Kvietimas dalyvauti konkurse „Šimtmečio pamokos“
2018 m. spalio 9 d.

Konkursas organizuojamas vykdant 2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę, kurios pagrindinė žinia –
apmąstyti suaugusiųjų mokymosi ir švietimo Lietuvoje šimtmetį, istorinės raidos įtaką šios dienos ir ateities
suaugusiųjų mokymosi pasiekimams.
Konkursui kviečiame teikti projektus ir iniciatyvas, kuriais būtų atskleistas ilgalaikis vykdytų veiklų
poveikis suaugusiųjų švietimo įstaigoms ir/arba veiklose dalyvavusiems žmonėms.

Skelbiamame konkurse poveikis suprantamas kaip vykdyto projekto/iniciatyvos pasekmė, leidusi patobulinti
įstaigos/organizacijos veiklą, sustiprinti bendruomenės tarpusavio supratimą arba davusi teigiamos naudos
konkrečiam veikloje dalyvavusiam asmeniui (paskatino keistis, suteikė impulsą pradėti naują veiklą ir pan.).
Laukiame kokybiškai įgyvendintų projektų, nes būtent tokie projektai sudaro galimybę atsirasti teigiamam
poveikiui.
Laukiame projektų/iniciatyvų, padariusių brandžius ir ilgalaikius pokyčius. Kviečiame peržiūrėti Jūsų
įstaigos/organizacijos vykdytų projektų archyvą ir pristatyti konkursui tą, kurio pasekmės jaučiamos iki šiol,
apie kurio įtaką vis dar sakoma „o ta veikla mums parodė…, man padėjo…“. Šiame konkurse nėra senaties
termino, nes konkurso tema „Šimtmečio pamokos“.
Atrankos kriterijai:
o Projekto ar iniciatyvos esmė – šviečiamoji ar mokymosi veikla, padėjusi pasikeisti ją vykdžiusiai
įstaigai/organizacijai arba toje veikloje dalyvavusiems žmonėms.
o Konkrečios įstaigos/organizacijos arba veikloje dalyvavusio asmens „sėkmės istorijos“ apie įvykusį
pokytį.
o Kūrybiškas ir netradicinis veiklos pristatymas (filmuota medžiaga, projekto dalyvių interviu, jų
sukurti darbai, iliustracijos (nuotraukos, piešiniai) ir kt.
o Projekto ar iniciatyvos originalumas.
o Projektas/iniciatyva įvykdytas iki 2018 m. spalio mėnesio.
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Mes žadame:
o Konkurse dalyvavusias organizacijas kviesime į nacionalinį Mokymosi savaitės renginį.
o Labiausiai konkurso kriterijus atitinkančius projektus ir iniciatyvas, juos teikiančias organizacijas ir
projektą/iniciatyvą pristačiusius žmones apdovanosime LSŠA diplomais.
o Originaliausią ir įdomiausią projektą ar iniciatyvą bei jį pristačiusį žmogų (pristačiusius žmones)
apdovanosime specialiu prizu.
o Konkurse dalyvaujančių organizacijų patirtį viešinsime regioniniuose Mokymosi savaitės
seminaruose, nacionaliniame renginyje, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos (LSŠA)
internetinėje svetainėje ir LSŠA leidinyje „Savišvieta“.

Kviečiame kūrybiškai ir netradiciškai pristatyti Jūsų projektą ar iniciatyvą!
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