PROJEKTAS NR. LT -12-186-2010-R5
„Visi mes gimę po viena saule”.
2011 m. sausio 25 d. Mol÷tų Švietimo centras pasiraš÷ sutartį d÷l ES programos „Veiklus
jaunimas“ subsidijos skyrimo Jaunimo iniciatyvos projekto „Visi mes gimę po viena saule”
įgyvendinimui. Projektą vykdo Mol÷tų rajono mokinių taryba.
Projekto santrauka

Fotografijos menas - tai puiki saviraiškos priemon÷, įgalinanti jaunimą atskleisti savo kūrybines
galias, įgyvendinti svajones ir keisti visuomen÷s požiūrį į jaunimą. Projekto id÷ja - suteikti
išskirtines galimybes jaunuoliams, gyvenantiems kaime ir/ar nedideliame miestelyje, atrasti
kūrybinio proceso bei bendravimo teikiamą malonumą, veikiant komandoje jaustis atsakingu
piliečiu, mažinti jaunimo socialinę atskirtį.
Susibūręs jaunimas 5 m÷nesius įsitrauks į įvairias aktyvias veiklas Mol÷tų r., kurių metu
dalyvaus komandos formavimo, bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo, foto mokymuose, dirbs
kūrybin÷se fotodirbtuv÷se, keliaus po rajoną darydami fotosesijas, organizuos renginius rajono
jaunimui Globos namuose bei Mol÷tų kultūros centre. Projekte dalyvaus devyniolika 15 -18 m.
jaunuolių (3 iš Globos namų). Komanda susibūr÷ į savo veiklą įtraukdama visų Mol÷tų rajono
mokyklų, mažiau galimybių turintį, įvairioje socialin÷je aplinkoje gyvenantį jaunimą. Projekto metu
naudojami metodai pagrįsti neformalaus ugdymo principais: specifin÷ ugdymo aplinka, darbas
mažose grup÷se ir komandoje, mokymasis veikiant, mokymasis mokant. Darbo formos: apskritas
stalas, išvykos, diskusijos, mokymai, paroda- šventinis renginys, vasaros stovykla.
Projekto tikslai
Šio projekto tikslai – per meninę, kūrybinę, neformaliai organizuojamą veiklą:
• mažinti diskriminaciją ir socialinę atskirtį jaunimo tarpe
• tobulinti komandinio darbo įgūdžius
• kelti asmeninę savivertę bei ugdyti pagarbą šalia esančiam.
Veiklos planas

Priemon÷
Vasario m÷n.
Apskritas stalas „ Visi
mes gimę po viena
saule“

Ką veiksime

Išgrynindami projekto temą,
diskutuosime apie diskriminaciją
Mol÷tuose, Lietuvoje, visoje Europoje,
nusistatysime projekto saugaus elgesio,
bendradarbiavimo taisykles,

Metodai

„Ledlaužio“, „ minčių
lietaus“, psichodramos
technikų pratimai,
pokalbis, diskusija

Mokymai „ S÷km÷s
mokykla“
Fotomokymai I sesija
Individualios fotosesijos

Kovo m÷n.
Išvyka į Dubingius , I
fotosesija

Fotomokymai II sesija
Individualios fotosesijos
Fotomokymai
Giedraičiuose.
Balandžio m÷n.
Komandos susirinkimas

Komandos lankymasis
Globos namuose

Komandos narių darbas
savose bendruomen÷se
Geguž÷s m÷n.
Fotonaktis prie Mol÷tų
observatorijos, II
fotosesija
Fotodirbtuv÷s

Komandos susirinkimas

Komandos narių darbas
savose bendruomen÷se

pasiskirstysime pareigomis
Mokysim÷s dirbti komandoje, bendrauti
ir bendradarbiauti
Mokysim÷s pirmųjų fotografavimo
įgūdžių su profesionalais
Kiekvienas individualiai bandysime
padaryti pirmąsias nuotraukas,
atitinkančias temą

Vaidybin÷s situacijos,
įvairūs bendradarbiavimo
metodai
Paskaitos intarpai,
praktiniai darbai
Individualus darbas

Lankysim÷s Dubingių kaimelyje,
bendrausime su vietiniais gyventojais,
ieškosime tinkamų fotokadrų kartu su
fotografijos studentais - savanoriais
Tobulinsime fotografavimo įgūdžius su
profesionalais
Kiekvienas individualiai fotografuosime
diskriminacijos tema
Tobulinsime fotografavimo įgūdžius
kartu fotomeninku M. Černiausku

Grupinis, individualus
darbas specifin÷je
aplinkoje, pokalbiai

Aptarsime ir įvertinsime projekto eigą,
numatysime tolimesnius veiksmus,
ruošim÷s apsilankymui Globos namuose:
pasiskirstysime užduotimis, ruošime
lauktuves
Eisime į vaikų Globos namus,
diskutuosime apie toleranciją ir situaciją
Mol÷tuose, perteiksime ką išmokome per
mokymus „ S÷km÷s mokykla“
bendraamžiams
Ruošime numerius šventiniui renginiui
kartu su savo vietos jaunimu

„ Smegenų šturmas“,
atlikto darbo SWOT
analiz÷, pokalbis, diskusija

Vyksime prie Mol÷tų observatorijos,
mokysim÷s fotografuoti naktį kartu su
fotografijos studentais – savanoriais
Atrinksime, apdorosime šiuolaikin÷mis
technologijomis, r÷minsime projekto
temą atitinkančias nuotraukas kartu su
fotografijos studentais – savanoriais
Ruošim÷s šventiniam renginiui- projekto
rezultatų pristatymui (parodai): rašysime
renginio scenarijų, d÷sime projekto eigos
nuotraukas į skaidres, atliksime
organizacinius darbus
Ruošime numerius šventiniui renginiui
kartu su savo vietos jaunimu

Paskaitos intarpai,
praktiniai darbai
Individualus darbas
Pasakojimas, praktiniai
darbai

Žaidimai, vaidybin÷s
situacijos,
įvairūs bendradarbiavimo
metodai

Grupinis ir individualus
darbas specifin÷je aplinkoje
Individualus ir grupinis
praktinis darbas

Komandinis darbas, darbas
mažose grup÷se

Birželio m÷n.
Šventinis renginys projekto rezultatų
pristatymas (paroda)

Projektų rezultatų
įvertinimo stovykla

Organizuosime renginį, kurio metu
multimedijos pagalba pristatysime
nuotraukas iš projekto eigos, prie sal÷s
esančioje Galerijos M eksponuosime
fotografijas diskriminacijos tema. Visos
rajono mokyklų bendruomen÷s (arba
kaimų bendruomenių jaunimas) paruoš
po numerį koncertui.
1 diena
Rytas. Atvykimas ir įsikūrimas.
Po pietų. Apskritas stalas, kurio metu
diskutuosime kas mums pavyko ir ką
gal÷jome daryti kitaip?
Vakare. Nuotraukų fotogalerijai
atrinkimas ir aptarimas.
Vakaras prie laužo su gitara.
2 diena
Rytas.Susitikimas su Gerumo
ambasadoriumi G.Liaudansku- Svaru.
Diskusija apie diskriminaciją d÷l skurdo
ir socialin÷s atskirties.
Po pietų. Smagūs užsi÷mimai grup÷se
tolerancijos tema, vadovaujant Svarui.
Vakare. Darbas su nuotraukomis
fotogalerijai.
Vakaras prie laužo su gitara
3 diena
Rytas. Projekto tęsimo galimybių
aptarimas ir planavimas.
Fotogalerijos darbų užbaigimas.
Po pietų. Pramogos kaimo turizmo
sodyboje: plaukiojimas laivu, vandens
dviračiais, tinklinis.
Vakare. Išvykimas.

Mokymasis veikiant:
pristatymai, dainos, šokiai,
vaidinimai

Apskritas stalas,
„ smegenų šturmas“, atlikto
darbo SWOT analiz÷,
diskusijos, darbas grup÷je,
poromis, įvairūs
bendradarbiavimo metodai

