GlobaLab: Six Steps to Global Citizenship
KVIETIMAS Į MOKYMUS
„Šeši žingsniai ir Tu – pasaulio pilietis!”
Kontekstas
Šiandien jaunimas susiduria su iššūkiais, kuriuos lemia vis didėjanti žmonių ir šalių tarpusavio
priklausomybė pasaulio mastu. Globalizacijos procesas daro didelę įtaką ne tik jaunų žmonių, bet ir
vietos bendruomenių, kuriose jie gyvena ir veikia, gyvenimui. Didėjanti kituose pasaulio regionuose
vykstančių įvykių ir reiškinių įtaka ir auganti įvairovė vietos bendruomenėse reikalauja permąstyti,
kokių naujų kompetencijų reikia šiandieniniam jaunimui. Be to, visuomenėje vykstantys reiškiniai
reikalauja vis didesnio jaunimo įsitraukimo ir aktyvesnio dalyvavimo, kovojant su tokiomis
globaliomis problemomis kaip nelygybė, socialinis teisingumas ir klimato kaita.
Siekiant, kad jaunimas gebėtų prisidėti prie globalių pokyčių, jie turi išmokti mąstyti ir veikti ne tik
savo šalies mastu, bet ir už jos ribų. Jaunimas turi suvokti pasaulį kaip vieną bendruomenę ir gebėti
įvardyti savo vaidmenį kovoje su globaliais iššūkiais. Tam reikia, kad jaunimas suvoktų save ne tik
kaip konkrečios šalies, o kaip pasaulio piliečius, kas lemtų jų gebėjimą prisiimti atsakomybę už viso
pasaulio ateitį. Jaunimui reikia gebėti kritiškai vertinti pasaulyje vykstančius procesus ir problemas
bei įvertinti, kaip jie pasireiškia vietos, nacionaliniu Europos ir pasauliniu mastu. Jauni žmonės turi
gebėti suprasti kylančių problemų priežastis ir pasekmes bei imtis aktyvios veiklos, kuria prisidėtų
prie teisingo, taikaus ir darnaus pasaulio kūrimo.
Apie mokymus…
Pasaulio piliečių akademija, įgyvendindama Europos Komisijos programos Erasmus+ lėšomis
finansuojamą projektą „Six Steps to Global Citizenship“, organizuoja mokymus „Šeši žingsniai ir Tu –
pasaulio pilietis!”
Mokymų tikslai:

-

Supažindinti dalyvius su globaliojo pilietiškumo svarba, samprata ir pagrindiniais globaliojo
pilietiškumo ugdymo principais;
Aptarti globaliojo pilietiškumo ugdymo svarbą ir plėtros galimybes darbe su jaunimu;
Pristatyti ir išbandyti projekto „Six Steps to Global Citizenship“ metu sukurtus produktus:
globaliojo pilietiškumo kompetencijų modelį ir jų plėtotei skirtas ugdymo priemones;
Pasidalinti projekto metu sukaupta gerąja patirtimi, diegiant globaliojo pilietiškumo ugdymo
priemones ir metodus darbe su jaunimu.

Mokymuose kviečiame dalyvauti:

-

Jaunimo darbuotojus;
Jaunimo ir kitų su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovus;
Mokymų vadovus, vykdančius jaunimui
skirtas mokymų veiklas;
Neformalių jaunimo ir mokinių klubų
lyderius ir vadovus;

-

Pedagogus, vykdančius jaunimui skirtas
popamokinio ir neformaliojo ugdymo
veiklas;
Kitus asmenis, norinčius plėtoti globaliojo
pilietiškumo veiklas ir ugdyti ateities
pasaulio piliečius.

Mokymų data ir vieta
Mokymai vyks gegužės 11-12 d. Kaune, BLC verslo lyderių centre (K. Donelaičio g. 62). Dalyvių
nakvynės vieta bus patikslinta.

Projektas “Six Steps to Global Citizenship” bendrai finansuojamas pagal Europos
Komisijos programą Erasmus+.
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Preliminari mokymų programa
Laikas

Gegužės 11 d.,
ketvirtadienis

9:30 – 11:00
11:00 – 11:30

Atvykimas

11:30 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 - ...

Dalyvių susipažinimas
Projekto „Six Steps to Global Citizenship“
tikslų ir rezultatų pristatymas
Globalusis pilietiškumas ir jo svarba
šiandienių iššūkių kontekste
Kavos pertrauka
Globaliojo pilietiškumo samprata
Pasaulio piliečio kompetencijos
Kavos pertrauka
6 žingsnių mokymosi modelis globaliojo
pilietiškumo kompetencijoms plėtoti
Dienos apibendrinimas

Gegužės 12 d.,
penktadienis
Metodai ir priemonės jaunimo
globaliojo pilietiškumo
kompetencijoms plėtoti (1 dalis)
Kavos pertrauka
Metodai ir priemonės jaunimo
globaliojo pilietiškumo
kompetencijoms plėtoti (2 dalis)
Pietūs
Globaliojo pilietiškumo ugdymo geroji
patirtis
Mokymų apibendrinimas ir vertinimas

Išvykimas

Registracija į mokymus
Kviečiame 1-2 vienos organizacijos atstovus dalyvauti mokymuose. Į juos prašome registruotis,
užpildžius šią registracijos anketą.
Registracija vyksta iki pirmadienio, gegužės 8 d.
Dėmesio! Dalyvių skaičius mokymuose ribotas. Pirmumo teisę dalyvauti mokymuose turės anksčiausiai
užsiregistravę dalyviai.
Kelionės išlaidų apmokėjimas
Mokymų dalyviai turi patys pasirūpinti savo kelione į mokymų vietą. Pageidaujantiems mokymų
dalyviams kelionės išlaidos bus kompensuotos, pateikus jas pagrindžiančius dokumentus (autobuso
bilietus, kuro čekius ir kt.).
Dalyvių apgyvendinimas ir maitinimas mokymų metu
Pageidaujantiems dalyviams mokymų metu bus suteikta nakvynė.
Apgyvendinimas ir maitinimas mokymų dalyviams nemokamas.
Kontaktai pasiteiravimui
Indrė Augutienė
VšĮ Pasaulio piliečių akademija
Tel.: (8~616) 15 104
E.p.: indre@pasauliopilietis.lt

Projektas “Six Steps to Global Citizenship” bendrai finansuojamas pagal Europos
Komisijos programą Erasmus+.
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Apie projektą „Six Steps to Global Citizenship“
Projektas „Six Steps to Global Citizenship“ (Nr. 2015-1-LT02-KA205-004096) – tai ilgalaikė tarptautinė
iniciatyva, kurią įgyvendino jaunimo darbuotojų ir globaliojo pilietiškumo profesionalų komanda iš
Lietuvos, Bulgarijos, Kipro ir Ispanijos. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti aktyvų jaunų žmonių
dalyvavimą ir įgalinti juos vykdyti aktyvią pilietinę veiklą, kuria prisidėtų prie kovos su globaliais
iššūkiais. Šio tikslo projekto komanda siekė, diegiant globaliojo pilietiškumo ugdymo metodus darbe
su jaunimu, ir skatinant tarpsektorinį bendradarbiavimą, bendrai globaliojo pilietiškumo ugdymo
veiklai suburiant jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei mokyklų bendruomenes.
Projekto metu jo komanda parengė keletą produktų, kurių dėka siekė sukurti, išbandyti ir pristatyti
gerąją praktiką, padedančią jauniems žmonėms tapti aktyviais ir atsakingais pasaulio piliečiais. Šie
produktai buvo išbandyti ir vietiniu, ir tarptautiniu lygiu, o į jų kūrimo ir bandymo procesą buvo
tiesiogiai įtraukti ir jauni žmonės. Tai buvo galimybė projekte dalyvavusiam jaunimui įvertinti
problemas, su kuriomis jie susiduria kiekvieną dieną, globaliame kontekste, įvardyti savo vaidmenį
globalioje visuomenėje ir keisti nuostatas bei elgseną, kuri leistų prisidėti prie pokyčių vietos ir
globaliu lygiu.
Projekto metu sukurti produktai:

-

Projekte atliktų tyrimų rezultatų pagrindu parengtas leidinys The Picture of a Future Global
Citizen;
Globaliojo pilietiškumo ugdymo modelis;
Globaliojo pilietiškumo ugdymo vadovas jaunimo darbuotojams, jaunimo organizacijų
lyderiams ir mokymų vadovams;
Mobilioji aplikacija jaunimui;
Gerosios praktikos katalogas.

Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos, Erasmus+ programos lėšomis.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2015 m. birželis – 2017 m. gegužė.
Daugiau apie projektą: http://www.globalab.org

Projekto partneriai:
Pasaulio piliečių akademija (Lietuva) – projekto koordinatorius
Interneto svetainė: http://www.pasauliopilietis.lt/
Facebook: https://www.facebook.com/pasaulio.pilietis/
Pro European Network (Bulgarija) – projekto partneris
Interneto svetainė: http://proeuropean.net/
Facebook: https://www.facebook.com/penetwork/
Future Worlds Center (Kipras) – projekto partneris
Interneto svetainė: http://www.futureworldscenter.org/
Facebook: https://www.facebook.com/FWCGlobalEducation/
Cazalla Intercultural (Ispanija) – projekto partneris
Interneto svetainė: http://cazalla-intercultural.org/
Facebook: https://www.facebook.com/cazalla.intercultural

Projektas “Six Steps to Global Citizenship” bendrai finansuojamas pagal Europos
Komisijos programą Erasmus+.

