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KVIETIMAS Į DALYVAUTI TARPTAUTINIAME PROJEKTE 

„GLOBAL EDUCATION GOES LOCAL“ 

 

Pasaulio piliečių akademija kviečia aktyvias organizacijas dalyvauti tarptautiniame projekte 
“Global Education Goes Local” ir organizuoti globaliojo švietimo veiklas, supažindinančias su 
Darnaus vystymosi tikslais ir globaliojo pilietiškumo svarba, savo bendruomenėse.  

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti piliečių, ypač jaunimo, aktyvų dalyvavimą sprendžiant 
globalias problemas, kuris būtų paremtas jų supratimu ir kritiniu požiūriu į pasaulio darnaus 
vystymosi procesus. 

Projekto uždaviniai: 

 Skatinti geresnį piliečių supratimą apie žmonių, šalių ir kultūrų globalią tarpusavio 
priklausomybę; 

 Supažindinti vietos bendruomenes, ypač jose gyvenantį jaunimą, su Darnaus vystymosi tikslais* ir 
jų apraiškomis vietos ir globaliu lygmeniu; 

 Pasiūlyti naujų priemonių ir metodų, paremtų popkultūros principais, padedančių įtraukti jaunus 
žmones į globalių problemų sprendimo procesus; 

 Sudaryti sąlygas įvairioms organizacijoms plėtoti savo kompetencijas, kurios padėtų joms 
pkanuoti ir įgyvendinti globaliojo švietimo veiklas vietos bendruomenėse.  

Projekte dalyvauja nevyriausybinės organizacijos iš 6 Europos šalių: Bulgarijos, Lietuvos, Austrijos, 
Ispanijos, Kipro ir Slovėnijos. 

 

Kas gali dalyvauti projekte? 

Projekte kviečiame dalyvauti organizacijas, kurios:  

 Yra įsikūrusios ir veikia vietovėse, kuriose gyvena ne daugiau 50 000 gyventojų,  
 Vykdo edukacines ir pilietines veiklas savo bendruomenės narių, ypač jaunimo, tarpe. Projekte 

gali dalyvauti įvairios organizacijos: 
o Mokyklos; 
o Jaunimo centrai ir atviros jaunimo erdvės; 
o Bendruomenės centrai; 
o Kultūros centrai;  
o Bibliotekos; 
o Jaunimo organizacijos; 
o Kita. 

 Domisi ilgalaikio bendradarbiavimo ir dalyvavimo projektinėje veikloje galimybėmis; 
 Yra motyvuotos plėtoti globaliojo pilietiškumo ir švietimo veiklas, skirtas jų vietos 

bendruomenės nariams, ir prisidėti prie projekto įgyvendinimo ateinančius 2,5 metų. 

Lietuvoje bus atrinktos 5 organizacijos iš skirtingų vietovių, su kuriomis kartu 2018-2020 metais 
įgyvendinsime vietos bendruomenių nariams skirtų eilę edukacinių ir pilietinių iniciatyvų. 

                                                           

* Pagrindinis dėmesys projekto metu bus skiriamas 3 Darnaus vystymosi tikslams:  
#TVT5 – „Lyčių lygybė“, #TVT11 – “Darnūs miestai ir bendruomenės”, #TVT12 – “Atsakingas vartojimas” 
Daugiau apie Darnaus vystymosi tikslus galite sužinoti: https://www.globalgoals.org/ 

https://www.globalgoals.org/
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Ko tikimės iš projekto dalyvių ir kodėl verta dalyvauti šiame projekte? 

Atrinktos organizacijos įsipareigoja plėtoti ilgalaikį bendradarbiavimą su projekto partneriais, 
įgyvendinant projekto „Global Education Goes Local“ veiklas, skirtas jų bendruomenių narių 
supratimo apie globalius pasaulio iššūkius didinimui.  

Projekto veiklos, kurias projekto dalyviai įgyvendins kartu su projekto koordinatoriais: 

 Suburti savo organizacijoje komandą globaliojo švietimo veikloms įgyvendinti. 
 Organizuoti 2 globaliojo pilietiškumo ir globaliojo švietimo veiklų ciklus (edukacinius 

užsiėmimus ir pilietines akcijas) savo bendruomenės nariams – vieną 2018 m. ir vieną 2019 m. 
 Pristatyti savo sukauptą gerąją globaliojo švietimo patirtį projekto sklaidos renginiuose ir kitose 

jo pristatymui skirtose priemonėse. 

Projekto dalyviai turės galimybę dalyvauti eilėje jiems skirtų edukacinių veiklų: 

 Trijuose 2 dienų trukmės mokymuose, kurie padės geriau suprasti globaliojo pilietiškumo ir 
globaliojo švietimo koncepciją, principus ir metodus bei pasiruošti įgyvendinti projekto veiklas 
savo bendruomenėje (mokymai bus vykdomi 2018 m. kovo – birželio mėn.); 

 Vienos dienos seminare, kurie bus organizuojami vietos bendruomenėje ir bus skirti globaliojo 
švietimo veiklos planų vietos bendruomenėje parengimui ir pasiruošimui juos įgyvendinti 
(seminarai bus vykdomi 2018 m. birželio – rugsėjo mėn.); 

 Tarptautiniuose globaliojo švietimo mokymuose, skirtuose projekto metu kuriamų metodinių 
priemonių globaliojo pilietiškumo temomis pristatymui ir įsisavinimui (taptautiniai mokymai bus 
organizuojami 2019 m.); 

 Tarptautinėje vasaros mokykloje Ganoje, kurioje dalyviai turės galimybę geriau pažinti globalių 
problemų realijas kitame nei savo bendruomenių kontekste  ir kartu su partneriais iš Europos ir 
Afrikos ieškoti bendrų sprendimų būdų (vasaros mokykla bus organizuojama 2020 m.). 

Projekto metu bus organizuojama ir daugiau edukacinių veiklų, kuriose galės ir platesnis dalyvių 
ratas iš projekte dalyvaujančių bendruomenių. 

Viso projekto metu dalyviams bus teikiama visokeriopa metodinė pagalba, planuojant ir 
įgyvendinant globaliojo švietimo veiklas vietos bendruomenėse. Projekto dalyviams taip pat bus 
skirtas biudžetas su veiklų vietos bendruomenėse įgyvendinimu susijusioms išlaidoms padengti.  

Dalyvavimo projekte laikotarpis: 2018 m. kovas – 2020 m. spalis 

 

Kaip tapti projekto dalyviu? 

Norėdami dalyvauti projekte, prašome užpildyti registracijos anketą internete. Jų lauksime iki 
pirmadienio, vasario 26 d. 

Apie atrankos rezultatus visus kandidatus informuosime kovo 1-2 dienomis.  

 

Kontaktai pasiteiravimui 

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis į projekto koordinatorę Lietuvoje Indrę Augutienę žemiau 
nurodytais kontaktais: 

Tel.: +370 616 15104 
E.p.: indre@pasauliopilietis.lt 
Internetinė svetainė: http://www.pasauliopilietis.lt  

https://goo.gl/forms/sl5ITDCDwzVs7qDa2
mailto:indre@pasauliopilietis.lt
http://www.pasauliopilietis.lt/

