„Jaunimo galia”
(The Power of Youth)
Lenkijos – Lietuvos jaunimo mainų
programa
29.06. – 06.07.2014

Visuomeninio mokymo centras
Motyč Leśny

Fondas ,,Laiminga vaikystė’’, esantis Lenkijos Respublikos Liublino mieste ir Raseinių rajono
visuomeninė organizacija„Spartuoliai” realizavo 29.06.-06.07.2014dienomis bendrą projektą
„Jaunimo jėga”, kuris buvo finansuojamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšoms.
.

Pagrindiniai projekto „Jaunimo jėga” tikslai buvo lietuvių ir lenkų jaunimo tarpusavio integracija, bendras
abiejų šalių kultūros, tradicijų, papročių ir kalbos pažinimas ir mokymąsis.
Visas projekto veiklas vykdėme naudodami neformalaus tarpusavio bendravimo metodus. Tai buvo bendri
tarpusavio bendravimo ir žaidimo metodai, įvairios užduotys, integraciniai mokymai, kalbos animacija,
kultūros vakarai, simuliacinės mokinių bendrovių veiklos. Dirbdami inovatyviu Jaunimo socialinių iniciatyvų
skatinimo metodu ir mokinių bendrovių simuliacinio modelio sukūrimu įgyvendinome keletą įdomių ir
kūrybingų veiklų, kurios davė pradžią dar kitoms jaunimo veikloms sukurti ir įgyvendinti. Dirbdami ir
kurdami bendrose tarptautinėse projekto grupėse, sudominome vieni kitus ir patys susidomėjome naujomis
atsiradusiomis bendravimo ir tarpusavio supratimo galimybėmis, naujomis mintimis ir jų įgyvendinimu.
Projekto veiklose dalyvavo jaunimas iš kaimiškųjų vietovių ir mažiau galimybių saviraiškai turinčių regionu,
nedidelių miestelių.
Pojekto metu gautas veiklos efektas buvo pasiektas taikant individualią ir grupinę veiklos koordinaciją,
dirbant su jaunimu iš keleto šalių, tarptautinėje komandoje. Veiklos pagerino tarpusavio supratimą, dirbant
multikultūrinėje erdvėje. Projekto veiklos buvo organizuotos taip, kad jauni žmonės galėtų geriau suprasti ir
pažinti vieni kitus, sustiprintų toleranciją kitos kultūros atstovams. Projekto metu jauni žmonės tapo
atviresni vieni kitiems, suvokė tolerancijos esmę ir išmoko laužyti nusistovėjusius mūsų visuomenėje
stereotipus apie kitu šalių kulturą, papročius ir moralines normas.
Mūsų bendros jaunimo veiklos projekte tapo gera mokykla kaip reikia bendrauti, dirbti ir leisti laisvalaikį
kartu, nežiūrint į šalių skirtumus. Išmokome vertinti ir pažinome abiejų šalių kulturą, istoriją ir , svrbiausia,
vieni kitus. Tai labai svarbus momentas kai jauni žmonės suvokia juos supančias nuostatas ir išmoksta js
valdyti ir suvokti kaip savo veiklų ir atsakomybės esmę tampant suaugusiais.
Projekto trukmė: 01.05.2014 - 05.08.2014
Projekto veiklos buvo vykdytos: 29.06.-06.07.2014
Projekto vieta: Visuomeninio mokymo centras Motyč Leśny
Dalyviai: Lietuvos ir Lenkijos jaunimas (20 asmenų), 4 vadovai ir moderatoriai, po du iš kiekvienos šalies.

Projektas įvykdytas, gavus Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų programos finansavimą

