Partneriai
ATAKUM SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO
CENTRAS
ASOCIATIA BRIDGE KALBŲ
MOKYMO NAMAI
MILOS MOTERŲ UGDYMO
TURIZMO VEIKLOMS BENDROVĖ
CPZ-INTERNATIONAL - ŽINIŲ
SKLAIDOS CENTRAS
VILLA MONTESCA STUDIJŲ IR
UGDYMO CENTRAS
VU MATEMATIKOS IR
INFORMATIKOS INSTITUTAS,
UNESCO katedra mokymui
Informatika Humanitarams

Šalis
Samsun, Turkija
Cluj-Napoca, Rumunija
Milos,
Graikija
Liubliana, Slovėnija
Città di Castello, Italija

Partnerystės idėja ir tikslai
Pagrindinis tikslas – per kultūros paveldą
pagerinti tarpusavio supratimą ir dialogą tarp
skirtingų kultūrų. Padėti žmonėms rasti prieigos
prie paveldo inovatyvius būdus, skatinti jų ir
kitų tautų bei kraštų kultūros paveldo pažinimą,
branginti jį ir ugdyti aktyvų pilietiškumą paveldo
išsaugojimui ir sklaidai, tam pasitelkiant ir
naujausias informacines technologijas.

ADHER

ADOPT YOUR HERITAGE

Projekto veiklos
Vilnius, Lietuva

Pasidalinta suaugusiųjų mokymo patirtimi,
mokymo
priemonėmis
ir
užduotimis,
naudojamomis mokymo kursuose. Vykdant
projektą
buvo
pasikeista
dėstytojų
ir
besimokančiųjų vizitais, buvo kuriamos ir
modernizuojamos kultūrinio švietimo programos.
Kiekvienoje šalyje sudaryti mokymui pritaikomo
paveldo sąrašai, jie išsamiau aprašyti projekto
sklaidai
skirtame
buklete
anglų
kalba
(www.adher.mii.lt). Šio projekto siekiai - geros
patirties įsisavinimas, žinių sklaida vietiniu,
regioniniu ir Europos lygmeniu publikuojant
įvairius leidinius.
Projekto rezultatai

Partnerių susitikimas Italijoje 2010 balandžio mėn.
Informacija apie ADHER projektą:
Koordinatorius: Atakum Halk Egitim Merkezi
E. adresas: ahem@atakumhem.gov.tr
Asmuo kontaktams: Vahide Bahar Zengin (Turkija)
Adresas pasiteiravimui: degufsase@hotmail.com
Adresas pasiteiravimui Lietuvoje:
laimute.mikalauskiene@mii.vu.lt
Projekto adresas internete: www.adher.mii.lt

Sėkmingas tarpkultūrinis dialogas praturtinantis
visus, gilesnis tautinio identiteto suvokimas ir
branginimas, žinių sklaida naudojant tiek
tradicines,
tiek
inovatyvias
priemones.
Tobulesnės
mokymo
programos,
kituose
projektuose tęsiami tarpkultūriniai ryšiai ir
bendravimas gerinant žmonių žinias apie
kultūros paveldą bei padedant jiems suprasti,
kad kultūros paveldas yra ne tik kiekvienos
šalies identiteto pagrindas, bet ir būdas,
lengvinantis šalių tarpusavio supratimą.

Grundtvig Mokymosi Partnerystės
projektas

ADHER – PAVELDAS PRITAIKOMAS MOKYMUI –
tai projektas, kurį vykdė pagal Mokymosi visą
gyvenimą
programą
suaugusiųjų
švietimo
įstaigų dėstytojai ir besimokantieji. Jame
dalyvavo šešių šalių partneriai: Graikijos,
Italijos,
Lietuvos,
Rumunijos,
Slovėnijos,
Turkijos. Projektą, kuris prasidėjo 2009 m.
rugpjūtį ir baigėsi 2011 m. liepos mėn.,
koordinavo
suaugusiųjų
mokymo
centras
Samsune (Turkija). Lietuvą jame atstovavo VU
Matematikos ir informatikos instituto UNESCO
katedra mokymui Informatika humanitarams.
Projekto dalyviai dalijosi suaugusiųjų mokymo
patirtimi, praktika ir metodais, susipažino su
partnerių šalių tradicijomis, kultūros paveldu, jo
išsaugojimo būdais bei problemomis.

2009 – 2011

Paveldo objektai partnerių parinkti mokymui

Sarakiniko vaizdas (Graikija)

Burri šiuolaikinio meno kolekcija (Italija)

Stična vienuolynas (Slovėnija)

Rimetea kaimas, Szeklers uolos (Rumunija)

Vilniaus senamiestis ir verbos (Lietuva)

Bandirma laivas (Turkija)

Kryžių kalnas (Lietuva)

Verslo banko pastatas (Slovėnija)

