Activate

LITHUANIA

AIESEC PROJEKTAS

ACTIVATE LITHUANIA
Kaip organizacija, mes dirbame tam, kad visuomenė tobulėtų ir
turėdami 70 metų patirtį tarptautiniuose projektuose, esame
įsitikinę, jog viena iš pagrindinių galimybių motyvuoti ir ugdyti
jaunimą - tarpkultūriniai mainai, todėl savanoriai, dalyvaujantys
Activate Lithuania projekte, yra užsieniečiai, iš skirtingų
socialinių aplinkų.

Activate Lithuania yra AIESEC Lietuva produktas, kuriame jauni užsieniečiai
savanoriai dirba su vaikais ir paaugliais tam, kad supažindintų ir
paskatintų spręsti pagrindines mūsų šalies socialines problemas.

Apklausėme daugiau kaip 300 žmonių visoje
Lietuvoje, tarp jų tėvus bei mokytojus. Apklausos
dalyviai išskyrė 3 problemas, kurios ir tapo
pagrindinėmis mūsų projekto temomis.

Galimos temos buvo parinktos iš

JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS

Darnaus Vystymosi Tikslų, atsižvelgiant į žmonių nuomonę ir
įvertinant svarbą Lietuvos jaunimui

SKURDUI - NE

Moksleiviai mokysis, kaip sumažinti skurdo poveikį
socialiai atskirtiems sluoksniams ir apsaugotų
visuomenės grupes, kurias skurdas veikia labiausiai
Kokybiškas
išsilavinimas

Moksleiviai dirbs siekdami pagerinti švietimo kokybę
ir užtikrinti, kad ji būtų prieinama visiems, visur,
nepriklausomainuo amžiaus, lyties ar įgūdžių
Kylanti ekonomika;
Geros darbo vietos

Moksleiviai dirbs siekdami skatinti prieigą prie
tinkamų ir integracinių darbo vietų, kartu
siekdami tvaraus ekonomikos augimo
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Apklausos dalyvių prašėme įvertinti,
koks ryšys yra tarp Lietuvos švietimo
sistemos ir Jų įvardintų problemų
sprendimo.

Taip pat paklausėme ar mokyklos
išnaudoja visus turimus resursus siekdamos
užtikrinti, kad būtų nagrinėjamos
problemos Lietuvoje.

Daugiau nei pusė apklaustųjų atsakė,
kad ryšys yra silpnas arba labai silpnas

Didžioji dalis pareiškė, jog į tai nėra
pakankamai investuojama.

PROJEKTO STRUKTŪRA

1. SUPRATIMO KŪRIMAS

2. ĮGŪDŽIŲ AKTYVAVIMAS

Supažindinama su temos
aktualumu ir kaip tai galima
spręsti tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje

Mokomasi, kaip paversti
idėją į planą , galinčią
padaryti
įtaką visuomenėje

3. SPRENDIMO KŪRIMAS

4. DALINTIS IR PAVEIKTI

Komandos ieško idėjų, kaip
spręsti pasirinktą problemą,
ir sukuria planą, kurį galėtų
įvykdyti savo mieste

Komandos pristato planus
ir su visuomenės pagalba jie
galėtų šiuos projektus
įgyvendinti

Activate Lithuania vyks gegužės ir
birželio mėnesiais:
Gegužės 20-birželio 05 dienomis: I
pamaina
Birželio 06 - 21 dienomis: II
pamaina
*Pasirinkus 25 dienų paketą projektas vyks visą
laikotarpį: gegužės 20 - birželio 21 dienomis

NEPAISANT TO, KAD YRA
BENDRA STRUKTŪRA,
KIEKVIENAS PROJEKTAS
YRA PARENKAMAS PAGAL
PASIRINKTĄ PROBLEMĄ,
KURI FORMUOJA
KASDIENINĘ DIENOTVARKĘ IR
NORIMĄ GAUTI REZULTATĄ.

