Pirmieji projekto ,,Kuriame Respubliką“ mokymai Pakruojyje

Į 2012 m. rugsėjo 26 d. Pakruojyje startavusius projekto ,,Kuriame Respubliką: visuomenės
pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ mokymus įsitraukė mokyklų ir vietos bendruomenės nariai.
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centre įsikūrusioje kūrybinėje laboratorijoje dalyviai mokysis
įžvelgti pagrindines ir svarbiausias problemas tiek vietos bendruomenės, tiek šalies lygmeniu, o vėliau rengti
planus skirtus šių problemų sprendimo būdams.
Mokymus vedė Pilietinės visuomenės instituto direktorė Ieva Petronytė, Vilniaus universiteto
dėstytoja, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė Rūta Žiliukaitė, Vilniaus universiteto doktorantė Maryja
Šupa, projekto "Kuriame Respubliką" konsultantė Agnė Markauskaitė.
Projekte dalyvaujančių Pakruojo ,,Atžalyno“ ir Linkuvos gimnazijų, Balsių ir Triškonių
pagrindinių mokyklų atstovai: mokyklų vadovai, mokytojai, mokiniai jau generavo idėjas apie norimus
įgyvendinti vietos pilietinio veikimo projektus, kurie bus vadinami projektukais. Minčių buvo įvairių: nuo
muziejaus, kino teatro, lyderių mokyklos įkūrimo, stadiono sutvarkymo, savitarpio pagalbos ir tolerancijos
grupelių įsteigimo iki mokyklos įvaizdžio kūrimo renginių ar akcijų. Nors buvo įvardinta daug spręstinų
problemų, tačiau projektukų temos – jau aiški nuoroda, kad opiausi yra jaunimo užimtumo,
bendruomeniškumo skatinimo ir stiprinimo, kultūrinės erdvės plėtojimo, jaukesnių ir tvarkingesnių viešųjų
erdvių kūrimo, pilietiškumo skatinimo per gilesnį krašto istorijos pažinimą klausimai.
Šios problemos bus sprendžiamos įgyvendinant pasirinktus projektukus minėtose mokyklose.
Po mokymų projektukų iniciatyvinės grupės aptars kilusias idėjas su kuo platesniu būriu žmonių, išgirs kitų
nuomonę, išsirinks vieną idėją, apgalvos, kuo ji svarbi jų mokyklos ir vietos, regiono bendruomenei,
valstybei, susidarys vietos projekto įgyvendinimo planą ir jį pristatys kūrybinėje laboratorijoje spalio
mėnesio pabaigoje. Tuo tarpu kūrybinė laboratorija plėtos savo narių skaičių, įtraukdama nevyriausybinių
organizacijų, vietos žiniasklaidos atstovus, kitus vietinės bendruomenės narius, kurie padėtų ir prisidėtų prie
projektukų kūrimo ir įgyvendinimo. Vėliau kūrybinės laboratorijos nariai rinksis kartą per mėnesį, aptars
projektukų veiklas, pasiekimus, susitiks su atvažiuojančiais ekspertais.
Projektukų veiklų įgyvendinimui bus skirti šeši mėnesiai, tad rezultatų tikimės sulaukti jau
2013 m. kovo pabaigoje, o tada iki birželio pabaigos vykdysime rezultatų sklaidą ir pristatymus.
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