Kviečiame Lietuvos muziejų edukatorius/gidus dalyvauti mokymų
programoje „Susitikime muziejuje“
Vilniuje didelio pasisekimo sulaukusi programa „Susitikime muziejuje“ šiemet rudenį vyks
Kaune. Mokymų programa „Susitikime muziejuje“ parengta remiantis sėkminga Modernaus
meno muziejaus Niujorke programos „Meet Me at MOMA“ patirtimi ir siekia didinti muziejų ir
galerijų prieinamumą asmenims, sergantiems demencija, Alzhaimeriu, turintiems atminties,
pažinimo, suvokimo sutrikimų, protinę negalią. Programa siekia sukurti galimybę asmenims,
kasdienybėje susiduriantiems su socialine atskirtimi, stigmatizuojančiu visuomenės požiūriu,
būti aktyviais, ugdyti savo kūrybiškumą, užsiimti saviraiška.
Mokymų pagrindas – praktinių įgūdžių ugdymas. Programos metu dalyviai įgis patirties ir
žinių, kaip planuoti, įgyvendinti ir vertinti interaktyvią veiklą tikslinėms asmenų grupėms.
Pažintis su tikslinių grupių sveikatos ypatumais padės kryptingai taikyti įvairias meno
edukacijos strategijas.
Mokymus ves Bairbre-Ann Harkin (Airija) – Butler Gallery edukatorė, įgyvendinusi edukacinių
mokymo programų asmenims su atminties ir mokymosi sutrikimais daugelyje muziejų ir
galerijų (su vertimu į lietuvių kalbą), docentės dr. Diana Rėklaitienė ir dr. Vida Ostasevičienė.
30 val. mokymų programa vyks rugsėjo 14, 15, 21, 22 ir 23, 9:00-16:00 val. Mykolo Žilinsko
dailės galerijoje (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus), Nepriklausomybės a. 12,
Kaunas.
Dalyvavimas
- Mokymų programa skirta Lietuvos muziejų gidams ir edukatoriams, dirbantiems
tiesiogiai su muziejų lankytojais.
- Dalyviai turės galimybę gauti Programos dalyvio pažymėjimus.
- Simbolinis penkių dienų programos dalyvio mokestis – 5 eur., skirtas arbatos/kavos
pertraukėlėms mokymų metu.
Norinčius dalyvauti mokymų programoje „Susitikime muziejuje“ kviečiame registruotis iki
2015 m. rugsėjo 10 d. el. paštu ieva@menasgerovei.lt.
Visų dalyvių prašome įvertinti savo galimybes dalyvauti visoje programoje ir tik
tuomet registruotis. Vietų kiekis ribotas.
Registruodamiesi nurodykite:
- Vardą, pavardę, telefono numerį.
- Muziejų, kurį atstovaujate ir pareigas.
- Koks Jūsų anglų kalbos lygis žodžiu – pradedantis vartotojas, pažengęs vartotojas,
įgudęs vartotojas.
- Įvardinkite, ko tikitės dalyvaudami mokymų programoje.
Daugiau informacijos http://www.menasgerovei.lt/.
Kontaktai pasiteirauti - Ieva Petkutė, ieva@menasgerovei.lt, tel. 8 615 21134.
Projektą įgyvendina – VšĮ Socialiniai meno projektai.

