
A p i e  p r o j e k t ą

KAS YRA NOVA?

NOVA ya 24 mėnesių trukmės
projektas, finansuojamas 

ERASMUS+ programos; KA2
Strateginė Partnerystė Suaugusiųjų

Švietime
Projekto trukmė: 1.5.2021-

30.4.2023.

TIKSLINĖ GRUPĖ IR
DALYVIAI

*Suaugusiųjų švietėjai, galintys
vadovauti apverstajai studijai

„Sėkmingas novatorius" 
 

*Suaugę besimokantieji, norintys
ugdyti novatoriškumo jausmą

KAS YRA ĮSITRAUKĘ?

Projekto partnerystę sudaro 6
organizacijos iš 5 Europos
šalių: Lietuva (SIF & BKC),

Kipras (CSI), Bulgarija (K&C),
Rumunija (CPIP) ir Italija

(CESIE). 

Pagrindinis NOVA projekto tikslas yra palaikyti kultūros ir
kūrybos sektorius (KKS) Europoje, kurie buvo labiausiai paveikti
COVID-19 pandemijos. Eurostato duomenimis, COVID-19 krizė
gali paveikti apie 7,3 mln. kultūros ir kūrybos darbo vietų visoje
ES. Krizė išbando ES piliečių gebėjimą mąstyti ir veikti
netradiciškai ir novatoriškai, reaguojant į šias precedento
neturinčias aplinkybes.

KOKIE YRA PROJEKTO TIKSLAI
IR UŽDAVINIAI?

NOVA
APVERSTOJI STUDIJA „SĖKMINGAS NOVATORIUS”

N a u j i e n l a i š k i s  2

K o v a s  2 0 2 2

sukurti ir suteikti prieigą prie kvalifikacijos kėlimo mokymo programos „Sėkmingas novatorius“,
siekiant pagerinti įgūdžių ugdymą ir kompetencijas, stiprinančias kūrybiškumą ir naujoves KKS,
aprūpinti suaugusius besimokančiuosius naujoviškais sprendimais, susijusiais su KKS COVID-19 metu,
kad būtų atskleistos galimybės, kurių galima ieškoti kritiniame kontekste ir prisidėti prie kultūros ir
kūrybos sektorių atsparumo;
sukurti vertinimo priemonę, skirtą stebėti besimokančių suaugusiųjų pažangą siekiant tapti sėkmingais
KKS novatoriais;
remti suaugusiųjų švietėjus, kad jie efektyviai valdytų Apverstąją studiją „Sėkmingas novatorius“.

NOVA projekto uždaviniai: 

 

https://www.lpf.lt/
http://www.birstonokultura.lt/
http://www.csicy.com/
http://www.knowandcan.com/
http://www.cpip.ro/
https://cesie.org/en/


Užsuk ite į  projekto sveata inę ir atrask ite įkvėp imą
tarp 40 gerųjų prakt ikų  ir  i novatyv ių sprend imų  

muz ikos ,  scenos menų ,  va izduojamojo meno,
aud iov izual in io meno,  ža id imų ir mult imed i jos ,  d iza ino

ir mados ,  men in ių  amatų sektor iuose .

INNOVATORERASMUSPlus  

https://nova.lpf.lt/

KAS TOLIAU?

Nepraleiskite galimybės išbandyti inovatyvų  ir patrauklų mokymąsi
Apverstojoje studijoje „Sėkmingas novatorius", skirtoje tobulinti jūsų
pagrindines kompetencijas, reikalingas novatoriškai mąstyti ir veikti
kultūros ir kūrybos sektoriuose:
pagrindinių novatoriškų komponentų kultūros ir kūrybos sektoriuose
supratimas; kultūros suvokimas ir raiška; skaitmeniniai įgūdžiai; verslumas;
savo novatoriškų idėjų įgyvendinimas kultūros ir kūrybos sektoriuose.
Apverstoji studija „Sėkmingas novatorius”:
➢ suteiks jums novatoriškų europinių ir pasaulinių sprendimų kultūros
ir kūrybos sektoriuose rinkinį, kad atskleistų galimybes, kurių galite
ieškoti, ir taip prisidės prie sėkmingo jūsų dalyvavimo kultūros ir
kūrybos sektoriuose;
➢ tobulins ir įvertins jūsų įgūdžius ir kompetencijas, kurių reikia norint
tapti sėkmingu novatoriumi kultūros ir kūrybos sektoriuose. 

KĄ PASIEKĖME IKI ŠIOL?
"Inovatyvių sprendimų kultūros ir kūrybos sektoriuose (KKS) COVID-
19 metu rinkinys" 
NOVA projektas stiprina suaugusiųjų besimokančiųjų kompetencijas,
kad būtų sustiprintas kūrybiškumas ir inovacijos kultūros ir kūrybos
sektoriuose. NOVA siekia suteikti besimokantiesiems inovatyvių
sprendimų kultūros ir kūrybos sektoriuose rinkinį, kad būtų atskleistos
galimybės, kurių galima ieškoti kritiniame kontekste, ir prisidėti prie
sektoriaus atsparumo.
Siekiant šių tikslų, pirmieji projekto žingsniai buvo susieti su
inovatyvių sprendimų kultūros  ir kūrybos sektoriuose COVID-19
metu rinkinio kūrimu. Partneriai aktyviai dalyvavo kuriant 20-ies
gerųjų praktikų, pagrįstų interviu, rinkinį ir el. katalogą su dar 20
inovatyvių sprendimų Europoje, kurie pristatomi kaip mikro-
mokymosi moduliai.

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali
būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

„Net kai gyvenimas sunkus ir
patiriate sunkumų, apsupkite
save bendraminčių meile ir
palaikymu, kurie visada bus

šalia. Ieškokite ir raskite prasmę
viskame, ką darote."

Tsvete Yaneva, Bulgarija

„Patarimas tiems, kurie ketina pradėti savo kelią
kūrybos ir kultūros srityje – mokytis ir tvirtai tikėti
savo tikslais, nepaisant visko. Pralaimėjimai visada

yra už kampo, kiekviename pasiektame
profesionalumo lygyje, bet mes turime įprasminti bet

kokį pralaimėjimą kaip pamoką ir galimybę dar
labiau augti, o ne pasiduoti. Bet tai įmanoma tik

visiškai įsisąmoninus savo pašaukimą, kas laikoma
esminiu keliu, vedančiu į savo gyvenimo suvokimą.

Ir čia pati profesija, kaip tik pinigų šaltinis,
paradoksalu, bet vaidina tik nežymų vaidmenį.”

Luca Delfino, Italija

„Pradėkite. Pradėkite
dirbti. Laikykitės to. Ir tai
vienaip ar kitaip pavyks.
O jei ne, imkitės ko nors

kito."
George Kyrou, Kipras

„Gebėjimas priimti faktą, jog jums
trūksta įgūdžių ir noras nuolat
stengtis ir tobulėti, yra viena

vertingiausių pamokų, kurias galite
išmokti, jei norite dirbti kultūros ir

kūrybos sektoriuje. Nebūkite sau labai
griežti – mėgaukitės procesu ir nuolat

mokykitės. Nupieškite tokį meno
kūrinį, kurį norite matyti; grokite
tokią muziką, kurią norite girdėti;

rašykite tokias knygas, kurias norite
skaityti."

Gintaras Jacunskas, Lietuva

„'MANAU, KAD ESU
ATEIVIS!' Taip menas

matomas daugelio akimis. Kai
jaučiu, kad kultūros ir kūrybos

sektoriuose per sunku,
užsimerkiu ir svajoju, kad

ateinu iš kitos planetos, ir ieškau
gyvybės šioje planetoje, kad

pradėčiau iš naujo.’’
Alina Stefania, Rumunija

https://www.lpf.lt/
http://birstonokultura.lt/
https://cesie.org/en/
https://csicy.com/
https://cpip.ro/
https://nova.lpf.lt/outcomes/E-collection/
https://nova.lpf.lt/outcomes/e-directory/
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus
https://www.facebook.com/INNOVATORERASMUSPlus
https://nova.lpf.lt/
http://www.knowandcan.com/

