
NOVA - Apverstoji studija "Sėkmingas novatorius”

Projektas, skirtas kultūros ir kūrybos sektoriaus
sustiprinimui po COVID-19 pandemijos

Prieš COVID-19 pandemiją kultūros ir kūrybos sektoriai (KKS) sudarė apie 3,5% visų ES pagamintų
produktų ir paslaugų ir juose dirbo 3% Europos darbo jėgos.

Tačiau šiuo metu KKS yra vienas iš labiausiai nukentėjusių sektorių. Eurostato duomenimis, COVID-19
krizė gali paveikti apie 7,3 mln. darbo vietų kultūros ir kūrybos sektoriuose visoje ES. Nepaisant
sunkumų, KKS sektoriai krizės metu parodė didžiulį solidarumą - nemokamai siūlė savo kūrinius
internete, taip palengvindami izoliacijos metu patiriamus jausmus ir prisidėdami prie žmonių
psichinės ir emocinės sveikatos bei gerovės šiais sunkiais laikais. Krizė išbando ES piliečių gebėjimą
mąstyti ir veikti netradiciniais ir novatoriškais būdais reaguojant į šias precedento neturinčias
aplinkybes.

Siekiant tikslo - stiprinti kultūros ir kūrybos sektorių - gimė dvejų metų trukmės Erasmus+ programos
projektas NOVA - "Apverstoji studija „Sėkmingas novatorius". Šeši partneriai iš Lietuvos (SIF ir BKC),
Kipro (CSI), Bulgarijos (K&C), Rumunijos (CPIP) ir Italijos (CESIE) ateinančius dvejus metus
bendradarbiaus siekdami NOVA projekto tikslų:

sukurti ir suteikti prieigą prie kvali�kacijos kėlimo būdų apverstojoje studijoje „Sėkmingas
novatorius", kurios tikslas - skatinti besimokančiųjų įgūdžių ir kompetencijų, stiprinančių
kūrybiškumą ir inovacijas kultūros kūrybos sektoriuje, gerinimą;
suteikti besimokantiems suaugusiesiems inovatyvių sprendimų rinkinį, lengvesniam naujų
galimybių atskleidimui kritiniame  COVID-19 pandemijos kontekste, ir prisidėti prie kultūros ir
kūrybos sektorių atsparumo didinimo;
sukurti vertinimo priemonę, kuri padėtų stebėti besimokančiųjų suaugusiųjų pažangą siekiant
tapti sėkmingais KKS inovacijų kūrėjais;
padėti suaugusiųjų švietėjams sėkmingai organizuoti apverstąją studiją „Sėkmingas novatorius".

Kultūros ir kūrybos sektoriaus komponentai, į kuriuos bus sutelktas NOVA projekto
dėmesys, yra šie: muzika, scenos menai, vizualieji menai, audiovizualiniai menai,

žaidimai ir daugialypė terpė, dizainas ir mada, meniniai amatai.

NOVA projekto tikslas - atsiliepti į poreikį
skatinti Europos informuotumą apie
naujoviškus sprendimus, kurių buvo imtasi
COVID-19 metu KKS, taip pat įgalinti ir mokyti
žmones būti sėkmingais novatoriais šioje
srityje. Kad būtų pasiekti šie tikslai, pirmieji
projekto žingsniai bus: sukurti KKS inovatyvių
sprendimų rinkinį COVID-19 metu. Jį sudarys
mažiausiai 20 gerųjų praktikų, pagrįstų
pasakojimu, ir el. katalogas, į kurį partneriai
atrinks geriausius inovatyvius sprendimus
Europoje ir kurie bus pristatyti kaip mikro
mokymosi moduliai.

Kiti projekto produktai bus:

Mokymai šiuolaikinėje švietimo aplinkoje organizuojamoje studijoje „Sėkmingas novatorius“,
kurie yra pritaikyti pandemijos situacijai, ir naudojami 4 NOOC („Nano atvirieji nuotoliniai
kursai“) savarankiškam mokymuisi.
Įsivertinimo įrankis su bent 50 uždarų klausimų ir vizualizuotu besimokančiojo pristatymu „Ką
man reiškia naujovės KKS?“.
El.priemonių rinkinys „Šiuolaikinė apverstoji studija „Sėkmingas novatorius“, skirtas suaugusiųjų
švietėjams sėkmingam mokymų apverstojoje studijoje organizavimui.

Šiais produktais NOVA siekia padėti besimokantiems suaugusiesiems, kurie nori ugdyti kūrybiškumą
bei inovacijų pojūtį, padėsiantį įsidarbinti, tapti savarankiškai dirbančiais asmenimis ar savanoriais
KKS, ir suaugusiųjų švietėjams, kurie galėtų sėkmingai organizuoti apverstąją studiją „Sėkmingas

novatorius".

Jei norite daugiau sužinoti apie projektą NOVA,
rašykite adresu ddamuleviciene1@gmail.com

arba apsilankykite projekto svetainėje

nova.lpf.lt

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.
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