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NORDPLUS JUNIOR
Role of YOUTH in society
ROYIS
NPJR-2014/10269
Porvoo International College, Suomija
EE-Laane-Viru College, Estija
IS-Verkmenntaskolinn a Akureyri, Islandija
Riga Trade Vocational Secondary School, Latvija
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kaunas
12 mėnesių, 2014 m. rugpjūčio 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 1 d.
Projekto tikslas yra parodyti, kad jaunimas yra aktyvus, įtraukiant jį į socialines
veiklas. Projekto veiklose dalyvauja 5 mokyklos. Projektu siekiama padrąsinti
mokinius ir mokytojus iš Skandinavijos-Baltijos šalių dirbti kartu, siekiant įnešti
indėlį į visų geresnę ateitį ir skatinti suvokimą, kad jaunimas yra atsakingas už
socialio gyvenimo kaitą. Projekto uždavinys yra sukurti bendrumo jausmą ir
ugdyti jaunų žmonių asmenybes su gerais socialiniais įgūdžiais ir pasitikėjimu
savimi bei atsakingu požiūriu į visuomenę. Studentai turi suvokti, kaip svarbu
skirti savo laiko kitiems ir sukurti glaudesnius ryšius su savo ir SkandinavijosBaltijos visuomenėmis. Jaunimas yra mūsų tautos stuburas. Jie gali pakeisti
visuomenės ateitį savo gerove ir ryžtingais veiksmais. Jaunimas yra čia tam, kad
parodytų problemas, kurių mes nematėme. Deja, šiais laikais jaunimas domisi
daugybe sričių, kurios jiems yra žalingos. Jie renkasi leisti dienas vartodami
narkotikus ar žaisdami kompiuterinius žaidimus. Jie leidžia naktis šėldami
vakarėliuose ir ,,gyvendami“ gyvenimą. Jie neturi ateities vizijos ir net jei turi
svajonių, dažnai neturi visiškai jokios motyvacijos to siekti. Mes privalome tai
kontroliuoti. Mes privalome motyvuoti savo jaunimą. Mes privalome juos
išmokyti atsakomybės ir paskatinti siekti savo tikslų. Priešingu atveju mes
gyvensime visuomenėje, kurioje netrukus reikės remti visą kartą benamių, bejėgių
ir priklausomų nuo pašalpų žmonių. Viskas turi pasikeisti. Mūsų mokyklos, kaip
vyresnės kartos gero elgesio pavyzdys, vyresnė karta kaip mokytojai bei jaunimas,
kuris šiuo metu daro labai mažai. Projekto partneriai atstovauja skirtingas
visuomenes ir kultūras: Skandinaviškasis valstybės gerovės modelis (Suomija,
Islandija) bei liberalesnis modelis (Estija, Lietuva, Latvija). Projektas koncentruosis
į visuomenių panašumus ir skirtumus bei jaunimo rolę jose, taip pat į projekto
partnerių švietimą – mokiniai ir mokytojai dalinsis nuomonėmis ir gerąja patirtimi
kaip įtraukti jaunimą į problemų sprendimo, sprendimų priėmimo procesą ir
palygins skirtingų šalių mokymo programas. Galiausiai, bus įgyvendinamos 5
skirtingų temų kampanijos kiekvieno iš vizitų į skirtingo partnerio šalį metu, kurios
bus prienamos ir viešai.
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