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Projekto aktualumas – studentų kūrybiškumo kompetencijos ugdymas(is) ir kūrybinės veiklos iniciatyvų, naudojant įvairias
informacines technologijas ir kuriant informacijos sklaidos produktus, skatinimas. Projektas paremtas idėja Šiaulių miesto
bendrąsias erdves ir ugdymo įstaigos erdves paversti netikėtomis – kultūros ir meno – erdvėmis. Kitaip įprasmintos
minėtosios erdvės pristatomos kaip originali kultūrinių renginių vieta, taip stiprinant kultūrinį miesto įvaizdį, kuriant meno
sričių sintezę ir sudarant galimybę tarpinstituciniam bendradarbiavimui. Mokyklų erdvėse vykstantys meniniai ir kultūriniai
renginiai parodo, kad tokios erdvės yra atviros meninei veiklai, o menas neturi jokių ribų ir sienų ir gali sujungti jaunus
žmones. Tokie meniniai ir kultūriniai pasirodymai sudomina studentus ir moksleivius, ugdymosi procesą paverčia įsimintinu
ir prasmingu. Šis projektas yra paskata ateityje dar labiau išnaudoti miesto bendrąsias erdves ir mokyklų erdvę kultūrai,
nešant žinutę, kad menas ir kultūra gali būti skleidžiamas kitokiose nei įprasta erdvėse. Šiuo projektu norima parodyti, kad
menas ir kultūra gali būti pristatomi visur – ne tik galerijose, muziejuose, bibliotekose ir pan., bet ir aikštėse, skveruose,
mokyklose, taip meną priartinant prie jaunimo ir kviečiant mokyklas bendradarbiauti su aukštąja mokykla.
Kuriama netradicinės meno sričių sintezės kertinė idėja: ilgą laiką ugdymo įstaigose praleidžiančius jaunus žmones siekiama
įtraukti į meno ir kultūros pasaulį ir bent akimirkai paskatinti juos sustoti ir pamąstyti, ką jiems reiškia laisvė, galimybė būti
laisvam piliečiui. Gimnazistai klasės valandėlės, etikos, pilietiškumo, teatro, ugdymo karjerai pamokų metu gali įsitraukti į
meninę ir kultūrinę veiklą (stebėdami studentų parengtus meninius ir kultūrinius produktus: stebėdami meninį performansą
ir po jo aptardami diskusijoje su studentais apie laisvės poreikį jaunam žmogui, taip pat aplankydami tradicinę parodą
gimnazijos bibliotekoje ir žiūrėdami virtualią parodą), kuri yra puiki paskata tokiems apmąstymams, dvasinio dialogo su
laisve užmezgimui.
Projekto siekiamybė. Šia meno sričių sinteze siekiama parodyti, kad šiandienos herojus – kiekvienas iš mūsų. Tai laisvas
ir kuriantis žmogus – sau, tėvynei, pasauliui. Bus kuriamas savitas dvasinis dialogas su laisve, vadovaujantis moto, kad
laisvė – kūrybos sąlyga. Tik kūrybiškas žmogus gali būti laisvas: mėgaujasi laisve mąstyti pats ir jaučiasi laisvas kurti. Šios
mintys bus užrašytos Signato – šriftu, skirtu laisviems žmonėms, atkurtu pagal Vasario 16-osios akto rankraštį ir sukurtu
dalytis laisve.
Šiuo projektu siekiama stiprinti tarpinstitucinį jaunimo bendradarbiavimą tarp švietimo ir mokslo institucijų bendruomenių
– Šiaulių valstybinės kolegijos studentų ir Šiaulių miesto mokyklų gimnazistų, organizuojant bendrą meninę veiklą, taip
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mažinant kultūros srities silpnąsias puses: 1. Bendradarbiavimo stoką (vyrauja konkuravimas, trūksta bendro renginių
kalendoriaus) ir 2. Bendros miesto kultūros politikos strategijos trūkumą, silpną bendradarbiavimą su švietimu aktyvinant
jaunimo kultūrinį vartojimą, kurios įvardytos 2016 m. parengtame Šiaulių miesto savivaldybės „2015–2024 metų Šiaulių
miesto strateginiame plėtros plane“, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu
Nr. T-325 (Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. T-302 redakcija).
Šis projektas padės stiprinti Šiaulių valstybinėje kolegijoje Organizacijos komunikacijos ir rinkodaros, Informacijos
valdymo, Įmonių ir įstaigų administravimo, Turizmo ir viešbučių, Tarptautinio verslo, Informacinių sistemų technologijos,
Programų sistemų, Multimedijos technologijų studijų programas studijuojančių studentų bendrąsias, skaitmenines,
socialines, kūrybines ir profesines kompetencijas: 1) išmoks generuoti kūrybines idėjas ir jas pavers realiais kūrybiniais
produktais; 2) pagilins profesines kompetencijas: plakatų maketavimo, filmavimo, filmukų socialine tematika rengimokūrimo gebėjimus; 3) gebės viešinti ir pristatyti savo kūrybinį projektą tikslinei auditorijai – gimnazistams; 4) gebės
diskutuoti su panašaus amžiaus jaunimu apie pamatines vertybines nuostatas – laisvę, laisvą žmogų ir kūrybą.
5.1. Ugdyti studentų kūrybiškumo, kūrybinės veiklos iniciatyvų, informacinio ir kompiuterinio raštingumo, mokymosi
mokytis kompetencijas, kuriant vaizdo filmus laisvės tematika.
5.2. Ugdyti studentų iniciatyvumo ir kūrybiškumo, asmenines ir mokymosi mokytis kompetencijas, pristatant meno sričių
sintezę Šiaulių miesto erdvėse, siekiant meno ir kultūros prieinamumo kiekvienam jaunam žmogui ir stiprinant
tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
5.3. Ugdyti studentų bendravimo, bendradarbiavimo, darbo komandoje, mokslinių tyrimų kompetencijas, surengiant meninį
performansą ir vertinant savo veiklos rezultatus.
201–400 studentų
5.1.1. Apskritojo stalo diskusija-seminaras laisvės, jos sampratos ir raiškos tematika.
5.1.2. Kūrybinės dirbtuvės (vaizdo filmukų laisvės tematika kūrimas).
5.2.1. Kilnojamoji paroda „Laisvas žodis. Laisvas žmogus“.
5.2.2. Virtuali paroda „Laisvas žodis. Laisvas žmogus“.
5.3.1. Meninis performansas „Laisvas žodis. Laisvas žmogus“ ir diskusija laisvės tematika.
5.3.2. Sukurtų vaizdo filmų pristatymas-peržiūra.
5.1.1. Išgryninta laisvės samprata, aptartos įvairios jos raiškos formos.
5.1.2. Teorine ir metodologine prasme pasirengta kūrybinių produktų laisvės tematika kūrimui.
5.2.1. Patobulintos studentų skaitmeninės ir kūrybinės veiklos iniciatyvų kompetencijos, kuriant vaizdo filmukus laisvės
tematika.
5.2.2. Įgyta kūrybiškumo kompetencija demonstruojama eksponuojant kilnojamąją parodą „Laisvas žodis. Laisvas
žmogus“ Šiaulių miesto erdvėse.
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5.2.3. Patobulintos studentų skaitmeninės ir mokymosi mokytis kompetencijos, pristatant ir transliuojant ugdymo įstaigose
esančiuose TV virtualią parodą „Laisvas žodis. Laisvas žmogus“.
5.3.1. Sustiprintos studentų komunikavimo ir socialinės kompetencijos, surengiant meninį performansą „Laisvas žodis.
Laisvas žmogus“ laisvės tematika ugdymo įstaigose teatro, etikos, ugdymo karjerai, klasės valandėlių metu ir aptariant su
moksleiviais diskusijoje „Mano dvasinis dialogas su laisve...“.
5.3.2. Patobulintos studentų asmeninės ir socialinės kompetencijos, pristatant vaizdo filmukus.
1. Šiaulių „Aušros“ muziejus
2. UAB „Šiaulių apskrities televizija“
3. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
4. Prof. Dr. Rainer Rubira-García, Karaliaus Chuano Karloso universitetas, Madridas, Ispanija.
5. Prof. Dr. Leyre de Cepeda Aparicio, Karaliaus Chuano Karloso universitetas, Madridas, Ispanija.

dr. Lina Tamutienė
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