
 

 

Santrauka 

Projektas “CUBES – Geresnis kultūros administravimas per vietos bendruomenių 

darnaus vystymosi skatinimą” (angl. “CUBES: CUltural administration Boosting with 

the Engagement of Sustainability for local communities Skills” yra bendrai 

finansuojamas Erasmus+, „KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja 

patirtimi tikslais“, „KA204 – Suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės“ (2019-1-

LT01-KA204-060716) ir atitinka Jungtinių Tautų 2030 m. darbotvarkės Darnaus 

vystymosi tikslus (DVT) ir ES Komisijos veiksmus, skatinančius skaitmeninimą, prieigą 

prie kultūrinės medžiagos internete ir tausojimą skaitmeninant (Europos Komisija, 

2021). Jį atlieka 9 partnerių konsorciumas iš 7 šalių, pasižyminčių geografine ir 

kultūrine įvairove: HE - Lietuva, XENIOS POLIS - Graikija, AER - Prancūzija, CSI - Kipras, 

MINDSHIFT - Portugalija, NGOSC - Kipras, SMOC - Bosnija ir Hercegovina, GRIPEN - 

Rumunija, UoP - Graikija.  

Neabejotinai, COVID-19 protrūkis pakeitė kasdienę kultūros paveldo organizacijų 

praktiką visame žemyne ir pagreitino kultūros skaitmeninimą, kultūros organizacijų 

integraciją skaitmeninėje eroje ir kokybiško skaitmeninio turinio kūrimą. 

Atsižvelgiant į tai, CUBES ypatingą dėmesį skiria patikimos ir šiuolaikinės informacijos 

platinimui per skaitmenines priemones ir platformas, susijusias su žinių ir kultūrinio 

tvarumo kryptimis, taip pat siekia spręsti vieną iš pagrindinių šiuolaikinės Europos 

kultūros politikos keliamų problemų: poreikį įgalinti ir įtraukti įvairius visuomenės 

sektorius į kultūros valdymą.  

Visuotinai yra žinoma, jog tvarus kultūros išteklių administravimas vis dar yra 

nepakankamai išvystytas, kadangi trūksta praktinių žinių, kurios leistų aktyviau 

įtraukti piliečius į kultūros sritį. Įvairių visuomeninių sektorių įgalinimas galėtų 

skatinti kultūrinį tvarumą, kultūrinę demokratiją, ir dalyvaujamąjį kultūrinių išteklių 

valdymą, kurie yra Europos Sąjungos (ES), Europos Tarybos (ET), ir Jungtinių Tautų 

pagrindiniai prioritetai.  

Remiantis šiomis prielaidomis, CUBES tikslai yra tokie: 

● atlikti kultūros administravimo mokymo ir metodologinių modelių tyrimą bei 

ištirti skirtingų tikslinių grupių mokymosi poreikius. Ši užduotis atitinka “IO1 - 

The Review Paper on Parameters Mapping”, 

● sukurti ir skleisti internetinę mokymo programą. Šio darbo rezultatas 

pavadintas “IO2 - Cultural Administration and Sustainability Boosters 

Curriculum”, 

● sukurti skaitmeninių įrankių rinkinį suaugusiems. “IO3 - Digital Toolbox and 

Resources” lydi IO2, pasinaudojant IRT teikiamomis galimybėmis,  

● remti pedagogus apčiuopiamų ir neapčiuopiamų kultūrinių išteklių tvaraus 

administravimo kryptyje. Šioje sistemoje, “IO4 - Methodological Approaches 

Guide for Educators” daugiausia dėmesio skiria pedagogų rengimui, 



● informuoti apie politikos formavimą derinant praktiką ir teoriją, akademines 

žinias ir strategijos rengimą kuriant “IO5 - Policy Paper”.  

Dėl to, kas išdėstyta aukščiau, CUBES įtraukianti internetinė kokybės mokymo 

programa yra skirta keliems gavėjams:  

● viešosioms įstaigoms ir valdžios organams,  

● vietos bendruomenės nariams, vadovams ir atstovams, 

● NVO/ PVO, 

● švietimo institucijoms ir suaugusiųjų instruktoriams/ pedagogams, kurie gali 

naudoti CUBES produkcijos edukacinį turinį, jog įgalintų mokinius tapti 

“kultūros administravimo ir ir tvarumo stiprintojais” atitinkamose 

bendruomenėse,  

● moterims ir jaunimui, kurie savo bendruomėnese gali veikti kaip jungiantys 

mentoriai, prisiimantys atsakomybę informuoti, vadovauti ir konsultuoti kitus 

savo bendruomenių narius šiuolaikiniais tvaraus tvaraus kultūros valdymo 

klausimais,  

● profesionaliams, akademikams ir politikos formuotojams vystymosi, 

ekonomikos ir strategijos, turizmo, kultūros ir darnaus vystymosi srityse.  

Šioje ataskaitoje bus aptariamas “IO4 - Methodological Approaches Guide for 

Educators” . IO4 papildo Mokymo programą (IO2) ir Skaitmeninį įrankių rinkinį (IO3) 

bei yra koordinuojamas XENIOS POLIS. 

Šio gido tikslas yra dvejopas: 

● pateikti gaires, kaip mokyti suaugusius kultūros administravimo klausimais,  

● padėti instruktoriams ir suaugusių pedagogams tinkamai naudotis mokymo 

programa, skaitmenine platforma ir jos įrankiais, sukurtais projekto metu. 

Atitinkamai, gidas suaugusių pedagogams pateikiami pavyzdiniai įvairių grupių 

mokymo scenarijų rinkiniai. Prie šio rezultato pasiekimo prisidėjo visi šio projekto 

partneriai. 

 


