
NAUJIENLAIŠKIS 

Tęsiami darbai: mokymų renginiai ir 

pasiruošimas pilotiniams moduliam 

 

KAIP PADARYTI ŠĮ NAUJIENLAIŠKĮ PRIEINAMĄ VISIEMS? 

Šis naujienlaiškis parengtas naudojant „Microsoft Office programą, kuri įgalina kai 

kuriuos papildomos prieigos aspektus, tokius kaip: pavadinimai, skaitymo tvarka, 

alternatyvus vaizdų tekstas ir kt. Vėliau galutinis dokumentas PDF formatu taip pat 

peržiūrimas naudojant „Accessibility Moodle“ tikrintuvą ir nemokamus internetinius 

įrankius, tokius kaip Tingtun Checker.  

 

 
  

KAS MES ESAME? 

AccessCULT projektas yra finansuojams iš 

Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ lėšų ir 

trunka nuo 2020 m. rugsėjo iki 2023 m. vasario, 

siekiant pagerinti prieigą prie kultūros paveldo 

visoje Europoje. Tai antrasis naujienlaiškis, 

kuriame pateikiama informacija mūsų pažangą. 
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SVARBIAUSI ĮVYKIAI & NAUJIENOS 

Nepaisant iššūkių, su kuriais susidūrė visa Europa pandemijos metu, AccessCULT 

komanda per šešis mėnesius įvykdė numatytą veiklą. 

Rugsėjo mėn. vyko mokymų (Train-The-Trainers) renginiai (daugiau informacijos rasite 

kituose puslapiuose). Renginių dalyvių atsiliepimai buvo išanalizuoti ir bus svarstomi 

tiek aukštojo mokslo, tiek suaugusiųjų švietimo mokymų, prasidėsiančių 2022 m. 

pirmąjį pusmetį, įgyvendinimo metu. 

Gruodžio mėnesį taip pat surengėme 3-ąjį partnerių susitikimą, kurio, kaip ir 

ankstesnių, deja, nepavyko surengti kontaktiniu būdu. Šį kartą virtualiai jį surengė 

Klaipėdos universitetas (Lietuva). Susitikimo metu buvo dalinamasi Train-The-Trainers 

mokymo renginių vertinimu, su mokymo moduliais susijusių intelektinių rezultatų 

pažanga ir plėtra, sklaidos veiklos apžvalga ir ateinančių mėnesių planavimo veikla. 

https://checkers.eiii.eu/en/pdfcheck/


Liublianos universitetas, bendradarbiaudamas su 

visais partneriais, parengė virtualų renginį, skirtą 

apmokyti 10 dėstytojų, pedagogų ir tyrėjų, kurie per 

6 mėnesius truksiantį testavimą kartu su studentais 

išbandys naują mokymo medžiagą ir įgyvendins 

aukštojo mokslo studijų modulį „Prieinamas visiems 

kultūros paveldas“ 2021/2022 studijų metais. 

Mokymų renginys vyko penkias dienas ir buvo 

padalintas į tris dalis: 

• Pirmoje dalyje išgirdome apie muziejaus etikos 

konstrukciją ir svarbą. 

• Antroji dalis buvo interaktyvesnė, jos dalyviai 

kalbėjo apie įvairovę, sėkmingą tarpasmeninę 

komunikaciją ir eksperimentinį mokymą. 

• Trečioji dalis buvo orientuota į žmonių su negalia 

poreikius ir patirtį kultūros paveldo srityje. 

Siekdami apmąstyti situaciją prieigos požiūriu, be 

akademinių dėstytojų, organizatoriai pakvietė įvairių 

organizacijų ir įstaigų specialistus ir kultūros 

darbuotojus bei kultūros paveldo srityje dirbančius 

žmones su negalia. Buvo aptarti multisensoriniai, 

inkliuziniai ir dalyvaujamieji požiūriai į kultūros 

paveldo prieinamumą. 
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Innovative higher education teaching contents for achieving 

Mokymų renginys aukštojo mokslo studijų 

modulio dėstytojams 
 

2021 m. rugsėjo 27 d. – spalio 1 d. Slovėnijos Liublianos universiteto Menų fakultete 

vyko projekto ACCESSCULT virtuali mokymosi, mokymo, mokymo veikla (C1): Mokymai 

aukštojo mokslo studijų modulio „Visiems prieinamas kultūros paveldas“ dėstytojams. 

Studijų modulio tikslas – 

ugdyti studentų ir 

specialistų žinias bei 

jautrumą įveiklinant 

daugiadalykines, 

multisensorines ir 

bendradarbiavimu 

pagrįsto požiūrio į su 

kultūros paveldu susijusį 

darbą kompetencijas ir 

gebėjimus, siekiant 

geresnio prieinamumo 

žmonėms su negalia ir 

žmonėms iš socialiai 

pažeidžiamų grupių. 

 

https://youtu.be/LBvQeFEYFE8


 

Innovative higher education teaching contents for achieving 

sustainable ACCESSibility of CULTural heritage for ALL 

Project nº 2020-1-ES01-KA203-083220 

ARTIMIAUSIA VEIKLA 2022:  Mokymo modulių tobulinimas ir įgyvendinimas; 

pilotinės ekskursijos su mokiniais muziejuje; prieinamumo ambasadorių tinklo 

sukūrimas; rekomendacijų sistemoms ir politikos formuotojams katalogas; partnerių 

susitikimas Italijoje... Daugiau informacijos: accesscult.eu/ ir facebook.com/accesscult/ 

 

Mokymų renginys, skirtas suaugusiųjų 

mokymo  modulio (internetinio) mentoriams 
 

2021 m. rugsėjo 20-24 dienomis Koventrio kultūros centras (JK) ir Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejus (Lietuva) surengė virtualius mokymus suaugusiųjų mokymo modulio 

(internetinio)  „Visiems prieinamas kultūros paveldas“ mentoriams. 

 
Partneriai iš visų šalių dalyvavo šiuose virtualiuose 

mokymuose, skirtuose apmokyti 10 mokytojų, 

pedagogų ir tyrėjų, kurie vadovaus mokymams 

kiekvienoje iš 5 šalių partnerių, įgyvendinant 

suaugusiųjų mokymo modulį „Visiems prieinamas 

kultūros paveldas“, kai 1 mėnesio trukmės 

suaugusiųjų nacionaliniai mokymai bus vykdomi 

šalyse partnerėse. Modulio tikslas – ugdyti 

dabartinių kultūros darbuotojų ir specialistų žinias ir 

jautrumą daugiadalykiniam, multisensoriniam ir 

bendradarbiavimu pagrįstam požiūriui į darbą su 

kultūros paveldu, siekiant geresnio prieinamumo 

žmonėms su negalia ir kitiems  pažeidžiamiems 

žmonėms. 

Renginį atidarė ir visas penkias dienas jį kuravo 

instruktoriai: Kerrie Suteu ir Robertas Nolanas iš 

Koventrio kultūros centro bei kiti kultūros paveldo 

srities ekspertai ir profesionalai. Renginyje buvo 

reflektuojama ir įvertinama buvusios ir dabartinės 

patirties potencialas plėtojant ateities visuotinį 

prieinamumą prie kultūros paveldo. 

 

3 mokymo moduliai buvo 
pristatyti mokymų metu: 

• Komunikacija iki vizito: 
daugiausia skirtas 
rinkodaros asistentams. 

• Pagalba vizitų metu: 
daugiausia skirta muziejų 
asistentams, 
besimokantiems 
asistentams ir kuratoriams 
/ renginių prodiuseriams. 

• Prieigos valdymas: 
daugiausia skirta funkcijų / 
operacijų vadovams. 

https://accesscult.eu/
https://www.facebook.com/accesscult/
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