Partnerių erdvė

Festivalio partnerių inicijuojamos ir organizuojamos veiklos

Penktadienis
Laikas

Veikla

Erdvė

14:00 - 15:00

Edukacinės veiklos vaikams, lyderystės užduotys, testai

„Renkuosi mokyti!“

14:00 - 17:00

Diskusijos apie strateginį „Rail Baltica“ projektą, jo naudą ir perspektyvą su šio projekto vadovais

„Lietuvos geležinkeliai“

14:00 - 20:30

„Demokratijos paštas“, kritinio mąstymo indekso testas, kava, ALF biblioteka, stalo žaidimai

Atviros Lietuvos fondas

14:00 - 21:00

VRM pristatoma Šengeno erdvės simuliacija, skirta Lietuvos narystės 10 – mečiui paminėti

VRM

14:30 - 15:30

„Europos solidarumo korpusas“

ŠMPF ir JTBA*

14:30 - 20:00

Patikrink jėgas žaidžiant šaradas naujomis taisyklėmis

„Swedbank“

15:00 - 18:00

Specialus inovacijų ir technologijų quiz‘as bei atsipalaidavimą matuojančios apyrankės bandymas

„Lietuvos geležinkeliai“

15:00 - 17:00

„Karjeros posūkis: mokytojas dvejiems metas“. Susitikimas ir diskusija su programos „Renkuosi mokyti!“ dalyviais ir alumnais

„Renkuosi mokyti!“

15:30 - 16:00

Vaikų dalyvavimas šeimos finansų valdyme – kada ir nuo ko pradėti? „Swedbank“ finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės patarimai

„Swedbank“

16:00 - 17:00

Prieglobsčio, imigracijos ir integracijos politika Lietuvoje. Kodėl svarbus suaugusiųjų migrantų švietimas

ŠMPF ir JTBA*

16:00 - 18:00

Diskusija su „Lietuvos geležinkelių“ vadovais apie „Valstybės valstybėje“ virsmą į „Valstybės dalis“

„Lietuvos geležinkeliai“

16:10 - 16:50

Protų mūšis su Donatu Pusliu: „Asmenybės ir idėjos ALF knygų lobyne“

Atviros Lietuvos fondas

17:00 - 17:30

Pokalbis prie kavos su Laurynu Peluryčiu, Donatu Pusliu ir Justinu Žilinsku

Atviros Lietuvos fondas

17:00 - 19:00

Edukacinės veiklos vaikams, lyderystės užduotys, testai

„Renkuosi mokyti!“

17:30 - 18:30

Diskusija: „Darbotvarkėje – jaunimas: kaip pradėti pokyčius savo rajone“

ŠMPF ir JTBA*

18:30 - 19:00

Pokalbis prie kavos su Vytautu Bruveriu

Atviros Lietuvos fondas

19:00 - 20:00

Diskusija: „Karjeros planavimas ir karjeros pasirinkimai. Ko bijome ir kodėl svarbu savo karjera rūpintis ne tik renkantis profesiją ar gavus diplomą“

ŠMPF ir JTBA*

20:00 - 21:00

Justino Jankevičiaus pasikalbėjimai su Nerijumi Mačiuliu ir Ainiumi Lašu

„Swedbank“

9:00 - 23:00

„Demokratijos paštas“, kritinio mąstymo indekso testas, kava, ALF biblioteka, stalo žaidimai

Atviros Lietuvos fondas

9:30 - 10:30

Ryto mankšta

Atviros Lietuvos fondas

11:00 - 12:00

Edukacinės veiklos vaikams ir suaugusiems

„Renkuosi mokyti!“

11:00 - 12:00

„Išmanus mokytojas“ gali ir keičia požiūrį į pamokas ir mokyklą jau šiandien

ŠMPF ir JTBA

11:00 - 16:00

Inžinerinio projektavimo dronu užsiėmimai

„Lietuvos geležinkeliai“

11:00 - 19:00

Patikrink jėgas žaidžiant šaradas naujomis taisyklėmis

„Swedbank“

11:00 - 20:00

VRM pristatoma Šengeno erdvės simuliacija, skirta Lietuvos narystės 10 – mečiui paminėti

VRM

12:00 - 12:30

Pokalbis prie kavos su Margarita Jankauskaite

Atviros Lietuvos fondas

12:00 - 12:30

Būsiu virtuvės šefas ! Diskusija su Alfu Ivanausku

„Swedbank“

12:00 - 14:00

„Karjeros posūkis: mokytojas dvejiems metas“. Susitikimas ir diskusija su programos „Renkuosi mokyti!“ dalyviais ir alumnais

„Renkuosi mokyti!“

12:00 - 14:00

Diskusija su Lietuvos geležinkelių vadovais apie „Valstybės valstybėje“ virsmą į „Valstybės dalis“

„Lietuvos geležinkeliai“

13:00 - 14:00

Kur gali nuvesti tarptautinė savanorystė ir kas po jos?

ŠMPF ir JTBA*

13:00 - 16:00

Specialus inovacijų ir technologijų quiz‘as bei atsipalaidavimą matuojančios apyrankės bandymas

„Lietuvos geležinkeliai“

13:45 - 14:45

Būsiu menininkas ! Interaktyvi pamoka su pasaulyje garsia menininke Kristina Norvilaite

„Swedbank“

14:00 - 16:00

Intelektiniai žaidimai ir kitos aktyvios veiklos

ŠMPF ir JTBA*

14:00 - 17:00

Diskusijos apie strateginį „Rail Baltica“ projektą, jo naudą ir perspektyvą su šio projekto vadovais

„Lietuvos geležinkeliai“

14:00 - 18:00

Stalo žaidimai, kuriuos pristato „Vilniaus stalo žaidimų klubas“

Poilsio erdvė

14:20 - 14:50

„Demokratijos pašto“ įteikimas LR VRM ministrui Eimučiui Misiūnui

Atviros Lietuvos fondas

16:00 - 16:30

Pokalbis prie kavos su Milda Ališauskiene, Marija Jure ir Gyčiu Tereikiu

Atviros Lietuvos fondas

16:00 - 16:30

Poros finansai: bendras biudžetas ar finansinė nepriklausomybė? „Swedbank“ Finansų instituto projektų vadovės Rasos Rambynaitės patarimai

„Swedbank“

16:00 - 17:00

Diskusija: „Kokios mokyklos/mokytojo reikia Lietuvos vaikams“

„Renkuosi mokyti!“

16:00 - 17:00

Diskusija: „Studijos Lietuvoje – geriausias mano pasirinkimas ir sprendimas“, - sako studentai užsieniečiai

ŠMPF ir JTBA*

17:00 - 19:00

Edukacinės veiklos vaikams, lyderystės užduotys, testai

„Renkuosi mokyti!“

18:00 - 19:00

„Tarptautiniai savanoriai tavo organizacijoje: už ir prieš“

ŠMPF ir JTBA*

18:00 - 19:30

Spektaklis „Žalia pievelė pagal Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų ir visaginiečių pasakojimus“. Rež. J. TERTELIS, K. WERNER. N-14, dalis

Birštono kultūros centre,
Jaunimo g. 4

Susitikimas su Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo atstovais

Atviros Lietuvos fondas

Šeštadienis

19:00 - 20:00

spektaklio vyksta rusų ir anglų kalbomis, lietuviškas vertimas – subtitruose. Po spektaklio vyks diskusija su kūrybine grupe, diskusiją
moderuos Algirdas Davidavičius. (Rekomend. išankstinė registracija festivalio infocentre)

VRM ir „Lietuvos geležinkeliai“ festivalio lankytojų lauks partnerių erdvėse viso renginio metu.
„ŠMPF ir JTBA“ – Jungtinė Švietimo mainų paramos fondo ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros veikla.

Diskusijų festivalis „Būtent!“ yra nekomercinis renginys. Jei patiko turinys, įvertinkite jį skambučiu. Tel. 1418 (skambučio kaina 3 Eur)

