Menų fakultetas dalyvavo Leonardo da Vinči programos projekte
ANIMUS: kultūros animacijos mokymo ir lavinimo tinklas
Projekto numeris: PL/01/B/F/NT/140334
Projekto tipas: Tarptautinių tinklų
Projektą finansuoja ES Leonardo da Vinčio programa
Trukmė: 2001 11 01 – 2004 11 01
Kontaktinis asmuo: Rasa Žukienė
e-mail: r.zukiene@mf.vdu.lt
Kontraktorius:
Varšuvos universiteto Lenkų kultūros institutas
Krakowskie Przedmiescie 26/28 00-927 Varšuva, Lenkija
e-mail: animacija@mercury.ci.uw.edu.pl
http://www.ikp.uw.edu.pl
Partneriai:
Bielefeldo universiteto Meno ir muzikos fakultetas
Universitaetstrasse 25, 33615 Bielefeld, Vokietija
e-mail: klaus-ove.kahrmann@tgkm.uni-bielefeld.de
http://www.tgkm.uni-bielefeld.de
Žodinės literatūros centras
F-Quartier Rochambeau, 41100 Vendome, Prancūzija
e-mail: clio@clio.org
Atlantos asociacija
Association loi 1901, 53 av. Foch, 75116 Paryžius, Prancūzija
e-mail: rjewdwards@wanadoo.fr
Helsinkio Meno mokykla
Untuvaisentie 10, 00820 Helsinkis, Suomija
e-mail: liisa.hamarila@helsinginkuvataidekoulu.com
Asociacija “Kultūros katedra”
Krakowskie Przedmiescie 26/28 00-927 Varšuva, Lenkija
e-mail: kkpuw@mail.uw.edu.pl
Šiuolaikinio meno centras
Aleje Ujazdowkie 6, 00-461 Varšuva, Lenkija
e-mail: csw@ikp.atm.com.pl

Centras ir fondas “Paribys – menas, kultūros ir tautos”
Pilsudskiego 37, 16-500 Seinai, Lenkija
e-mail: pogranic@free.ngo.pl
www.pogranicze.sejny.pl
Tarp-etninio dialogo asociacija
Str. Horea 81, ap. 4, 3400 Cluj, Rumunija
e-mail: adinter@mail.dntcj.ro
Jubilee Arts
3rd Floor, West House, Lombard Street West, West Bromwich, West Midlands, B700
8EG, Didžioji Britanija
Projekto tikslas: Sukurti ilgalaikį tinklą apjungiantį įvairias kultūros srityje
dirbančias mokymo institucijas. Projekte dalyvauja įvairių šalių institucijos, kurios
skiriasi tiek savo veiklos sritimi, tiek pobūdžiu: jų tarpe yra ir mokslinių institutų, ir
mokymo įstaigų, ir socialinių įstaigų, asociacijų bei fondų. Šias institucijas vienija tai,
kad jos siekia paruošti žmones, pasirengusius savarankiškam kultūriniam darbui ir
gebančius tobulinti savo įgūdžius, žinias ir patirtį viso gyvenimo mokymosi procese.
Šio projekto siekinys – sukurti nuolatinį tarpusavio bendradarbiavimą tarp skirtingų
tipų institucijų, siekiančių to paties tikslo: vystyti ir pritaikyti praktinio pobūdžio
mokymo metodus, glaudžiai susijusius su nepriklausoma kultūrine veikla.
LEONARDO - viena iš pirmųjų programų, pradėtų Lietuvoje 1997 m., kuria
remiamas ES šalių bendradarbiavimas tobulinant profesinį rengimą. Už programos
plėtrą Lietuvoje atsakingas Europos Sąjungos Leonardo da Vinčio programos
koordinavimo paramos fondas, kuris buvo įsteigtas 1997 m. Pagrindinė fondo veikla plačiai skleisti informaciją apie programą, konsultuoti projektų rengėjus, taip pat
rūpintis jau vykdomų projektų priežiūra.
ES Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondas Lietuvoje:
http://www.leonardo.lt
Geležinio vilko 12, 2600 Vilnius
tel. (8-5) 2497134, 2498189
e-mail: leonardo@leonardo.lt
ES Leonardo da Vinci programos tinklapis:
http://www.europa.eu.int/comm/education/leonardo.html

