Грамадская кампанія «Караван «Вучыцца, каб дзейнічаць»
Грамадская кампанія накіравана на папулярызацыю нефармальнай і грамадзянскай адукацыі
ў рэгіѐнах Беларусі і адбудзецца ў фармаце Каравана – арганізаванага перамяшчэння групы
экспертаў, арганізатараў і валанцѐраў. З 18 па 28 кастрычніка 2018 года ў партнѐрстве з
мясцовымі некамерцыйнымі арганізацыямі ва ўсіх абласцях Беларусі будуць арганізаваны
прэзентацыі, майстар-класы, адкрытыя дыскусіі, круглыя сталы.
Караван «Вучыцца, каб дзейнічаць» пройдзе праз Віцебск, Мінск, Гомель, Гродна, Брэст,
Любань, Бабруйск, в. Панямонцы, г.п. Лынтупы.
Да ўдзелу ў мерапрыемствах Каравана запрашаюцца спецыялісты сферы дадатковай і
нефармальнай адукацыі, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, мясцовых органаў улады,
устаноў адукацыі і культуры, а таксама шырокае кола зацікаўленых асоб.
Караван «Вучыцца, каб дзейнічаць» накіраваны на абмеркаванне пытанняў даступнасці
дадатковай адукацыі дарослых у беларускіх рэгіѐнах і пашырэнне міжсектарнага дыялогу, а
таксама ўмацаванне супрацоўніцтва паміж некамерцыйнымі арганізацыямі, ініцыятыўнымі
групамі, органамі мясцовай улады, установамі адукацыі, навукі, культуры і СМІ.
Апроч абмеркавання актуальных праблем і перспектыў іх вырашэння ў мерапрыемствах
Каравана будуць прадстаўлены вынікі 17 міні-праектаў, у ходзе якіх мясцовыя правайдэры
нефармальнай адукацыі арганізоўвалі навучанне для людзей з абмежаваннямі, развівалі
цэнтры дадатковай адукацыі ў сельскіх рэгіѐнах, павышалі кваліфікацыю трэнерскага
супольнасці, выпрацоўвалі рэкамендацыі па развіцці адукацыі дарослых у канкрэтных
раѐнах.
У гэтым годзе грамадская кампанія «Караван» адбудзецца ўпершыню. Ёй папярэднічалі
Тыдні і Фестывалі нефармальнай адукацыі, якія праводзіліся ў Беларусі з 2005 года па
ініцыятыве Асацыяцыі дадатковай адукацыі і асветы. Падчас Тыдняў нефармальнай
адукацыі (2005-2011) праходзіла дэманстрацыя дасягненняў, формаў і метадаў нефармальнай
адукацыі, арганізоўваліся дыскусіі аб ролі нефармальнай / дадатковай адукацыі дарослых і
моладзі ў беларускім грамадстве. Фестываль нефармальнай адукацыі (2006-2016) стаў
традыцыйнай дэманстрацыйнай пляцоўкай для абмену досведам паміж правайдэрамі
нефармальнай адукацыі і іншымі зацікаўленымі бакамі. Фокусам Тыдняў і Фестываляў НФА
было прыцягненне ўвагі да перспектыў развіцця дадатковай адукацыі ў беларускіх рэгіѐнах.
Дэталѐвую праграму Каравана і спасылкі на заявачныя формы асобных мерапрыемстваў
можна знайсці на www.karavan.adukatar.net
Арганізатары Каравана: Прадстаўніцтва зарэгістраванага аб'яднання "Deutscher
Volkshochschul - Verband e.V.» (Федэратыўная Рэспубліка Германія) у Рэспубліцы Беларусь і
Асацыяцыя дадатковай адукацыі і асветы.

Аргкамітэт Каравана: У аргкамітэт Каравана ўваходзяць больш за дзесяць арганізацый і
устаноў, сярод якіх Нацыянальная камісія Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА (МЗС);
Дзяржаўная ўстанова адукацыі «РІВШ»; Установа адукацыі «Рэспубліканскі інстытут
прафесійнай адукацыі»; Адукацыйны і Кадравы цэнтр «Новае заўтра»; Дэпутат Палаты
Прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Старынская Таццяна
Аляксандраўна і інш.
Караван праводзіцца ў рамках праекта "Вучыцца, каб дзейнічаць», які фінансуецца са
сродкаў Еўрапейскага Саюза і сафінансуецца DVV International.

