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saugiu atstumu vieniems nuo

ą įpareigojo ieškoti naujų
kitų, bet išlaikant glaudų socialinį

komand

ą. Kokybiškas, visus partnerius įtraukiantis, glaudus darbinis tarpusavio bendravimas yra
mums ypatingai svarbus, užtikrinant sklandų projekto įgyvendinimą. Vietoje planuoto gyvo
partnerių susitikimo Serbijoje, COVID-19 viruso plitimo metu Europoje teko organizuoti tris
video konferencijas ir susitikti virtualiai. Po kelių mėnesių intensyvaus darbo, šiandien su
džiugesiu pranešame, jog senųjų amatų mokymų programa paruošta ir bus įgyvendinta visose
partnerių šalyse: Lietuvoje, Serbijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje ir Velse.
kontakt

Nekantraujame pradėti įgyvendinti tradicinių amatų perdavimo
mokymus jaunimui!
š viso parengėme dvylika skirtingų tradicinių
amatų mokymų programų, kurias trumpai pristatysime šiame naujienlaiškyje.
Bendradarbiaudami su vietiniais amatininkais i

TRADICINIAI AMATAI
5 skirtingos šalys, 12 skirtingų tradicinių amatų,
įtrauksiančių daugiau nei 50 jaunų žmonių
pynimo (pynikų) amato, medžio drožybos ir
žolininkystės. 20 valandų mokymų kursas truks penkias dienas ir vyks Šaukėnų
kultūros ir amatų centre, Kelmės raj. Visos mokymų veiklos orientuotos į praktinį
mokymąsi, papildant jį reikalingiausiomis teorinėmis žiniomis. Mokymų kursas
sudarytas taip, kad leistų jaunimui pasiruošti tolimesniems projekto etapams.
Lietuviai mokysis tradicinio

tradicinės kulinarijos bei istorijų pasakojimo kursai. Pastarojo
kurso metu dalyviai pasiners į pasakojimo praktiką ir žodinės tradicijos istoriją,
kuri, priešingai nei bet kuri kita meno rūšis, apibrėžė kultūras ir žmones, ir,
žinoma, išgirdo ir papasakojo stebinančių, juokingų, šokiruojančių ir šiltų
istorijų.
Velse vyks

tapybos ant stiklo mokymų metu amatininkas dalyviams paaiškins, kaip
išbrėžti pagrindines linijas ant stiklo bazės naudojant vaško pieštukus ar rašalinius
parkerius, spalvų bei piešinio pasirinkimo procesą ir daugybę kitų šio amato
paslapčių. Rumunų dalyviai taip pat turės galimybę pasigaminti tradicinius
amuletus (March Amulets) - talismanus, suteikiančius stiprybės ir sveikatos.
Rumunijoje

Jei norite tapti projekto dalimi, susisiekite su mumis:
INFO@CRAFTYOUROWNBUSINESS.COM

ėnijoje

tradicinio siuvinėjimo, puodininkystės ir keramikos
mokymai. Kiekvienas dalyvis turės galimybę dirbti su asmenine siuvimo mašina ir
su amatininko pagalba mokytis, kaip pataisyti senus drabužius bei kurti naujus.
Taip pat jaunimas semsis puodų žiedimo paslapčių ir turės galimybę pagaminti
originalių darbų iš keramikos.
Slov

vyks

ų amatų kursuose: audimo, metalo
apdirbimo bei daržovininkystės (Heirloom vegetables). Mokymų metu dalyviai
turės galimybę savo rankomis nusiausti juostas su nešiojamomis audimo
staklėmis, semsis šaltojo kalimo ir kitų metalo apdirbimo paslapčių, sužinos, kaip
išauginti daržoves iš sėklų, paveldėtų ir protėvių.
TSerbijoje jaunimas dalyvaus trijuose tradicini

koordinatorius::

Romania:

Lithuania:

Serbia:

DAUGIAU INFORMACIJOS:

INFO@CRAFTYOUROWNBUSINESS.COM

United Kingdom:

Slovenia:

