
 

Projekto susitikimas Kopenhagoje 

 

2012 m. rugsėjo mėn. Druskininkų švietimo centras kartu su Danijos (Folkevirke, 

Kopenhaga), Norvegijos (Sveio bendruomenė), Estijos (Jaan Tonisson Institutas, Talinas) ir 

Latvijos (nevyriausybinė organizacija "Radošas Iniciatīvas Centrs", Ryga) suaugusiųjų švietimo 

organizacijomis pradėjo vykdyti Nordplus programos Nordplus Adult paprogramės tinklo projektą 

,,New and old democracies“ (,,Naujoji ir senoji demokratijos“).  

Pirmasis projekto susitikimas vyko 2012 m. lapkričio 21-23 d. Kopenhagoje, Danijoje, 

kuriame dalyvavo penkių šalių projekto koordinatoriai bei darbo grupės nariai. Susitikime dalyvavo 

šio projekto koordinatorė, Druskininkų švietimo centro anglų k. ir istorijos mokytoja D.Česaitytė-

Rutkauskienė bei centro raštinės vedėja Sandra Kairaitė. Pagrindinė susitikimo tema - 

,,Demokratijos istorija“. Vos tik atvykę į Kopenhagą, nuskubėjome į Folkevirke, neformaliąją 

organizaciją, kuri ir yra projekto koordinatorius.  

Kiekviena projekte dalyvaujanti šalis pristatė savo atstovaujamą instituciją, šalį, miestą bei  

demokratijos vystymąsi istoriškai. Išklausėme danų istoriko Hanso Jorgeno Vodsgaardo paskaitą 

,,Skandinavijos demokratija daugiakultūrinėje visuomenėje“. Antrąją vizito dieną aplankėme 

Kristiansborgo rūmus, kuriame įsikūrę Danijos parlamentas, Danijos ministro pirmininko biuras, 

Danijos Aukščiausiasis Teismas. Danų parlamentaras Hans Vestager supažindino su Danijos 

demokratijos istorija bei vedė ekskursiją šiuose rūmuose. Susitikimų salėje trumpai diskutavome 

apie Danijos visuomenę, ekonomiką, parlamento darbą. Danų parlamentaras pabrėžė, kad Danijoje 

stengiamasi sukurti gerovės visuomenę, vyrauja tolerancija kitataučiams ir įvairių religijų žmonėms. 

Trečiąją vizito dieną projekto koordinatorės danės Jeanne Bau-Madsen ir Annemarie Balle 

supažindino su žmonių bendravimo ypatumais bei demokratijos mokymo ratelio metodu. Atlikome 

praktines užduotis, dirbome mišriose grupėse. Lankėmės Kristiansborgo rūmų Didžiojoje salėje, 

pamatėme septyniolika gobelenų, padovanotų Danijos karalienei Margaretai II. Gobelenuose 

vaizduojama Danijos ir viso pasaulio istorijos pagrindiniai įvykiai. 

Vakare lankėmės prieštaringai vertinamame Kopenhagos rajone – Kristijanijoje (Laisvajame 

mieste). Ten gyvenantis gidas trumpai pristatė šio miesto mieste įkūrimo istoriją, gyvenančių 

žmonių kasdienį gyvenimą, galiojančias savivaldos taisykles. Didžiąją dalį jo gyventojų sudaro 

menininkai, amatininkai, muzikantai, hipiai, svajotojai, klajotojai po pasaulį, laisvo mąstymo 

žmonės.  

Projekto pirmasis susitikimas buvo įdomus, turiningas, mokantis demokratijos kaip 

gyvenimo būdo.  

 

Danguolė Česaitytė-Rutkauskienė 
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1 pav.  D. Česaitytė-Rutkauskienė ir S. Kairaitė Danijos parlamento rūmuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav.  Projekto dalyviai kartu su Danijos parlamentu 


