
 

Ką gaminame? 

Balandis 2020 

Kalbų mokymasis per kultūrinius mainus ir kulinarijos 

bendruomenę  

Tarptautinis švietimo įstaigų įgyvendinamas projektas! 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. gruodžio mėnesį. 

Pirmasis partnerių susitikimas vyko Jungtinėje 

Karalystėje, projekto koordinatoriaus „Decorum Council 

for Voluntary Service“ organizacijoje. Šiame dviejų metų 

trukmės projekte dalyvauja partneriai iš Jungtinės 

Karalystės, Austrijos, Graikijos, Lietuvos, Rumunijos ir 

Ispanijos. Partnerystėje siekiama sukurti bei plėtoti 

novatoriškas, patrauklias švietimui bei mokymuisi skirtas 

priemones apimančias kalbų mokymąsi per kultūrinius 

mainus ir kulinarijos bendruomenę. 

 

Projekte kuriamų ir plėtojamų švietimui skirtų priemonių 

pagalba, siekiama svariai prisidėti prie migrantų 

integracijos į švietimo ir mokymosi procesą, suteikiant 

jiems galimybę mokytis vietos kalbą, įtraukiant juos į 

platesnę tarpkultūrinių mainų bei kulinarijos 

bendruomenę, akcentuojant sveikos mitybos principus, 

puoselėjant tradicinius receptus ir vietoje gaminamą 

maistą. Visų šių novatoriškų mokymo priemonių pagalba 

siekiama stiprinti socialinį ir kultūrinį sąmoningumą 

besimokantiesiems. 

 

CoronaVirusas COVID-19 

 

Kuriant šį naujienlaiškį 

išgyvename sunkų laikmetį. 

Daugelis  mūsų darbus 

organizuojame nuotoliniu 

būdu, visa tai reikalauja daug 

vidinių resursų, tam tikros 

savidisciplinos, tinkamai 

sudaryti palankias sąlygas 

derinant darbą ir 

įsipareigojimus šeimai, 

siekiant išlaikyti vidinę 

pusiausvyrą bei darbingumą. 

 

Kad ir kas nutiktų- įveiksime 

tai. Mes muoširdžiai tikimės, 

kad koronaviruso grėsmė ir 

visos su tuo susijusios 

aplinkybės mums 

nesutrukdys sėkmingai 

įgyvendinti vykdomo projekto 

ir toliau teikti galimybę 

visiems mokytis, būti 

aktyviems ir socialiems.   

“kiekvienas turi teisę į kokybišką ir įtraukųjį švietimą, mokymą ir 

mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti įgūdžių, 

leidžiančių visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir 

sėkmingai įveikti permainas darbo rinkoje”. 

(Europos socialinių teisių ramstis, 2017).  

 



 

 

 

Apie ką visa tai? 

Projekto tikslai: 

• Sukurti novatorišką mokymo 

medžiagą tarpkultūrinio 

sąmoningumo didinimui per 

kultūrinius mainus ir kulinarijos 

bendruomenę.  

• Sukurti mokymų vadovą kuriame 

aptariami gerosios praktikos 

pavyzdžiais ir mokymų planai 

• Parengti praktinį komandos 

formavimo vadovą, skirtą 

organizacijoms bei švietimo ir 

mokymo srities specialistams. 

 
• Pravesti pagal projekte sukurtą 

mokymo medžiagą pilotinius 

mokymus, esant poreikiui atlikti jų 

tobulinimą. 

• Sukurti bei viešinti mokymų vadovą 

akcentuojant sveikos mitybos įpročius 

į pagalbą pasitelkiant tradicinį 

suvokimą apie sveiką mitybą ir 

kultūrinį sąmoningumą. 

• Sukurti „online“ priemonių rinkinį, kurį 

sudarys mokymų planai, mokymų 

medžiaga, mokymų rekomendacijos ir 

mokymo vadovai. 

Projekto partneriai 

 

 

Europos Komisijos parama šio projekto rengimui nėra jo turinio patvirtinimas ir atspindi tik 

autorių požiūrį. Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos 

panaudojimą. Projekto numeris: 2019-1-DE02-KA204-006490 

https://www.facebook.com/Language-Learning-Through-Culture-and-Cooking-104746367854501/
https://www.communityactiondacorum.org
http://www.activecitizens.eu/
https://dieberater.com/
https://magentaconsultoria.com/
https://www.lpf.lt/
https://predictconsulting.ro/

