Ką gaminame?
2021 spalis
Kalbų mokymasis per kultūrą
ir maisto gaminimą (LLCC)
Tarptautinis edukacinis projektas!
„Kalbų mokymasis per kultūrą ir maisto gaminimą“ yra dvejų
metų trukmės projektas, finansuojamas pagal „Erasmus +
KA2 Suaugusiųjų strateginės partnerystės“ programą.
Projektui vadovauja organizacijos iš Jungtinės Karalystės,
Lietuvos, Graikijos, Ispanijos, Rumunijos ir Austrijos.
Pagrindinis projekto partnerių tikslas buvo pasidalinti savo
žiniomis ir patirtimi kuriant novatoriškas mokymo priemones,
apimančias kalbų mokymosi, kulinarijos ir tarpkultūrinio
dialogo temas. Projektas buvo skirtas suaugusiųjų švietimo
srityje dirbantiems specialistams, migrantams ir
bendruomenių plėtros agentūroms.

Mokytis kalbų yra svarbu, nes:
o

gebėjimas kalbėti kitomis kalbomis padeda žmonėms,
priklausantiems skirtingoms kultūrinėms grupėms,
suprasti vieniems kitus;

o

kitų kalbų mokėjimas padėtų migrantams lengviau
integruotis priimančiojoje šalyje;

o „Kiekvienas turi teisę į kokybišką ir įtraukųjį švietimą,
mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų
išsaugoti ir įgyti įgūdžių, leidžiančių visavertiškai
dalyvauti darbo rinkoje“ (Europos socialinių teisių

ramstis)

„Jūsų naujosios kalbos žodžiai bus
skanesni, jei paskaninsite juos
žiupsneliu foods
kultūros“
“…traditional
have been instrumental
on how cultures & regions have prepared and consumed
(Kalbos
klubas)
food over
many
years.” (Eurofir Project, 2010

Ką gaminame
internete?
2021 spalis

Kalbų mokymasis per kultūrą ir maisto
gaminimą (LLCC)
Tarptautinė edukacinė internetinė
platforma!
2021 metų vasarą jau galėjome surengti pilotinius
mokymus, skirtus platformai išbandyti. Platformą
sudaro 4 moduliai, prieinami penkiomis skirtingomis
kalbomis (anglų, vokiečių, graikų, ispanų ir rumunų).
Kiekviename modulyje yra pateiktos skaitymo,
viktorinų, interaktyvių užduočių, vaizdo įrašų ir minčių
žemėlapių ištraukos! Dauguma mokymų vyko
nuotoliniu būdu, tačiau kai kurie partneriai surengė
tiesioginius kontaktinius mokymus savo įstaigų
patalpose, kurios visada atitiko nustatytus sveikatos
reikalavimus. Apibendrindami galime pasakyti, kad
mokymai dalyviams paliko teigiamą įspūdį ir tai mus
labai pradžiugino! Užsiėmimų metu buvo keičiamasi
gerosiomis praktikomis, kurios dalyviams suteikė
galimybę pasisemti žinių apie kitų šalių kulinarijos
ypatumus.
Projektas jau baigėsi, todėl dabar jau galime
pasidalinti dalyvių mintimis ir įspūdžiais apie
pilotinius mokymus:
„Dalyviai buvo labai aktyvūs ir buvo labai susidomėję pateiktomis temomis.”
„Visi dalyviai pateikė keletą pavyzdžių iš savo profesinės patirties, kad visi kartu
galėtų mokytis vieni iš kitų“
„Dalyviai vieni su kitais pasidalino savo mintimis apie internetinio kurso
instrukcijas“
„Dalyviai labai aktyviai įsitraukė į siūlomas veiklas“
Mūsų Sveikos mitybos vadovo dėka, receptus iš visos Europos
galima naudoti ne tik mokymo/mokymosi tikslais, bet ir norint
patobulinti sveiko gyvenimo būdo įgūdžius.

Apie ką visa tai?

Kas toliau?

The training
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•
•

•
•

Pilotinius
We
conducted
mokymo
pilot training
kursus vedėme
courses either
nuotoliniu
būduonline
arba tiesioginiu
or face-to-face
in the UK, Greece,
kontaktiniu
būdu Jungtinėje
Lithuania,
Romania, Spain
Karalystėje,
Graikijoje,
& Austria
Lietuvoje,
Rumunijoje, Ispanijoje ir Austrijoje
We tested our new training materials
& platform for
intercultural
Išbandėme
naujai
sukurtą awareness
mokymo
& language
through skirtą
culture and
medžiagą
irlearning
naują platformą,
cooking.
tarpkultūriniam sąmoningumui ugdyti bei
kalbų mokymuisi per kultūrinius mainus ir
We
updated
and shared the platform
kulinarijos
bendruomenę
with the online lessons with many
Atnaujinome
ir pasidalinome
experts & volunteers
around the six
platforma
su
daugybe
ekspertų ir
countries.
savanorių iš šešių šalių.

Visa ši medžiaga, kurią sukūrėme per
pastaruosius dvejus metus, yra tinkama
kitiems kursams ir mokymams, kuriuos
vykdome kaip organizacijos. Tai yra
nepaprastai vertinga medžiaga
mokymosi tikslais.
Visos šalys partnerės pasiūlė ateityje ir
toliau naudotis platforma bei mokymo
medžiaga mokant kalbų.

Projekto partneriai

Mus rasite:
: Language Learning Through Culture and Cooking
Mūsų oficiali platforma, skirta internetiniams kursams:
https://learninglibrary.eu/login/index.php
Mūsų oficiali interneto svetainė: http://languagecookingculture.eu/
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