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Kalbų mokymasis per kultūrinius mainus ir 
kulinarijos bendruomenę (LLCC) 

Naujienos apie projekto įgyvendinimą 

       Internetinė mokymosi platformos "Kalbų mokymasis per kultūrinius 

mainus ir kulinarijos bendruomenę" ištekliai, skirti švietimo ir mokymo 

srities specialistams ir bendruomenių plėtros organizacijoms. Šioje 

internetinėje mokymosi platformoje naudotojai atras naujų priemonių, 

kuriomis suaugusiųjų švietėjai galės naudotis ir siekti, kad besimokantieji 

galėtų sustiprinti savo mokymosi rezultatus. 

      Visos projekte dalyvaujančios organizacijos aktyviai dalyvavo rengiant 

bandomuosius mokymo kursus savo šalyse. Kursų tikslas - didinti 

informuotumą apie tai, kaip kūrybiškai susieti kalbos mokymosi, kultūrinių 

mainų ir kulinarijos temas. 

       Vietinių mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su mokymo 

medžiaga, jiems pristatyta projekto internetine platforma, kuri buvo sukurta 

partnerystėje, siekiant aiškaus tikslo - padėti migrantams išmokti 

priimančiosios šalies kalbą.                         
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Kas toliau? 

• Išbandyti ir paviešinti 

internetinę platformą. 

• Viešinti vykdomą veiklą 

projekte "Facebook" 

puslapyje. 

• Galvoti apie šio projekto 

tvarumo veiksmus. 

• Partnerystės susitikimas 

ir sklaidos renginys. 

Keletas citatų: 

• Mokymasis niekada 

nesibaigia. 

• Valgykite. Miegokite. 

Mokykitės kalbos. 

Kartokite. 

• Mokytis niekada nevėlu. 

 

 

 

“Maisto gaminimas siejamas su žmonėmis. Maistas yra bene 

vienintelis universalus dalykas, galintis suvienyti visus. Nesvarbu, 

kokia kultūra, žmonės visada valgo kartu.” (Guy Fieri). 
 

 

 



 

 

Apie ką visa tai? 

Mūsų „Facebook“ paskyroje galite sekti naujienas ne tik apie mūsų projekto įgyvendinimą, bet ir rasti skanius 
receptus, įdomius faktus apie maistą, skirtingas kultūras iš viso pasaulio bei aktualias nuorodas į naudingas svetaines.   

Sekite mus! https://www.facebook.com/LanguageCookingCulture 

Trumpai apie projektą: 

• Išbandėme naują mokymo medžiagą, skirtą 

tarpkultūriniam sąmoningumui, kalbos 

mokymasis per kultūrinius mainus ir maisto 

gaminimą. 

• Suaugusių švietėjai išbandė du mokymų 

vadovus, kurie buvo sukurti mokymo medžiagai 

sustiprinti ir parengti sveikos mitybos vadovą. 

• Pasirengėme galimoms su Covid-19 pandemijos 

susijusioms situacijoms, kai gali tekti projektą 

vykdyti tik nuotoliniu būdu. 

• Derinant nuotolinį ir kontaktinį būdus parengėme  

bandomąjį mokymo kursą "Organizacinių 

gebėjimų stiprinimas", kuriame supažindinome  

suaugusiųjų švietėjus  su  kalbų mokymosi per 

kultūrinius mainus ir kulinarijos bendruomenę 

priemonėmis. 

 
• Mūsų internetiniame priemonių 

rinkinyje, kuriame rasite užsiėmimų 

medžiagą, mokymų gaires ir 

mokymų vadovus, taip pat rasite  

interaktyvių vaizdo įrašų ir užduočių. 

• Išbandėme sveikos mitybos 

mokymų vadovų, kuriame atsispindi 

partnerių-šalių kulinarinės tradicijos 

ir ugdomas kultūrinis sąmoningumas. 

• Apmokėme švietimo ir mokymo 

specialistus!  Išbandyto mokymo 

kurso tikslas - pristatyti parengtą 

mokymų medžiagą ir pristatyti 

pagrindinę projekto idėją. 
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