
 

Ką gaminame?  

Sausis 2021 

Kalbų mokymasis per kultūrinius mainus ir  

kulinarijos bendruomenę (LLCC) 

Naujienos apie projekto įgyvendinimą 

Nepaisant jog 2021 m. sausio mėnesį, dėl COVID-19 

pandemijos tarptautiniai mokymai suaugusiųjų švietėjams 

neįvyko kontaktiniu būdu, tačiau buvo sėkmingai dalyvių 

iš Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Lietuvos, Graikijos, 

Austrijos ir Rumunijos perkelti į nuotolinę erdvę.  

Nepaisant to, jog negalėjome susitikti gyvai, dėjome visas 

pastangas siekdami suorganizuoti sėkmingus, 

įtraukiančius mokymus ir mums tai pavyko! 

Nuotolinių mokymų metu naudojome interaktyvius 

metodus, įvairius „ledus pralaužiančius“ pratimus, 

organizavome naudingas diskusijas mažose grupėse ir 

svarbiausia - išbandėme projekto partnerystėje kuriamą 

nuotolinį priemonių rinkinį. Mokymų metyu buvo 

pristomos įvairios interaktyvios mokymams skirtos 

priemonės, išbandyta projekte sukurtos mokymo 

priemonės. Po mokymų kiekvienas dalyvis konstruktyviai 

išsakė grįžtamąjį ryšį, pateikė pasiūlymus kuriamų  

produktų tobulinimui, siekiant užtikrinti, jog kitas 

žingsnis- mokymų organizavimas suaugusiųjų švietėjams, 

būtų veiksmingesnis. 

 

 

 

 

Kas toliau? 

Mokymai suaugusiųjų švietėjams! 

Partneriai pasirengę pradėti pilotinius 

mokymus, kurių metu projekte sukurtų 

priemonių pagalba pristatys švietimui ir 

mokymui skirtas priemones, švietimo ir 

mokymo srities specialistams. Mokymų 

metu bus pristatoma projekte  sukurta ir 

išbandyta mokymų medžiaga, skirta 

praturtinti andragogų veiklą, tikslingai 

dirbant su migrantais t.y. padėti 

migrantams per kultūrinius mainus ir 

kulinarijos bendruomenę mokytis vietos 

kalbos.  

 

 

 

 

 

 

„Niekas gamindamas, nebūna vienas. Net ir vienišiausiu atveju virėją 

virtuvėje supa praeities virėjų kartos, esamų virėjų patarimai bei meniu 

su kulinarinių knygų rašytojų išmintimi” 
Laurie Colwin 

 



 

 

Apie ką visa tai? 

Trumpai apie projektą: 

• Išbandyta, projekte naujai sukurta   

mokymų medžiaga, skirta 

tarpkultūriniam sąmoningumui ugdyti, 

kalbų mokymuisi per kultūrinius mainus 

ir kulinarijos bendruomenę.  

• Suaugusiųjų švietėjai nuotolinių mokymų 

metu susipažino su dviem naujai 

sukurtais mokymų vadovais, bei pradėjo 

rengti sveikos mitybos vadovą. 

 

 

• Įvertinant Covid19 pandemijos 

situaciją, pasiruošėme projektą 

pristatyti nuotoliniu būdu.  

• Išbandėme nuotolinį priemonių 

rinkinį, skirtą: Užsiėmimams, 

Mokymų medžiagai, Mokymų 

vadovams įskaitant ir 

interaktyvius video. 
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