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Šiomis dienomis daug kalbama apie
sveiką gyvenseną ir mitybos svarbą.
Kokybiško gyvenimo būdo ir
nutukimo prevencijos sklaida vyko
2022 m. lapkričio 7-11 d. Klaipėdos
Marijos Montessori mokykloje-
darželyje vykusiame „Erasmus+“
projekto "Padaryk ką nors gero dėl
savęs" (angl. "Do something good for
yourself") antrąjame partnerių
susitikime.

Erasmus+ finansuojamas projektas skirtas
šeimų sąmoningumo ugdymui renkantis
sveikesnį ir kokybiškesnį gyvenimo būdą
pakeičiant greito maisto vartojimą sveiko
maisto gaminimu ir skatinant dalyvių fizinį
aktyvumą. Vengrijos, Lietuvos, Lenkijos,
Graikijos ir Turkijos mokyklų
bendradarbiavimas suteikia galimybę ne tik
šviesti šeimas apie įvairias maisto kultūras,
fizinę veiklą ir sveikos gyvensenos galimybes
šiose šalyse, bet ir leidžia pedagogams plėsti
akiratį keliaujant bei pagerinti bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžius anglų kalba.

Ilgai lauktas antrasis
projekto mobilumas

Pirmasis projekto vizitas įvyko 2022
metų vasarį Vengrijoje, kai Covid 19
pandemija šiek tiek aprimo. Antrojo
vizito, kuris turėjo įvykti Lietuvoje, 
 reikėjo šiek tiek palaukti. Partnerių
susitikimas įvyko 2022 metų lapkritį.
Pagrindinės vizito veiklų temos buvo
skirtos nutukimo prevencijai.



Pirmąją susitikimo dieną svečiai iš Graikijos, Turkijos ir Lenkijos buvo sutikti Marijos
Montessori mokykloje-darželyje, supažindinti su įstaiga ir joje dirbančiais pedagogais. Po
pietų svečiai turėjo galimybę savarankiškai pažinti uostamiestį ir lietuvišką virtuvę.
Antroji vizito diena prasidėjo mankšta, po kurios svečiai buvo atsitiktinai išskirstyti į 1-4
klases stebėti atviras pamokas, kuriose klasių auklėtojos švietė vaikus apie sveiką gyvenseną.
Po stebėtų pamokų projekto partneriai puslapyje www.mentimeter.com pasidalino savo
įžvalgomis apie tai, ką matė ir kokias idėjas parsiveš į savo darželius ir mokyklas.

Vėliau visa mokyklos bendruomenė kartu su svečiais mokyklos šokių mokytojos buvo
pakviesta bendram šokiui pagal dainą „Lietuvėla, tu mana“ (https://youtu.be/WtKsej4uVa8).

Po pietų projekto svečiai  vyko į Klaipėdos delfinariumą, kur jų laukė edukacija „Baltija 2050“
ir ekskursija po Jūrų muziejų.



Trečiąją vizito dieną svečiai kartu su mokyklos mokytojais keliavo į Klaipėdos sveikatos biurą,
kur visų laukė paskaita apie nutukimą. Prieš paskaitai prasidedant sveikinimo žodį ir
Sveikatos biuro veiklą pristatė biuro direktorė Dr. J. Grubliauskienė. Vėliau visi norintieji
galėjo nusistatyti kūno masės indeksą  ir gautus rezultatus aptarti su specialistu bei išbandyti
virtualų dviratį.

Po pietų visi dalyviai buvo pakviesti pažinčiai su senuoju Klaipėdos kraštu Klaipėdos miesto
savivaldybės Etnokultūros centre. Svečiai susipažino su liaudies šokiais, žaidimais ir
tautiniais drabužiais, dalyvavo pynimo, rišimo ir sodų gamybos praktiniuose užsiėmimuose.
Priešpaskutinė projekto susitikimų diena vėl buvo pradėta bendra dalyvių mankšta. Vėliau
sekė namų darbų pristatymas - pedagogai iš kitų šalių pasidalino gerąja patirtimi
įgyvendinant pamokų planus tema „Nutukimas“ savo įstaigose. Vėliau svečiai turėjo
galimybę dar kartą susitikti su mokiniais klasėse, pabendrauti anglų kalba, supažindinti juos
su šalimis, iš kurių atvyko, žaisti žaidimus, įteikti lauktuves ir kita. Paskutinė tos dienos veikla
buvo skirta bendrai kūrybinei praktinei veiklai. Mokyklos mokytojai ir projekto svečiai turėjo
parengti rekomendacijų rinkinius tėvams tema „Subalansuota vaiko savaitgalio diena“

Savaitės veiklas užbaigėme vakariene
miesto simbolyje - Meridiane. Vakaras buvo
kupinas gerų įspūdžių ir emocijų – visų šalių
atstovai atliko savo tradicines dainas,
dalijosi savo įspūdžiais ir smagiausiomis
akimirkomis, patirtomis visos  savaitės
metu.
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Paskutinė projekto susitikimo diena buvo skirta visos savaitės veiklų apibendrinimui, projekto
dalyvių pažymėjimų įteikimui ir sekančio vizito, kuris vyks 2023 m. vasario mėn. Lenkijoje,
aptarimui. Erasmus+ dalyvių susitikimą Klaipėdoje vainikavo dar šiltos, šviežiai iškeptos
lietuviškos duonos su namine uogiene, ragavimas. 

Intensyvi užsiėmimų ir bendravimo savaitė prabėgo nepastebimai. Tikimės, kad projekto
veiklos buvo įdomios ir naudingos visiems projekto dalyviams, o vizito Klaipėdoje metu
įgytomis žiniomis ir patirtimi bus pasidalinta ne tik su kolegomis, bet ir įstaigų, kuriose dirba
apsilankę pedagogai, bendruomenėmis.
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