	
  
	
  

2014 m. spalio 31 d.

INFORMACIJA SPAUDAI

ALCE padarė ilgalaikį poveikį jaunoms imigrantėms ir
pagyvenusioms moterims bei neformaliam suaugusiųjų
švietimui
Penkios organizacijos iš Austrijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos ir Prancūzijos sutelktai
bendradarbiavo, perduodamos įvairių tautybių moterų žinias apie nematerialųjį kulinarinį ir kultūrinį
paveldą kitoms Europos šalims.
ALCE suteikė unikalią galimybę šimtui jaunų imigrančių ir vyresnio amžiaus vietinių moterų
mokytis, sustiprinti turimus įgūdžius ir gebėjimus bei įgyti naujų, įgyti pasitikėjimo mokytis toliau,
savanoriauti ar ieškoti darbo.
ALCE projektas oficialiai baigėsi 2014 m. spalio 31 d. Per dvejus metus penkiose šalyse į projektą
įsijungė 100 jaunų imigrančių ir vyresnio amžiaus vietos moterų. Jos dalyvavo mokymosi
užsiėmimuose susijusiuose su kulinarine veikla, įtraukiančia įvairias kultūras ir skirtingo amžiaus
žmones. Projekto eigoje 20 moterų dalyvavo mokymosi veiklose kitoje Europos šalyje. ALCE
projektas įtraukė per 350 bendruomenės narių kultūrų žemėlapio renginiuose, kurie vyko visų
projekto partnerių šalyse. Ten moterys gamino įvairių tautų ir kulinarijos sintezės patiekalus,
natūralias gydomąsias priemones, demonstravo tautines tradicijas.
ALCE projektas skirtas suaugusiųjų švietėjams, skatinantiems skirtingų tautų ir kartų dialogą,
vietos bendruomenėms ir neformalaus švietimo atstovams. Mokymo programa padeda ugdyti
neformalaus švietimo įgūdžius ir kompetencijas taikant mokymosi bendradarbiaujant būdus. ALCE
projekto sėkmė dar kartą įrodė neformalaus ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų
pripažinimo svarbą.
Kiekvienoje šalyje projekto veiklos ir atliktas darbas padarė ilgalaikį poveikį jaunoms imigrantėms
ar šalyse gyvenančioms antros kartos kitatautėms bei vyresnėms vietos moterims, mokytojoms ir
neformaliam suaugusiųjų švietimui. Moterims kilo įkvėpimas mokytis užsienio kalbų, dalyvauti
savanoriškoje veikloje, toliau mokytis pagal kitas neformalaus švietimo programas; išaugo jų
pasitikėjimas ir drąsa savarankiškai vykti į užsienio šalis, jos daugiau sužinojo apie įvairias
Europos kultūras. Be to, projektas pagerino socialinį sambūvį, sumažino moterų atskirtį ir
neveiklumą, padėjo spręsti psichinės sveikatos problemas, tokias kaip depresija ar nerimas.
Kalbėdama apie savo patirtį ALCE projekte, Daniela Yepes iš Kolumbijos, dalyvavusi mokymo
programoje Prancūzijoje, sakė: „Tai buvo puiki galimybė pasidalinti savo prisiminimais ir
kulinarinėmis tradicijomis su kitais žmonėmis. Man labai patiko šis europinis projektas, kuris turėtų
būti kartojamas dar ne kartą“.

	
  

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija
negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

	
  
	
  
ALCE projekto partneriai – koordinatorės, mokytojos ir dalyvės – sukūrė visą eilę naujoviškų
produktų ir mokomosios medžiagos, kuria gali pasinaudoti organizacijos ir suaugusiųjų švietėjai
kitose šalyse. Vienas jų – receptų knyga „Aplink pasaulį ant skraidančio skonių kilimo“, kurioje
pateikiami 25 skirtingų kultūrų ir tautų tradicinių ir kulinarijos sintezės patiekalų receptai bei
natūralūs gydymo būdai.
Pedagoginę knygą „Naujoviški migrančių ir vyresnio amžiaus moterų įtraukimo ir dalyvavimo
metodai“ drauge parengė visos skirtingose šalyse kursus vedusios mokytojos. Knyga bus
parankus įrankis su įvairiomis grupėmis dirbantiems neformalaus suaugusiųjų mokymo
specialistams ir vietos bendruomenėms, siekiančioms įdomiai ir naujoviškai mokytis apie
kulinarinio ir kultūrinio paveldo perdavimą, darbą su skirtingų kultūrų ir skirtingo amžiaus asmenų
grupėmis.
Visus projekto rezultatus, tarp jų receptų knygą ir pedagoginę knygą, galima parsisiųsti iš ALCE
tinklalapio.
ALCE projekto patirtis ir rezultatai bus toliau skleidžiami tarp suaugusiųjų švietėjų Europos ir vietos
lygmenyje. ALCE tematikos pagrindu parengta nauja tarptautinio mokymosi programa, kuri bus
pradėta 2015 metais! Daugiau informacijos anglų kalba rasite čia.
Jei norite išsamiau sužinoti apie projekto rezultatus ir jų pritaikymą jūsų mokymo aplinkoje ar
bendruomenėje, kreipkitės į projekto koordinatorę CESIE el. paštu maja.brkusanin@cesie.org.
Pasidalinkite savo ALCE patirtimis!! Jei ketinate organizuoti renginį ar mokymą naudodami ALCE
knygas, parašykite mums!

Daugiau informacijos:
ALCE (Apetitas mokytis ateina bevalgant) – tai Grundtvig daugiašalis dviejų metų projektas,
finansuojamas EK Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis. Jame dalyvavo penki partneriai:
CESIE (Italija), MEH- Merseyside Expanding Horizons (Jungtinė karalystė), VM-Verein
Multikulturell (Austrija), Elan Interculturell (Prancūzija) ir SIC- Senjorų iniciatyvų centras (Lietuva).
ALCE projekto tikslas – padėti jaunoms 18 – 40 imigrantėms ir 60 metų bei vyresnėms vietinėms
moterims įgyti naujų įgūdžių ir gebėjimų, ypač bendravimo tarp kartų ir kultūrų srityje. Projekto
uždaviniais buvo siekiama sumažinti daugybinę diskriminaciją patiriančių moterų socialinę atskirtį,
stiprinti dialogą tarp skirtingų kultūrų ir amžiaus grupių ir skatinti suaugusiųjų mokymąsi,
patvirtinant projekto dalyvių įgytas kompetencijas (raštingumas, įskaitant skaitmeninį, pilietiškumas,
verslumas).
www.appetiteforlearning.eu
https://www.facebook.com/appetiteforlearning.eu
Parašykite mums: maja.brkusanin@cesie.org
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