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I. ĮŽANGA 

Numatomas rezultatas/poveikis 

Projektas „Eduforhealth“ yra finansuojamas Europos Sąjungos 

Erasmus+ Programos - pagrindinis tikslas yra bendradarbiavimo ir 

inovacijų bei gerosios praktikos kaita strateginėje partnerystėje 2014-

2016 metais. 

Dvejų metų trukmės projekto tikslas atgaivinti maisto mokslo ugdymo 

tradicijas jaunimo tarpe, siekiant asmeninio tobulėjimo ir gerovės. 

Europos vystymosi strategija 

ES darnaus vystymosi strategijoje numatyta, kad ES 

ekonomika būtų pažangi, tvari ir integracinė. 

„Europa 2020“ – tai ES ekonomikos augimo 

strategija, kurią užsibrėžta įgyvendinti iki 2020 m. 

Strategijoje numatyti penki dideli tikslai užimtumo, 

inovacijų, švietimo,                                                                     

socialinės įtraukties, klimato ir energetikos srityse. 1 

 

Projekto „Eduforhealth“esmė yra sustiprinti mitybos ir maisto saugos 

ugdymą tiek pamokų metu, tiek popamokinėje veikloje. 

Nors politikai deda daug pastangų sveikatos švietimo srityje – išleista 

nemažai metodinės ir mokomosios medžiagos vaikų sveikatos švietimui 

                                                           
1
  Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final, Communication From The Commission Europe 2020,A 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
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– tačiau didelė dalis paauglių ir jų tėvų nėra mokomi pagrindinių maisto 

saugos principų, kurie padėtų apsaugoti save ir ateityje savo šeimas.  

 Nors vyksta tikrai daug įvairių mokymų, dažniausiai mokyklose mažėja 

specializuotų mokymo programų dėl to, kad vis dažniau įprasta 

maitintis pusgaminiais arba paruoštu maistu dėl 

socialinių pokyčių visuomenėje,, nes vis daugiau 

moterų dirba.  Esant tokiam nesaugiam maisto 

pateikimui, atsiranda vis daugiau per maistą plintančių 

ligų. Todėl efektyvus mokymas, kuris pradedamas jau 

darželyje ir vykdomas įtraukiant tėvus, gali padėti 

sumažinti šią riziką. 

Gyvenimo kokybė labai priklauso nuo tausojančio sveikatą gyvenimo 

būdo ir naudingų įpročių. Nepaisant didelių pokyčių atliekamų Europos 

švietimo sistemoje, vis dar išlieka poreikis gerinti tiek moksleivių, tiek 

studentų išprusimą, kad būtų sudarytos visos sąlygos jaunimui 

dinamiškai bendrauti, prisitaikyti prie pokyčių, o tėvams suteiktos 

galimybės formuoti jaunimo požiūrį ir dalyvauti sprendimų priėmimo 

procese.  

Projektas „Eduforhealth“ buvo parengtas ir patobulintas remiantis šia 

informacija.   
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Projekto uždaviniai 

 Sustiprinti mitybos ir maisto saugos ugdymą tiek pamokų metu, 

tiek popamokinėje veikloje. 

 Mokyti mokytojus/dėstytojus išplėsti mokymo procesą 

integruojant maisto mokslą, pasinaudojant tradicine ir e-

mokymosi medžiaga, naujausia vertinimo sistema ir atgalinio 

ryšio metodais vadovaujantis nacionalinėmis švietimo gairėmis 

ir standartais. 

 Pagerinti pagrindinių gamtos mokslų dėstymą darželiuose, 

pradinėse ir pagrindinėse mokyklose, diegiant inovatyvius 

mokymo metodus, paremtus tyrimais, problemų sprendimu ir 

t.t.  

 Didinti jaunimo susidomėjimą gamtos mokslais, įtraukiant į 

mokymosi procesą interaktyvius žaidimus ir gyvenimiškas 

situacijas, pritaikytas įvairaus amžiaus grupėms.  

 Skatinti ugdytis sveikos gyvensenos įpročius jaunimo tarpe 

tobulinant bendruosius gebėjimus: nešališkumą, įtampos 

kontrolę, savityrą, savivoką, bendravimą ir visuomeniškumą. 

 Didinti studentų polinkį mokslinei ir techninei veiklai aukštojoje 

mokykloje, pasinaudojant jaunimo entuziazmu ir kūrybiškumu 

tam, kad sumažinti skirtumus tarp formalaus mokymo ir 

mokymo dirbant. 

 Skatinti grupinių projektų rengimą maisto mokslo srityje. 

 Ugdyti pagrindinius ir specialiuosius gebėjimus.  

 Pagerinti mokymo priemones gamtos mokslų srityje, 

panaudojant IT technologijas. 
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Kokios tikslinės grupės? 

 

Kokių tikimąsi rezultatų? 

 Gerosios Maisto mokslo ir su juo susijusių dalykų praktikos 

integracija į mokymosi procesą, remiantis poreikių analize  

 Sustiprinta jaunų žmonių motyvacija, siekiant sumažinti 

nepakankamo lygmens tyrėjų skaičių moksle  

 pagilintos mokinių, dalyvaujančių Maisto mokslo švietime 

formaliuoju ir neformaliuoju būdu kompetencijos, ugdant 

asmenybę, gebančią suvokti ir vertinti mokslo įtaką  asmeniniam 

ir visuomeniniam gyvenimui 

 didesnės galimybės studentų profesiniam tobulėjimui, renkantis 

karjerą Maisto mokslo srityje  

ikimokyklinio ir pagrindinio 
ugdymo lygmens 

mokytojai/dėstytojai ir 
mokiniai 

aukštųjų mokyklų studentai 
(dalyviai, glaudžiai 

bendradarbiaujantys su 
pagrindinio ugdymo lygmens 
mokiniais praktinės veiklos 

klausimais) 

suinteresuotų šalių atstovai iš 
maisto pramonės, maisto 

kokybės užtikrinimo institucijų, 
taip pat mokinių tėvai ir t.t. 
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 naujos žinios ir patirtis (profesinėje, socialinėje ir kultūrinėje 

plotmėje) suinteresuotoms šalims ir projekto dalyviams, 

individualūs ir organizaciniai pokyčiai  

 aukštesnis kultūrinis sąmoningumas ir geresni kalbos įgūdžiai  

 įgyvendintas kartų/generacijų mokymosi principas: vyresnio 

amžiaus žmonės išmokins jaunuomenę tradicinės sveikos 

mitybos ir ruošybos įpročių, o jaunuomenė prabils į visuomenę 

skaitmeniniu „balsu“ - per skaitmenines pasakojimų 

technologijas – tuo būdu taip perkeldama gerąsias vyresnio 

amžiaus žmonių žinias ir patirtį sveikos mitybos ir maisto 

gaminimo klausimais  

 patobulėjusi informacijos, susijusios su Europos Sąjungos 

žmonių gerove, gyvenimo trukmės didėjimu, paieškos sistema ir 

to pasekmė, tinkamai atrinkti sveikos mitybos maisto produktai, 

geresnis ryšio tarp mitybos ir su mityba susijusių lėtinių ligų 

supratimas. 
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Kokie pagrindiniai projekto rezultatai? 

 Mokymo programų, susijusių su mityba, sveikata ir maisto 

sauga, analizė  

 Mokymo medžiaga  

 Kompiuteriniai kortų žaidimai ir 20 kompiuterinių filmukų 10-

čiai mokymo modulių  

 Kiekvienai partnerių šaliai 30 mokymo portfolių, pritaikytų 

ugdymui, sukūrimas  

 Mokymo procese dalyvaus 300 mokytojų, kurie atstovaus 200 

mokymo dalykų  

 Bus užpildyta daugiau kaip 3000 klausimynų, pagal kuriuos 

nustatytos Mitybos-Sveikatos-Maisto saugos ugdymo 

tendencijos dabartinėje švietimo sistemoje  

 sukurtos vertinimo priemonės  

 Geros praktikos gairių mokykloms, mitybos ir maisto saugos 

srityje vaikams sukūrimas  

 Projekto internetinis puslapis: 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/ 

 

 II. MOKYMŲ KONCEPCIJOS IR MODULIAI  
 

Projekto Eduforhealth metu buvo atlikta projekto partnerių esamų 

programų analizė priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo lygyje, 

susijusi su mityba, sveikatos ir maisto saugos sistemomis. 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/
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Projekto partneriai įvertino kiekvienos dalyvaujančios šalies švietimo 

sistemos kokybinį ir kiekybinį rodiklių lygį priešmokyklinėse, pradinėse 

ir vidurinėse mokyklose apie mitybą, sveikatą ir maisto saugą. Be to, 

buvo identifikuoti ir geriausi naudojami mokymo metodai bei taikoma 

geroji praktika visose projekto partnerių šalyse.  

Buvo atliktos tarpdisciplininiu požiūriu sudarytos apklausos, kurios ir 

buvo atspirties taškas mokymo procese.  

Išanalizavus surinktą informaciją, buvo nustatyta ir apibrėžta mokymų 

įgyvendinimo strategija, numatytas reikalingas turinys ir metodai 

Mokymo proceso struktūra

 

Mokymų procesas ir mokymų vedimas vykdytas trimis etapais: 

1. Mokymus sudaro 60 dėstytojo  valandų, susidedančių iš 10 

skirtingų modulių.  

Atsižvelgiant į dalyvių profilį, buvo paskirstytos valandos 

tarp kontaktinių ir virtualių mokymų e-mokymosi 

platformoje. 

•Mokymai 

• Virtualūs 
mokymai 

60  dėstytojo 
valandų  

•Mokymo 
moduliai 

•Grįžtamasis ryšys 

Internetu 
•Internetu 

•Kontaktiniai 
mokymai 

Įvertinimas 
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2. Internete yra galimybė stebėti modulius, tuo pačiu duoti ir 

gauti grįžtamąjį ryšį dėl modulių įgyvendinimo terminų, 

dalintis kita jiems aktualia medžiaga tarp dėstytojų.  

3. Įvertinimas buvo pradėtas su modulių mokymo klasėse 

įgyvendinimu. 

 

Mokymai buvo organizuojami parenkant geriausius būdus ir metodus, 

apimant ir e-mokymosi platformą. Kontaktiniai mokymai klasėse buvo 

bene svarbiausia dalis, parodanti mokinių supratimą apie mitybos, 

sveikatos ir maisto saugos svarbą kasdieniame gyvenime.  

Mokymo procesas apėmė 60 įvairių užsiėmimų valandų (įskaitant 

vertinimo).  

Vėliau, mokytojų buvo paprašyta sukurti mokymosi medžiagas 

(portfolius), su tikslu perteikti specifines mitybos, sveikatos ir maisto 

saugos veiklas pamokų metu.  

Siekiant užtikrinti praktinių užsiėmimų kokybę, kiekvienos šalies 

partnerės mokymo klasėse buvo naudojami specialūs rinkiniai apie 

sveikatą, sveiką mitybą ir maisto saugą. 

Mokymo modulių temos 

Kursų ir praktinio pritaikymo turinys buvo sutelktas į su mityba, sveikata 

ir maisto sauga susijusias sekančias temas: 

1. Pagrindinė maisto sudėtis 

2. Maistinių medžiagų įtaka žmogaus organizmo funkcijoms ir 

sveikatos būklei 
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3. Biologiškai aktyvūs komponentai maiste ir jų įtaka sveikatai 

4. Cheminių medžiagų rizikos tikimybė vartojant maistą 

5. Biologinės rizikos tikimybė ir poveikis sveikatai vartojant maistą 

6. Cheminiai ir biologiniai rizikos veiksniai ir jų prevencijos 

priemonės 

7. Mitybinio teiginio ženklinimas 

8. RPN (rekomenduojamos paros normos) ir vartojimo saugumo 

sąvokos 

9. Sveikatos logotipai 

10. Maisto higiena 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en 

  

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en
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Eduforhealth mokymo proceso tikslai 

 Paskaitų planavimo metu 

 Užtikrinti projekte numatytų 10 pagrindinių šio projekto 

temų nagrinėjimą ir pritaikymą  

 Numatyti ir sukurti mokymų planus, naudojant naujausias 

metodologijas ir mokymosi strategijas 

 Planavimo medžiagos, produktai ir moksleivių pasiekimai 

 Apibrėžti kriterijus, kaip vertinti moksleivių pasiekimus  

 Paskaitų vedimo metu 

 Gauti grįžtamąjį įgyvendinimo ryšį iš moksleivių, jų praktinių 

užsiėmimų metu 

 Kokybės užtikrinimo mokymų  metu vertinimas.  

EduForHealth Edukacinė/Mokymo medžiaga 

Edukacinė medžiaga buvo paruošta remiantis atliktų analizių ir 

apklausų partnerių šalyse rezultatais.  

The Eduforhealth mokymo medžiaga buvo parengta projekto ekspertų:  

 Pasiekti tvarius mokymosi rezultatus, siekiant ilgalaikio 

pagrindinių žinių išsaugojimo ir įtvirtinimo  

 Padidinti mokinių suvokimą apie ryšį tarp sveikatos ir mitybos bei 

maisto saugos, jų pačių, šeimos ir žmonijos gerovės 

 Didinti moksleivių asmeninę atsakomybę;  

 Skatinti mokslo mokymo metodų taikymą praktikoje;  
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 Vystyti moksleivių gebėjimus pavedant parengti užduotis, kad 

galėtų paskatinti įžvalgas ir komunikacinį požiūrį į mokymąsi;  

 Skatinti suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą bei dalinimąsi 

įžvalgomis ir už mokyklos ribų; 

 Skatinti gebėjimus patiems atrasti būdus kaip išspręsti problemas; 

 Sukurti dialogą tarp mokinių, mokytojų ir tėvų;  

 Užtikrinti, kad mokytojai yra pasirengę ir turi visas galimybes 

naudoti  tokius mokymo metodus kaip e-mokymosi platformos ir 

kontaktinės sesijos. 

 

o Edukacinė Platforma Moodle 

o  

 

 

Struktūra, mokymo medžiaga ir pagrindiniai platformos komponentai.  

Mokymo medžiagą galima rasti e-mokymosi platformoje.  

Platformoje pateikiamos prasmingos ir įdomios užduotys. 

Visi dalyvaujantys mokytojai (priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ir 

aukštesniojo ugdymo įstaigose) naudojasi Platforma, priėjimui prie 

mokymo (-si) medžiagos. 

 

Platformoje taip pat yra patalpinta informacija apie 10 pagrindinių šio 

projekto temų. Straipsniai buvo išversti į kiekvienos šalies valstybinę 

kalbą, ir toliau naudojami kaip suinteresuotųjų šalių dalyvių  pagrindinis 

šaltinis.  

 



  

15 
 

Galime padaryti geriau! Siekti geresnio mitybos-

sveikatos ir maisto saugos supratimo ikimokykliniame ir 

pagrindiniame ugdyme! 

2014-1-RO01-KA200-002931 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.eduforhealth.ssai.valahia.ro/?lang=en 

 

 

o Žaidimo Plaftorma 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#login 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#login
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Projekto metu sukurti virtualūs žaidimai pagrindiniams mokymosi 

moduliams. Moksleiviai aktyviai žaisdami gali pasikrinti savo žinias apie 

mitybą, sveikatą ir maisto saugą, bei gauti tinkamą grįžtamąjį ryšį apie  

tobulintinas sritis. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#play 

Kuriant žaidimus, buvo atsižvelgta į socialines ir konstruktyvias 

mokymosi perspektyvas. Projekto metu, siekta tobulinti interaktyvius 

mokymosi gebėjimus, naudojantis internetine platforma ir internetiniais 

žaidimais. 

o Skaitmeninės istorijos: 

Jos buvo sukurtos tam, kad leistų moksleiviui dirbti autentiškame 

kontekste, skatintų pasakojimo įgūdžius, duoti ir gauti grįžtamąjį savo 

žinių ryšį besimokančiųjų aplinkoje. 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#play
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Intelektualiame skaitmeninio pasakojimo kontekste išryškėjo moksleivių 

netinkamas elgesys ir žinių stoka apie mitybą, sveikatą ir maisto saugą. 

Tai parodė skaitmeninė priemonė, kuri buvo sukurta šio projekto 

kontekste.   

Pagrindinė idėja buvo mokyti sveikatos ir mitybos per skaitmeninių 

istorijų pateikimą ir susiejimą su nacionaliniais kiekvienos šalies sveiko 

valgymo įpročiais ar/ir pavyzdžiais.  

Toks įrankis padėjo moksleivių darbui grupėse, ir sustiprino ryšius tarp 

mokinių klasėse, tuo pačiu ir tarp moksleivių bei jų mokytojų, įgyjant 

tam tikrų technologinių gebėjimų, skaitmeninių istorijų pateikimo keliu.  

Skaitmenines istorijas kiekvienam mokymo moduliui galima rasti 

EduForHealth platformoje  

(http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en) 

III. SVEIKATOS MOKSLAI MOKYKLOJE 

Mityba ir Švietimas  

Vienas iš faktorių, į kurį būtina atkreipti dėmesį augant nutukimui yra 

mityba ankstyvoje vaikystėje. Nutukimo prevencija turi prasidėti jau 

vaikystėje. Vaikų ir paauglių nutukimas sudaro prielaidas suaugusiųjų 

nutukimui. Todėl mokykla, šeima ir visuomenė turi būti informuota apie 

subalansuotą mitybą ir fizinį aktyvumą.2 

                                                           
2
Healthy Nutrition and Active Life Program of Turkey (2010-2014), 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en
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Mityba, Sveikata ir Švietimas yra trys svarbiausi vystymosi ramsčiai. 

Mokykloje vykdomas švietimas apie mitybą, jeigu teisingai vykdomas, 

apima juos visus. Mitybos švietimas  suteikia žmonėms žinių, įgūdžių ir 

motyvacijos pasirinkti teisingą mitybą ir gyvenimo būdą. Taip pat, jis 

suformuoja tvirtą pagrindą sveikam ir aktyviam gyvenimui. Švietimas 

apie mitybą yra gyvybiškai svarbus  skatinant maisto saugą ir renkantis 

sveiko valgymo modelių pavyzdžius. Efektyvus švietimas apie mitybą 

yra svarbus įrankis kovojant prieš nekontroliuojamą informaciją 

temomis, susijusiomis su dietomis, ligomis, paplitusiomis daugelyje 

šalių.3 

Mokyklinio amžiaus vaikai suformuoja 

elgseną per santykį su kitais mokiniais, 

mokytojais, tėvais, broliais ir seserimis ir 

draugų grupėmis. Jiems daro įtaką namai, 

bendruomenė, žiniasklaida – ir mokykla. 

Būtent dėl to, mokykla yra ta dalis, kuri 

formuoja požiūrį į maistą ir valgymo 

įpročius.4  Mokykla yra natūraliai susiformavusi erdvė švietimui apie 

mitybą. Tai veikia mokinio gyvensenos pasirinkimus.  

Efektyvus švietimas apie mitybą mokyklose reikalauja išplėstinės 

programos. Ši programa turi būti paremta sveikatingumo skatinimo 

principais. Visos mokyklinės veiklos, susijusios su sveika mityba, gali 

                                                           
3
Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum development, Vol.1: The 

Reader, FoodandAgricultureOrganization of the United Nations FAO, 
4
 Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum Development, Vol.1: The 

Reader, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 
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būti traktuojamos kaip švietimo apie mitybą dalis, maždaug “macro – 

programa”, kuri praktiškai įgyvendina teorinius švietimo principus. 

Šeima ir visuomenė – tai kitos tos pačios “macro – programos” 

dimensijos. Jų įsitraukimas itin svarbus kalbant apie švietimą sveikai 

mitybai. Mokykla nėra vienintelis mokymosi šaltinis.  Valgymo įpročių, 

įgūdžių ir požiūrio pirmiausia išmokstama šeimoje, jie užtvirtinami 

bendruomenėje, per žiniasklaidą ir kita vaiko patirtimi. Mokykloms 

būtina rasti dialogą su šeimomis, dirbti kartu. Bus labai svarbu užmegzti 

teigiamus ryšius su šeimomis ir kitais sektoriais, organizacijomis ir 

individais, besirūpinančiais mityba bendruomenėje.  Visi šie aspektai yra 

išplėstinė švietimo apie mitybą programa.  

Efektyvus mokyklinis švietimas apie mitybą reikalauja sveikatingumo 

skatinimo ir susideda iš visų trijų dalių.  

Mitybos ir sveikatos santykis yra dvipusis. Iš vienos pusės mityba ir 

sveikatos būklė daro įtaką vaiko mokymuisi. Iš kitos pusės, mokymasis 

veikia vaiko mitybą ir sveikatos būklę. Švietimas turi didelę svarbą 

higienos elgsenai, pristato skirtingus maisto gaminimo būdus, 

konservavimo priemones, padeda susipažinti kaip išvengti epideminių ir 

užkrečiamųjų ligų, mažina nežinomybę apie valgymo įpročius ir 

sudomina sveika mityba. 5 

Sveikata savaime yra vertybė. Ji taip pat svarbi ekonominiam 

klestėjimui. Žmonių sveikata daro įtaką ekonomikos rezultatams per 

produktyvumą, žmogiškųjų resursų pasiūlą, viešojo sektoriaus išlaidas. 

Išlaidos sveikatai yra pripažįstamos augimą skatinančiomis išlaidomis. 

Geresnis sveikatos skatinimas ir ligų prevencija tiek sveikatos sektoriuje, 

                                                           
5
 Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum development, Vol.1: The 

Reader, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. 
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baltnews.it 

tiek už jo ribų, kaip švietimas, 

aplinkosauga, įdarbinimas gali 

pagerinti sveikatos sistemos 

tvarumą.6 

 

Pasak ES Komisijos pateiktos 

išvados “Strategija Europai su 

mityba, viršsvoriu ir nutukimu 

susijusiomis sveikatos 

problemomis” kiekvieno žinios, pasirinkimai ir elgsena, susiję su 

gyvensenos ir mitybos įpročiais, yra formuojami artimos aplinkos. Tai, 

viena vertus, susiję su prieiga prie aiškios, nuoseklios ir faktais paremtos 

informacijos, kai sprendžiama kokį maistą pirkti ir kita vertus, platesne 

informacija aplinkai, kurią savo ruožtu formuoja kultūriniai faktoriai, 

tokie kaip žiniasklaida ir kitos komunikacijos priemonės. 7  Žmonės 

dažniausiai valgo tai, kas prieinama artimiausioje maisto prekių 

parduotuvėje, restorane, darbovietės ar mokyklos valgykloje. Dieta 

priklauso nuo daugelio skirtingų faktorių, įskaitant klimatą, 

infrastruktūrą, regiono išsivystymo lygį, agrokultūrą, politinius ir 

ekonominius aspektus, transportą. Pokyčiai maisto apdorojimo 

industrijoje turi potencialiai svarbią reikšmę maisto prieinamumui, kartu 

                                                           
6

Investing in Health, CommissonStaffWorkingDocumentSocialInvestmentPackage, February 2013, 

Brussels, 20.2.2013, SWD (2013) 43 final. 
7

White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, 

OverweightandObesityrelatedhealthissues.’Commission of theEuropeanCommunities, Brussels, 30.5.2007 

COM(2007)279 final. 

file:///C:/Users/BuseSultan/Desktop/baltnews.it
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apimant ir apdoroto bei neapdoroto maisto pasirinkimą Europos 

mastu.8 

 

Žmonių maisto pasirinkimui įtaką daro: psichologiniai faktoriai, 

tradicijos maisto pasirinkimui, kultūra, socialinės vertybės, maisto 

simbolika, įsitikinimai ir religija, švietimas, ekonominiai faktoriai, 

estetiniai faktoriai, amžius, reklama ir žiniasklaida, šeima ir draugai.  

Pasaulis tampa vis globalesnis. Tai kartu mažina ir barjerus maisto 

pasirinkimui tautiniu pagrindu. Europos mastu atlikto tyrimo išvados 

nusako, kad pagrindiniai maisto pasirinkimui įtaką darantys veiksniai 

vyresniam nei 15 metų  Europos Sąjungos piliečiui yra maisto kokybė 

(įskaitant maisto saugą), kaina, skonis, žinojimas apie sveiką mitybą ir 

šeima. Šeimos vaidmuo didžiausias formuojant sveikos mitybos įpročius 

dar ankstyvaisiais vaiko gyvenimo metais. Dauguma mažų vaikų negali 

patys rinktis maisto.  

 

Jų tėvai sprendžia už juos ir gamina jiems maistą. Kai vaikai pradeda eiti 

į mokyklą, jie daugiau laiko praleidžia mokykloje su draugais ir valdo 

taip pat ten. Šiame etape, mokykla tampa svarbiausiu faktoriumi 

darančiu įtaką vaiko mitybai. Bet jaunimas taip pat daug laiko praleidžia 

žiūrėdami televiziją, filmus ir reklamą. Šie faktoriai taip pat siunčia 

žinutes, susijusias su mityba, maistu arba tobulo kūno suvokimu.  

Draugai paauglystėje tampa itin svarbūs ieškant savojo identiteto ir 

atsiskiriant nuo šeimos. Jauni paaugliai turi stiprų poreikį būti priimti 

                                                           
8

RachaelDixeyandothers; HealtyEating for Youngpeople in Europe, A School-

basednutritioneducationguide, IPC International Planning Committeeof theEuropean Network of 

HealthPromoting Schools 1999, ISBN 92 890 1170 X. 
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grupės.9 Mokykloms tenka didelė atsakomybė ne tik užtikrinti, kad 

vaikai ne tik suprastų fizinio aktyvumo ir tinkamos mitybos svarbą bet ir 

realiai pajaustų jų naudą. Mokykloms gali padėti ir tinkama partnerystė 

su bendruomene ar privačiu sektoriumi, įskaitant ir verslo 

bendruomenę. 10
  

 

Darykime teigiamus pokyčius savo ir savo moksleivių mityboje ir gyvenimo būde  

 

Sveiki vaikai=Dažniau lankomi užsiėmimai =Geresnis elgesys =Geresni 

įvertinimai 

 

 Nutukimo epidemijos gydymas ir prevencija vaikams ir suaugusiems  

 

Nutukimas medicinoje charakterizuojamas kaip kūno riebalų 

pertekliaus kaupimas. Nutukimas gali būti trumpesnės gyvenimo 

trukmės ir/arba dažnesnių sveikatos problemų priežastimi. Tai nėra tik 

išvaizdos problema. Daug tyrimų parodė, kad kuo daugiau sukaupiama 

perteklinių kūno riebalų, tuo labiau padidėja rizika įvairiems sveikatos 

sutrikimams.  

Svorio metimas yra naudingas tų žmonių, kurie turi antstvorį, sveikatai 

bei gyvenimo trukmės prailginimui. Viršsvoris ir nutukimas per 

paskutinius 20 metų gerokai dažniau sutinkami daugelyje pasaulio 

kraštų,  ypatingai dažnai – jau ankstyvoje vaikystėje.  

 

                                                           
9
 Rachael Dixey and others; Healthy Eating for Young people in Europe, A School-based nutrition education 

guide, IPC International Planning Committee of the European Network of Health Promoting Schools 1999, 
ISBN 92 890 1170 X. 
10

 White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues. 

Commission of the European Communities, Brussels, 30.5.2007 COM(2007)279 final. 
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Su nutukimu susiduriama ne tik išsivysčiusiose pasaulio šalyse. Tas labai 

pastebima ir besivystančioje aplinkoje. Duomenys gauti iš Tarpautinės 

kovos su nutukimu darbo grupės (IOTF) rodo, kad daugiau nei 20 

milijonų vaikų iki 6 metų amžiaus yra nutukę arba turi antsvorio.11
   

Nuo 1980 metų su nutukimu susiduria daugiau negu dvigubai žmonių 

– 2014 metais daugiau negu 1,9 milijardo suaugusių turėjo viršsvorio. Iš 

jų 600 milijonų buvo nutukę.  Tai reiškia 39% suaugusių (vyresnių negu 

18 metų) 2014 metais turėjo viršsvorio, iš jų 13% buvo nutukę.  

 

Kas penkerius metus Turkijoje yra atliekami "Turkijos demografiniai ir 

sveikatos tyrimai (TDHS)". Matoma iš rezultatų, kad nutukimas plinta 

tarp moterų. Remiantis tyrimų rezultatais, viršsvoris paplitęs tarp 15-49 

metų amžiaus moterų (KMI = 25-29.9 kg/m2) 1998, 2003 ir 2008 metais 

pasiskirstęs atitinkamai 33.4%, 34.2% ir 34.4%; o nutukimo paplitimas 

(KMI >30 kg/ m2) 1998, 2003 ir 2008 metais buvo atitinkamai - 18.8%, 

22.7% and 23.9%. Vadinasi, nutukimo atvejų tarp moterų per 

paskutinius dešimt metų padidėjo net 5,1%.. 

  

                                                           
11

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257668/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257668/
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Kokios yra bendrosios nutukimo ir anstvorio pasekmės? 

 

Nutukimas yra susijęs su daugiau negu 60 

lėtinių ligų. Padidėjęs KMI (kūno masės 

indeksas) yra pagrindinis rizikos veiksnys šių 

neužkrečiamųjų ligų, tokių kaip: širdies ir 

kraujagyslių ligos (dažniausia – infarktas), 

kurios 2012 metais buvo pagrindine mirties 

priežastimi; taip pat diabetas; raumenų 

įvairūs sutrikimai (ypatingai osteoartritas – 

skausminga degenaracinė sąnarių liga); kai 

kurie vėžiniai susirgimai (gimdos, krūties ir 

storosios žarnos). Didėjant KMI, didėja ir 

rizika susirgti šiomis ligomis.  

Kasmet gydymui ir kovai su nutukimui 

išleidžiama apie 147 – 210 milijardų USD, kas yra apie 15% visų metinių 

išlaidų medicininiam gydymui. Tyrėjai mano, kad iki 2030 metų 

nutukimui taip ir toliau plintant, kasmet bus reikalinga papildomai 45-

65 milijardų USD.12 

Kas yra “Maisto raštingumas?” 

Žmonėms reikia valgyti. Vertingas tampa  

žinojimas, kad maistas gerina žmogaus 

gyvenimo kokybę ir prailgina trukmę. Apie tai 

                                                           
12

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 

http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40 

http://123rf.com 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40
http://123rf.com/


  

25 
 

Galime padaryti geriau! Siekti geresnio mitybos-

sveikatos ir maisto saugos supratimo ikimokykliniame ir 

pagrindiniame ugdyme! 

2014-1-RO01-KA200-002931 
ir yra „Maisto raštingumas“ – gebėjimas  atsekti ir įvertinti maisto 

kelionę iš ūkio iki stalo, bei gebėti išskirti pasirinkimo naudą žmogaus 

sveikatai, gyvūnų gerovei, aplinkai ir mūsų visuomenei.13 

 

Apie maistą žinių turintys žmonės yra: 

 Galintys įvardinti ir aptarti procesus, įtakojančius maisto 

gyvavimo ciklus tokius, kaip auginimas, derliaus nuėmimas, 

transportavimas, apdirbimas, pakavimas, fasavimas, valgymas ir 

šalinimas. 

 Suprantantys skirtumus tarp tvaraus ir industrinio žemės ūkio, 

bei  suvokiantys jų pasekmės. 

 Galintys įvardinti ekonominę ir aplinkosauginę naudą, kai 

valgomi „sezoniniai“ produktai 

 Suprantantys skirtumus tarp termiškai neapdorotų ir termiškai 

apdorotų produktų. 

 Suprantantys ryšį ir pasekmės tarp maisto pasirinkimo ir 

žmogaus sveikatos. 

 Gebantys patys apsipirkti ir gaminti maistą.  

 Susipažinę su parduotuvių taikomomis pardavimų skatinimo 

gudrybėmis.  

 Mokantys pagaminti paprastą, maistingą ir nebrangų patiekalą – 

naudojant termiškai neapdorotus ir natūralius ingredientus.14 

  

                                                           
13

http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know 

http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf 
14

http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know 

http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf 

http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf
http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf


  

26 
 

Galime padaryti geriau! Siekti geresnio mitybos-

sveikatos ir maisto saugos supratimo ikimokykliniame ir 

pagrindiniame ugdyme! 

2014-1-RO01-KA200-002931 
Funkcinis maistas 

Ar žinote, kad kai kurie maisto produktai stiprina jūsų sveikatą ? 

Yra manoma, kad funkcinis maistas teikia naudą ne vien tik tinkamai 

mitybai, bet taip pat padeda sumažinti riziką susirgti įvairiomis ligomis, 

ar pabloginti savijautą. Tokie, kaip pavyzdžiui yra, vaisiai ir daržovės, 

pilna grūdžiai, pagerinti maisto produktai ir gėrimai, kai kurie papildai. 

Funkcinės charakteristikos daugelio tradicinių produktų yra 

analizuojamos, kai nauji produktai yra kuriami, siekiant geresnių, 

geresnei savijautai svarbesnių, sudedamųjų dalių. Žinodamas, kurie 

produktai teigiamai veikia sveikatą, žmogus gali tinkamai pasirinkti 

maistą ir gėrimus, dėl ko tampa dar ir labiau atsakingas už savo 

sveikatos būklės kontroliavimą. 

Funkcinės elementų grupės yra; 

Karotinoidai, dietiniai (ir funkciniai), riebalų rūgštys, flavonoidai, 

izotiocianatai, mineralai, fenolio rūgštys, augalų stanoliai / steroliai, 

polioliai, prebiotikai, probiotikai, fitoestreogenai, sojos baltymai, 

sulfidai, tioliai, vitaminai.15 

  

                                                           
15

http://foodinsight.org 

http://foodinsight.org/
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www.precisionnutrition.com 

Genetika ir mityba 

Maistinės medžiagos ir kiti maisto 

komponentai įtakoja kūno funkcijas, 

apsaugo nuo ligų, padeda atstatyti 

sveikatą ir numatyti galimas reakcijas į 

pokyčius aplinkoje. 

 

Prie tam tikrų aplinkybių, dietos laikymasis gali būti didelis rizikos 

faktorius tam tikroms ligoms. Bendrosios mitybos metu gaunami 

cheminiai elementai gali paveikti žmogaus genomą – tiesiogiai arba 

netiesiogiai pakeisti genų ekspresiją arba struktūrą. Kiek viena ar kita 

dieta gali nulemti sveiką arba nesveiką būseną, gali būti nulemta 

žmogaus genetine sandara. Kai kurie dietų paveikiami genai (normalūs, 

ir dažnai sutinkami) gali suvaidinti svarbų vaidmenį lėtinių ligų 

pasireiškime, sergamume, progresavime ir/ar sunkume. Siekiant užkirsti 

kelią, sumažinti arba gydyti lėtines ligas, gali būti naudojama dietinė 

intervencija, remiantis žinių apie mitybos poreikių, būklę ir genotipą (t.y. 

„asmeninė mityba“).16 

 

 Maisto sauga organinio maisto strategijose / Maisto saugos rizikos 

valdymas / Gamybos atsekamumas / Nuo ūkio iki šakutės 

 

Organinių produktų sauga yra didesnė, negu įprastų produktų atveju. 

Tiesa, yra keletas galimybių pagerinti jų abiejų saugą žemės ūkyje. 

Reikia atidžiai vertinti naujas technologijas, tam kad jos sumažintų 

                                                           
16

http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/ 

http://www.precisionnutrition.com/all-about-genetic-testing
http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/
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neigiamą įtaką žmogui,  aplinkai ir gamtai. Jeigu ženklinimo proceso 

kontroliavimas ir sertifikavimas vyksta sklandžiai, tinkamas etiketės 

pridėjimas prie maisto produktų gali pagerinti maisto saugą; šiame 

kontekste, organinio maisto ženklinimas suteikia ryškų pranašumą. 

Tiesa, ir čia galima pagerinti organinio maisto ženklinimą, kaip 

pavyzdžiui, įtraukiant informaciją apie kilmės šalį. Organinio ženklinimo 

įstatymai ir maisto sauga galėtų būti pagerinti ir įvedant taisykles, 

reglamentuojančias organinių produktų perdirbimą, paskirstymą ir 

pardavimą. 

 

MAISTO SAUGA 

Produktų sauga Žemės ūkių-sistemų sauga 

 nekenksmingi produktai 

 maistingi produktai 

 deklaracijos (visi maisto komponentai 
nurodomi) 

 ženklinimas (organiniai produktai iš 
tikrųjų yra tokie) 

 tiekime 

 vartotojo įtaka maisto gamyboje 

 informacija apie visą produkto 
gamybos procesą (pvz. naudojant 
ženklinimą) 

 jokios neigiamos įtakos gaminant 
žmonėms, aplinkai, klimatui ir t.t. 
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IV. PAMOKŲ ĮGYVENDINIMAS  
 

 

 

 

 

 

 

5E mokymo metodas 

Šiuolaikinėse edukacinėse sistemose dauguma domisi naujais aktyviais 

mokymo metodais mokymo-mokymosi procese. 5E yra instrukcinis 

modelis, pagrįstas konstruktyviu požiūriu į mokymąsi, kuris teigia, jog 

mokiniai konstruoja naujas idėjas remdamiesi jau turimomis idėjomis ir 

žiniomis. Šis modelis gali būti taikomas su visokio amžiaus mokiniais, 

įskaitant ir suaugusiuosius. Modelio idėja yra pradėti nuo turimų žinių, 

susieti jas su naujomis žiniomis, parodyti mokiniams idėjas, kurių jie 

neatranda patys ir suteikti galimybę parodyti supratimą ir suvokimą. 

 (Bybee, 2006).  

Kiekviena iš 5E apibūdina mokymosi fazę: sudominti (angl. Engage), 

ištirti (angl. Explore), paaiškinti (angl. Explain), detalizuoti (angl. 

Elaborate) ir įvertinti (angl. Evaluate). 5E leidžia mokiniams ir 

mokytojams atrasti bendrus užsiėmimas, naudoti ir konstruoti žinias ir  

patirtį, išaiškinti prasmę ir tęstinai vertinti idėjų supratimą. 

http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html. 5E pamokos plano 

pavyzdys 

http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html
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5E mokymo modelis 

5E apibrėžimas Mokytojo elgesys Mokinių elgesys 

Sudominti 

 Sukelti susidomėjimą 

 Prisiminti turimas žinias 

 Sujungti jas su naujomis 

žiniomis 

 Išsikelti tikslą 

 Apibrėžti idėją 

 Motyvuoja 

 Sudomina 

 Atkreipia dėmesį į tai, ką 

mokiniai jau žino duota tema 

 Kelia klausimus ir skatina 
mokinius į juos atsakyti 

 Atidžiai klausosi 

 Užduoda klausimus 

 Rodo susidomėjimą 

 Atsakydami į klausimus 
pademonstruoja savo supratimą 

ir žinias 

Ištirti 

 Išsiaiškinti pagrindines 
sąvokas 

 Tobulinti naujus įgūdžius 

 Įgyti naujos patirties 

domintis, tyrinėjant ir 
užduodant klausimus 

 Tikrinti idėjų teisingumą 

 Parodyti supratimą 

 Elgiasi kaip pagalbininkas 

 Stebi ir klausosi, kaip mokiniai 
bendrauja 

 Užduoda klausimus, kurie 

mokinius nukreiptų teisinga 
linkme 

 Duoda laiko mokiniams 

pagalvoti 

 Dalyvauja užsiėmimuose, spėlioja, 
formuoja hipotezes, daro išvadas 

 Būna gerais klausytojais 

 Dalinasi idėjomis ir priima kritiką 

 Užsirašo stebėjimus/ išvadas 

 Diskutuoja apie galimas 
alternatyvas 

Paaiškinti 

 Sujungti pirmines žinias su 

naujais atradimais 

 Susieti naujas patirtis 

 Sujungti neformalią ir 
formalią kalbą 

 Drąsina išreikšti savo stebėjimus 

ir atradimus savais žodžiais 

 Pateikia naujų žodžių, 

apibrėžimų, sąvokų 

 Klausosi diskusijos ir padeda ją 
vystyti 

 Reikalauja kritiškų ir aiškių 
minčių 

 Skatina mokinių tarpusavio 
bendradarbiavimą 

 Paaiškina, klausosi, apibrėžia ir 

užduoda klausimus 

 Naudojasi ankstesniais stebėjimais 

ir atradimais 

 Pateikia pagrįstus atsakymus į 
klausimus 

 Bendrauja pozityviai ir mandagiai 

Detalizuoti 

 Pritaikyti žinias naujai ar 

panašiai situacijai 

 Išplėsti ir paaiškinti naujai 
sužinotus dalykus 

 Susieti naujas žinias su 
formalia kalba 

 Naudoja anksčiau pateiktą 

informaciją kaip pagrindą 

naujoms žinioms 

 Skatina mokinius naudoti ir 
plėsti naujas žinias ir įgūdžius 

 Skatina mokinius vartoti 
naujai išmoktas sąvokas ir 

apibrėžimus 

 Vartoja naujus terminus ir sąvokas 

 Naudodamiesi turima informacija 
kelia klausimus ir daro pagrįstus 

sprendimus 

 Pateikia pagrįstas išvadas ir 
problemos sprendimo būdus 

 Užsirašo stebėjimus, paaiškinimus 

ir problemos sprendimo būdus 

Įvertinti 

 Įvertinti supratimą (savęs ir 
bendraklasių vertinimas, 

mokytojo įvertinimas) 

 Demonstruoti naujas žinias 
atsakant į klausimus 

 Spręsti problemines 
situacijas 

 Parodyti savo pasiekimus 

 Stebi mokinių elgesį, kai jie 
tyrinėja ir bando pritaikyti naujas 

žinias ir įgūdžius 

 Vertina mokinių žinias ir 
gebėjimus 

 Skatina mokinius pačius įvertinti 
savo žinias 

 Užduoda atvirus klausimus 

 Demonstruoja naujos informacijos 
įsisavinimą 

 Įvertina savo pačių progresą 

 Atsako į atvirus klausimus 

 Pateikia pagrįstus situacijų 
paaiškinimus 
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Tikėtini mokymosi rezultatai:  

Mokiniai gaus pagrindinę informaciją apie maisto ir maistinių medžiagų 

rūšis. Jie išmoks tai taikyti sau ir kitiems. 

 Sveiko gyvenimo planavimas  

o Suplanuoti sveiką gyvenseną 

o Apibūdinti maisto medžiagų grupes 

o Skirstyti maistą į kategorijas pagal maisto medžiagas 

o Nustatyti mitybinę vertę 

 

 Informacinės ir komunikacinės technologijos 

o Sukurti Appinventor paskyrą ir pradėti naują projektą 

o Sukūrus Appinventor aplikaciją, padaryti sąsajas  

o Sukūrus aplikaciją, pasirinkti kodo blokus. 

Įrankiai:  

o http://www.appinventor.mit.edu; sukurti aplikaciją 

Android planšetei ar telefonui 

o http://en.linoit.com; sukurti nesudėtingą maistinių 

medžiagų sąrašą 

o Lipnus popierius, rašikliai – maistinių medžiagų sąrašui 

sukurti 

o Aistarter; patikrinti, ar veikia jų sukurta aplikacija 

naudojant Emulator 

o Stormboard; sukurti minčių žemėlapį 

o Rubistar; gauti atgalinį ryšį iš mokinių 

 

 

http://www.appinventor.mit.edu/
http://en.linoit.com/
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5E ŽINGSNIAI 

SUDOMINTI:  

 Mokiniai dirba grupelėse po penkis žmones. Paklausus, ką jie 

valgė ir gėrė per visa dieną, atsidaroma virtuali programa 

“linoit” https://linoit.com/session/login kurioje surašomi 

atsakymai. Vietoje to, sąrašui sudaryti gali būti naudojamas 

lipnus popierius ir rašikliai. Tuomet mokiniai patikrina savo 

sąrašą su kitomis grupėmis ir šiuos sąrašus palygina.  

 

IŠTIRTI:  

 Minčių žemėlapis “stormboard” yra pateikiamas mokiniams ir jų 

paprašoma užpildyti lenteles apie maistines medžiagas, kurias 

jie tądien suvartojo.   

 Tuomet mokiniai suskirsto maistines medžiagas į grupes ir 

įvardina rūšis, tokias kaip baltymai, vitaminai, kalcis.  

 

PAAIŠKINTI:  

 Peržiūrint minčių žemėlapius patikrinti, ar mokiniai teisingai 

suprato maistinių medžiagų grupes ir rūšis, ar ne.  

 Tuomet mokinių yra paklausiama, kiek kalorijų jie suvartojo ir 

kiek teoriškai turėtų suvartoti. Tuo pačiu su mokiniais aptariami 

maistinių medžiagų grupių ir rūšių sąrašai, patikrinama maistinių 

medžiagų mitybinė vertė.   

https://linoit.com/session/login
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 Norint patikrinti per dieną suvartojamų kalorijų kiekį, reikalinga 

“app inventor” aplikacija, kurią galima rasti naudojant nuorodą 

“www.appinventor.mit.edu” ir čia reikia susikurti naują paskyrą.  

 Kaip pradėti naują projektą ir kaip kurta sąsajas yra parodyta. 

Programa veikia pagal šiuos tris žingsnius:  

1. Projektavimas: maistinių medžiagų vertė ir kalorijos yra 

sugrupuojamos ir suprojektuojamos kaip su skaičiavimo mašinėle 

2. Kodavimas: kiekvienas mygtukas yra sukoduojamas pagal 

kalorinę vertę  

3. Testavimas: patikrinama, ar programa veikia, ar ne.  

 

DETALIZUOTI:  

 

 Mokiniai sukuria savo aplikacijas ir patikrina jų veikimą 

imitatoriumi su aistarter, naudodami android planšetę ar 

telefoną su QR kodu, tam skiriama penkios minutės.  

 

ĮVERTINTI:  

 

 Kiekviena grupė pasidalina/pristato savo sukurtas aplikacijas 

klasės draugams, kurie jas įvertina. Jeigu programėlės neveikia, 

bandoma išsiaiškinti priežastį ir ją pašalinti, kad viskas 

sėkmingai veiktų. 

  

http://www.appinventor.mit.edu/
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Mokymosi bendradarbiaujant metodas 

Tyrimai rodo, kad įtraukiamt mokinius į užsiėmimus, kuriuose 

naudojamos technologijos, gali padėti pagerinti jų galimybes: 

motyvuoti aktyvų įsitraukimą į mokymąsi (Scardamalia & Bereiter, 

1996), plėsti ir gilinti savo mokymosi patirtį, bandyti naujas idėjas ir 

pagerinti mokymosi rezultatus (Picciano, 2002),  didinti susidomėjimą 

pažinimo procesu (Dillenbourg, 1999), plėsti savokų žodyną, kelti 

daugiau klausimų, susijusių su mokymusi (Johnson and Johnson, 1994) 

bei socialiai bendrauti, vystant visuomeniškumo jausmą ir įsiliejimą į 

virtualų bendravimą (Haythornthwaite, Kazmer, Robins, & Shoemaker, 

2000). 

Neseniai atliktoss studijos prodė, kad šiek tiek struktūrizavimo gali 

padėti komandai efektyviau bendradarbiauti (Lehtinen, 2003). Vienas iš 

būdų, norint struktūrizuoti bendradarbiavimą, yra “bendradarbiavimo 

modelių” naudojimas, kuris gali būti puikiai integruotas į “mokymosi 

planą”, kurį sukuria mokytojai.   Geriausiai bendradarbiavimo 

pedagoginė praktika atsispindėtų suformuotuose “bendradarbiavimo 

modeliuose”, kuriais galima būtų dalintis ir pakartotinai panaudoti 

mokymo kontekste bei padėtų mokymuisi.  

Toliau yra pateikiami 3 metodai su pavyzdžiais, kaip juos pritaikyti 

mitybos ir maisto saugos pamokose.    

 

1. „Apvalaus stalo“ metodas 

2. „Pagalvok-pasitark-pasidalink“ metodas 

3. „Dėlionės“ metodas   

1. “Apvalaus stalo” metodas   
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“Apvalus stalas” (Kagan, 1994) yra vienas iš klasikinių minčių lietaus 

technikų (Kordaki & Siempos, 2009).  Dėl savo struktūros jis įpareigoja 

mokinius dalyvauti diskusijose.  

2. “Pagalvok-oasitark-pasidalink” metodas 

Šis metodas yra išrastas Profesoriaus Frank Lyman Merilando 

Universitete 1981 metais (Kordaki & Siempos, 2009). Tai kooperatyvinis 

diskusijos metodas, kuris leidžia mokiniams aptarti savo atsakymus su 

savo porininku prieš pasidalinant jais su visa klase.  Metodas skiriasi 

nuo kitų tuo, kad pagalvojimui skirtas laikas pagerina atakymų kokybę. 

3.“Dėlionės“ metodas  

Dėlionės metodą pasiūlė E. Aronson (1971) Teksaso ir Kalifornijos 

universitetuose (http://www.jigsaw.org). Tai metodas, padedantis tiek 

mokytis, tiek bendradarbiauti ir tinkantis konstruktyviai mokymosi 

sistemai. Taip pat daug mokslininkų yra pasiūlę šio metodo 

patobulinimus pasitelkiant interaktyvų kontekstą (Kordaki, Siempos and 

Daradoumis, 2011; Kordaki and Siempos, 2010), nepaisant fakto, kad 

Dėlionės metodo originali versija siūloma mokymuisi „akis į akį“.  

 

Dėlionės metodas yra bendradarbiavimo mokantis strategija, kuri 

skatina klausytis ir įsipareigoti savo komandai, moko grupinio darbo. 

Kiekvienas grupės narys turi gerai įsigilinti į tam tikrą apibrėžtą 

mokomosios medžiagos dalį ir tapti šios dalies „ekspertu“. „Ekspertai“ iš 

visų komandų, kurie studijavo tą pačią medžiagos dalį, bendrai ją 

aptaria ir sugrįžta į savo komandą, kad galėtų savo įgytomis žiniomis 

pasidalinti su komandos draugais. Idealus komandos narių skaičius yra  

4-6.  

 

http://www.jigsaw.org/
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„Dėlionės“ mokymosi metodo pavyzdys, kuris gali būti pritaikytas 

mitybos ir maisto saugos pamokose.  

 Mokiniai pažiūri edukacinį video, kurį galima rasti adresu  

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=gr;t=t8  

(trukmė 3: 37) ir kuris yra apie įvairių maisto medžiagų, esančių 

kasdieniame maiste, rekomenduojamas paros normas (RPN).  

 Remdamiesi peržiūrėtu video, mokiniai turi paruošti rytdienos 

Ario mitybos planą. Kiekviena komanda yra atsakinga už vieną 

patiekalą (pusryčius, pietus arba vakarienę). Kairėje lentelės 

pusėje reikia nupiešti Ariui rekomenduojamą patiekalą, o 

dešinėje – jį aprašyti.   

 

 

 

  Žemiau yra dietologo patarimas, kaip planuoti dienos mitybą 

(pusryčius, pietus ir vakarienę) pagal maisto medžiagų 

rekomenduojamas paros normas. Mokiniai atidžiai jį perskaito ir po to 

Pusryčiai 

Vakarienė 

Maisto produktai Pietūs 

Maisto produktai 

Maisto produktai 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=gr;t=t8
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yra paprašomi padėti Ariui sudaryti tokį mitybos planą, kuris yra sveikas 

ir gerai subalansuotas.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mokiniai grįžta į savo pradines grupes, po to kai aptaria savo 

patirtis, jų paprašoma padėti Ariui suplanuoti patiekalus 

ateinančioms dviem dienoms taip, kad maistas būtų sveikas ir 

gerai subalansuotas. 

Pienas 

Vaisiai

Daržovės 

Grūdai 

Baltymai 
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Ario sveiki patiekalai ateinančioms 

dviem dienoms 

 

1 diena 2 diena  

Pusryčiai Pusryčiai  

 

 

 

 

  

Pietūs Pietūs  

 

 

 

 

  

Vakarienė Vakarienė  

 

 

 

 

  

Mokytojų portfolio pavyzdys 

DIDAKTINIO VIENETO APIBRĖŽIMAS 

 
  

Veiklos pavadinimas SVEIKA GYVENSENA!! 

Kam yra skirtas mokymo 

lygis 

Ketvirtokai 

Skiriamos valandos 10 

Mokinių skaičius 18 
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TIKSLAI 

 

TAISYKLINGA LAIKYSENA 

• Suprasti, kaip taisyklingai sėdėti, taisyklingai pasilenkti imant daiktus 

nuo žemės, nešioti kuprinę, miegoti…  

• Išmokti, kaip susidėti daiktus į kurpinę neperkraunant jos 

nereikalingais daiktais. 

NAUDOJIMASIS TUALETU 

• Žinoti, kaip taisyklingai naudotis tualetiniu popieriumi  

• Kaip palaikyti švarą tualete: nuleisti vandenį, nemesti popieriaus ant 

grindų, užsukti čiaupus, nemesti daiktų į klozetą…  

HIGIENA IR SAVĘS PRIEŽIŪRA 

• Suprasti tinkamos higienos naudą: malonus jausmas sau ir 

aplinkiniams, ligų prevencija…  

• Žinoti higienos standartus, reikalingus savęs priežiūrai. 

• Atsakingai rūpintis asmens higiena. 

DRABUŽIŲ HIGIENA 

• Mokėti apsirengti  

• Įvertinti drabužių ir avalynės higieną 

• Suprasti drabužių keitimo svarbą  

• Kasdien keisti apatinius drabužius  

DAIKTŲ PRIEŽIŪRA IR HIGIENA 

• Suprasti daiktų, naudojamų tiek namie, tiek mokykloje, priežiūros ir 

higienos svarbą. 

• Išmokti gerbti aplinką, kurioje gyvena: namus, mokyklą, kiemą, 

gatvę…  

MIEGAS IR POILSIS 

• Suprasti, kaip svarbu yra miegoti ir pailsėti reikiamą valandų skaičių. 

SVEIKA MITYBA 

• Žinoti subalansuotos mitybos naudą ir nesveikos mitybos pasekmes. 

• Ugdytis sveikos mitybos įpročius. 
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• Suprasti pusryčių svarbą mityboje. 

MAISTO HIGIENOS STANDARTAI 

• Laikytis pagrindinių maisto laikymo taisyklių ir stengtis, kad jų 

laikytųsi ir aplinkiniai. 

• Žinoti pagrindinius maisto grandinės aspektus: gamyba, patekimas 

pas vartotoją, laikymas ir konservavimas. 

• Plautis rankas prieš valgant. 

• Žinoti, kad negalima valgyti maisto, kuris buvo nukritęs ant žemės. 

PAGRIDNINĖS SU MAISTU SUSIJUSIOS TAISYKLĖS 

• Įvertinti maisto išvaizdą. 

• Suprasti maisto vaidmenį socialiniuose ir šeimos santykiuose. 

• Žinoti pagrindines elgesio prie stalo taisykles. 

FIZINIS AKTYVUMAS IR SVEIKATA 

• Suprasti fizinio aktyvumo naudą sveikatai  

• Savarankiškai užsiimti sportine veikla  

• Aktyviai dalyvauti fiziniuose užsiėmimuose. 

• Suprasti fizinius pratimus ir sportą kaip žaidimą, vengiant 

konkuravimo ir suprantant galimybių ribas. 

LAISVALAIKIS 

• Teigiamai vertinti turimą laisvą laiką. 

• Dalyvauti sveikatą gerinančiuose užsiėmimuose. 

• Neleisti per daug laiko prie kompiuterio, video žaidimų ir t.t.   

• Mažinti laiką, praleidžiamą žiūrint televizorių. 

• Kritiškai atsirinkti televizijos programas. 

• Suprasti, kad besaikis televizoriaus žiūrėjimas, kompiuterinių ir video 

žaidimų žiūrėjimas gali neigiamai paveikti psichinę sveikatą ir 

mentalitetą. 

APLINKA IR SVEIKATA 

• Suprasti aplinkos taršos neigiamą poveikį sveikatai. 

• Identifikuoti natūralios kilmės rizikos faktorius, turinčius įtakos 

sveikatai.  
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• Žinoti, kokie asmeniniai ir kolektyviniai veiksmai gali turėti įtakos 

aplinkai. 

• Būti atsakingais vartotojais, vengiant išteklių švaistymo. 

• Žinoti, kaip svarbu yra kontroliuoti vandens, elektros, popieriaus 

naudojimą ir kaip taupyti šiuos išteklius (išjungti šviesą, užsukti 

čiaupus ir veltui neleisti vandens). 

• Žinoti, kaip svarbu yra rūpintis aplinkos (namų, mokyklos, parkų) 

švara. 

• Suprasti veiksmus, kurie yra žalingi aplinkai. 

• Žinoti atsinaujinančius energijos šaltinius. 

• Ugdytis atliekų rūšiavimo įpročius 

 

TURINYS 

 

• Išstudijuoti žmogaus kūno sistemas, organus ir jų funkcijas.  

• Peržiūrėti video apie gerus ir blogus higienos įpročius, diskutuoti apie 

tai klasėje ir atrinkti, kurie iš įpročių yra tinkami, o kurie – ne. 

• Dirbant grupėse su higiena susijusias temas (higienos istorija, kaip 

gaminamas muilas, didžiausios problemos, susijusios su prasta 

higiena ir t.t. ). Grupės darbą pristatyti visai klasei žodžiu ar paruošti 

prezentaciją, kurią galima parodyti per projektorių. 

• Stebėti, kad būtų tinkamai naudojamasi tualetu. 

• Nustatyti taisykles, kad mokyklos tualetuose būtų palaikoma tvarka ir 

švara. 

• Koreguoti blogą laikyseną. 

• Išsiaiškinti, kaip palaikyti tinkamą laikyseną pamokų metu. 

• Neperkrauti namų darbais, nenešioti per sunkių ir perkrautų kuprinių. 

• Naudotis klasėje esančiu inventoriumi, kad būtų sumažintas kuprinių 

svoris. 

• Pabrėžti asmens higienos svarbą santykiuose su kitais. 
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• Paskirti tam tikrą laiką atsakingus mokinius, kurie rūpintųsi klasės 

tvarka: nuvalytų suolus, lentą, pasirūpintų švariomis kempinėmis ir t.t.  

• Paaiškinti, kad pertraukos yra svarbu norint pasiekti gerų mokymosi 

rezultatų. 

• Paruošti plakatą, kuris būtų pakabintas klasėje ir taip primintų 

mitybos įpročius, kuriuos reikia išsiugdyti. 

• Paaiškinti virškinimo procesą ir jame dalyvaujančius organus. 

• Maisto klasifikavimas yra aiškinamas remiantis jį sudarančiomis 

maistinėmis medžiagomis ir rekomenduojamomis paros normomis, 

kad mityba būtų sveika ir subalansuota. 

• Simpoziumas apie maistą. 

• Įvesti privalomą rankų plovimą prieš valgant mokyklos valgykloje ar 

klasėje. 

• Atlikti pratimus, paaiškinančius maisto laikymo ir konservavimo 

taisykles. 

• Stebėti, ar mokiniai laikosi pagrindinių elgesio valgant taisyklių. 

• Palengvinti mokinių dalyvavimą fizinio lavinimo pratimuose įvedant į 

juos daugiau žaidimų. 

• Prieš užsiimant fizine veikla, visada atlikti apšilimą ir tempimo 

pratimus. 

• Kūno kultūros pamokose mokinius motyvuoti, bet nereikalauti per 

daug ir leisti jiems adaptuotis prie pratimų pagal savo fizinį 

pajėgumą. 

• Skatinti sportuoti ir žaisti sąžiningai ir garbingai, vengiant 

konkurencijos. 

• Fizinius pratimus atlikti reguliariai. 

• Dėvėti fiziniams pratimams atlikti tinkamus drabužius ir avalynę. 

• Mokiniams privaloma per mokslo metus perskaityti bent vieną knygą 

(savo nusipirktą ar pasiimtą iš bibliotekos). 

• Išaiškinti neatsakingo vartojimo pasekmes (perteklinis elektros, 

popieriaus ir t.t. vartojimas). 
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• Išmokyti mokinius skaityti ir suprasti maisto, drabužių, avalynės 

etiketes. 

• Išaiškinti mokiniams vartotojų teises. 

• Aprūpinti klasę reikiamu inventoriumi, kuriuo mokiniai galėtų dalintis. 

• Optimizuoti popieriaus ir kitų mokyklinių reikmenų sunaudojimą. 

• Darbų pamokų metu naudoti perdirbamas medžiagas, daryti iš jų 

žaislus ar kitus darbelius. 

• Skatinti laisvalaikį leisti be kompiuterio. 

• Išstudijuoti pagrindinius aplinkos taršos šaltinius. 

• Skatinti maksimalų popieriaus ir kitų priemonių sunaudojimą, kad 

būtų kuo mažiau atliekų. 

• Ruošti lankstinukus, plakatus, prezentacijas apie vandens ir energijos 

išteklių tausojimą, atliekų rūšiavimą. 

 

METODOLOGIJA 

 

Aktyvi ar integruota pedagogika yra mokymosi ramstis, nes ji paremta 

prasmingu mokymusi. Mokymosi turinys ir tikslai turi sietis su trimis 

sritimis: kognityvine, emocine ir praktine.  

Naudojant kombinuotus edukacinius metodus, mokytojo rolė yra 

sustyguoti mokinių grupinį darbą, vertinti jo eigą. 

Praktiškai lengviau yra leisti mokiniams patiems suprasti pateiktą 

situaciją ir ją aptarti, o tik po to išdėstyti visą medžiagą. Svarbu yra 

padėti galvoti jiems patiems, o ne galvoti už juos, paskatinti ieškoti 

sprendimų ir savarankiškai juos priimti.  Iš aktyvios pedagogikos 

perspektyvos mokymas yra sufokusuotas į mokinius ir tikslas yra jiems 

padėti mokytis. Kad mokymasis būtų efektyvus, reikia atsižvelgti į 

mokinių amžių ir parinkti jiems tinkamą metodiką ir žinių šaltinius.  

Žaisminga, eksperimentų nevengianti ir dalyvavimą skatinanti metodika 

turėtų apimti mokytojus, mokinius ir jų tėvus.  
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Taip pat mokiniai turėtų ruošti mažus projektus apie mitybą, kurie 

skatintų konstruktyvų, atsakingą ir rūpestingą elgesį. Pagrindiniai 

metodologijos principai: 

UŽDUOTIES IŠSIAIŠKINIMAS, TIKSLINGAS IEŠKOJIMAS IR PROBLEMOS 

SPRENDIMAS. 

 

UŽDUOTYS MOKYTOJUI 

 

Pagrindinis tikslas yra išugdyti mokiniams sveikos ir subalansuotos 

mitybos įpročius. Siekiant šio tikslo, pirmiausia reikia supažindinti su 

skirtingomis maisto grupėmis, kiekvienos iš šių grupių kilmę, gamybą, 

laikymą ir adekvatų vartojimą, atsižvelgiant į amžių. Tai taikyti tiek 

,mokiniams, tiek jų šeimoms. Šio mokymo kurso metu svarbu, kad 

mokiniai gautų ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių bei socialinių 

įgūdžių. 

Reikalingų priemonių paruošimas: užduočių lapai, klausimynai ir t.t. 

 

 

UŽDUOTYS MOKINIAMS 

 

Pagrindinė veikla: 

- Valgyti sveikus pusryčius. 

- Kartą per savaitę valgyti vaisių ir gerti pieno. 

- Valgyti daržoves: lęšius, avinžirnius… 

- Diskutuoti apie maisto higieną. 

- Plautis rankas prieš ir po kontakto su maistu bei pavalgius valytis 

dantis. 

- Plėsti žinias apie maistą. 

- Kurti plakatus apie maistą. 

• Specifinė veikla: 
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- Kontroliniai atsiskaitymai. 

- Rasti informacijos apie pagrindines kultūras ir gastronomiją. 

- Kurti plakatus apie Lietuvos ir kitų šalių virtuvę. 

- Sugalvoti nesudėtingus receptus ir juos sugrupuoti, surašius į bendrą 

knygą. 

- Klasifikuoti maisto produktus pagal kilmę į augalinius ir gyvūninius. 

- Žinoti skirtingų maisto produktų grupių maistines savybes: pieno ir 

jo produktų, mėsos, žuvies ir kiaušinių, vaisių, daržovių, grūdų, 

riebalų ir aliejų, saldumynų. 

- Sukurti 7 maisto grupių ratą. 

- Sukurti maisto piramidę. 

- Atrinkti, kaip gaminamas koks produktas (medus, sūris, aliejus…) 

- Pasodinti daržovių sėklų ir suprasti, kokios priežiūros joms reikia. 

- Skirti gerą maistą nuo sugedusio. 

- Sudaryti sveikus ir maistinę vertę turinčius meniu. 

- Žinoti, kokių vaisių ir daržovių derlius būdingas kuriam sezonui ir 

grupėse sukurti plakatus. 

 
 

VERTINIMO BŪDAI IR KRITERIJAI 

 

Vertinimas bus globalus, tęstinis ir progresuojantis. Pasiekti tikslai bus 

vertinami vadovaujantis šiais kriterijais: 

 Klausimynai ir galutinis mokinių ir jų šeimų įvertinimas, remiantis 

sveikos mitybos įpročiais ir maisto higiena.  

 Mokinių dalyvavimas ruošiant plakatus, stendus ar kita grupinė 

veikla. 

 Higienos laikymasis prieš valgį ar kontaktą su maistu bei po jo. 

 Informacijos paieškos internete. 

 Produktų gavimo video. 
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 Edukaciniai žaidimai. 

 Dalyvavimo ir darbų pristatymo registravimas. 

 Dalyvavimas pokalbiuose. 

 Žodiniai pristatymai. 

Vertinamas darbas pamokų metu, debatai, simpoziumai, stebėjimo 

skalės. 

Keletas praktinių eksperimentų 

1. BALTYMŲ ATPAŽINIMAS NAUDOJANT BIURETO REAKCIJĄ 

Biuretas yra naudojamas atpažinti baltymams. Biureto reagentas yra 

mėlynas, bet kai  sureaguoja su baltymu, jo spalva pasikeičia į 

rožinę – purpurinę. 

Įranga ir medžiagos: 

 Aktyvaus biureto: CuSO4 1%, NaOH 20-30% 

 Pipečių 

 Mėgintuvėlių 

 Baltyminio tirpalo (kiaušinio baltymo, pieno) 

 

 

Eiga: 

• Įpilti 1 ml natrio hidroksido tirpalo į 2 ml tirpalą ir gerai 

suplakti 

• Pridėti 1% vario sulfato lašinimo būdu, švelniai purtant po 

kiekvieno lašo 

• Užsirašyti gautą spalvą 

   Spalvų kaita 

Išlieka mėlyna → baltymų nėra  

Mėlyna pasikeičia į violetinę → baltymų yra  
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2. ALIEJAUS IR RIEBALŲ ATPAŽINIMAS 

 

Įranga ir medžiagos: 

 Pipetės 

 Mėgintuvėliai 

 Etanolis 

 Aliejus 

Eiga: 

 Įpilti apie 1cm3 etanolio į mėgintuvėlį 

 Įlašinti kelis lašelius aliejaus ir sumaišyti 

purtant 

 Įpilti tokį patį kiekį vandens ir sumaišyti purtant dar kartą 

 

Stebėjimas: 

 

Teigiamas rezultatas:  susiformuoja drumsta emulsija 

Neigiamas rezultatas:  skystis išlieka skaidrus 

Pastaba  

Riebalai gali būti atpažinti ir etanolio pagalba. 
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Pridėkite 2 cm3 etanolio, supurtykite turinį, gausime baltą 

emulsiją. Pridėkite 2 cm3 vandens. Atsiras du skysčių sluoksniai.  

 

3. REDUKUOJANČIŲ CUKRŲ NUSTATYMAS su Felingo 

reagentais 

 

 

 

Indai ir medžiagos: 

 Felingo tirpalas 1 

 Felingo tirpalas 2 

 Pipetės 

 Mėgintuvėliai 

 Spiritinis degiklis (dujinis degiklis) 

 Vaisių sultys (tiriamasis tirpalas) 

 

Eiga: 

 Supilti į mėgintuvėlį 1 ml Felingo tirpalo 1 + 1 ml Felingo tirpalo 

2 + keli lašai sulčių (tiriamo tirpalo)→ pašildyti mišinį (5 min) ir 

stebėti kaip pasikeitė spalva. 
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 Jei atsirado geltonos ar rusvos spalvos nuosėdos, tai reiškia, kad 

susidarė vario oksidas ir tai rodo, kad tiriamajame tirpale yra 

redukuojančių cukrų. 

 

4. VITAMINO C NUSTATYMAS SULTYSE 

Šiuo metodu galima nustatyti vitamino C koncentraciją tirpale, 

panaudojant jodo redukcijos reakciją titravimo metu.  

 

Indai ir medžiagos: 

 Biuretė su stovu 

 100 ml ar 200 ml matavimo kolba, 

 20 ml pipetė, 

 10 ml ir 100 ml matavimo cilindrai 

 250 ml konusinė kolba, 

 Distiliuotas vanduo,  

 Įvairios skirtingų gamintojų sultys,  

 Jodo tirpalas (koncentracija 0.005 mol L−1) 

 Krakmolo tirpalas (koncentracija 0.5%).  

 

Eiga: 

Pirmiausia paruošiami du mišiniai:  

  

 Jodo tirpalas: (0,005 mol L-1). Pasveriama 2 g kalio jodido ir 

įdedami į 100 ml cheminę stiklinę. Pasveriama 1,3 g jodo ir 

įdedami į tą pačią cheminę stiklinę. Įpilami keli ml distiliuoto 

vandens ir maišoma keletą minučių kol jodas ištirps. Jodo 

tirpalas supilamas į 1 l matavimo kolbą. Prieš naudojant šią 

kolbą patartina išskalauti naudojant distiliuotą vandenį, kad 

būtų pašalinti visi likę tirpalo likučiai. Atskiesti tirpalą matavimo 

kolboje iki 1 l žymos distiliuotu vandeniu. Pastaba: paruošto 
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jodo tirpalo koncentracija gali būti tiksliau nustatyta titruojant 

su askorbo rūgšties arba kalio tiosulfato tirpalu naudojant 

krakmolo indikatorius. Tai yra daroma dėl to, kad jodo tirpalai 

gali būti nepatvarūs. 

 Krakmolo indikatoriaus tirpalas: (0,5%): pasverti 0,25 g tirpaus 

krakmolo ir sumaišyti su 50 ml beveik verdančio vandens 100 ml 

kūginėje kolboje. Išmaišyti, kad ištirptų ir atvėsinti prieš 

naudojant. 

 Mėginio paruošimas: 

      Šviežios vaisių sultys: sultys perkošti per tankų audinį, pašalinti 

sėklas ir minkštimą, kuris gali užkimšti pipetę. 

     Vaisių sultys iš pakelių taip pat perleidžiamos per tankų audinį, 

jei jose yra minkštimo arba sėklų. 

 
Vaisiai ir daržovės: susmulkinti 100 g mėginio į mažus gabaliukus, 

po to dar kartą susmulkinti gabaliukus grūstuvėje. Kelis kartus įpilti 

10 ml distiliuoto vandens maišant mėginį ir kiekvieną kart filtruojant 

skystį į 100 ml matavimo kolbą. Galiausiai, perleisti vaisių / daržovių 

minkštimą per tankų audinį, skalaujant minkštimą 10 ml vandens 

porcijomis. Visą filtratą rinkti į matavimo kolbą. Su distiliuotu 

vandeniu tirpalo tūris turi būti 100 ml. 
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 Titravimas: 

1. Pipete atmatuoti 20 ml mėginio tirpalo ir jį supilti į 250 ml kūginę 

kolbą, taip pat įpilti apie 150 ml distiliuoto vandens ir 1 ml 

krakmolo indikatoriaus tirpalo. 

2. Mėginį titruoti su 0,005 mol L-1 jodo tirpalu. Titravimui 

pasibaigus pastebima tamsiai mėlyna-juoda spalva dėl 

krakmolo-jodo mišinio. 

 3. Titravimas pakartojamas su kitais mėginiais, juos imant iš 

paruošto tirpalo, kol gaunami atitinkami rezultatai (titrai turi 

būti apie 0,1 ml) 

 

5. NITRATŲ IR NITRITŲ KOKYBINIS NUSTATYMAS  

(Trumpas vandens analizės testas) 

Indai ir medžiagos: 

 Kalio jodido krakmolo popierius 

 

 
Ribinis metodo jautrumas 1 mg/l NO2

– 

Eiga: 

Šis popierėlio testas leidžia greitai ir lengvai nustatyti stiprius 

oksidatorius, pvz. nitritus. 

Nitritas oksiduoja kalio jodidą, kad suformuotų jodą, kuris reaguoja 

su krakmolu, susidaro mėlynas-violetinis kompleksas. 
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Kalio jodido krakmolo popierius gali būti naudojamas panardinant 

jį į vandens mėginį arba lašinant lašus ant popieriaus mėginio. 

Norint aptikti dujinius oksidus, popierius yra sudrėkinamas 

distiliuotu vandeniu ir po to veikiamas dujomis. 
 

Rezultatų aiškinimas: 

Jei popierėlis tampa violetinis, tai reiškia, kad vandenyje yra nitritų. 

V. VERTINIMAS  

A) Portfolio 

Visi mokytojai, kurie dalyvavo projekte 

turėjo sukurti ugdymo medžiagą, kuri 

išdėstyta mokymo portfoliuose. Visi 

portfolio buvo sukelti į projekto virtualią 

aplinką Moodle Portfolio aplanką. 

Kiekvieno portfolio mokslinis 

pagrindimas glaudžiai susijęs su 

auklėtinių/moksleivių pagrindinių ir 

specialiųjų gebėjimų ugdymu.  

Projekto tikslas – išplėsti mokymo 

procesą integruojant maisto mokslą ir 

diegiant inovatyvius mokymo metodus. 

Portfolio struktūra ir uždaviniai: 

 Sukurti pamokos veiklą: 

 Numatyti mokymosi veiklas susietas su projekto „Eduforhealth“ 

temomis. 
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 Naudoti kompetencijų sąvokas, kurios atitiktų 10 projekto temų. 

 Apibrėžti ir sukurti pamokos organizavimo formas, panaudojant 

inovatyvius mokymo metodus ir mokymosi veiklas 

 Suplanuoti mokymosi priemones ir instrumentus bei 

auklėtinių/moksleivių parengtas priemones. 

 Numatyti vertinimo kriterijus ir instrumentus 

 Sukurti užduotis/veiklas auklėtiniams/moksleiviams: 

 Sukaupti priemones / medžiagas, kurias parengė auklėtiniai / 

moksleiviai 

 Įvertinti auklėtinių / moksleivių parengtas priemones, panaudojant 

interaktyvius įrankius: 

 Rubistar (rubistar.4teachers.org) 

 Kahoot (kahoot.it)  

 Plickers (plickers.com)  

 Socrative (http://www.Socrative.Com) 

 Minčių žemėlapis   

 Plakatai 

 (Artytwo.Edu.Glogster.Com/How-To-Create-A-Poster/) 

 Komiksai 

  Pixton (www.pixton.com/tr/) 

  Powtoon (www.powtoon.com/) 

 Klausimynai  

 Google  (https://docs.google.com/forms/) 

http://rubistar.4teachers.org/
http://kahoot.it/
http://plickers.com/
http://www.socrative.com/
http://artytwo.edu.glogster.com/how-to-create-a-poster/
http://www.pixton.com/tr/
http://www.powtoon.com/
https://docs.google.com/forms/
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 Surveymonkey (https://www.surveymonkey.com/) 

B) Pagrindinės auklėtinių/mokslievių ir mokytojų kompetencijos 

MOKYTOJAI 

 Mokytojai pagerino bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, 

tokius kaip skaitmeniniai žaidimai, per projekto „Eduforhealth“ 

mokymus. 

 Pagerintas kultūrinis sąmoningumas ir kalbos įgūdžiai, nes 

projekte dalyvavo partneriai iš šešių šalių. 

 Virtualiose laboratorijose, naudojant specialias IT programas, 

pagerinti mokytojų ir auklėtinių/moksleivių praktiniai gebėjimai. 

 Video medžiaga suteikė žinių kaip atlikti mokymą bei kitas 

mokymo veiklas ir vertinimą. Parengtos elektroninės knygos 

mokytojams apie mokymo medžiagą ir kaip ją naudoti mokymo 

procese.  

 Suteikta metodinė medžiaga, reikalinga mokytojų bendravimo 

įgūdžiams pagerinti (lyderiavimas, komandos sukūrimas, 

https://www.surveymonkey.com/
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pamokos planavimas, mokymo grupių kontrolė, žinių vertinimas 

ir kūrybiškumas) ir mokymo priemonių, kurios bus pritaikytos 

mokymo procese bei mokymosi aplinkos, kuri skatintų 

mokymosi pokyčius, gerinimui.   

 Portfolio mokslinis turinys susietas su pagrindiniais ir 

specialiaisiais gebėjimais, kuriuos auklėtiniai/moksleiviais galės 

įgyti. 

 

AUKLĖTINIAI/MOKSLEIVIAI 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje  

 Inovatyvių žinių, informacijos ir kūrybinių 

galimybių panaudojimas, kuriant naujus 

procesus, produktus ir aptarnavimo sferas.  

 Kūrybiniai ir inovacijų gebėjimai  

 Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo 

gebėjimai  

 Komunikavimo ir bendradarbiavimo 

gebėjimai  

 Informacinės technologijos 

 Informacijos šaltinių panaudojimas kaip 

priemonės tyrinėti, organizuoti, vertinti ir bendrauti  

 Skaitmeninių technologijų panaudojimas (kompiuteriai, 

grotuvai, GSM ir t.t.), bendravimo/susisiekimo įrankių ir 

socialinių tinklų sukūrimas, kurie leistų susieti, valdyti, integruoti, 

vertinti ir kurti informaciją bei vertingas žinias.  
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 Pagrindinių etikos ir teisinių dokumentų žinių bei jų prieigų 

panaudojimas, remiantis IT  

 Lankstumas ir prisitaikymas 

 Socialiniai ir tarpkultūriniai gebėjimai 

 Našumas ir atskaitomybė 

 Lyderiavimas ir atsakomybė 

 

 

 

 

 

 

 

VI. APIBENDRINIMAS 
 

Dvejų metų trukmės projekto tikslas buvo grąžinti Maisto Mokslo 

Švietimo tradiciją į jaunimo kultūrinį gyvenimą, tam, kad pagerėtų 

jaunimo vystymasis ir gyvenimo kokybė. Projekto „Eduforhealth“ loginis 

pagrindimas yra susijęs su formalaus ir neformalaus švietimo strategijų 

kūrimu, kurios patenkintų švietimo ir vystymosi poreikius. 

Projekto metu mokytojai pagerino švietimo-mokymo lygį, nes pritaikė 

maisto mokslo mokymo metodus, bei pagerino kompetencijas ir 

kūrybinio mąstymo įgūdžius maisto ir sveikatos mokslų srityje.  
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Metodinės priemonės ir mokymo procesas buvo kuriamas remiantis 

kiekvienos partnerių šalies klausimynais ir jų analize. Projekto metu (per 

2 metus) apmokyti 300 mokytojų ir sukurti 300 portfolių šešiose 

partnerių šalyse. Pagrindinis projekto tikslas - atgaivinti maisto mokslo 

ir mitybos ugdymo tradicijas jaunimo tarpe, siekiant asmeninio 

tobulėjimo ir gerovės tiek šeimoje, tiek visuomenėje.  
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Kurti teigiamus valgymo ir gėrimo įpročius:17 

 

 

 

 

 

  

                                                           
17

http://foodfight.org/toolkit 

SVEIKOS MOKYKLOS ŽINGSNIAI 

Kada valgote su vaikais, rinkitės sveiką 

maistą ir apie tai kalbėkite. 

Nenaudokite maisto kaip atlygio ir 

nepalaikykite idėjos, kad „šiukšlė = sėkmė“. 

Sukurti mokyklos sveikatingumo komandą 

Nepasiduokite: pokyčiams sveikatos ir 

gerovės srityje reikia laiko. 

Vykstančių pamokų metu įtraukite 

maisto mokslo ugdymą  

http://foodfight.org/toolkit
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Tai nereiškia, kad mažai cukraus. 

Dažnai sudėtyje yra netradicinės skaidulos 

vadinamos izoliuotos skaidulos. 

Tai nebūtinai reiškia, kad maistas tinka jums. 

Dažnai naudojami vaisių koncentratai. 

Tai nereiškia, kad produktas yra iš 100% pilno grūdo. 

Iš tikrųjų maistas nėra toks natūralus kaip teigiama. 

Tai nereiškia, kad maiste nėra riebalų. 
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