
Iš visų pietinės Afrikos šalių Mozambikas per 

pastaruosius 30 metų patyrė, ko gero, dramatiš-

kiausius pokyčius. Viena iš paskutiniųjų Portu-

galijos kolonijų – Mozambikas savarankiška 

valstybe tapo 1975 m., o vidaus karas jame  

truko iki pat 1992 m. 

Šiuo metu Mozambike veikia 45 aukštojo  

mokslo institucijos, iš kurių pusė yra valstybi-

nės, tačiau nepaisant spartaus augimo, šalyje vis 

dar labai trūksta aukštos kvalifikacijos specialis-

tų. Vystytis Mozambikui padeda Humana orga-

nizacija, kuri čia veikia jau nuo 1982-ųjų.  

Vienas svarbiausių Humanos pasiekimų  

Mozambike yra mokytojų rengimo koledžai.  

 

 Siekdama, kad mokytojų rengimo koledžai Mozambike, Angoloje ir Bisau Gvinėjoje turėtų kvalifi-

kuotų dėstytojų, o mokyklos – mokytojų, 1998 m. Mozambiko Humana įsteigė švietimo ir technologijų  

institutą.  Jis įsteigtas kaip Mozambiko pedagoginio universiteto padalinys, o 2005 m. tapo savarankiška 

aukštojo mokslo įstaiga, dabar įsikūrusia šalies pietuose, 80 km nuo sostinės Maputo.  

Instituto misija – išugdyti jaunuolių gebėjimus prasmingai įsijungti į vietos bendruomenių vystymąsi 

ir kovą su skurdu. Čia galima studijuoti bendruomenių vystymą, pedagogiką ir portugalų kalbą. Studijos 

šioje mokymo įstaigoje trunka ketverius metus (6 000 akademinių valandų), tačiau studijuojantieji gali  

rinktis ir trumpesnius dėstomųjų dalykų kursus. A lygio diplomui gauti būtina išklausyti 1 500 valandų 

kursą, o B lygio diplomui pakanka 750 valandų. Be to, nuotoliniu būdu čia studijuoja ir 460 būsimų  

dėstytojų iš  kitų pasaulio šalių.  

Studijos institute vyksta pagal inovatyvią metodiką, kai mokomasi pogrupiuose, susidedančiuose iš  

dešimties studentų ir dėstytojo, bei visa grupe, kai visi kurso studentai ir dėstytojai susirenka drauge.  

Studijų laikas dalijamas į studijas individualiai ir grupėje (50 proc.), dėstytojų vadovaujamus užsiėmimus 

(25 proc.) ir praktiką (25 proc.). Viena iš inovatyvios metodikos dalių yra elektroninė mokymosi išteklių 

bazė, o kiekvienas studentas turi prieigą prie studijų medžiagos ir su užduotimis gali susipažinti intranete.  

Institutas nuolat plečia ir tobulina mokymo programas bei siekia universiteto statuso. Į jį kasmet  

priimama vis daugiau studentų ir išleidžiama absolventų. 2018 m. institutas išleido 37 absolventus ir 

priėmė 53 naujus studentus. Iki šiol studijas čia yra baigę 887 studentai.  

Pernai atliktas instituto veiklos tyrimas atskleidė, kad keturi iš penkių absolventų dirba pagal įgytą 

specialybę šalies švietimo sistemoje arba vietos bendruomenių vystymo srityje.  

Humana Baltic Mozambiko Humanos švietimo ir technologijų instituto veiklą remia nuo 2014 metų.  
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Mozambiko Humanos švietimo ir technologijų institutas  
Humana Baltic partneris nuo 2014 metų  



 Mokslininkų duomenimis, žmonių  

mityba yra tampriai susijusi su jų sveikata ir  

aplinkos tvarumu. Įrodyta, kad 820 mln. 

žmonių nesveika mityba kelia didesnę 

grėsmę sveikatai nei nesaugus seksas, 

alkoholio, narkotikų ir tabako vartojimas 

kartu sudėjus. Todėl žmonija šiandien 

susiduria su milžinišku iššūkiu – sparčiai 

didėjančio žmonių skaičiaus pasaulyje 

aprūpinimu kokybiškais, pagal darnaus 

vystymosi rekomendacijas išaugintais maisto 

produktais.  

 Sveikatos ir mitybos specialistai ragina 

kuo skubiau pertvarkyti pasaulinę maisto 

sistemą, nes atidėliojant būtinas reformas, 

dabartinis pasaulis rizikuoja palikti vaikams planetą, kurioje daugelis gyventojų vis labiau kentės 

nuo  įvairiausių ligų, kurių  galima būtų išvengti sveikai maitinantis. 

 

Atsiliepdama į šiuos su „duona 

kasdienine“ susijusius iššūkius, 

Humana Baltic prieš 6 metus  

inicijavo ir Lietuvoje nuosekliai 

vykdo socialinės partnerystės programą „Valgyk protingai“.  

2019 m. Humana Baltic bendradarbiauja su 39 vaikų ir jaunimo 

organizacijomis ir 21 mokykla. Šioje programoje tiesiogiai  

dalyvauja 4 600 vaikų-mokinių ir jaunuolių. Organizuojant maitini-

mus vaikų organizacijose ir technologijų pamokas mokyklose, trys 

ketvirtadaliai maisto produktų perkama iš vietos ūkininkų. 2019 m. 

Lietuvos mokyklose ir jaunimo organizacijose planuojama organi-

zuoti  90 tūkst. maitinimų ir užsiėmimų. 

Programai „Valgyk protingai“ įgyvendinti Humana Baltic  

2019 m. skyrė 200 tūkst. eurų.  Programa mokykloms įgyvendinama 

bendradarbiaujant su  Ugdymo plėtotės centru. 

Humana Baltic 
programa „Valgyk protingai“  

12-uoju Jungtinių Tautų Organizacijos patvirtintu darnaus vystymosi tikslu siekiama  

įpareigoti nacionalines vyriausybes įgyvendinti priemones, kad iki 2030 m. būtų perpus  

sumažinti maisto nuostoliai gamybos ir tiekimo etapuose, švaistymas mažmeninėje  

prekyboje bei namų ūkiuose.  

Maisto gamyba projekte „Valgyk protingai“ Jurbarko r. Raudonės 
samariečių vaikų dienos centre. 

Pasaulyje 1/3 pagaminto ir žmogui suvartoti tinkamo 

maisto prarandama arba tiesiog išmetama, kas  

sudaro 1,3 mlrd tonų maisto kasmet.   


