
protmūšiuose apie sveiką mity-
bą, fizinį aktyvumą, sveiką gy-
venseną, žaisti stalo žaidimus, 
mokytis pirmosios pagalbos pa-
grindų, atsipalaidavimo prakti-
kų, dalyvauti dailės terapijoje. 
Užsiėmimus vedė ir bibliotekos 
darbuotojai: vyko taktilinių kny-
gelių gamyba, žaidimas „Knygo-
sūkis“, žodžių mūšis Lietuvių 
kalbos dienoms paminėti.

- Veiklos Atvirose jaunimo 
erdvėse.

Klaipėdos karalienės Luizės 
jaunimo centro struktūriniame 
padalinyje, Atvirose jaunimo er-
dvėse, vyko protmūšiai sveikos 
gyvensenos temomis.

- Kursai vyresnio nei 55 me-
tų amžiaus asmenims „Ispanų 
kalba linksmai“ Imanuelio Kan-
to viešosios bibliotekos Pempi-
ninkų padalinyje.

Mokytis užsienio kalbų nie-
kada nėra per vėlu. Tai ne tik 
leidžia nevaržomai bendrauti 
su mus supančiu pasauliu, bet 
ir lavina atmintį, padeda ilgiau 
išlaikyti pažintinius gebėji-
mus.

Projekto  
tęstinumo vizija – 

Europos žaidimų sostinė

Per 2020 m. spalio mėn. vir-
tualiai vykusią Europos regionų 
ir miestų savaitę projekto „Žai-
dimų paradigmos“ partneriai 
surengė „dalyvaujamąją labora-
toriją“, kurioje pristatė savo idė-
ją sukurti Europos žaidimų sos-
tinę. Norėdami paskatinti šią 
iniciatyvą, jie pasiūlė trijų rams-
čių manifestą apie tai, kas yra 
žaidžiantis miestas.

Pirmąjį ramstį „Žaisk žaliai“ 
sudaro tvarumą ir sveiką gyven-
seną skatinantys veiksmai, an-
trajame – „Žaisk ir skatink 
įtrauktį“ – pagrindinis dėmesys 
skiriamas socialiai atskirtų 
žmonių ir tų, kuriems reikia pa-
galbos, integravimui žaidžiant, 
o trečiajame „Žaisk ir kurk vie-
tą“ nurodomos dalyvavimo prie-
monės, skirtos remti miestų 
planavimą ir sugrąžinti žaidimą 
į miestų aikštes ir gatves.

Projektas buvo vykdomas 
pagal URBACT – Europos teri-
torinio bendradarbiavimo pro-
gramą, kuria siekiama skatinti 
tvarią ir integruotą miestų plė-
trą visoje Europoje. Ją įgyvendi-
nant naudojami ištekliai ir 
praktinė patirtis, kad sustiprė-
tų miestų gebėjimas tobulėti ke-
turiose srityse: valdymo, aplin-
kos, įtraukties ir ekonomikos.

Projektas „Žaidimų paradi-
gma“ finansuojamas iš Europos 
regioninės plėtros fondo 2014–
2020 m. programavimo laiko-
tarpio programos URBACT lė-
šų.
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Žaidimų paradigma: kaip kurti socialiai 
įsitraukiantį, tvarų ir žaidžiantį miestą

- Žaidimų autobusas;
- Žaidybinių veiklų ir renginių 

kalendorius;
- Žaisloteka;
- Žaismingi projektai vietos 

bendruomenei.
Kiekvienas miestas subūrė 

projektą įgyvendinančią vietos 
darbo grupę, į kurią buvo įtrauk-
tos įvairios miesto organizacijos. 
Po kelių tinklo dalyvių susitiki-

mų bei pažintinių vizitų partne-
riai į savo miestus perkėlė žaidi-
mais grindžiamas iniciatyvas ir 
sugalvojo naujų, ypač naudingų 
COVID-19 pandemijos laikotar-
piu, taip pat parengė išteklių, 
tarp kurių yra mokykloms skir-
tas priemonių rinkinys ir su žai-
dimais susijusių viešųjų pirkimų 
vadovas. 

Korke (Airija) projekto grupė 

įsteigė žaidimų forumą, kuris 
per bendradarbiavimą įtraukia 
vietos suinteresuotuosius su-
bjektus, ir išplėtojo vietokūros 
veiklą, pavyzdžiui, pašalino au-
tomobilius iš pagrindinių mies-
to vietų, kad jose būtų galima 
žaisti. Tarp kitų iniciatyvų yra 
vasaros stovykla „Žaislų pasau-
lis“ Larisoje (Graikija), mokinių 
sukurti žaidimai apie gamtą bei 
tvarumą Espluges de Ljobrega-
te (Ispanija) ir miesto lobių ieš-
kojimo žaidimas Katovicuose 
(Lenkija). Klaipėdoje buvo ska-
tinama kartų tarpusavio drau-
gystė ir supratimas, stiprinama 
psichikos sveikata, vykdomos 
žaidybinės veiklos mokyklose.

Klaipėdoje įgyvendintos 
projekto veiklos:

- „Žaismingas švietimas” 
mokyklose.

Didelis dėmesys ugdymo įs-
taigose yra skiriamas vaikų fi-
ziniam aktyvumui. Vaikų fizi-
nio aktyvumo skatinimas palai-
komas nacionaliniu lygiu – da-
lis Klaipėdos miesto ugdymo 
įstaigų priklauso Nacionali-
niam sveikatą stiprinančių mo-
kyklų tinklui bei turi „Aktyvios 
mokyklos“ statusą. Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos 
biuras palaiko stiprų bendra-
darbiavimą su ugdymo įstaigo-
mis dėl teikiamų visuomenės 
sveikatos paslaugų – mokyklose 
ir darželiuose dirba visuome-
nės sveikatos specialistai, kurie 
kartu su kūno kultūros moky-
tojais ieško ir taiko naujas, pa-
trauklias vaikams fizinio akty-
vumo formas. Projekto metu 
buvo organizuotos žaismingos 
fizinį aktyvumą skatinančios 
veiklos: aktyvios žaidybinės 
pertraukos, konkursai „Svei-
kiausia mokykla“ ir „Judriausia 
klasė“. Aktyvios pertraukos pa-
deda vaikams atgauti darbingu-

mą ir pagerina gebėjimą susi-
kaupti pamokose. Dalyje moky-
klų per aktyvias pertraukas 
naudojami „Go Noodle“ vaizdo 
įrašai, kai pakartojamos rodo-
mų fizinių pratimų, judesių 
kombinacijos. Ši iniciatyva ska-
tina vaikus formuoti fizinio ak-
tyvumo įpročius, kasdien daly-
vaujant trumpose aktyviose 
pertraukose ar atliekant įvairių 
šokių judesius. Aktyvi pertrau-
ka su žaislais buvo parodyta ki-
tiems projekto partneriams su-
sitikimo Klaipėdoje metu 2019 
m. lankantis Sendvario progim-
nazijoje.URBACT ekspertė Ilea-
na Toskano, remdamasi Klaipė-
dos patirtimi,  parengtė priemo-
nių rinkinį mokykloms, kaip 
organizuoti ir įgyvendinti žai-
dybines veiklas: https://urbact.
eu/sites/default/files/media/to-
olkit-schools.pdf. „Žaismingas 
švietimas“ ypač svarbus karan-
tino metu. Visuomenės sveika-
tos specialistai, dirbantys ugdy-
mo įstaigose, surinko naudingų 
patarimų sveikos gyvensenos 
klausimais, žaidybinių veiklų 
pasiūlymų visai šeimai interne-
to svetainėje https://padlet.
com/klaipedavsb.

- Žaidimai atvirose miesto 
erdvėse.

2020 m. vasarą dvi uosta-
miesčio bibliotekos (Klaipėdos 
apskrities viešoji Ievos Simonai-
tytės ir Klaipėdos miesto savi-
valdybės Imanuelio Kanto vie-
šoji bibliotekos) kvietė klaipė-
diečius ir miesto svečius užsuk-
ti į Karlskronos aikštėje ir Poil-
sio parke įsikūrusias lauko skai-
tyklas, kuriose lankytojų laukė 
ne tik knygos, bet ir įvairūs už-
siėmimai visai šeimai. Visuo-
menės sveikatos specialistai įsi-
traukė į lauko skaityklų veiklas 
su savo parengta programa: vy-
ko ryto mankštos, mankštos su 
balansinėmis platformomis, 
elastinėmis juostomis, kamuo-
liukais, šiaurietiško vaikščioji-
mo užsiėmimai, joga zoo vai-
kams, stalo ir loginiai žaidimai, 
žaidimas su parašiutu ir pan.

- Jaunimo ir vyresnio am-
žiaus žaidimų popietės biblio-
tekoje.

Klaipėdos apskrities viešo-
sios Ievos Simonaitytės biblio-
tekos Edukacinėje erdvėje vyko 
jaunimo ir vyresnio nei 55 metų 
amžiaus asmenų žaidimų po-
pietės. Visuomenės sveikatos 
specialistai kvietė susirungti 

mūsų visuomenėje paplitęs 
įsitikinimas, kad žaidimai yra 
skirti vaikams, tačiau žaisti 
gali visi žmonės nepriklau-
somai nuo amžiaus. Viena iš 
airių dramaturgo džordžo 
Bernardo Šo citatų mums tai 
ir primena: „mes nenustoja-
me žaisti dėl to, kad sensta-
me – mes senstame dėl to, 
kad nustojame žaisti.“

Kodėl reikalingi žaidimai? 
Specialistų teigimu, žaidimai su-
teikia ne tik malonumą ar pra-
mogą, bet ir padeda susikoncen-
truoti, atsipalaiduoti, nusiramin-
ti, pailsinti mintis bei pagerinti 
nuotaiką. Žaidybinės idėjos gali 
būti naudingos ugdymo procesui 
bei sudominti ir įtraukti vietos 
bendruomenę. Žaidimai naudin-
gi ne tik sveikatai, bet tai ir pui-
kus įrankis naudojamas miestų 
planavimui, siekiant kurti tvarią 
aplinką, todėl programos UR-
BACT iniciatoriai ir ekspertai pa-
sisako už žaidimu grindžiamų 
iniciatyvų plėtrą.

Siekiant skatinti žaidybines 
iniciatyvas miestų bendruome-
nėse bei paneigti įsigalėjusį mitą 
apie žaidimus, 2018–2021 m. bu-
vo įgyvendintas programos UR-
BACT III perdavimo tinklo pro-
jektas „Žaidimų paradigma“ (an-
gl. Playful Paradigm), kurio par-
tnerė buvo ir Klaipėda. Uosta-
miestyje už šio projekto įgyven-
dinimą buvo atsakingas Klaipė-
dos miesto visuomenės sveikatos 
biuras. Daugiausia dėmesio buvo 
skirta įvairių institucijų įtrauki-
mui į miesto plėtrą pasitelkiant 
žaidimus ir žaidimo erdves. Šis 
projektas skatino ne tik socialinę 
įtrauktį, sveiką gyvenimo būdą, 

bet ir ekologinį sąmoningumą ir 
„vietokūrą“ (angl. placemaking).

Projektui vadovavo Udinės 
miestas (Italija), kurio gerąją pa-
tirtį ir tarptautiniu lygiu įgytas 
žinias pritaikė dar septyni Euro-
pos miestai:

- Klaipėda (Lietuva), 
- Larisa (Graikija), 
- Katovicai (Lenkija), 
- Korkas (Airija), 
- Espluges de Ljobregatas (Is-

panija), 
- Novigradas (Kroatija),
- Viana do Kastelas (Portuga-

lija).
Udinėje, kuri žaidimus į savo 

miesto politiką įtraukė dar XXI 
a. 1-ojo dešimtmečio pradžioje, 
buvo įgyvendintos įvairios sveiką 
senėjimą skatinančios ir sociali-
nę atskirtį mažinančios iniciaty-
vos: „Pasaulinė žaidimų diena“, 
įkurta žaisloteka, keliaujantis 
žaidimų autobusas (ludobusas) ir 
kt. Udinėje ištisus metus vyksta 
daug renginių, per kuriuos žai-
džiama ir prasmingai įgyvendi-
namos „žaidimizacijos“ (angl. ga-
mification) strategijos. 

Udinės miestas parengė per-
keliamus gerosios patirties mo-
dulius, kuriuos kiti partneriai 
diegė savo miestuose:

- Veiklos, renginiai su žaidy-
biniais elementais („žaidimizaci-
ja“);

- Mokyklų įtraukimas į žaidy-
bines veiklas;

Daugiau informacijos apie projektą: 

https://urbact.eu/playful-paradigm-0, https://
www.sveikatosbiuras.lt/lt/projektai/zaidimu-paradigma
„Facebook“ paskyra: 
https://www.facebook.com/PlayfulParadigm

Baigiamasis  s projekto partnerių virtualus susitikimas.

Projekto  s partnerių susitikimas Klaipėdoje.

Projekto  s partnerių susitikimas Udinėje.

Projekto  s partnerių susitikimas Klaipėdoje.

Projekto  s partnerių susitikimas Klaipėdoje.

Žaidimai  s su parašiutu I. Kanto bibliotekos Interaktyvioje vasaros skaitykloje.


