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Pratęstas finansavimas 2017 m. Erasmus+ profesinio mokymo sektoriaus 1
pagrindinio veiksmo projektui NR. 2017-1-LT01-KA102-034952 ,,BUROKĖLIS VALDO“
virėjų, padavėjų - barmenų, konditerių specialybių besimokantiems mokiniams. 16 dalyvių tobulins
ir sieks savo profesijos įgūdžių užsienio partnerių įmonėse Vokietijoje ir Austrijoje.
Projekto santrauka. Projekte keliami tikslai: išmokti panaudoti daržoves (burokėlius,
morkas, kopūstus ir t.t.) konditerijos srityje, nustatyti jų suderinamumą ir sugebėti teorijos
pagrindus pritaikyti praktikoje, tobulinti ir gilinti mokinių praktinius virėjo, padavėjo - barmeno,
konditerio specialybės įgūdžius, remtis priimančiųjų šalių gerosios patirties pavyzdžiais, mokytis
dirbti moderniais virtuvės, baro įrengimais, ugdyti projekto dalyvių kūrybiškumą, norą dirbti
komandoje, atsakomybės jausmą, didinti profesinio mokymo patrauklumą, skatinti aktyvų
pilietiškumą, įgyti kompetencijų pripažinimui reikalingų žinių bei gebėjimų.
Norintys dalyvauti projekte prašom kreiptis į projektų vadovą Albertą Katkauskį.
Mokiniai turės galimybę atlikti praktinį mokymą Vokietijoje ir Lenkijoje. Kodėl verta
dalyvauti? Galimybė virėjų, padavėjų - barmenų, konditerių specialybių mokiniams atlikti - 3
savaičių mobilumo stažuotes Vokietijos ir Lenkijos SVV įmonėse siekiant įgyti naujus profesinio
mokymosi pasiekimus (žinias, įgūdžius ir kompetencijas), kurie bus įvertinti ir pripažinti
siunčiančiose organizacijose. Supažinti su naujomis idėjomis SVV ir jų galimais sprendimais bei
padėti geriau suprasti darbdavių keliamus reikalavimus šiandienos darbininkui. Patobulinti
bendravimo anglų, vokiečių kalbomis įgūdžius. Praplėsti akiratį susipažįstant su priimančios šalies
kultūra, papročiais, tradicijomis. Gauti EUROPASS pažymėjimą, kuris pripažįstamas Europos
šalyse. Mokiniai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:
 Geri mokymosi pasiekimai, profesinės žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, siekiant įgyti
pasirinktos kvalifikacijos.
 Vokiečių, anglų kalbos turimos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos.
 Mokinio iniciatyvumas, aktyvus įnašas į mokyklos veiklą.
 Darbininkiškos karjeros siekimo kryptingumas, motyvacija vykti į stažuotę.
Asmeninės savybės:
 pareigos jausmas, tvarkingumas, komunikabilumas, pasitikėjimas, lankstumas.
 darbas komandoje ir individualiai, darbo su IT technologijomis patirties turėjimas.
 Domėjimasis projektine idėja. Ateities planų vizijos turėjimas.

2018 m. rugsėjo mėn. 14 d. 14 val. vyks atranka į stažuotę Vokietijoje ir
Austrijoje. Norintys vyktį į stažuotę turi pateikti prašymą projektų vadovui
Albertui Katkauskiui (404 kab.) nuo 2018-09-03 d. iki 2018-09-14 d.
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai

