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ŠMPF ERASMUS+ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTO NR. 2017-1-LT01-KA102034952 ,,BUROKĖLIS VALDO“ SANTRAUKA
Projektas skirtas virėjų, padavėjų - barmenų, konditerių specialybių besimokantiems
mokiniams. 16 dalyvių tobulins ir sieks savo profesijos įgūdžių užsienio partnerių įmonėse
Vokietijoje ir Lenkijoje.
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.
Numatomi projekto rezultatai:
- tarptautinę stažuotę užskaityti kaip praktinio mokymo dalį, bus įgyta tarptautinė praktinė patirtis,
- projekto dalyviai bus įvertinti ir pripažinti europiniu mastu. Įteikti Europass dokumentai,
ECVET pasiekimų perkėlimo sistemos panaudojimas ir tarptautiniai priimančiųjų organizacijų
sertifikatai;
- patobulinti anglų kalbos žinios bendrojoje ir profesinėje srityse;
- pateikti konkretūs pasiūlymai mokomojo turinio tobulinimui, sukaupti naujų patiekalų receptūrų,
išmokti gaminti ir pritaikyti daržoves konditerijoje ir sukaupti skirtumus bei panašumus iš ispanų,
italų, lenkų, vokiečių virtuvių;
- sukaupti daug naujų žinių apie kitų šalių kultūrą, istoriją, religiją, žmones ir darbo aplinką.
Stažuotė ir praktika vyks pagal iš anksto suderintas programas nuo 2018 m. kovo mėnesio
iki 2019 m. gruodžio mėnesio. Projektui prasidėjus, bus pasirašomos sutartys, derinami veiklų
vykdymo planai, atrenkami ir rengiami dalyviai, revizuojamas funkcijų pasiskirstymas ir partnerių
atsakomybės sritys. Dalyvių įgytoms kompetencijoms ir kvalifikacijai patvirtinti bus išduodami ir
nacionaliniai ir europiniai sertifikatai.
Projekto sklaida bus viešinama:
- suorganizuoti baigiamąjį seminarą ir konkursą "Burokėlis valdo", kur bus kviečiami visi dalyvavę
projekte dalyviai ir kiti soc. partneriai, perduodama sukaupta informacija iš parsivežtų stažuočių:
pranešimai, nuotraukos, dalyvių įspūdžiai (įrašyta į CD ar kitą laikmeną), visa tai bus naudojama,
kaip metodinė medžiaga skleidžianti patirtį kitiems moksleiviams regioniniu mastu. Konkurso metu
tarp konsorciumo narių partnerių bus gaminamas ir patiekiamas saldus gaminys iš daržovių, kur bus
matomos tiesioginės stažuotės įgytos žinios ir vertinamos komisijos narių;
- visa informacinė medžiaga bus viešinama mūsų ir siunčiančiųjų mokyklų organizacijose,
stenduose platinami įspūdžiai iš praktikos šalių;
- dalyvių anketavimas pasitenkinimo laipsniui nustatyti;
- viešinimas mūsų ir partnerinių organizacijų internetinėse svetainėse (www.kprc.lt,
www.ktvm.kretinga.lm.lt, www.prc.taurage.lm.lt ir kt.);
- informacija apie projektą pasidalinama mūsų ir kitų organizacijų Facebook paskyrose;
- pranešimas apie projekto rezultatus išplatinamas vietiniais ir regioniniais kanalais
(redakcija@skrastas.lt, aktualijos@ve.lt, info@kurjeris.lt)
Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai

