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PROGRAMA
DALYVIAI:
1. Stažuočių dalyviai;
2. Mokyklą baigusių ir mobilumo projektuose dalyvavusių, šiuo metu dirbantys savo įmonėse;
3. Mokyklų vadovai ir kviestiniai svečiai;
4. Mokyklos mokiniai ir mokytojai.
Dalyvių registracija
Sveikinimo žodis
VšĮ Kelmės PRC direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus
funkcijas Saulutė Jakšienė
Įvykusio projekto tikslų, uždavinių, projektinių veiklų ir galutinių rezultatų
trumpas pristatymas.
Pranešėjas: Albertas Katkauskis, VšĮ Kelmės PRC projekto koordinatorius
Pasisakymas
Stažuotės dalyvių (mokinių) vykusių į Lenkiją, Austriją, Vokietiją
pranešimas ,,Patirtis Lenkijos, Austrijos ir Vokietijos verslo įmonėse“.
Pranešėjai: mokiniai vykę į projektą.
Pasisakymas
Profesinio mobilumo esmė ir pagrindas. Projektų vykdymas VšĮ Tauragės
PRC ir Kretingos technologijų ir verslo mokykloje.
Pranešėjai: VšĮ Tauragės PRC projektų vadovė Laura Mėlinavičienė ir
Kretingos technologijų ir verslo mokyklos projektų vadovė Jovita
Michniovienė.
Pasisakymas
Mokinių atranka, kalbinis, kultūrinis, pedagoginis parengimas praktikai. Jo
svarba ir ypatumai ŠMPF Erasmus+ projektuose.
Pranešėjas: Kelmės profesinio rengimo centro projektų vadovas Albertas
Katkauskis
Klausimai- atsakymai
Seminaro įvertinimas. Staigmena.
Kava, desertai iš burokėlio.
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Projektas skirtas virėjų, padavėjų - barmenų, konditerių specialybių besimokantiems mokiniams.
36 dalyvių tobulino ir siekė savo profesijos įgūdžių užsienio partnerių įmonėse Austrijoje, Vokietijoje ir
Lenkijoje.

Projekto 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.
Projekto rezultatai:
- tarptautinę stažuotę užskaityti kaip praktinio mokymo dalį, buvo įgyta tarptautinė praktinė patirtis,
- projekto dalyviai buvo įvertinti ir pripažinti europiniu mastu. Įteikti Europass dokumentai, ECVET
pasiekimų perkėlimo sistemos panaudojimas ir tarptautiniai priimančiųjų organizacijų sertifikatai;
- patobulintos anglų kalbos žinios bendrojoje ir profesinėje srityse;
- pateikti konkretūs pasiūlymai mokomojo turinio tobulinimui, sukaupta naujų patiekalų receptūrų,
išmokta gaminti ir pritaikyti daržoves konditerijoje žinomi skirtumai bei panašumai iš tarp austrų, lenkų
ir vokiečių virtuvių;
- sukaupta daug naujų žinių apie kitų šalių kultūrą, istoriją, religiją, žmones ir darbo aplinką.
Stažuotė ir praktika vyko pagal iš anksto suderintas programas nuo 2018 m. kovo mėnesio iki
2019 m. gruodžio mėnesio. Projektui prasidėjus, buvo pasirašomos sutartys, derinami veiklų vykdymo
planai, atrenkami ir rengiami dalyviai, revizuojamas funkcijų pasiskirstymas ir partnerių atsakomybės
sritys. Dalyvių įgytoms kompetencijoms ir kvalifikacijai patvirtinti buvo išduodami europiniai
sertifikatai.
Projekto sklaida buvo viešinama:
- suorganizuotas baigiamoji konferencija "Burokėlis valdo", kuriame dalyvavo visi projekto 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 buvo gaminami ir patiekiami saldūs gaminiai iš daržovių, kuriuose atsispindėjo stažuotėse
įgytos teorinės ir praktinės žinios;
- visa informacinė medžiaga buvo 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.
Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Centro vadovė S. Jakšienė. Projekto vykdymą pristatė
koordinatorius A. Katkauskis. Apie šį bei kitus projektus vykdomus savo mokyklose kalbėjo Tauragės
PRC ir Kretingos TVM projektų vadovės L. Mėlinavičienė ir J. Michniovienė. Buvo išdalintos projekto
viešinimui skirtos anketos, kurias turėjo užpildyti visi susirinkusieji renginio dalyviai. Konsorciumo
mokiniai projekto stažuočių metu įgijo ir pagerino praktinius įgūdžius, bendrąsias socialines bei užsienio
kalbos kompetencijas, įgijo realios darbo patirties, užmezgė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su ESAustrijos, Vokietijos, Lenkijos piliečiais. Projekto dalyvių sambūrį, vainikavo dovanos. Mokykla taip
pat sutvirtino savo bendradarbiavimo ryšius su priimančiomis organizacijomis. Sėkmingai atlikusiems
praktiką, buvo įteikti Europass dokumentai. Konferenciją užbaigė dalyvių pagamintų desertų iš burokėlių
ragavimas bei kava.
Projektą finansuoja ES Programa “Erasmus+”. Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo
mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje
pateikiamos informacijos naudojimą.

