Projektas „Kulinarinio paveldo įvairovė“

SKELBIMAS
Paskelbta rugsėjo 10 dieną 2014

Varėnos technologijos ir verslo mokykla gavo finansavimą 2014 m. Erazmus+ programos
1 pagrindinio veiksmo – asmenų mobilumas mokymosi tikslais, projekto įgyvendinimui. Projekto pavadinimas –
„Kulinarinio paveldo įvairovė“ 2014-1-LT01-KA102-000087.
VšĮ Raseinių TVM kartu Veisėjų TVM dalyvauja šiame projekte kaip dalyvius siunčiantys partneriai.
VšĮ Raseinių TVM organizuos viešą dalyvių atrankos konkursą, kurio metu bus atrinkti 9 dalyviai, vykstantys į
stažuotes. Projekto dalyviai - antro arba trečio kurso virėjų specialybės mokiniai.
Planuojami trys vizitai:
1.Į Vengriją Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi es lparkamara, Szolnok miestas– lapkričio/gruodžio mėn
2.Į Vokietiją F+U Sachsen gGmbH, Chemnitz miestas – sausio/vasario mėn.;
3.Į Turkiją KAPADEMI (Kapadokya Egitim Akademini Dernegi), Nevsehir miestas. – balandžio/gegužės mėn.
Stažuočių trukmė –po keturias savaites.
Projekto dalyvių atrankai skelbiamas viešas konkursas. Su konkurso nuostatais ir atrankos kriterijais galima
susipažinti projektinei veiklai skirtame stende.
Projekto dalyvių atranką vykdys mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija.
Mokiniai, pageidaujantys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, pateikia anketą-prašymą projektų vadovei
2014 m. spalio 14 dienos.

iki

Konkurso sąlygos, atrankos rezultatai ir informacija apie dalyvavimą Erazmus+ programoje bus skelbiami
mokyklos projektinei veiklai skirtame stende, klasių valandėlių metu, mokyklos interneto svetainėje.
Sekite informaciją, dalyvaukite atrankoje ir vykite stažuotis į kitas šalis. Tai puikus būdas norint įgyti naujos patirties
profesinėje srityje, susipažinti su kitų šalių tradicijomis, papročiais, nacionaliniais patiekalais, jų gaminimu bei
receptūra, pagerinti kalbinius įgūdžius ir kultūrinę patirtį.

Projektų vadovė Irena Petrauskienė

MOKYKLOS LOGOTIPAS

DĖMĖSIO !!!
II-III kurso virėjų specialybės mokiniai yra kviečiami dalyvauti Leonardo da Vinci programos
Projekto „ Kulinarinio paveldo įvairovė „ DOTACIJOS NR. 2014-1-LT01-KA102-000087
ATRANKOJE.
Projektas skirtas pirminio profesinio mokymo lygmens
mokiniams.

viešojo maitinimo pakraipos specialybių

Projekto tikslas – padėti dalyviams nauju aspektu pažvelgti į savo profesiją, tobulėti kaip asmenybėms ir
gebėti įgytas žinias, kalbinę ir kultūrinę patirtį panaudoti konkuruojant Lietuvos ir Europos darbo rinkoje.
Projekto rengėjas – Varėnos TVM.
VšĮ Raseinių TVM kartu Veisėjų TVM dalyvauja šiame projekte kaip dalyvius siunčiantys partneriai . VšĮ
Raseinių TVM organizuoja viešą dalyvių atrankos konkursą, kurio metu bus atrinkta po 3 dalyvius,
vykstančius į stažuotes Vengrijoje, Vokietijoje ir Turkijoje.
Sąlygos:




Konkurse gali dalyvauti tik virėjo specialybės II –III kurso pilnamečiai mokiniai.
Atrankoje negali dalyvauti savarankiškai besimokantys ir akademinėse atostogose esantys
mokiniai.
Leonardo da Vinci projektuose dalyvavę mokiniai gali pretenduoti į rezervinį kandidatų sąrašą ( į
pagrindinį sąrašą – jei yra laisvų vietų).

Atrankos kriterijai:
1. Pagrindiniai atrankos kriterijai :
1.1.
1.2.
1.3.

Profesinis pasirengimas- teorinis ir praktinis. Specialybės dalykų metinių įvertinimų vidurkis.
Dalyvavimas profesijos konkursuose.
Kalbinis parengimas. Užsienio kalbos metinių, įskaitos ar egzaminų įvertinimų vidurkiai ( jei
reikia).
1.4.
Gebėjimai dirbti Word programa, internete, naudotis el. paštu.
2.
Papildomi atrankos kriterijai ( nebūtinai visi):
2.1.
Dalyvavimas kalbinio- kultūrinio parengimo mokymuose ( jei planuota paraiškoje).
2.2.
Kompiuterinio raštingumo papildomi pažymėjimai.
2.3.
Moralinės pretendentų savybės.
Stažuotės trukmė – keturios savaitės.

Planuojami trys vizitai:
1.Į Vengriją
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi es lparkamara, Szolnok miestas–
lapkričio/gruodžio mėn
2.Į Vokietiją F+U Sachsen gGmbH, Chemnitz miestas – sausio/vasario mėn.;
3.Į Turkiją KAPADEMI (Kapadokya Egitim Akademini Dernegi), Nevsehir miestas. – balandžio/gegužės mėn.
Informacija ir konkurso sąlygos apie dalyvavimą Erazmus+ programoje bus skelbiamos mokyklos
skelbimo lentoje, klasių valandėlių metu, mokyklos interneto svetainėje.
Projekto dalyvių atranką vykdys mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija.
Mokiniai, pageidaujantys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, pateikia anketą-prašymą projektų
vadovei iki 2014 m. spalio 14 dienos.
Sekite informaciją, dalyvaukite atrankoje ir vykite stažuotis į kitas šalis. Tai puikus būdas įgyti naujos
patirties profesinėje srityje, susipažinti su kitų šalių tradicijomis, papročiais, nacionaliniais patiekalais, jų
gaminimu bei receptūra, pagerinti kalbinius įgūdžius ir kultūrinę patirtį.
Projektų vadovė

Irena Petrauskienė

