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Kulinarinio paveldo įvairovė
Projekto Nr.2014-1-LT01-KA102-000087.

Veisiejų technologijos ir verslo mokykla ir Raseinių technologijos ir verslo mokykla dalyvauja
partnerio teisėmis. Dotacijos gavėja – Varėnos technologijos ir verslo mokykla
Projekto trukmė – 2014-2015 m.
Tikslas – didinti mokinių, kurie mokosi virėjo specialybės, kompetencijas.

Gruodžio mėnesį trys mokyklos moksleivės – Neringa Matulevičiūtė, Justina Lapaitytė ir Aušra
Aguonytė dalyvavo stažuotėje Vengrijoje Szcolnok mieste. Merginos stažuotę atliko keturių
žvaigždučių viešbučio „Garden hotel“ restorane. Tokiame restorane darbuotojams keliami gana
aukšti reikalavimai, taigi, mokinės turėjo puikią galimybę tobulinti savo turimus praktinius
įgūdžius. Jos virtuvėje dirbo įvairiausius darbus: ruošė užkandžius ir garnyrus, sriubas ir karštus
patiekalus. Žinoma, išmoko gaminti ir keletą tradicinių vengriškų patiekalų – vengrišką guliašą,
saldžią sriubą. Visos trys mokinės sutartinai gyrė šefą Peterį, kuris kantriai mokė naujų dalykų.
Lietuvių komanda savo kolegas taip pat mokė virtuvės, tik lietuviškos virtuvės paslapčių: kepė
miltinius blynus su varške ir su obuoliais, gamino skruzdėlyną.
Visos stažuotės metu laisvomis nuo darbo dienomis buvo organizuojamos ekskursijos po
Szcolnok, Egerį, Budapeštą.
Rytis Kačinskas, Inga Jaskelevičiūtė ir Rima Janukonytė vasario mėnesį atliko mokomąją
praktiką Vokietijoje Chemnits mieste. Mokiniai taip pat tobulino savo praktinius gebėjimus maisto
ruošimo srityje. Prižiūrimi restoranų virtuvės šefų, dirbo įvairius darbus: ruošė salotas, garnyrus,
sriubas ir t.t.. Kai kuriems mokiniams buvo patikėta savarankiškai ruošti ir antruosius patiekalus.
Laisvalaikiu ir šiai grupei mokinių taip pat buvo organizuota turtinga kultūrinė programa. Jie
aplankė Drezdeną, Leipcigą, Freibergą, susipažino su šių miestų įžymybėmis.
Greta Truskaitė, Lukas Rutkauskas ir Edvinas Petrauskas gegužės pradžioje grįžo iš stažuotės
Turkijoje. Mokiniai stažavosi nuostabaus Kapadokijos regiono Nevshir mieste esančiame ir vienu
geriausių Europoje pripažinto viešbučio „CCR Hotel“ virtuvėje. Vis trys moksleiviai keturias
savaites tobulino savo turimas specialybės žinias ir praktinius gebėjimus. Jie ruošė stalą pusryčiams,
gamino įvairias salotas, desertus, gamino tradicinius ant žarijų keptus turkiškus kebabus. Mokiniai
buvo nustebę, kad turkų virtuvėje naudojama labai mažai prieskonių, druskos. Po mėnesio satžuotės
viešbučio virtuvės šefas mokinių darbu liko patenkintas. Mokiniai gavo kvietimą atvykti padirbėti
po mokyklos baigimo, na ir kaip kompetencijų įrodymą jiems buvo įteiktas setifikatas ir Europass
mobilumo dokumentas. Greta, Edvinas ir Lukas grįžo kupini įspūdžių, juolab, kad ne tik dirbo,
mokėsi turkų kalbos, bet ir aktyviai dalyvavo jiems organizuojamoje kultūrinėje programoje. Visi
stažuotėse dalyvavę mokiniai sutartinai teigė, kad stažuotė užsienyje – nepakartojama ir labai
naudinga visokeriopa patirtis, kuri taip reikalinga konkuruojant darbo rinkoje.

Projektas "Kulinarinio paveldo įvairovė" Nr.2014-1-LT01-KA102-000087, įgyvendinamas gavus
Europos Sąjungos paramą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos
fondas.

