ERASMUS+ KA1 - Learning Mobility of Individuals
VET learner and staff mobility PROGRAMME (2021-2027)
Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Aukstaiciu str. 5, LT-28217 Utena, Litauen

No. 2021-1-LT01-KA121-VET-000004756
period: 09-09-2021/28-09-2021
Numatomos įgyti žinios, įgūdžiai ir kompetencijos / Knowledge, skills and competence to be acquired:
1. Dalyvis stažuotės metu tobulins bendruosius gebėjimus: savarankiškumą, bendravimą, pasitikėjimą savo
gebėjimais, planavimą, kalbos mokymąsi - mokysis laisviau ir geriau kalbėti užsienio kalba, bei išmoks naujų
specialybinių terminų. Įgys tarptautinės ir tarpkultūrinės patirties, išmoks dirbti su šiuolaikine virtuvės
įranga, tobulins įgytas profesines kompetencijas, įgys darbo patirties įgūdžių, lavins užsienio kalbos žinias ir
komunikacinius gebėjimus. / The participant will improve in the intership general skills: self-independence,
communication, confidence of their skills, planning, learning of language - to learn freely and better to speak
foreign language, also will learn new term of speciality In practice, the participants will acquire work
experience skills, improve knowledge and communicative skills in the foreign language. Knowledge and
experience will enhance the professional capabilities of adaptation in Lithuania.
Praktikanto uždaviniai / Tasks of the trainee:
1.Patobulinti bei įgyti pirmas žinias ir praktinius įgūdžius maisto ruošimo srityje/To develop and enhance the
professional knowledge and practical skills in cooking sphere;
2. Patobulinti socialinius bei praktinius užsienio kalbos įgūdžius/To Improve social and practical foreign
language skills;
3.Laikytis priimančios organizacijos nurodytų taisyklių ir reglamentų darbo ir poilsio valandomis, laikytis
elgesio ir konfidiancialumo taisyklių/ Abide by the rules and regulations of the host Organisation, its normal
working hours, code of conduct and rules of confidentiality.
Projekto dalyvius, kelionės metu ir pirmą stažuotės savaitę lydės lydintysis asmuo- projekto koordinatorė
Nijolė Gailešienė Pirmą stažuotės savaitę ji padės projekto dalyviams prisitaikyti prie pasikeitusių naujų
gyvenimo ir darbo sąlygų, padės organizuoti stažuotę, lydės stažuotės dalyvius į praktikos vietas, stebės kaip
projekto dalyviams sekasi praktikos vietose/Participants of the internship will be accompanied by an
accompanying person - project coordinator –Nijole Gailešienė. During the first week she will help participants
to settle in and adjust to the new living and job conditions, will help to organize an internship, will monitor the
work of students in a new practice places.
Nuo antros stažuoės savaitės atsakingas asmuo iš priimančios organizacijos -Aldona Biedermann. Ji bus
atsakinga už stažuotės dalyvius visą likusį stažuotės periodą. Šis asmuo pasirūpins, kad būtų įgyvendinta
stažuotės programa, du kartus per savaitę atliks stažuotės dalyvių stebėseną gyvenamojoje bei praktikos

vietoje. Šis asmuo palaikys nuolatinį ryšį su projekto koordinatore telefonu, el.p. bei skype. Siekiant užtikrinti
projekto rezultatų pasiekimą, stažuotės programa gali būti nežymiai koreguojama/ From the second week
responsible person will be - Aldona Biedermann. She will be responsible for participants during the all
internship period. This person will monitor the implementation of the programme and participants in their
living and practice places two times per week. This person will maintain regular contact with the project
coordinator by phone, e-mail and skype. For getting better project results, the program of the visit could be
change fractionally, under the necessity.
Praktikos įvertinimas ir patvirtinimas / Evaluation and Validation of the training placement:
Pasibaigus stažuotei, priimanti organizacija išduos stažuotės dalyviams Europass mobilumo dokumentus bei
stažuotės sertifikatus/After the placement of the receiving organisation will issue Europass Mobility
document, and certificates of an internship.
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