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1. Projekto pavadinimas: Let‘s TASTE the enterprise 

2. Programa/projektas: NordPlus 

3. Projektą koordinavusi institucija:  Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 

4. Projekto koordinatorius:  Joana Aleknavičiūtė 

5. Bendra informacija apie projektą. Projekto „Let‘s TASTE the enterprise“ metu trijų kulinarijos bei 

aptarnavimo profesinių mokymo institucijų iš Lietuvos, Latvijos bei Norvegijos mokiniai ir mokytojai 

dalyvavo aktyviuose keturių dienų trukmės susitikimuose institucijose partnerėse. Šių susitikimų metu 

dalyviai lankėsi vietos HoReCa srities įmonėse, dalyvavo seminaruose-diskusijose, įvairiuose verslumo ir 

IKT kompetencijų tobulinimo užsiėmimuose, pažino kitų šalių tradiciją bei kultūrą.  Projekto dalyviai 36 

mokiniai ir 18 mokytojų, bet projekto planavimo, pasirengimo, vykdymo ir sklaidos veikose dalyvavo 

visos mokymo institucijų bendruomenės (mokiniai, jų šeimos nariai, mokytojai, administracijos 

darbuotojai). 

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Vykdytuose projekto susitikimuose mokiniai ir 

mokytojai dalyvavo aktyviose skaitmeninio raštingumo tobulinimo veiklose. Pasitelkdami IKT išteklius 

mokinai mišriomis komandomis kūrė logotipus, maketavo lankstinukus, plakatus, rinko šriftą, kūrė 

įmonių interjero dizainą. Panaudojo įvairius prezentacijų, video filmukų kūrimo įrankius, taip 

patobulindami savo kompetencijas bei pasidalindami žiniomis su mokiniais iš kitų šalių. Projekte 

dalyvavę mokytojai sudarinėjo užduotis, taip pat vykdė interaktyvių, mokinių naudojimui tinkamų 

platformų bei priemonių paiešką, konsultavo mokinius kaip jomis naudotis, sudarė aktyvų žaidimą 

„Young entrepreneur“, parengė kompiuterinę žaidimo formą, kurią galima pritaikyti pamokose, pakeisti 

formatą.  

Projekto dalyviai veiklų metu ir po jų aktyviai bendravo ir dalinosi įspūdžiais uždaroje facebook grupėje, 

dalinosi nuotraukomis naudodami įvairias kitas failų talpinimo programas, skelbė informaciją savo 

mokymo institucijų svetainėse, rengė ppt. bei video pristatymus apie projekto rezultatus ir 

demonstravo savo klasės draugams. 

 

7. Projekto rezultatai. Projekto metu parengti inovatyvūs ir novatoriški mokymo metodai, kurie gali būti 

pritaikomi visose trijose dalyvavusiose šalyse, pagal skirtingose pamokose kylančius poreikius. 

Parengtos, atspausdintos ir paskleistos gairės kokių veiksmų imtis jaunam asmeniui siekiančiam kurti 

verslą. Taip pat patobulintos profesijos mokytojų IKT, komunikacinės, anglų kalbos, pedagoginės bei 

verslumo kompetencijos. Projekto veiklų metu mokytojai turėjo galimybę dalintis patirtimi su kitais 

dalyvaujančiais mokytojais, perimti geruosius pavyzdžius.  

 

8. Projekto sklaida.  Projekto skaida vykdyta talpinant informaciją apie veiklas dalyvavusių institucijų 

interneto svetainėse, sukurtame socialinio tinklo facebook puslapyje, projekto informacija talpinta 

eTwinning erdvėje, nuotraukos ir aprašai apie projekto susitikimus bei rezultatus talpinti institucijų 

informaciniuose stenduose bei TV (mokymo centrų bendrose erdvėse). Projekte dalyvavę mokytojai ir 

mokiniai projekto rezultatais bei veiklų pristatymais dalinosi su bendraklasiais bei kolegomis 

susirinkimų, pamokų, klasės valandėlių metu. Projekto koordinatorė pristatė projekto veiklas ir 

rezultatus "eTwinning" programos sklaidos seminare.  Projekto sklaidai sukurtos priemonės - 



lankstinukai, atvirukai, lipdukai, magnetai, puodeliai, sausainiai, kurie išdalinti mokymo institucijų 

bendruomenėms, svečiams, kitų profesinių mokyklų mokiniams, bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams 

ir mokytojams.  

 

9. Projekto tęstinumas. Projekto tęstinumas planuojamas rengiant naują NordPlus Junior programos 

projektą tų pačių projekto partnerių grupėje, įtraukiant vieną naują partnerį iš Švedijos/Islandijos ar 

SuomijosPlanuojama tęsti verslumo temą, priartinant mokinius prie realių verslo aplinkų, supažindinant 

su prekybos procesais, taip pat integruojant Šiaurės-Baltijos šalių kultūros, tradicijų bei kulinarinės 

istorijos pažinimą. Taip pat tęsiant projekto "Let's TASTE the enterprise" idėją mokyklose partnerėse 

yra siekiama mokinius motyvuoti veikti, suaktyvinti jų kūrybiškumą, IKT kompetencijų tobulinimą bei 

naudojimą, todėl naujame projekte planuojama įtraukti dar daugiau praktinių užsiėmimų, kurių metu 

mokiniai turėtų sukurti savo produkto idėją, ją pateikti "potencialiems užsakovams", pristatant 

galimybes, naudojant įvairias vizualizacijos priemones, IKT, foto, video programas, demo versijas. 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus:  

 http://www.mpcentras.lt/?page_id=7586  

 https://www.facebook.com/LetsTastetheEnterprise  
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