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1. Projekto pavadinimas: Šokolado ir marcipano panaudojimas konditerijoje 

2. Programa/projektas: Erasmus+ 

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

4. Projekto koordinatorius:  Joana Aleknavičiūtė 

5. Bendra informacija apie projektą. Projektu įgyvendinta dviejų savaičių trukmės mokomoji praktika 

konditerio specialybės mokiniams bei praktinė stažuotė dviems konditerio specialybės mokytojams . 

Praktikos metu mokiniai įgavo praktinių bei teorinių žinių apie šokolado bei marcipano panaudojimą 

konditerijoje, praplėtė tarpkultūrines žinias, įgavo pasitikėjimo savimi, patobulino anglų kalbos žinias, 

IKT kompetencijas, pagerino darbo komandoje ir individualius darbo organizavimo įgūdžius. Mokytojai 

stažuočių metu atliko praktines užduotis, tobulino savo praktinius profesinius gebėjimus, plėtė 

pedagoginių žinių bagažą. Įvykdyti 2 mobilumai po 15 mokinių ir 1 profesijos mokytoją. Abi grupės 

priimančio partnerio praktinio mokymo laboratorijose atliko praktines konditerijos veiklas.  

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. 2015 m. birželio 01 d. prasidėjus projekto 

veikloms, pagal Kauno MPPMC tarptautiškumo strategiją direktoriaus įsakymu bei mobilumų 

organizavimo tvarka buvo nustatyti atrankos kriterijai ir dokumentai dalyvaujantiems projektų 

atrankoje. Visi potencialūs projekto dalyviai (mokytojai ir mokiniai) norintys vykti į mobilumą projektų 

vadovui, kartu su kitais atrankos dokumentais turėjo pateikti anglų kalba užpildytą Europass CV 

dokumentą, kurį pasirengęs asmuo gali naudoti ir kitais tikslais, pavyzdžiui ateityje papildžius naudoti 

įsidarbinant ar dalyvaujant kitose atrankose į mobilumus. Po mobilumo visiems projekto dalyviams 

suteikti Europass mobilumo dokumentai, nurodantys stažuotės vietą, laikotarpį, patobulintus 

gebėjimus, kompetencijas. Mokiniams sėkmingai išlaikiusiems egzaminus ir baigus pasirinktą profesiją 

greta profesinio mokymo diplomo suteikiamas ir Europass pažymėjimo priedėlis. Taip mokinys surenka 

Europass dokumentų krepšelį. 

Mobilumo metu kiekvieną penktadienį mokiniai el.paštu gavę savaitinės ataskaitos formą projektų 

vadovei iki sekmadienio vakaro turi persiųsti užpildytą. O po mobilumo parengti ppt. ar sumaketuotą 

video prezentaciją apie mobilumo veiklas, mobilumo ataskaitą, bei anketą. Visos formos mokiniams 

nusiunčiamos el. paštu, pildomos elektroniniu formatu ir persiunčiamos projektų vadovui.  

Taip skatinamas mokinių atsakingas elektroninio pašto naudojimas, skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos pildant ataskaitų bei anketų formas, atsakingas požiūris į skaitmeninį tekstą, gramatikos 

bei raštingumo svarbą.  

 

7. Projekto rezultatai. Pasiekti projekto rezultatai: 

 Patobulintos dalyvių skaitmeninio raštingumo žinios ir gebėjimai; 

 Patobulintos dalyvavusių mokinių konditerijos žinios ir įgūdžiai, kompetencijos dirbant su šokoladu bei 

marcipanu ir jį pritaikant konditerijos gaminių įdarams, papuošimams bei patiems gaminiams ruošti. 

 Praplėstas dalyvavusių mokinių tarpkultūrinis suvokimas, tolerancija kitataučiui, atvirumas kitokioms 

vertybėms, žinios apie Europos profesinio mokymo kultūrą. 

 Sustiprintas dalyvavusių mokinių pasitikėjimas savimi ne tik profesine, bet ir asmenine prasmėmis, 

saviraiška. 

 Pagerintos dalyvių anglų kalbos žinios, kūrybiškumas, verslumas, bendravimo gebėjimai (gimtąja ir 

anglų kalbomis). 



 Patobulinti dalyvių emociniai įgūdžiai. 

 Patobulintos dalyvavusių profesijos mokytojų profesinės žinios (šokolado temperatūros, temperavimas, 

dekoracijos, juodo, pieniško ir balto šokolado apdirbimo skirtumai, puošimo elementai ir technikos iš 

šokolado, marcipano panaudojimas konditeriniams bei duonos gaminiams, dekoracijos iš marcipano, 

latviški konditeriniai gaminiai, "karvutės" saldainių gamyba, triufelių paruošimas, šokoladinių triufelių 

su ""Juoduoju balzamu"" paruošimas) ir pedagoginiai įgūdžiai (darbas su kitakalbiais besimokančiaisiais, 

mokymo organizavimas praktinio užsiėmimo metu, nauji mokymo metodai ir priemonės, Latvijos 

profesinio mokymo sistemos pažinimas). 

 Pagerinti profesijos mokytojų bendravimo įgūdžiai, bendradarbiavimo su kitataučiais mokiniais, 

mokytojais, darbdavių atstovais gebėjimai. 

 Padidėjęs dalyvavusių mokytojų pasitenkinimas darbu. 

 Patobulinta konditerijos modulio "Konditerijos pusgaminių ir dekoravimo elementų gamybos 

technologija" mokymo programa, atsižvelgiant į projekto mobilumuose dalyvavusių mokytojų patirtį. 

 Šokolado ir marcipano apdirbimo technologijų apmokytos kolegės konditerijos profesijos mokytojos. 

 Mokymo centre gaminami naujos receptūros šokoladiniai saldainiai su įdarais, kuriais prekiaujama 

valgykloje, kavinukėje, vaišinami centro svečiai."  

 

8. Projekto sklaida.  Projekte dalyvavę mokiniai savo patirtimi su kitais mokiniais dalinosi neformaliu 

būdu, teorinių bei praktinių pamokų metu, projektų sklaidos renginio metu, ruošdami informaciją apie 

patirtį ir pateikdami mokymo centro interneto svetainėje, informaciniuose stenduose bei asmeninėse 

socialinių tinklų paskyrose. Projekte dalyvavę profesijos mokytojai savo patirtimi dalinosi su mokiniais 

praktinių bei teorinių pamokų metu, su kolegomis profesijos mokytojais metodinių susirinkimų bei 

atvirų pamokų metu, skleisdami informaciją mokymo centro internetinėje svetainėje, ruošdami ir 

pristatydami mobilumo ataskaitas, neformalaus bendravimo su kolegomis mokytojais bei vadovais 

metu.  

 

9. Projekto tęstinumas. Europass dokumentų komplektas bus naudojamas ir kituose Kauno MPPMC 

koordinuojamuose projektuose. Mokiniai ir toliau pildys kompiuterines mobilumo ataskaitas bei kurs 

sklaidos filmukus/prezentacijas. Su priimančia institucija - "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums" bendradarbiavimas kituose projektuose bus vykdomas ir toliau, 2016-2017 mokslo metais į 

Rygą 32 dienų trukmės mobilumams vyks padavėjo barmeno bei virėjo specialybės mokiniai ir 

aptarnavimo profesijos mokytojai (7 dienoms), taip pat į partnerių instituciją suplanuotas konditerijos 

profesijos mokytojos dėstymo vizitas (3 dienos). Partneriai iš Rygos taip pat 2016-2017 m.m. vykdys 

mobilumus Kauno MPPMC. Į mobilumus atvyks 8 mokiniai (23 dienoms), 4 mokiniai ir lydintis 

mokytojas (14 dienų) ir vienas mokytojas dėstymo vizitui. Bendradarbiavimas planuojamas ir ateityje, 

kartu vykdant partnerystės bei kitų programų projektus (profesinio mokymo kokybės Europoje 

užtikrinimui), Erasmus+ programos mobilumus mokiniams bei mokytojams, didinant išvykstančiųjų bei 

atvykstančiųjų skaičius ir ilginant mobilumų trukmę. Planuose svarstomas ir Rygos mokymo institucijos 

partnerio - restorano šefo atvykstamasis dėstymo vizitas Kauno MPPMC.  

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus: http://www.mpcentras.lt/?page_id=10115  

http://www.mpcentras.lt/?page_id=10115

