Projekt EU – ERASMUS+
„Italská gastronomie se zaměřením
na produkty nápojové gastronomie“

Program „Italská gastronomie se zaměřením
na produkty nápojové gastronomie“
Počet účastníků: 30
Počet náhradníků: 2-5
Podmínky účasti:
 výhradně člen CBA (starší 18 let, ne důchodce)
 zaslání závazné přihlášky a registrace na www.cbanet.cz
záložka vzdělávání/workshopy
 nutnost podepsání smlouvy, kde se zavazujete k účasti na
programu
 dofinancování 20 % z celkových nákladů , které budou
vráceny po skončení a vyúčtování projektu (cca 220 EUR)
 po ukončení stáže a odevzdání zprávy , budou v
okamžiku obdržení peněz z fondu EU účastníkům tyto
peníze vráceny
Termín pobytu: 12.-20. 9. 2015
Místo pobytu:
Raffaello Hotel, Gatteo Mare, Itálie
Závazná informační schůzka: 12.4.2015, místo bude upřesněno

Výběrové podmínky a kritéria









Člen CBA
Účast člena na vzdělávacích akcích CBA
Účast člena na konferenci CBA
Podpora CBA
Odborná způsobilost pro stáž
Jazyková vybavenost
Komisař CBA
Lektor CBA

Tyto kritéria budou klíčem k výběru účastníků stáže.

Program zahraniční stáže
Mobilita pro odborné pracovníky 12. – 20. 9. 2015 z programu vybíráme:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

aktivní zapojení účastníků zahraniční stáže
seznámení se s typickými pokrmy a nápoji italské gastronomie
návštěva Cervie - slavnosti soli, místní tradiční gastronomické speciality
návštěva IAL odborné školy, prohlídka školy, pracovišť, výměna zkušeností
s italskými profesionály
příprava aperitivů s italskými barmany, molekulární mixologie, degustace
aperitivů
orientace v základních druzích ingrediencí italské gastronomie
obsluha hostů (uvedení ke stolu, pomoc s výběrem z nápojového a
jídelního lístku, vyřízení objednávky)
servis pokrmů a nápojů hostům dle zvyklostí kraje
pracovní program zaměřený na kávu

• seminář o potřebách současného trhu práce – náplň práce v hotelu na
pozici barman, barista
• večerní zapojení účastníků stáže v barech
• prohlídka vinic, výroby spumante ve firmě Rotari, řízená degustace vín a
tyrolského špeku, sýru
• Hygienické normy v Itálii, BOZP
• diskuze k požadavkům zaměstnavatelů na odborné vědomosti a
dovednosti barmanů a baristů
• večeře v hotelu s degustací místních vín
• diskuze s restauratéry a hoteliéry k požadavkům na odborné vědomosti a
dovednosti absolventů SOŠ a učilišť
• prohlídka Cavalese, návštěva výrobny sýrů
• závěrečná zkouška (ověření dovedností, výměna zkušeností, rozvoj
komunikačních dovedností, odborné terminologie, praktická ukázka)

