
Profesinė stažuotė Italijoje 
  
 

Įgyvendinant Erasmus+ programos projektą „Verslas ir Informacinės technologijos Nr. 

2015-1-LT01-KA102-013029 Centro profesijos mokytoja metodininkė Gintarė Žylienė kartu su 

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos profesijos mokytojais bei Klaipėdos „Friedricho pasažas“ 

atstovais stažavosi Milane. 

2016 balandžio 25 - 30 dienomis įvyko praktikos/darbo stebėjimo vizitas Italijoje, Milane, 

kuriame dalyvavo keturi profesijos mokytojai ir du verslo atstovai. 

Tikslas– susipažinti su socialinių partnerių įmonių veikla, aplankyti verslo ir IT profesines 

mokyklas, įgyti profesinės patirties, pasigrožėti senaisiais Milano architektūros paminklais bei 

nuostabia Italijos gamta.  

Dalyviai lankėsi informacinių technologijų profesinio mokymo centre ITIS Ettore Conti, 

susipažino su praktinio mokymo galimybėmis ir įranga, personalo struktūra ir kvalifikacija, 

mokinių įtraukimu ir jų motyvavimu, dalyvaujant praktiniuose mokymuose. Aplankytas verslo, 

marketingo ir informacinių technologijų mokymo centras IIS Carlo Cattaneo, kur pristatytos 

mokomos specialybės, aplankytos  praktinio mokymo laboratorijos, susipažinta su  įranga, 

diskutuota apie specialybių poreikį  ir mokymo motyvaciją. Lankydamiesi mokyklose kalbėjo su 

mokiniais, diskutavo apie naudojamus mokymosi metodus, specialybių poreikį rinkoje. Susipažino 

su Italijos profesinio švietimo sistema ir kaip mokyklos yra susiję su praktiniu mokinių parengimu. 

Vyko diskusija apie praktinio mokymo skirtumus tarp Lietuvos ir Italijos. 

Dalyviai lankėsi nuo 1845 m. veikiančioje spirito gamykloje “Fratelli Branca Distilleria 

s.r.l.“, kur bendravo su viešųjų ryšių ir marketingo specialistais. Susipažino su gamyklos istorija ir 

aplankė muziejų, rūsius ir gamybos sektorių.  

Susitikime su prekybos vadybininku Matteo Paleari, kuris pristatė įmonę prekiaujančią nafta 

ir elektra Šiaurės Italijoje, susipažino su įmonės veikla, IT panaudojimo galimybėmis įmonėje. 

Vizito metu dalyviai taip pat patobulino ir bendrąsias kompetencijas: bendravimo ir 

bendradarbiavimo, nes teko bendrauti su įvairiais specialistais, profesijos mokytojais,  bendrauti 

užsienio kalba. 

Laisvu metu projekto dalyviai aplankė Milano įžymias vietas. Milanas – antrasis pagal dydį 

Italijos ir pirmasis bei svarbiausias šiaurinės Italijos miestas. Aplankė Milano katedrą, italų 

vadinamą tiesiog Duomo, įsikūrusia pačioje Milano širdyje, šalia centrinės aikštės. Tai didžiausia 

Italijos bažnyčia ir antra pagal dydį katalikų katedra pasaulyje, kuri buvo pradėta statyti XIV a., o 

baigta tik XIX a. pab. Katedros architektūra išlaikiusi gotikinį stilių. Susipažino su šalies kultūros 

ypatumais, nacionalinėmis vertybėmis, lankytinais objektais, taip pat turėjo galimybę sugeneruoti 

idėjas naujiems projektams bei užmegzti naujus kontaktus dalykiniam bendradarbiavimui. 

Projekto dalyviai dėkingi priimančios organizacijos Italijoje Europe for All vadovui 

Antonio, kuris rūpinosi dalyviais vizito metu, užtikrino dalyvių integravimąsi naujoje socialinėje ir 

profesinėje aplinkoje ir maloniai bendravo.  

 


