
Profesinio mokymo įstaigų pedagogų technologiniai kursai 2018 m. 

 

2018 m. lapkričio 25 – gruodžio 1 dienomis profesijos mokytojai vyko į technologinius kursus 

Tampere mieste, Suomijoje. Technologinių kursų tikslas buvo kelti kvalifikaciją atliekant elektros 

darbus esant aukštai įtampai. Profesijos mokytojai iš Lietuvos supažino su Suomijos elektrikų 

profesinio mokymo modeliais, Europos Sąjungos ir nacionaliniu elektros energetikos srities teisiniu 

reguliavimu, įgijo praktinių įgūdžių atliekant darbus esant aukštai įtampai laiduose.  

2018 m. lapkričio 26 – lapkričio 30 dienomis profesijos mokytojai vyko į technologinius 

kursus, Provaglio d'Iseo mieste, Italijoje. Technologinių kursų tikslas – patobulinti kvalifikaciją 

metalo dirbinių srityje, susipažinti su ardomosios / neardomosios patikros organizavimu Italijoje, 

lakstinių kokybės kontrole, virintinių siūlių kokybės užtikrinimu. Technologinių kursų metu buvo 

aplankyta AQM Srl įmonė, kuri specializuojasi metalo technologijų srityje. Technologiniu kursų 

metu, profesinės mokyklos atstovai pagilino praktines ir teorines žinias metalo gaminių vertinimo, 
neardomosios ir ardomosios patikros organizavimo, priežiūros, lankstinių kontrolės srityse, praktiškai 

galėjo susipažinti su tinkamu neardomosios patikros parinkimu ir laboratoriniu jos demonstravimu.  

 

Profesinio mokymo įstaigų pedagogų technologiniai kursai 2019 m. 

 

2019 m. gegužės 13-18 d. pedagoginis personalas vyko į technologinius kursus, Chambery ir 

Annecy miestuose, Prancūzijoje. Technologinių kursų tikslas buvo susipažinti su transportavimo, 

sandėliavimo ir variklinių priemonių bei motociklų remonto sektorių inovacijomis. Technologinių 

kursų metu profesijos mokytojai aplankė Amedee Gordini licėjų Annecy mieste bei La Cardiniere 

licėjų Chambery mieste. Kursų metu dalyviai įgijo praktinių ir teorinių žinių variklinių transporto 

priemonių remonto bei diagnostikos srityse, susipažino su variklinių ir motociklų remonto paslaugų 

naujovėmis ir plėtros tendencijomis, aplankė automobilių priežiūros bei logistikos specialistų 

praktinio mokymo laboratorijas bei bazes.  

 



 

 

2019 m. birželio 20-26 d. pedagoginis personalas vyko į technologinius kursus, Romoje, 

Italijoje. Technologinių kursų tikslas -  susipažinti su karštųjų ir desertinių patiekalų gamybos 

inovacijomis. Profesijos mokytojos turėjo galimybę aplankyti Istituto Alberghiero Enogastronomico 

Safi ELIS mokymo įstaigą, kurioje turėjo galimybę susipažinti su karštųjų patiekalų ir desertinių 

patiekalų gaminimo inovacijomis ir praktiškai panaudoti gautas žinias patiekalų gaminime prižiūrint 

mokymo įstaigos šefams. Profesinės įstaigos mokytojos taip pat aplankė ekologiškų produktų 

parduotuvę, seniausią Romos ledainę „Antico Caffè Greco“ bei „La Locanda Dei Girasoli“ – socialiai 

atsakingą piceriją.  

 

 

 


