
VISAGINO TVPMC 

 

PROJEKTAS 

„Informacinių technologijų specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas“ 

 

Projekto santrauka: 

Atsižvelgiant į Lietuvos darbo rinkos tendencijas bei pasikeitusią Visagino miesto strategiją  - tapti 

Lietuvos IT centru – siekiame vystyti informacinių technologijų profesijas mūsų centre. Mūsų patirtis 

rodo, kad siekiant parengti gerą IT srities specialistą, reikia suteikti netik praktinių žinių, bet ir 

apmokyti praktinių dalykų su inovatyvios įrangos, programos pagalba. Vis dėl to  paskutinis 

apmokymo etapas turėtų būti praktiką įmonėse tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse, nes mokiniui yra 

labai svarbu pažinti tikrą darbo pasaulį, susipažinti su darbo metodais, specifika, susipažinti su 

kultūros skirtumais. 

Iš kitos pusės, turime nepamiršti kitą didelę problemą - specialistų parengimo kokybės klausimo. 

Reikia pripažinti, kad mokslą Lietuvoje baigusių jaunųjų IT specialistų pasirengimas ne visada 

atitinka darbo rinkos poreikius, nes kokybiškai mokinių mokymas priklauso ir nuo profesijos 

mokytojo žinių, todėl mokytojai privalo tobulinti savo kvalifikaciją, naudoti tik moderniausius 

mokymosi metodus, stengtis kuo dažniau tobulinti mokymo programų turinį, kad atitiktų darbo rinkos 

poreikių. Taigi šio projekto tikslas - didinti informacinių technologijų  srities besimokančiųjų ir 

profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo galimybes, tokiu būdu įgyjant profesinių įgūdžių reikiamų 

sėkmingai mokinių integracijai į darbo rinką. 

Projekto dalyviai – 36 informacinių technologijų specialybės moksleiviai, kurie atliks stažuotę 

Vokietijoje, Austrijoje, Portugalijoje ir Anglijoje bei 6 profesijos mokytojų darbo stebėjimo vizitai į 

Vokietiją ir Portugaliją. 

Projekto dalyviai įvykdys praktiką IT įmonėse pagal 3 savaičių stažuotės programą, o profesijos 

mokytojai – pagal vienos savaitės darbo stebėjimo programą. Dalyviai susipažins su įmonių darbo 

metodais, susižinos profesijos ir darbo specifiką „iš vidaus“, mokės dirbti komandoje, sužinos kokį 

poveikį jų darbas turi įmonės veiklai. Taip pat turės galimybę dirbti su nauja įranga, programomis, 

IT sprendimais. Visi stažuotės dalyviai gaus Europass mobilumo dokumentus, o stažuotė bus 

užskaityta kaip profesinio mokymo dalis, profesijos mokytojų atveju – kaip kvalifikacijos kėlimas. 

Projekto poveikis organizacijoms: įgyta tarptautinių projektų valdymo patirtis, suteikta galimybę 

mokyklų mokiniams ir profesijos mokytojams atlikti praktiką užsienio šalyse, tokiu būdu 

populiarinant profesijas ir profesinio mokymo institucijas, gerinant jų įvaizdį. Poveikis tikslinėms 

grupėms (įmonėms) -geriau paruošti, turintys praktinės patirties užsienio įmonėse ir mokymo 

centruose mokiniai – potencialūs darbuotojai, kuriems nereikalingas papildomas apmokymas už 

įmonės lėšas, didesnė IT srities aukštos klasės specialistų pasiūla darbo rinkoje. 

 

Dalyvių profelis: 

Visose šalyse mokiniai praktiką atliks realiose įmonėse, kur turės galimybę susipažinti su įmonių 

darbo metodais, suprasti profesijos specifiką „iš vidaus“, pritaikyti savo teorines ir praktines žinias 

realioje aplinkoje. Planuojame, kad įmonėse mokiniai dirbs įvairios reklamos produkcijos 

maketavimo darbus, naudojant adobe in design, photoshop, corel draw programas, kurs elektroninius 

maketus leidiniams, brošiūroms bei web puslapiams, kurs web puslapių dizainą ir programuos su 

wordpress programos pagalba, darys banerius ir dirbs su socialinių tinklų sprendimais. Papildomai 

prie šių kompetencijų, reklamos gamintojo profesijos mokiniai tai pat kurs vizitinių, etikečių ir 

panašiai dizainą. Visi mokiniai bus prižiūrimi įmonių specialistų, todėl galės dirbti kartu su tikrais 

profesionalais. 


