
Mokymasis Italijoje 

Kovo 20-24 dienomis, kartu su biologijos mokytoja Daiva Makauskiene, matematikos 

mokytoja Aušra Vasilevičiūte bei neformaliojo ugdymo mokytoja Rima Leimontiene, dalyvavome 

neužmirštamoje mokymosi kelionėje Italijoje. Dalyvaudami gimnazijos įgyvendinamame Erasmus+ 

tarpmokyklinės strateginės partnerystės „Effective Methods for Strengthtening the Learning Process in 

Teaching Science“ projekte, turėjome išskirtinę galimybę vykti į trumpalaikius mokinių grupių mainus, 

organizuotus Uggiate-Trevano mokykloje. Čia kartu mokėmės su šios mokyklos moksleiviais bei su 

bendraamžiais iš Portugalijos, Turkijos bei Latvijos. 

Uggiate-Trevano miestelis įsikūręs netoli Milano, Italijos šiaurėje, prie pat sienos su Šveicarija. 

Jau nuo pat pirmųjų sutikimo akimirkų pajutome, kad čia gyvena ypatingai šilti ir svetingi žmonės. 

Buvome apgyvendinti italų šeimose, kur mumis rūpinosi lyg savo vaikais. 

Pirmoji mokymosi diena prasidėjo visų Uggiate-Trevano mokyklos mokinių koncertu-

pasveikinimu svečiams. Mūsų misija buvo pristatyti savo šalį, papasakoti apie mokyklą ir save. Po to 

dalyvavome biologijos ir gamtos pažinimo pamokose, kurias italų mokytojai vedė anglų kalba. Antroji 

ir trečioji mokymosi dienos buvo dar įdomesnės. Vykome į Como miestelį ir domėjomės ne tik jo 

istorija, bet ir šalia esančiu, įžymybių vilomis apsuptu ežeru. Ypač įsimintinas įvykis – apsilankymas 

Merate observatorijoje. Čia bendravome su mokslininkais, klausėme jų paskaitų. Buvo suorganizuoti 

užsiėmimai ir Milane. Mokslo ir technologijų muziejuje vyko edukacinės programos. Mūsų grupė 

dalyvavo seminare-praktikume apie supančią aplinką ir energijos panaudojimą. Ketvirtadienį 

dalyvavome Matematikos dienoje. Kartu su pradinių klasių mokiniais matematikos mokėmės, 

susiedami ją su ekonomika, muzika, architektūra, kulinarija. Žavėjomės, kad taip yra skatinamas 

mokinių kūrybingumas. Po pietų vykome į Komo miestelio ežero ir kalnų tyrinėjimo centrą. Penktąją 

mokymosi dieną tapome mokytojais. Angliškai vedėme matematikos pamoką net trims italų mokinių 

grupėms. Nustebino tai, jog dauguma klasių buvo su atvertomis durimis į koridorių, tačiau vaikų 

triukšmo nesigirdėjo. 

Prieš išvykdami namo maloniai praleidome laiką bendroje išvykoje į Bellagio miestą kartu su 

mus priėmusių šeimų nariais. 

Džiaugiamės, kad turėjome galimybę iš arti pamatyti Italijoje gyvenančių žmonių kasdienybę, 

gyventi jų ritmu, susipažinti su kitokia švietimo sistema ir pasaulėžiūra, bendrauti su  mokytojais, 

gilinti gamtos mokslų žinias bei praktiškai panaudoti anglų kalbą. Šios mokymosi kelionės metu patirti 

įspūdžiai dar ilgai išliks mūsų prisiminimuose. 
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