2016 m. Erasmus+ praktika Romoje
Labai džiaugiuosi turėjusi galimybę išvažiuoti ir gyventi tokiame nuostabiame mieste
kaip Roma, pažinti šalies kultūrą, sutikti naujus žmones, su jais dalintis istorijomis, o, taip pat,
mokytis, stebėti itališkos įmonės „virtuvę“.
Atlikau praktiką vienoje Italijos įmonių, kurios pagrindinis projektas buvo „Smart
Cities“, išmanus miesto gatvių apšvietimas. Praktika buvo finansų ir administracijos skyriuje, kuris,
kadangi įmonė buvo tikrai maža, buvo taip pat labai mažas, tad dažnai teko darbo valandas ofise leisti
vienai, ir be jokios priežiūros ir pagalbos atlikti darbus. Kadangi, kaip ir minėjau, įmonė buvo maža,
tad įmonės vadovai norėjo, kad pamatyčiau/pabandyčiau daryti kiek įmanoma daugiau bei
neapsiribočiau tik pagrindiniu specialybės dalyku – įmonės finansais. Pavyzdžiui, prisiliesti prie
marketingo užduočių, logistikos, bendrauti su klientais, ieškoti geriausių apskaitos programų ir pan.
Tiems, kas iš tiesų norėtų išbandyti save įvairiuose įmonės procesuose, rasti sritį, kurioje jaučiama
geriausia savirealizacija, siūlyčiau atlikti praktiką gana mažoje įmonėje. Taip pat, tokios įmonės
dažnai po praktikos, jei viskas klostosi gerai, siūlo ir pastovų darbą.
Praktika kitoje šalyje man buvo ne tik specialybinių dalykų mokymasis, tačiau ir pažintis
su kitokia, pietietiška kultūra versle. Čia, teko priprasti, kad leistinas vėlavimo laikas yra daugiau nei
15 minučių, kad priskirti terminai gali būti ir gan lankstūs, kad verslo pietūs/vakarienės yra būtini
dalykai reprezentuojant įmonę. Taip pat, turėjau galimybę gyventi su italų šeima, tad tyrinėti itališką
šeimos modelį, gyventi su studentais ir lyginti lietuvių bei italų studentų gyvenimus, problemas,
džiaugsmus. Dar, rugpjūčio mėnesį ištuštėjus Romai, ir žymiai sumažėjus darbams, galimybę keliauti
po visą Italiją ir lyg tikrai šiaurės Italijos gyventojai pamažu leistis į pietus, kur gyvenimas sulėtėja ir
visi mėgaujasi skaniu maistu, karšta saule ir siūbuojančia jūra.
Linkiu kiekvienam pasinaudoti esama galimybe ir važiuoti atlikti praktikos į užsienio
valstybę. Tai ne tik gera patirtis jūsų ateities karjerai, gražus gyvenimo aprašymo įrašas, tačiau tai
gyvenimo mokykla, kuomet mokomasi reaguoti čia ir dabar, ieškoti kelių iš skirtingų kalbos ir
kultūros labirintų, skirtingų gyvenimo istorijų susidūrimas, draugų atradimas, ilgų saulėlydžių
stebėjimas ir, galiausiai, didelis džiaugsmas įveikus baimes bei abejones.
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