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 „Mechaninės inžinerijos sektoriaus profesijų mokinių tarptautinė praktika“ 

stažuotės Airijoje įspūdžiai 

Norėčiau trumpai pristatyti savo įspūdžius iš Leonardo Da Vinci mobilumo projekto stažuotės 

Airijoje, kurioje man pasisekė dalyvauti.  

Mūsų stažuotė vyko nuo 2012 m. lapkričio 26 iki 2012 m. gruodžio 17 dienos. Iš viso vyko 8 

mokiniai: 4 iš Jonavos politechnikos mokyklos automechanikos specialybės ir 4 Kėdainių profesinio 

rengimo centro automobilių elektros įrengimų specialybės mokiniai bei lydintis profesijos mokytojas 

Tadas Musiejus. Stažavomės Airijoje, Korko mieste. Mus priėmusi organizacija – Career Training 

Internships, projektų vadovė – Kathy O‘ Dwyer, kuri buvo atsakinga už įmonių, kuriose atlikome 

praktinius mokymus, suradimą, kitus organizacinius klausimus bei iškilusių problemų sprendimą.  

Mes dirbome įvairiose Korko miesto kompanijose, kurių daugelis buvo nedideli  šeimyninio 

verslo garažai. Man pačiam teko dirbti Kelleher David Motors šeimyniniame garaže. Bet mano kolega, 

Šarūnas, pateko į didelę, modernią Toyota Lehane Motors įmonę. Tad mūsų patirtys buvo skirtingos, 

tačiau visiems teko savo teorines žinias pritaikyti praktikose, o praktikos atlikimo tikslas ir buvo vystyti 

savo profesinius įgūdžius. Žinoma, mums padėdavo patyrę mechanikai ar prižiūrintys technikai, kurie 

draugiškai patardavo, pagelbėdavo, ir nors pradžioje kalbos barjeras trukdė, tačiau vėliau mes 

stengėmės įsilieti į komandinį darbą. Stažuotės metu mes pagilinome jau esamus įgūdžius ir įgijome 

naujų, susijusių su automobilių remontu, gedimų diagnostika ir jų šalinimu 

  



 

Stažuotės metu mes ne tik dirbome, bet ir buvome supažindinti su Korko informaciniu miesto 

centru. 

 

      



 

 

Aplankėme Blarnei pilį, kuri šiuo metu ji yra viena dažniausiai turistų lankomų vietų Airijoje.  

 

 

Buvome supažindinti su Airiška kultūra ir architektūra. 

 



 

 

Turėjome išvykas į Kinsale ir Cobh miestus. 

 

 



Laisvalaikio metu nuvykdavome i Korko centrą, ten aplankydavome kavines, įvairias 

parduotuves ar šiaip pasivaikščiodavome. 

 

 

Taigi, dar kartą galiu pasakyti, kad esu labai patenkintas turėjęs galimybę sudalyvauti šioje 

stažuotėje. Ji man buvo labai naudinga, nes patobulinau užsienio kalbos žinias, pasikroviau nemažą 

žinių bagažą profesinėje srityje, įgijau man naudingos patirties, susipažinau su Airijos kultūra bei 

istorija, grožėjausi kitokia aplinka bei žinoma įgijau naujų draugų ir bendravimo įgūdžių su 

nepažįstamasi žmonėmis. 

Taigi, tiems, kurie norėtų sudalyvauti panašiame projekte, patarčiau ne tik gilintis į profesinius 

dalykus bet ir mokytis užsienio kalbos, nes be jos užsienyje yra labai sunku. 

Linkiu sėkmės visiems dalyvaujantiems ir dar dalyvausiantiems mobilumo projektuose. 

Šį tarptautinį projektą finansavo Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Mokymosi 

visą gyvenimą programą. 

Tadas Umbrasas, 80 grupė, Jonavos politechnikos mokykla 

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos 

komisija negali būti laikomi atsakingi už bet kokį straipsnyje pateikiamos informacijos naudojimą. 

 


