
 

    

                                                                                 

Leonardo da Vinci projekto Nr. LLP–LdV–IVT–2012–LT-0693 

 „Mechaninės inžinerijos sektoriaus profesijų mokinių tarptautinė praktika“ 

stažuotės Vokietijoje įspūdžiai 

2012 m. lapkričio mėnesį mūsų Jonavos politechnikos mokyklos keturi automechanikos 

specialybės  ir Kėdainių profesinio rengimo centro keturi automobilių elektros įrengimų 

remontininko specialybės mokiniai dalyvavome Leonardo Da Vinci projekte. Stažuotė vyko 3 

savaites Vokietijoje, Leipcigo mieste. Mus priėmusi organizacija WISAMAR 

BILDUNGSGESLLSCHAFT GEMEINNUTZIGE buvo atsakinga už įmonių, kuriose atlikome 

praktinius mokymus, suradimą bei kitus organizacinius klausimus. Stažuotės metu mes siekiame 

įgyti naujų žinių ir pagerinti savo praktinius įgūdžius. 

Lapkričio 4 d., t.y. atvykimo diena, visi mokiniai ir mus lydintis mokytojas Artūras 

Gramatas, buvo sutikti projekto vadovo bei supažindinti su programos eiga bei su praktikos atlikimo 

vietomis. Mūsų konkretus praktinis mokymas vyko įvairiose Leipcigo automobilių remonto ir 

priežiūros įmonėse: Donatas Markauskas praktinius įgūdžius tobulino „Autoservise Weber“, 

Aurimas Balčauskis ir Mindaugas Budrevičius – „Abschlepp-und Bergungsdienst School GmbH“,  

Edgaras Golovanovas atliko praktiką “Auto-Service LS GmbH“ įmonėje , Evaldas Timčišinas ir 

Vilius Dambrauskas atliko praktiką “Autopoint Connewitz” servise. Mano, Tado Žiūko ir Ovidijaus 

Kutinsko, praktikos vieta buvo „Walter Hagen GmbH“ autoservisas. Praktikos vietose stažuotojais 

rūpinosi įmonių darbuotojai bei priimančios organizacijos atsakingi asmenys. 



Keletas nuotraukų iš praktikos vietų. 

 

 



 

 



 

 



Pagrindiniai remonto darbai, kuriuos teko atlikti stažuotės dalyviams: keisti ratus, ratų 

stebulės ir stabdžių kaladėles, mašinų langus ir kėbulo dalis, taisyti smulkius kėbulo defektus, keisti 

tepalus, variklių dangčius, priekinius žibintus ir daug kitų įvairių komponentų. Taip pat išmokome, 

kaip diagnozuoti ir pašalinti gedimus. Man patiko išbandyti savo praktinius sugebėjimus dirbant 

autoservise, patiko ten esantys darbuotojai, nes jie buvo draugiški ir negailintis praktinių patarimų. 

Gal stažuotė nebūtų tokia įsimintina ir įdomi, jei nebūtų buvę pramogų. Savaitgalinių 

ekskursijų metu po Leipcigo ir Drezdeno miestus gidas mus supažindino su Vokietijos kultūra, 

architektūra bei jų istorija, vietinėmis tradicijomis, kasdieniniu gyvenimu.  

 

Leipcigo miesto vaizdas 

 

Paminklas Napoleono mūšiui atminti 



Nepamirštamų įspūdžiu patyrėme  No-Limit sienų laipiojimo salėje, kurių metu laipiojome 

netikromis uolomis 

  

Aplankėme „PORSCHE“ gamyklą. 

 
 



 

Mums buvo suteikta galimybė padirbti su originaliais Porsche varikliais ir labiau įsigilinti į 

jų ypatingą funkcionavimą.  

 

 

Stažuotės metu  mes turėjome galimybę bendrauti ir su kitų šalių jaunimu, atliekančiu 

praktiką Vokietijoje. 

Ši stažuotė man buvo tikrai naudinga: praktikos vietoje įgijau naudingos profesinės patirties, 

patobulinau užsienio kalbos įgūdžius, susipažinau su Vokietija, jos kultūra. Aš laisviau pradėjau 

bendrauti, lengviau prisitaikau naujoje aplinkoje bet džiaugiuosi susiradęs naujų draugų. Manau, kad 

ši patirtis man bus naudinga įsidarbinant ir dirbant nuolatiniame darbe. Aš džiaugiuosi, kad turėjau 

galimybę išvykti į šią stažuotę Vokietijoje. 

Šį tarptautinį projektą finansavo Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis 

Mokymosi visą gyvenimą programą. 

Tadas Žiūkas, 83 a 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. 

 


