
„Erasmus+“ programos profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo projekto

,,PROFESINĖS KOMPETENCIJOS – SĖKMĖS RAKTAS DARBO RINKOJE“ 

MOBILUMO VIZITO ESTIJOJE ATASKAITA

PARENGĖ: ANDRIJANA URBELYTĖ

IR BRIGITA NENARTAVIČIŪTĖ

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą. Jame 

atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas 
ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.



Pasiruošimas kelionei į Estiją 

1. Bilietų pirkimas 

2. Daiktų pakavimas

3. Emocinis pasiruošimas 

4. Konsultacijos su projektų vadove Aida Gružinskiene



Kelionė 
 Atvykome į Kauno 

autobusų stotį

 Laukėme autobuso, kuris 

vėlavo

 Kelionė truko apie 12 

valandų iki Talino

 Tada dar teko laukti 

autobuso į Rakverę. 

Pranešėme kelintą 

valandą būsime Rakverėje 

Katre Lomp.

 Tik atvykus į Rakverę mus 

pasitiko projektų vadovė 

Katre Lomp. 



Įsikūrimas

 Katre mus palydėjo į 

bendrabutį ir pasakė 

kelintą ryte jos laukti.

 Gavome raktus nuo 

kambario ir jame 

įsikūrėme.



Darbas įmonėje 

 Pirmą dieną atvykome į Ehmofix 

autoservisą, kuriame dirbome dvi  

savaites...





Darbo pabaigos linksmybės



Mobilumo vizito Rakverėje metu buvo atvažiavę 

profesijos mokytojas R. Kerinas, direktorius P. Čeoas, bei 

projektų vadovė A. I. Gružinskienė mūsų aplankyti, 

pasiteirauti kaip mums sekasi dirbti įmonėje, įvertinti 

mūsų mokymosi ir gyvenimo sąlygas..



Po dviejų savaičių darbo įmonėje 

mokėmės Rakverės profesinėje 

mokykloje

MODULE: ELECTRICAL EQUIPMENT 

AND COMFORT SYSTEMS



Mokykloje:

 Mokėmės Elektros įrangos ir komforto sistemas.

 Įgijome teorinių bei praktinių žinių.

 Vykdėme užduotas užtuotis prie stendų.

 Dirbome prie VW Passat Phaeton automobilio praktikos metu.

 Atlikome elektros įrangos ir komforto sistemų techninės priežiūros darbus 

pagal gamintojo instrukcijas ir saugos bei  ekologinius reikalavimus

 Ieškojome gedimų ir diagnozavome jų priežastis elektros įrangos ir 

komforto sistemose.

 Šalinome gedimus, pakeičiant arba remontuojant sugedusias dalis.

 Patobulinome įgūdžius su diagnostika, klaidų ieškojime ir jų sprendime.



Laisvalaikį praleidome 

apžiūrėdamos Rakverės miestelį



Rakverės miestelio centrinė aikštė



Taip pat savaigaliais 

važiuodavome į Taliną



Esame labai laimingos ir dėkingos Erasmus + 

programai, jog turėjome galimybė įgauti daugiau 

patirties. Taip pat esame labai dėkingos mus 

atrinkusiems mokytojams ir suteikusiems galimybę 

išmokti kažką naujo.

Esam dėkingos projektų vadovei Aidai Gružinskienei, 

kad mumis rūpinosi, teiravosi kaip mes laikomės ir t.t.

O tiems, kurie dar nedalyvavo nei viename Erasmus + 

projekte siūlytume tikrai pateikti paraiškas komisijai į 

Erasmus + projektus, tikrai nenusivilsit, bei įgausit daug 

naujos patirties, susipažinsite su naujais žmonėmis, 

praplėsite užsienio kalbos žinias. Tikrai verta 

pabandyti!



Ačiū už dėmesį 



