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Kaunas oro uoste

Kelionė iš Kauno 

prasidėjo anksti ryte. 

Pirmiausia skridome į 

Kopenhagą, ten 

persėdome ir tęsėme 

kelionę į Bristolį.



Skrydžio į Bristolį belaukiant

Laukėme skrydžio į 

Bristolį. 

Kopenhagoje 

persėdimo laukėme 

apie 4 valandas.



Bridgwater miesto gatvė

Nusileidome Bristol 

mieste, sulaukėme 

autobuso ir tęsėme savo 

kelionę i Bridgwater 

miestelį kuriame ir 

įsikūrėme.



Bridgwater & Taunton College



Bridgwater miestelis

Bridwater miesto 

bažnyčia, pro 

kurią kiekvieną 

dieną 

pamatydavome 

eidami į koledžą.



Dirbtuvių pastatas

Koledže esančios 

dirbtuvės. Pirmą dieną 

atvykus į koledža mus 

pasitiko darbuotoja 

Victoria, pirmiausia 

aprodė dirbtuves, 

supažindino su mokytojais 

pas kuriuos atliksime 

praktiką.



Dirbtuvės

Dirbtuvės kuriose visą laiką 

dirbome. Šiose dirbtuvėse 

ruošiami sportiniai 

automobiliai.



Pirmoji užduotis

Pirmoji mūsų užduotis 

buvo šiam autosportui 

ruoštam Peugeot 

automobiliui patikrinti ir 

sutaisyti stabdžių 

sistemą.

Šis automobilis dalyvavo 

žiedinėse varžybose ir 

garsino koledžo vardą.



Peugeot

Dirbdami prie Peugeot automobilio išmokome dirbti 

prie būgninių stabdžių sistemos, taip pat išmokome 

gaminti varinius stabdžių vamzdelius, bei juos 

lankstyti. Mokėmės apie blokuojamus reduktorius, 

priekiu varomuose automobiliuose ir kokia naudą jie 

turi važiuojant trasoje.









Mokinių „Drift“ projektas

Mokiniams priklausanti 

mazda, kuri yra 

ruošiama „Drift“ 

(šonaslydžio) 

varžyboms.

Mokiniai gavę 

direktoriaus leidimą, 

gali savo automobilį 

ruošti sportui, mokyklos 

dirbtuvėse.



Modifikuotas 

Mazda mx-5 

variklis, įsiurbimo 

kolektorius 

perdarytas į 

atskiras sklendes, 

kad variklis gautų 

daugiau oro ir 

kuro ir vyktų 

tikslesnis mišinio 

padavimas. 





Antroji užduotis

Antroji užduotis buvo 

tokia pat kaip ir 

pirma, stabdžių 

sistemos patikra ir 

tvarkymas, tik kitam 

automobiliui.



Trečioji užduotis

Trečioji užduotis buvo 

kiek įdomesnė. Tai 

BMW e30 (liaudyje 

vadinamo Chuliganu) 

ruošimas varžyboms. 

Atlikta viso 

automobilio patikra, 

keitėme originalius 

stabdžių vamzdelius į 

sportinius, 

sustiprintus. Buvo įdėti 

atskiri pagrindiniai 

stabdžių cilindrai galui 

ir priekiui, taip pat ir 

reguliatorius stabdžių 

slėgiui.



Radical PR6

Radical PR6 su 

Hayabusa motociklo 

varikliu, kurio litražas 

padidintas iki 1.3 L, 

važiuojantis koledžo 

vardu, kurį vairuoja 

vienas iš mokytojų, 

Josh Smith kuriam 

priklauso čempiono 

vardas 7 metus iš 

eilės.



Radical PR6

Dirbdami prie Radical, išmokome kruopščiai dirbti 

su brangiomis detalėmis ir medžiagomis. 

Sužinojome kokią įtaką turi iš anksto 

sureguliuotos aero detalės trasoje.



Vėjo tunelis

Vėjo tunelis 

kuriame atliekami 

aerodinaminiai 

matavimai 

maketams.



Modeliai 

aerodinamiškumo 

matavimamui.



Vėjo tunelis, iš vidaus.





Atlikdami praktiką Anglijoje, 

išmokome apie sportinius 

automobilius, jų variklių 

modifikavimą, stabdžių sistemos 

galimus gedimus bei jų pašalinimą. 

Taip pat atlikdami profesinio 

mokymo praktiką praplėtėme savo 

užsienio kalbos žinias. Koledže 

mokėmės pagal „Motorsport“ 

programos modulį.

Siūlome ir jums sudalyvauti 

Erasmus+ programoje ir vykti 

vizitui į užsienį, kadangi tai 

labai įdomu, galima 

susipažinti su kitomis 

valstybėmis, kultūra bei 

žmonėmis. Kitų šalių mokyklos 

gali suteikti nepamirštamus 

įspūdžius, galimybę įgyti 

naujus įgūdžius bei 

kompetencijas.



Ačiū už dėmesį

Turėjome kolegą 

mokantį gražiai 

piešti. Paprašėme ir 

mums nupiešti 

paveiksliuką 

atminimui 


