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„Erasmus+“ programa

• Tai programa, leidžianti studentams patirti kitų šalių mokymosi 
programas. Ši programa leidžia geriau pažinti save užsienio 
mokyklose ir parsivežti naujų žinių. Erasmus+ programą remia 
Europos Sąjunga, kad studentai galėtų patirti kitokią mokymo 
programą ir apsilankyti užsienio šalyse.



Espoo miestas

• Espoo – miestas pietų Suomijoje, 20 km į vakarus nuo Helsinkio. 

• Antrasis pagal dydį šalyje.

• Tehnologijų ir verslo centras.

• Mieste įsikūrę virš 200 tarptautinių korporacijų, yra „Nokia“, „Neste“ ir kitų 
bendrovių pagrindinės būstinės.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Nokia
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Neste&action=edit&redlink=1


Omnia mokykla



Pirmoji savaitė

• Mobilumas prasidėjo šių metų Kovo 6 diena. 

• Pirmąją dieną praleidome Suomijos Omnia mokykloje, Espoo mieste, kurioje 
pamatėme kaip mokiniai mokosi įvairių profesijų, kokią techniką naudoja, 
susipažinome su keletu vietos mokytojų, kurie labai noriai mums viską aprodė ir 
papasakojo. 

• Jau antrają dieną pradėjome savo praktinius mokymus, paskirtuose automobilių 
servisuose. 

• Savaitgalį nusprendėme nuvykti į dūminę pirtį, po kurios teko lysti į ledinį vandenį.



Volkswagen centro dirbtuvės



Volkswagen centro dirbtuvės



Dynawatt servisas



Suomiška dūminė pirtis ir gamta





Antroji savaitė

• Antroji savaitė praėjo labai greitai, nes apsipratome naujose praktikos vietose, 
susidarėme vaizdą kaip atrodo darbas servise, susibendravome su darbuotojais.

• Aplankėme porą baseinų,  apžvelgėm suomiškos gamtos ir aplankėm muziejų 
„Sea world“.









Trečioji savaitė

• Trečia savaitė buvo panaši į antrąją savaitę, darbuose buvo įvairių užsiėmimų, 
kuriuose daug ko išmokome. 

• Laisvą laiką leisdavome namuose, žiūrėjome filmus, o savaitgalį vykome į miestą 
Helsinkį, kuriame ieškojome lauktuvių.







Ketvirta savaitė

• Paskutiniąją savaitę praleidome pabaigdami užsilikusius darbus, atsisveikindami 
su mus šiltai priėmusiais kolegomis, tvarkydamiesi namus bei automobilį, 
šeštadienio rytą iškart išskubėjome į keltą, nekantraudami grįžti išsiilgtų namų 
laukiami.





K-auto
▪ Mes praktiką atlikome automobilių servise K-auto 

(VW atstovai), kuriame įgavome ne mažai 
praktinių bei teorinių žinių. Nors iš pradžių mumis 
nelabai pasitikėjo, nes darbas vyko su naujais arba 
apynaujais klientų automobiliais, bet jie mus 
priėmė šiltai ir buvo labai draugiški, atsakydavo į 
visus mūsų norimus klausimus.



Dynawatt
▪ Mes praktiką atlikome servise, kuriame 

patobulinome savo praktinius gebėjimus. Šio 
serviso darbuotojai bei darbdaviai mus priėmė 
šiltai ir buvo labai draugiški. Jie mums 
papasakojo ir parodė daug man nematytų darbo 
būdų bei įrankių.

▪ Nors serviso darbuotojai nelabai suprato 
angliškai, jie vis tiek stengėsi man paaiškinti 
viską gestais arba rusų kalba.

▪ Šiame servise mes pasipildėme savo žinias apie 

automobilių važiuokles, variklius ir jų priežiūrą.



Ačiū už dėmesį, bei mokytojams 
kurie mumis pasitikėjo, atrankos 

komisijai kuri mus atrinko ir 
profesijos mokytojams kurie 

paruošė šiam vizitui.


