Kai išmokstame kažką nauja, tai mus kartais „pagauna“ ir neša gyvenimo upe... bei atveria galimybes

Kviečiame kurti kartu lanksčią ir atvirą švietimo formą, integruojančią profesinį mokymą ir bendrąjį ugdymą.
Siūlome išbandyti praktiškai „pasimatuoti“ profesiją. Tuo tikslu organizuojame šių profesijų praktinius
edukacinius užsiėmimus:

Virėjo – plikytos, sluoksniuotos tešlos kepinių gaminimas ir patiekimas

Bepiločių orlaivių valdytojo – 1. skraidymas su simuliatoriumi,
2. bandomieji bepiločių orlaivių skrydžiai.

Natūralios kosmetikos gamintojo – 1. Muilo gamyba,
2. Kvepalų gamyba.

Laukiame Jūsų atvykstant.
Registracija tel. (85) 2352223, (85) 2352210, el. p. info@vtvzum.lt

Pridedame
trumpus minėtų profesijos mokymo programų aprašymus.

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, gebantį savarankiškai gaminti, apipavidalinti ir
patiekti patiekalus, įvertinti patiekalų kokybę, tvarkyti dokumentaciją. Būsimieji virėjai mokosi 3 metus (baigę pagrindines mokyklas) su galimybe
įsigyti brandos atestatą.
Ko mokosi būsimieji virėjai?
 Parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą
 Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį
 Gaminti pusgaminius
 Gaminti sriubas, karštuosius patiekalus ir padažus
 Įvertinti pusgaminių ir patiekalų kokybę bei juos apipavidalinti
 Gaminti saldžiuosius patiekalus, juos apipavidalinti ir įvertinti kokybę
 Gaminti salotas, užkandžius, garnyrus ir šaltuosius patiekalus, juos apipavidalinti ir įvertinti jų kokybę
 Gaminti patiekalus pobūviams ir juos patiekti
 Gaminti miltinius konditerijos gaminius
 Gaminti lietuviškus tradicinius nacionalinius patiekalus.

Bepiločių orlaivių valdytojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą bepiločių orlaivių
valdytoją, gebantį savarankiškai valdyti iki 300 g ir nuo 300 g iki 25 kg bepiločius orlaivius, surinkti juos ir prižiūrėti, apdoroti jų surinktus
duomenis.
Asmuo, įgijęs bepiločių orlaivių valdytojo kvalifikaciją, galės dirbti statybų, nekilnojamo turto, žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose, įmonėse,
teikiančiose draudimo paslaugas, logistikos, pramogų verslo industrijose.
Bepiločių orlaivių valdytojas savo darbe naudoja bepiločius orlaivius (fiksuoto sparno orlaivį, sukasparnį–multikopterį), kompiuterinę ir
programinę įrangą, vaizdo ir garso įrašymo įrangą, termovizorių, infraraudonųjų spindulių kamerą. Išmano ir savo darbe vadovaujasi Civilinės
aviacijos administracijos (CAA) patvirtintomis bepiločių orlaivių naudojimo taisyklėmis.

Būsimieji bepiločių orlaivių valdytojai mokosi 3 metus (baigę pagrindines mokyklas) su galimybe įsigyti brandos atestatą, 1 metus (įsigiję vidurinį
išsilavinimą).
Ko mokosi būsimieji bepiločių orlaivių valdytojai?
 Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių
 Bepiločių orlaivių skrydžio planavimo ir skrydžių vykdymui taikomų reikalavimų
 Bepiločio orlaivio sudedamųjų dalių
 Elektroninės įrangos parinkimo pagal bepiločio orlaivio tipą
 Surinkti, konfigūruoti ir kalibruoti bepiločio orlaivio sudedamąsias dalis.
 Valdyti bepilotį orlaivį.
 Vykdyti bepiločio orlaivio techninę priežiūrą.
 Parengti bepiločio orlaivio vaizdo įrašymo įrangą
 Apdoroti vaizdo medžiagą, gautą bepiločio orlaivio skrydžio metu
 Paruošti bepilotį orlaivį naudoti žemės ūkyje ir miškininkystėje.
 Apdoroti žemės ūkio ir miškininkystės duomenis, gautus bepiločio orlaivio skrydžio metu.
 Paruošti bepilotį orlaivį naudoti statyboje ir inžinerinės infrastruktūros objektų apžiūrai.
 Apdoroti statybos ir inžinerinės infrastruktūros objektų apžiūros duomenis, gautus bepiločio orlaivio skrydžio metu.

Natūralios kosmetikos gamintojo modulinės programos paskirtis parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį dirbti
savarankiškai bei komandoje, mokantį kurti ir gaminti natūralios kosmetikos produktus, realizuoti savo pagamintą produkciją.
Ko mokosi būsimieji bepiločių orlaivių valdytojai?
 Išgauti augalų vandenį
 Gaminti natūralios kosmetikos produktus iš gyvulinės ir augalinės kilmės žaliavų
 Gaminti muilą
 Gaminti aromaterapijos produktus
 Gaminti parfumerijos produktus
 Gaminti natūralią dekoratyvinę kosmetiką.
Būsimieji natūralios kosmetikos gamintojai mokosi 3 metus (baigę pagrindines mokyklas) su galimybe įsigyti brandos atestatą, 1 metus (įsigiję
vidurinį išsilavinimą).

Be to, mokykla vykdo ir kitas profesinio mokymo programas:






Technikos priežiūros verslo darbuotojo
Automobilių mechaniko
Kaimo turizmo organizatoriaus
Apeigų ir švenčių organizatoriaus.

Išsamesnė informacija: tel. (85) 2352223, (85) 2352210, el. p. info@vtvzum.lt
http// www.vtvzum.lt

