VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO
RENGIMO CENTRAS
2018-2019 mokslo metams numatome priimti mokinius:

I. Po 10 klasių:

II. Po 12 klasių:

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas kartu
su profesinio mokymo programa, kai mokymosi
trukmė – 3 metai. Priimami asmenys, turintys
pagrindinį išsilavinimą. Sėkmingai baigusiems centrą
išduodamas brandos atestatas ir gaunamą kvalifikaciją
patvirtinantis diplomas.
1. Dailiųjų odos dirbinių gamintojas.
2. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas
3. Kirpėjas.
4. Higieninės kosmetikos kosmetikas.
5. Fotografas.
6. Floristas.

Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį
išsilavinimą arba išklausę bendrojo lavinimo vidurinės
mokyklos kursą. Mokymosi trukmė – 1 arba 2 metai.
Sėkmingai baigusiems centrą išduodamas kvalifikaciją
patvirtinantis diplomas.
1. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas
2. Apeigų ir švenčių organizatorius
3. Higieninės kosmetikos kosmetikas (modulinė)
4. Floristas (modulinė)
5. Interjero apipavidalintojas
6. Auklė.
7. Socialinio darbuotojo padėjėjas (modulinė)
8. Fotografas (modulinė)
9. Kirpėjas (modulinė)
10. Vizualinės reklamos gamintojas (modulinė)
11. Masažuotojas
12. Siuvėjas (trukmė 1 m.)
13. Dailiųjų odos dirbinių gamintojas (trukmė 1 m)
14.Konstruktorius ( turintis siuvėjo kval, 1 metai)

MODULINĖSE PROGRAMOSE GALIMA PASIRINKTI VIENĄ MODULĮ

IV. Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims:
Trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos specialiųjų ugdymosi
poreikių asmenims, turintiems ne mažesnį kaip pradinį išsilavinimą. Priimami specialiųjų
ugdymosi poreikių asmenys, kurie mokėsi specialiosiose, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose
pagal individualizuotas ar adaptuotas ugdymo programas. Mokymosi trukmė - 3 metai.
Sėkmingai baigusiems centrą bus išduodamas kvalifikaciją patvirtinantis diplomas.
1. Siuvinių gamintojas.
2. Floristas (padėjėjas).
3.Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas

Į visas grupes mokiniai priimami be stojamųjų egzaminų. Mokslas tik dieninis.
Pažangiems mokiniams mokama stipendija. Mokiniai gali būt aprūpinami bendrabučiu.
DOKUMENTAI PRIIMAMI LAMA BPO SISTEMOJE
Registracijos pradžia 2018 m. birželio 1 d.
Konsultacijos teikiamos darbo dienomis: I-IV: 900-1600; V: 900-1500 .

Pietų pertrauka:1200-1230

Informacija visais dominančiais klausimais teikiama telefonais (8-5) 277 9357, 276 3763,

www.pvdprc.lt

276 3662, svetainėje:
Centro adresas: Didlaukio g. 84, LT-08303 Vilnius (iš geležinkelio ir autobusų stoties važiuoti 34
autobusu, iš centro - 10, 26, 49,50, 69 autobusais iki “Didlaukio” stotelės).

ATVIRŲ DURŲ DIENOS: 2017 lapkričio 21-22-23 dienomis
nuo 900 iki 1530 val.
KVIEČIAME ATVYKTI Į CENTRĄ JUMS PATOGIU LAIKU
IŠ ANKSTO SUDERINUS ATVYKIMO LAIKĄ (Gitana Baranskienė - el.p. spec.pedagogas@pvdprc.lt,
JUMS BUS ORGANIZUOTI SUSITIKIMAI SU PASIRINKTOS PROFESIJOS MOKYTOJAIS

Floristas (padėjėjas (-a) (specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams). Pažins augalus ir žinos jų auginimo, priežiūros bei komponavimo
pagrindus. Galės komponuoti nesudėtingas floristines kompozicijas, puokštes, kurti nesudėtingas konstrukcijas. Įgys žinių apie buitinę, proginę bei
šventinę floristiką. Susipažins su informacinių technologijų pagrindais, etikos, psichologijos, kultūros pagrindų samprata, o taip pat su taikomojo meno
ypatumais.
Siuvinių gamintojas (-a) (specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams) . Mokės siūti, lyginti, atlikti siuvinių apdailą, pasiūti moteriško
asortimento gaminius. Nusimanys apie žmogaus figūros ypatumus, mados istoriją, drabužių stilius, spalvų derinimą, drabužių dekoravimą; lengvųjų
drabužių bei buities siuvinių asortimentą. Susipažins su informacinių technologijų pagrindais, etikos, psichologijos, kultūros pagrindų samprata.
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas (-a). Gebės pagaminti nesudėtingus dekoratyvius tekstilės dirbinius; susipažins su kompozicijos
pagrindais, šiuolaikinės mados tendencijomis. Mokės tinkamai pasirinkti medžiagas, saugiai dirbti su įranga. Susipažins su siuvimo pagrindus,
siuvinėjimo, audinių dažymo, vėlimo, siuvimo, audimo, mezgimo technologijas. Mokės įvertinti pagaminto dirbinio kokybę, jo panaudojimo galimybę.
Dailiųjų odos dirbinių gamintojas (-a). Gebės projektuoti ir gaminti įvairius dailiuosius odos gaminius, dirbs su įrankiais ir įrengimais; žinos
medžiagų savybes ir jų paskirtį bei pritaikymą; įgis verslo žinių. Naudojant įvairias odos dekoravimo ir komponavimo technikas, gamins galanterijos
gaminius, dėžutes, albumus, aksesuarus, dekoratyviosios paskirties gaminius.
Higieninės kosmetikos kosmetikas (-ė). Išmanys dekoratyviosios kosmetikos kosmetiko darbą, teiks higieninės kosmetikos procedūras:
įvairių rūšių veido makiažą, kūno tapybą, parinks ir atliks veido odos, kūno priežiūros kosmetines procedūras. Pasirinkęs vieną iš specializacijų:
„manikiūro paslaugos“ ar „pedikiūro paslaugos“, asmenys mokės atlikti higieninį manikiūrą (nagų lakavimas ir dizainas, nagų modeliavimas akrilu,
geliu, šilku) arba saugų pedikiūrą (kojų pėdų priežiūra, nagų lakavimas ir dizainas, nagų modeliavimas akrilu, geliu, šilku).
Kirpėjas (-a) . Mokės naudotis įrankiais, elektros prietaisais, specialia grožio salonų ir kirpyklų įranga; įvertinti kliento plaukų būklę; atlikti
įvairias plaukų priežiūros, kirpimo, garbanojimo, tiesinimo, dažymo ir šukuosenų modeliavimo procedūras ir parinkti kosmetines priemones
procedūroms ir individualiam naudojimui. Galės konsultuoti klientus plaukų priežiūros klausimais; nusimanys apie galvos ir veido odos, plaukų
anatomiją ir fiziologiją, šampūnus, plaukų priežiūros priemones, dažus ir kitus preparatus.
Interjero apipavidalintojas (-a). Kurs dekoratyvių sienų projektus ir juos įgyvendins. Nusimanys apie sienų dekoratyvių akcentų
komponavimo būdus. Kaligrafiškai rašys šriftą, mokės jį taikyti konkrečiame darbe, derinti su piešiniu. Gamins reklaminius skydus, iškabas, vitrinos
reklamą, vaizdinę informaciją. Išmanys šilkografijos technikos pagrindus, maketavimo principus. Naudos kompiuterinę grafiką. Galės dirbti įvairiose
reklamos bei dizaino firmose.
Fotografas (-ė). Išmoks sudaryti vieno žmogaus ir grupinio portreto menišką kompoziciją, fotografuoti smulkius objektus, sudėtingus
daugiaspalvius plokščius ir tūrinius objektus, fotografuoti sudėtingomis gamybos sąlygomis, apdoroti nuotraukas ir negatyvus, retušuoti ir spausdinti
visų rūšių negatyvus ir pozityvus, atlikti visus spalvotos fotografijos darbus. Mokės fotografuoti nespalvota ir spalvota inversine juosta, fotografuoti
panoramas, daryti stereonuotraukas, spausdinti spalvotus atspaudus.
Floristas (-ė). Išmoks floristinio dizaino stilius, komponavimo būdus, mokės komponuoti puokštes, girliandas, vainikus, sodinti ir persodinti
augalus, atsižvelgiant į jų biologines savybes. Gebės apipavidalinti vitriną, interjerą, dekoruoti stalą. Pažins augalus, mokės gėles paruošti
komponavimui. Žinos apskaitos rūšis versle, gėlių, augalų pateikimą prekybai, kaip dirbti su klientais.
Vizualinės reklamos gamintojas (-a). Gebės profesionaliai gaminti, maketuoti tekstinę-grafinę medžiagą, dirbti virtualioje aplinkoje.
Susipažins su leidybine veikla, inžinerinės grafikos pagrindais, spausdintine reklama, grafinio dizaino pagrindais, piešimo ir kompozicijos pagrindais,
reklamos elementų gamyba, maketavimo technologijomis. Galės dirbti reklamos agentūrose.
Auklė. Gebės prižiūrėti ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikus, rūpintis jų mityba, apranga, aplinka. Išmanys vaiko teises,
gebės ugdyti vaiko psichines bei fizines galias, gebės supažindinti, sudominti su artimiausia supančia aplinka, padės skleistis meniniams vaikų
sugebėjimams, gebės brandinti vaikus mokyklai
Apeigų ir švenčių organizatorius (-ė). Organizuos šeimos šventes (vardynas, vestuves, šeimynines sukaktis ir pan.), kalendorines šventes
(Naujus metus, Šv. Kalėdas ir pan.), o bendruomenėje – darbo šventes su papročiais ir tradicijomis, su specialiu, tik šiam renginiui skirtu scenarijumi bei
režisūra, sukurs konkrečiam renginiui tinkamą aplinką.
Socialinio darbuotojo padėjėjas (-a). Gebės įvertinti senų ir neįgalių žmonių poreikius, nustatyti prioritetines problemas, bendrauti ir
bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka, organizuoti bei teikti socialines paslaugas. Galės dirbti su klientais slaugos ligoninėse, socialinės rūpybos centro
globos ir rūpybos skyriuose, neįgalių asmenų bei rizikos grupės vaikų dienos užimtumo centruose, senų ir neįgalių žmonių bei vaikų globos namuose,
reabilitacijos įstaigose.
Masažuotojas. Gebės įvertinti asmens fizinę sveikatos būklę, sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atlikti klasikinio, veido, higieninio,
kosmetinio ir sportinio masažo procedūras. Žinos anatominius, fiziologinius ir psichologinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus, dažniausiai
pasitaikančių ligų patogenezę, simptomus, galimas komplikacijas, masažo metodus ir metodikas.
Aplinkos ir patalpų priežiūros darbuotojas. Gebės prižiūrėti vejas ir gėlynus, karpyti, genėti medžius, krūmus ir gyvatvores, valyti teritoriją,
valdyti savaeigę techniką ir kitus mechanizmus, dirbti su elektros įrangą. Žinos švaros priemonių įvairovę, jų veikimą ir chemines medžiagas, darbų
saugos reikalavimus, teisės aktus. Gebės parinkti tinkamas pagal valomą paviršių ir jo užterštumą valymo priemones, tvarkyti įvairias patalpas, interjerą.
Įgis verslo žinių. Galės kurti nuosavą aplinkos ir patalpų priežiūros įmonę ar kompetentingai dirbti įkurtose IĮ ar UAB, tęsti studijas aukštojoje
mokykloje ir siekti verslo vadybininko kvalifikacijos.
Poilsio paslaugų agentas. Gebės organizuoti ir teikti įvairias poilsio paslaugas, sudaryti poilsio paslaugų paketą, veiksmų planą, paskaičiuoti
poilsio paslaugos kaštus. Žinos poilsio paslaugų organizavimo būdus, poilsio aplinkos pasiūlą, turistinius regionus, kultūrą, papročius. Gebės rinkti ir
kaupti informaciją apie poilsio paslaugų poreikius, tirti rinkos ir vartotojų poreikius. Žinos poilsio paslaugos užsakymo ir įforminimo dokumentus,
reklamos rūšis ir priemones.
Poilsio paslaugų agentas, įgijęs profesines kompetencijas, gali tobulinti žinias ir gebėjimus aukštosiose universitetinėse mokymo įstaigose.
Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas (-a). Gebės projektuoti nesudėtingus dekoratyvius tekstilės dirbinius, parenkant tinkamas dekoro
technologijas; išmanys kompoziciją, šiuolaikinės mados tendencijas. Mokės tinkamai pasirinkti medžiagas bei dekoravimo technikas, saugiai dirbti su
įranga. Išmanys drabužių modeliavimo bei siuvimo pagrindus, siuvinėjimo, audinių dažymo, vėlimo, siuvimo, audimo, mezgimo technologijas. Gebės
atlikti dekoratyvaus siuvimo bei netradicines technikas. Mokės įvertinti pagaminto dirbinio kokybę, eksponuoti juos parodose ir mugėse, apskaičiuoti
dirbinio vertę ir savikainą.
Siuvėjas
Asmenys, sėkmingai baigę šio standarto reglamentuojamą siuvinių technologijos studijų programą, įgyja profesines kompetencijas savarankiškai atlikti
asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse:Siuvinių konstravimas ir modeliavimas; Medžiagų paruošimo ir sukirpimo
organizavimas; Siuvinių gamybos organizavimas; Siuvimo procesų projektavimas.

