Higieninės
kosmetikos
kosmetikas
Mokykitės: po 10 ir po 12 klasių (trukmė
3 arba 2 metai)
Mokymo programa skirta rengti
higieninės kosmetikos kosmetikus,
gebančius atlikti higieninės kosmetikos
paslaugas.
Siekiant šių tikslų būsimieji higieninės
kosmetikos kosmetikai teoriniuose
užsiėmimuose mokomi žmogaus
anatomijos ir fiziologijos bei medicinos,
bendrosios kosmetologijos ir kosmetinių
procedūrų technologijos, fizioterapijos
technologijos, kosmetinių priemonių ir
medžiagų, higieninio ir veido masažo,
kosmetinių veido kaukių paruošimo ir
taikymo, depiliacijos, specialiojo piešimo
pagrindų, naudotis kosmetiko darbo
įrankiais ir įranga ir kt.

Gaila, kad ne atsivežiau šuniuko-apkirptų
madingai!

Floristas
Mokykitės: po 12 klasių (trukmė 2 metai)
Floristo kvalifikacija reikalinga norint
dirbti floristu gėlių parduotuvėse ir
salonuose.
Floristas turi gebėti, klientui pageidaujant,
kurti įvairias dekoratyvines gyvų ir sausų
gėlių kompozicijas, rišti progines,
iškilmingas puokštes, daryti gėlių

girliandas, vainikus, puošti buities daiktus,
vitrinas, gyvenamuosius būstus ir kitas
patalpas augalais, aptarnauti klientus
laikantis bendravimo kultūros ir etiketo
reikalavimų, planuoti savo darbų eigą,
laikytis darbų saugos reikalavimų.

Įdomu, kokia puokštė man gautųsi?

Ortopedinės
avalynės
gamintojas
Mokykitės: po 10 klasių (gali būti
nebaigtos) ir po 12 klasių (trukmė 2 metai)
Šios programos paskirtis – parengti
ortopedinės avalynės gamintoją, gebantį
savarankiškai atlikti ortopedinės avalynės
gamybos ir taisymo darbus. Suteikti
profesines kompetencijas bei bendruosius
gebėjimus, atitinkančius darbdavių
poreikius bei leidžiančius lanksčiai
prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos
reikalavimų.
Paskutiniame pusmetyje mokiniai atlieka
gamybinę praktiką. Baigiamoji (15
savaičių trukmės) praktika atliekama
mokyklos praktinio mokymo dirbtuvėse,
ortopedinės avalynės gamybos ir remonto
paslaugas teikiančiose bei avalynės
gamybos įmonėse.

Kuris čia man tiktų ?

Pėdos priežiūros
paslaugos teikėjas
Mokykitės: po 12 klasių (trukmė 1,5
metų).
Mokymo programa skirta rengti pėdos
priežiūros paslaugos teikėją, gebantį
savarankiškai nustatyti poreikį pėdos
priežiūrai, parinkti įrangą ir atlikti tinkamą
priežiūros būdą, dokumentuoti paslaugą,
informuoti klientus apie pėdos priežiūrą ir
saugiai dirbti aptarnaujant klientus.

Siekiant šių tikslų, būsimieji pėdos
priežiūros paslaugos teikėjai teoriniuose
užsiėmimuose mokomi ekonomikos ir
verslo, anatomijos ir fiziologijos, pėdos
anatomijos ir fiziologijos, pėdos
patologijos, biomechanikos pagrindų,
pedikiūro, pėdos priežiūros technologijos,
ortopedinių priemonių pėdai, informacinių
technologijų, profesinės psichologijos,
estetikos ir kt.

Tautvydas : mano pėda taisyklingatinkamas kariuomenei.

Mantas sako: jei kojos problemas turėsiu į
šią įstaigą kreiptis galėsiu

