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Balandžio

PROFESIJU
DIENOS

  

 Mokymo programų pristatymai, informacija apie priėmimą, 
mokymąsi, atsakymai į klausimus 

10.00 val. Pasisveikinimas, skyriaus pristatymas 

10.05 val. Multimedijos techniko mokymo programos pristatymas                                                                                      

10.25 val. Ekspeditoriaus mokymo programos pristatymas     

10.45 val. E. pardavėjo - konsultanto mokymo programos pristatymas 

11.00 val. Nekilnojamojo turto brokerio mokymo programos pristatymas 

11.15 val. Finansinių paslaugų teikėjo mokymo programos pristatymas    

11.30 val. Socialinio darbuotojo mokymo programos pristatymas   

11.45 val. Virėjo mokymo programos pristatymas 

12.00 val. Padavėjo ir barmeno mokymo programos pristatymas     

12.20 val. Konditerio mokymo programos pristatymas    

12.40 val. Renginių ir poilsio organizatoriaus mokymo programos pristatymas 

    
  

10.00 val. Pasisveikinimas, skyriaus pristatymas 

10.05 val. Suvirintojo specialybės pristatymas 

10.15 val. Elektriko specialybės pristatymas 

10.25 val. Santechniko specialybės pristatymas 

10.35 val. Automobilių mechaniko specialybės pristatymas 

10.45 val. Automobilių elektros įrengimų remontininko specialybės pristatymas 

10.55 val. Šaltkalvio specialybės pristatymas 

11.05 val. Informacija apie priėmimą, mokymąsi, Jūsų klausimai, diskusijos 

  

  
 

Informacija: 
tel. +370 656 69020  
el. paštu: karjeroscentras@sprc.lt     
www.sprc.lt  
www.facebook.com/Siauliuprc 

Virtualiai  
Prisijungimo informaciją  
atsiųsime kiekvienai  
mokyklai

7 d. 

  

10.00 val. Pasisveikinimas, skyriaus pristatymas 

10.05 val. Fotografo specialybės pristatymas 

10.15 val. Vizualinės reklamos gamintojo ir maketuotojo 
specialybių pristatymai 

10.25 val. Floristo specialybės pristatymas 

10.30 val. Siuvėjo  specialybės pristatymas 

10.35 val. Masažuotojo specialybės pristatymas 

10.40 val. Kirpėjo specialybės pristatymas 
Patarimai kasdieninei plaukų priežiūrai      

10.50 val. Kosmetiko specialybės  pristatymas    

11.00 val. Vizažisto ir grimuotojo specialybių pristatymas 
Makiažo klaidos ir kaip jų išvengti   

11.10 val.  Informacija apie priėmimą, mokymąsi, Jūsų klausimai, diskusijos 

  
  

10.00 val. Pasisveikinimas, skyriaus pristatymas 

10.20 val. Profesinio mokymo programa kartu su socialinių įgūdžių programa 

10.25 val. Interjero apipavidalintojo ir dekoratoriaus specialybių pristatymas 

10.40 val. Staliaus specialybės pristatymas 

10.55 val. Apdailininko specialybės pristatymas 

11.10 val. Kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybės pristatymas 

11.25 val. Informacija apie priėmimą, mokymąsi, Jūsų klausimai, diskusijos 

  
  

10.00 val. Pasisveikinimas, skyriaus pristatymas 

 Būk reiklus, rinkis mus!  
Biuro administratoriaus, apskaitininko bei dirbinių (tekstilės, odos) 
gamintojo specialybių pristatymas 

 Ekskursija į kompiuterių pasaulį. 
Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko, jaunesniojo 
sistemų administratoriaus bei PHP programuotojo specialybių 
pristatymas 

10.50 val. Diskusija: kodėl verta mokytis Technologijų skyriuje?   
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