ŽINOK KUR EINI, ŽINOSI KAS ESI!
PROGRAMA

BALANDŽIO 28 D.
9:00 - 16:00 VAL.
Paskaitos vyks nuotoliniu būdu, naudojant „ZOOM“ ar „MS Teams“ platformas
(atsižvelgiant į dalyvių skaičių).
Registruojantis prašome nurodyti paskaitų pavadinimus, kuriose norėsite
sudalyvauti, taip pat nurodykite mokinių klasę, skaičių ir atsakingo asmens
kontaktinius duomenis.
Registruotis galite iki balandžio 27 d. (imtinai), el. paštu
elinga.matuseviciute@kautech.lt.
Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta el. pašto adresu, kurį nurodėte registracijos metu.

METALO SRITIS

MEDIENOS SRITIS

12:00 - 12:40

10:00 - 10:40

„Suvirinimo metodai ir jų pritaikymo būdai“
V. Vizbaras, V .Pauliukevičius, M. Sinkevičius

„Medienos kelias iki gaminio“
R. Gustas, D.Palijanskas, G. Cechanavičius

Sužinosite ir išbandysite, kaip suvirinti elektra, dujomis ir
pusiau automatiniu būdu įvairiose erdvinėse padėtyse,
išmoksite pjaustyti dujomis ir elektriniais pjovimo būdais.

Susipažinsite su medienos atsiradimo istorija ir jos
neribotomis panaudojimo galimybėmis. O jei dar įdėsite
savo pastangų, nustebsite, kokius lobius atradote, kokios
perspektyvos Jūsų laukia. Profesionalai padės suprasti tai,
apie ką net nepagalvodavote.

14:00 - 14:40
„Minkštų baldų gamybos technologija“
R. Džiugienė, R. Markevičienė

STATYBOS SRITIS

14:00 - 14:40
„Vandens kelias iki stiklinės“
V. Grybauskienė, R. Baltušis, V. Kaftaniukas

Sužinosite kaip pasigaminti banketę, mechanizuotu būdu
atlikti audinio ir minkštinimo medžiagų supjovimo ir
siuvimo darbus.

Santechniko profesijos pristatymas.

www.kautech.lt

TRANSPORTO SRITIS

10:00 - 10:40
Orlaivių mechanikas. Ką veikia šios
profesijos atstovai? J. Eglynas
Orlaivių mechaniko profesijos pristatymas.

VERSLO SRITIS

11:00 - 11:40
„Interaktyvus kompiuterio surinkimas“
R. Liekis, E. Kemzūra, T. Urbonavičius

11:00 - 11:40
„Automobilių kėbulo remontininko
darbinė veikla“ L.Valatkevičius
Automobilių kėbulo remontininko profesijos pristatymas.

12:00 - 12:40
„Būsiu automobilio remonto specialistas“
A. Sirtautas, E. Gaučas, V. Džiaugys
Hibridiniai ir elektriniai automobiliai. Pažintinė atvira
pamoka

Sužinosite kaip surinkti kompiuterį. Išmoksite montuoti
tinklinį kabelį. Gebėsite pajungti kompiuterį prie vietinio
tinklo.

13:00 - 13:40
„Sandėliuok - vežk- parduok“
R. Grabauskienė, D. Čaplikienė, V. Budrikienė,
L. Kunickienė, G. Rainienė
Sužinosite kas yra ekspeditorius ir kuo ši profesija yra
ypatinga.

KARJEROS SRITIS

9:00 - 9:40
„Būk budrus – atsakingai
užpildyk stojimo dokumentus“
L. Kižė, E. Matusevičiūtė
Sužinosite kaip įstoti į profesinę mokyklą per LAMA BPO IS.

10:00 - 10:40
„3D technologijų dermė ir KTPMC
Edukacinių erdvių pristatymas.“
L. Sarapininienė, D. Juronienė
Susipažinsite su centro edukacinėmis erdvėmis ir 3D
technologijomis.

www.kautech.lt

