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Klaipėdos turizmo
mokykla - jūsų sėkmingos
profesinės karjeros startas



Turas po mokyklos erdves
Turo metu mokiniai supažindinami su profesiniu mokymu, su karjeros

galimybėmis, priėmimo tvarka, mokymosi profesinėje mokykloje  specifika,

apžvalgiamos siūlomos profesijos. Mokiniams pristatomas sektorinis praktinio

mokymo centras: cechai, laboratorijos, restoranas, cukrainė, kavinė, praktinio

mokymo biuras, apskaito sir finansų biurai. Ekskursijos pabaigoje pateikiamos

užduotys.

 

Trukmė - 60 min.

Veiklinimo
užsiėmimai
SKIRTI  8-12 KL.  MOKINIAMS

Finansinio raštingumo ABC
Išsamiai pristatoma finansinių paslaugų teikėjo profesija. Mokiniai sužino,

kokios šios profesijos teikiamos galimybės, kokių reikia gebėjimų norint mokytis

šios profesijos. Taip pat tai yra trumpa ekonomikos pamoka, kurios metu

suteikiamos pagrindinės žinios apie mokesčius, banko korteles, taupymą,

duodami patarimai, kaip išmintingai elgtis su dienpinigiais ir savomis

santaupomis.

 

Trukmė - 50 min.

Kelionių ABC
Veiklinimo metu pristatoma viena iš įdomiausių profesijų - poilsio paslaugų

agentas. Mokiniai sužino, kokios šios profesijos teikiamos galimybės, kokių

reikia gebėjimų norint mokytis šios profesijos. Taip pat jų laukia patarimai, kur

galima keliauti, kaip patiems suorganizuoti kelionę. Mokiniai kviečiami

dalyvauti trumpoje viktorinoje apie gimtąjį miestą arba Lietuvą.

 

Trukmė - 50 min.
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Sportinių žaidimų mugė
Mokiniai veiklinimo  metu supažindinami su nauja sporto klubo veiklos

organizatoriaus profesija, pristatomos šios profesijos teikiamos galimybės,

kokių reikia gebėjimų norint mokytis šios profesijos. Mokiniai kviečiami pažaisti

sportinius žaidimus, kurie puikiai tinka laisvalaikiui.

 

Trukmė - 60 min.

Veiklinimo
užsiėmimai
SKIRTI  8-12 KL.  MOKINIAMS

Smegenų mityba. Meniu sumaniesiems
Šio veiklinimo metu mokiniai supažindinami su virėjo profesija ir sveikos

mitybos kai kuriomis taisyklėmis bei racionu. Jiems paaiškinama, kaip veikia

žmogaus smegenys, kokie produktai reikalingi gerinti atminčiai, kurie produktai

trukdo susikaupti ir pan. Pristatomas 1 dienos  meniu besimokantiems.

Veiklinimo pabaigoje laukia užduotys ir mini degustacija*.

 

Trukmė - 50 min.
*Šis užsiėmimas mokamas.

Pobūvio užkandžiai
Šio veiklinimo metu mokiniai supažindinami su virėjo profesija bei šios

profesijos teikiamomis karjeros galimybėmis. Veiklinimas vyksta laboratorijoje,

kur gaminami lengvi pobūvio užkandžiai, degustuojama*.

 

Trukmė - 50 min.
*Šis užsiėmimas mokamas.
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Stalo kultūra. Ar žinai, kaip elgtis
restorane?
Mokiniai veiklinimo  metu supažindinami su padavėjo ir barmeno profesija,

etiketu prie stalo. Pristatomos taisyklės, kaip elgtis su stalo įrankiais, kokios yra

mandagumo taisyklės. Užsiėmimas vyksta mokomajame restorane, tad yra

galimybė iš anksto užsisakyti pietus. 

 

Trukmė - 60 min. (be pietų)

Veiklinimo
užsiėmimai
SKIRTI  8-12 KL.  MOKINIAMS

Šventinis stalo serviravimas
Mokiniai veiklinimo  metu supažindinami su padavėjo ir barmeno profesija ir

padavėjo kasdieniniu darbu. Pristatomos stalo serviravimo taisyklės,

demonstruojamas pagal jas paserviruotas stalas. Mokiniai išmoksta lankstyti

servetėles keliais būdais.

 

Trukmė - 50 min.

Lipdimas iš cukrinės masės
Mokiniai supažindinami su konditerio profesija, karjeros galimybėmis.

Diskutuojama, kokių reikia gebėjimų, norint būti konditeriu, kaip atrodo

konditerio darbo diena. Mokiniai, apžiūrėję Klaipėdos turizmo mokyklos

būsimųjų  konditerių darbų parodą, patys lipdo tortų papuošimus iš cukrinės

masės.

 

Trukmė - 60 min.
*Šis užsiėmimas mokamas.
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Sausainių kepimas
Mokiniai supažindinami su konditerio profesija, karjeros galimybėmis.

Diskutuojama, kokių reikia gebėjimų, norint būti konditeriu, kaip atrodo

konditerio darbo diena. Veiklinimas vyksta konditerijos ceche, todėl duodama

speciali vienkartinė apranga. Mokiniai formuoja sausainius ir juos iškepę

degustuoja.*

 

Trukmė - 60 min.
*šis veiklinimas mokamas

Veiklinimo
užsiėmimai
SKIRTI  8-12 KL.  MOKINIAMS

Integruota matematikos ir profesinio orientavimo
pamoka "Skaičiuok, ką valgai"
Ši pamoka susideda iš 2-jų dalių. Mokiniai kviečiami į mokyklos mokamąją

kavinę paragauti lietinių su arbata arba sultimis. Vėliau mokiniai apskaičiuoja

valgyto patiekalo kalorijas pagal duotą receptą. Pamokoje taikoma proporcijos

skaičiavimo taisyklė. Taip pat mokiniai sužino, kas yra energetinė vertė, kokios

yra kalorijų normos.

 

Trukmė - 1.30 val.
*šis veiklinimas mokamas

Psichologinis testas "Profesijos barometras"
Psichologinį testą "Profesijos barometras" sukūrė KTM psichologė. Prieš

atliekant testą išsamiai pristatomos KTM siūlomos profesijos. Mokiniai, atsakę į

testo klausimus ir gavę rezultatus, įsivardina, kokius turi gabumus ar talentus ir  

gali susidaryti nuomonę, kokią profesiją jie galėtų pasirinkti mūsų mokykloje. 

 Psichologė atsako į mokinių klausimus.

 

Trukmė - 50 min.
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Kas yra "šešėliavimas"?
"Šešėliavimas” – labai vertingas jaunam žmogui, siekiančiam išsiaiškinti, ar

tikrai jam patiktų konkreti specialybė su jos kasdiene veikla, problemomis,

sunkumais. Tai galimybė praleisti pusdienį su mūsų mokyklos mokiniais ir kartu

dalyvauti mokomojoje veikloje. 

Po veiklų vyksta aptarimas ir refleksija. 

 

Trukmė pagal poreikį

 

Pabūk "šešėliu"
SKIRTA 10,  12 KL.  MOKINIAMS
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    Mokykla įkurta 1961 m. ir iki pat šių dienų ruošia prekybos ir maitinimo
įmonių aptarnavimo specialistus, o nuo 1995 metų – darbuotojus viešbučiams
ir turizmui.
    Mokykloje sudarytos geros sąlygos mokinių teoriniam ir praktiniam mokymui.
Praktinis mokymas organizuojamas mokyklos Viešbučių ir restoranų bei
prekybos sektorinio praktinio mokymo centre esančiose restorano ir kavinės
virtuvėse, konditerijos cechuose, cukrainėje ir parduotuvėje. Be to, mokiniai
mokosi miesto parduotuvėse, maitinimo įmonėse, konditeriniuose cechuose,
viešbučiuose, kelionių agentūrose.Teorinio mokymo kabinetai aprūpinti
kompiuterine technika ir programomis bei mokymo (-si) priemonėmis. Plačiau
apie tai skaitykite Praktinio mokymo bazė.Mokykloje akredituota vidurinio
ugdymo programa, o nuo 2006 m. gruodžio 12 d. įkurtas gimnazijos skyrius.
   Klaipėdos turizmo mokykloje įrengtas šiuolaikiškas, inovatyvus Viešbučių ir
restoranų bei prekybos sektorinio praktinio mokymo centras, kuris atidarytas
2014 m. rugsėjo mėnesį. 
  Atlikus KTM pastato rekonstrukciją bei įsigijus naują profesinio praktinio
mokymo paslaugų teikimui būtiną įrangą, baldus, kompiuterinę techniką bei
programinę įrangą, KTM mokiniams bei pedagogams sudarytos geresnės
mokymo (-si) ir darbo sąlygos bei sudarytos galimybės moksleiviams gauti
šiuolaikinės rinkos poreikius atitinkantį profesinį išsilavinimą.
 

A P I E  M U S

K L A I P Ė D O S
T U R I Z M O  M O K Y K L A

 

Taikos pr.69
Klaipėda

8 602 81478
f  klaipedosturizmomokykla
www.ktm.lt
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