PROFESIJOS MOKYTOJŲ / DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMO PROGRAMA
1. Tiekėjas
1.1. Tiekėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto

Viešoji įstaiga

indeksas, telefonas, faksas, el. paštas,

Nacionalinė regionų plėtros agentūra

atsiskaitomoji sąskaita)

Įmonės kodas 225008220
Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 9/1–63a
LT-01108 Vilnius
Tel. / faks. (8 41) 55 2061,
El. paštas info@nrda.lt
A. s. LT08 7044 0600 0139 2486

1.2.Tiekėjo atsakingo asmens vardas ir

Aida Adeikienė

pavardė

2. 1. Programos pavadinimas
Medinių gaminių remonto ir restauravimo technologinių kompetencijų tobulinimo programa
2.2. Programos lygis - nacionalinė
2.3. Programos vykdytojai – Ugdymo plėtotės centras programą vykdo pagal projektą „Profesijos
mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“.
3. Programos rengėjai
Darius Beconis, Dariaus Beconio individualios įmonės savininkas ir direktorius,
Saulius Turskis, Dariaus Beconio individualios įmonės gamybos vadovas,
Laimonas Briedis, Šiaulių profesinio rengimo centro profesijos mokytojas,
Birutė Kasiliūnienė, Kauno statybininkų rengimo centro profesijos mokytoja,
Virginija Mejerienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Inovacijų
sklaidos centro vedėja,
Angelina Kaušiuvienė, Šiaulių „Aušros muziejaus“ Restauravimo centro polichromuoto medžio 1osios kvalifikacinės kategorijos restauratorė,
Audrius Grinius, UAB „Grafų baldai“ gamybos vadovas.

4. Programos anotacija
Medinių gaminių remonto ir restauravimo technologinių kompetencijų tobulinimo programa
parengta vykdant Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos projektą „Profesijos
mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“.
Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio mėn. 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2333 (programos
pakeitimas LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. ISAK-3329),
pažymima, kad per pastaruosius 20 metų pasikeitusi Lietuvos ūkio struktūra nulėmė mažesnį tam
tikrų profesijų ir tų profesijų asmenis rengiančios profesinio mokymo sistemos patrauklumą, o
integracija į pasaulio ekonominę sistemą bei poreikis didinti darbo našumą lėmė šalies įmonėse
technologinę kaitą, kuri profesinio mokymo įstaigose nebuvo įvykdyta. Profesinio mokymo įstaigų
absolventų įgytos kompetencijos neatitinka darbo rinkos poreikių. Lietuvos medienos pramonė
sukuria 13–17 proc. visos pramonės darbo vietų, tačiau analizuojant perspektyvas skirtinguose
pramonės ir verslo sektoriuose, pastebima, kad modernių specialistus rengiančių centrų stoka
neigiamai veikia ir stalių bei medinių gaminių remonto, ir restauravimo sektorių. Todėl tikslinga
skatinti medienos sektoriaus srities profesijos mokytojus prisitaikyti prie naujų besikeičiančios
darbo rinkos poreikių ir supažindinti bei mokyti besimokančius dirbti su naujausia technologine
įranga. Kartu ir patys profesijos mokytojai turi išmanyti naujausias medinių gaminių remonto ir
restauravimo technologijas, mokėti dirbti su naujausia medienos sektoriuje naudojama technologine
įranga. Projekto metu, siekiant nustatyti kvalifikacijos tobulinimo poreikius, buvo apklausti visos
šalies profesijos mokytojai bei įvairių restauravimo dirbtuvių darbuotojai.
Medinių gaminių remonto ir restauravimo technologinių kompetencijų tobulinimo programos
paskirtis – tobulinti medinių gaminių remonto ir restauravimo srities profesijos mokytojų medinių
gaminių remonto ir restauravimo technologines kompetencijas, įvardytas bendrų apklausų bei
diskusijų metu.
Programa unikali ne tik tuo, kad yra suformuota remiantis konkrečiu poreikiu, bet ir tuo, kad
vykdoma Dariaus Beconio individualiosios įmonės UAB „Grafų baldai“ gamybinėje bazėje ir
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centre. Šių organizacijų specialistai – programos rengėjai
– formuodami mokymo turinį vadovaujasi konkrečios įmonės naudojamomis technologijomis,
dokumentacija, darbo organizavimo tvarkomis.
Programa susideda iš dviejų bendrųjų teorinių modulių, skirtų mokyti ne didesnę nei 12 asmenų
grupę, ir dviejų specialiųjų praktinių modulių, kuriuos kiekvienas besimokantysis pasirenka ir
mokosi individualiai. Bendra programos trukmė – 126 val. Siekdamas gauti programos baigimo
pažymėjimą, profesijos mokytojas turi baigti visus bendruosius modulius ir bent vieną specialųjį.

Programos tikslinė grupė (dalyviai) – profesinio mokymo institucijų profesijos mokytojai,
rengiantys specialistus medienos pramonei ir mokantys medinių gaminių remonto ir restauravimo
technologijų. Išankstinio pasirengimo iš programos tikslinės grupės (dalyvių) nereikalaujama.
Programos realizavimui bus naudojami praktinio darbo su įrankiais, pažintinio vizito,
instruktavimo, savarankiško darbo, klausimų / atsakymų sesijos, grįžtamojo ryšio, atviros erdvės
diskusijos, atnaujintų objektų apžiūros, refleksijos, įtraukiančios paskaitos metodai. Programos
dalyvio įgytos technologinės kompetencijos formaliai bus vertinamos „Įskaityta / Neįskaityta“,
atlikus pirmajame bendrajame modulyje Mokytojo ataskaitą, savarankiškai parengus ir pristačius
antrajame bendrajame modulyje projektą, specialiuosiuose moduliuose sėkmingai atlikus
savarankišką praktinę užduotį. Programos įgyvendinimo metu bus naudojami paskaitų konspektai,
medinių gaminių remonto ir restauravimo procesuose naudojami įrankiai ir medžiagos, įmonių
dokumentacija. Mokomoji medžiaga bus pateikta kiekvienam mokymų dalyviui elektronine forma
prieš prasidedant mokymams projekto „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių
kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ informacinėje sistemoje adresu
www.upc.smm.lt/projektai/sistema/modelis.
Bendrųjų modulių mokymas gali būti organizuojamas nuosekliuoju būdu Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmuose bei šiose Lietuvos įmonėse: UAB „Sanlangis“, UAB „Ręstinis būstas“,
Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centre. Specialiųjų modulių praktinis mokymas turinio
atžvilgiu vykdomas nuosekliai, pagal iš anksto su mokytoju suderintą individualų grafiką Dariaus
Beconio ĮĮ, UAB „Grafų baldai“ ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centre.

5. Programos paskirtis/tikslas
Tobulinti profesijos mokytojų medinių gaminių remonto ir restauravimo technologines
kompetencijas

6. Programos uždaviniai
6.1 Supažindinti su medinių gaminių remonto ir restauravimo technologinių procesų organizavimu
įvairiose Lietuvos įmonėse.
6.2. Supažindinti su medinių gaminių remonto ir restauravimo technologijų naujovėmis ir plėtros
tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje.
6.3. Tobulinti baldų remonto ir atnaujinimo technologines kompetencijas.
6.4. Tobulinti medžio ir staliaus gaminių restauravimo technologines kompetencijas.

7. Programos struktūra
Modulių kodai ir pavadinimai

Trukmė, val.

Bendrieji moduliai:
B.4.1.Medinių gaminių remonto ir restauravimo technologinių procesų

18

organizavimas
B.4.2.Medinių gaminių remonto ir restauravimo technologijų naujovės ir plėtros

6

tendencijos
Specialieji moduliai
S.4.1. Baldų remontas ir atnaujinimas

54

S.4.2. Medžio ir staliaus gaminių restauravimas

48

Bendrieji moduliai yra privalomi visiems pagal programą besimokantiems mokytojams. Specialieji
moduliai yra mokytojo pasirenkami. Siekdamas gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą,
mokytojas turi baigti visus bendruosius modulius ir bent vieną specialųjį.
8. Mokymo turinys
Bendrieji moduliai
Pirmojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas
B.4.1.Medinių gaminių remonto ir restauravimo technologinių procesų organizavimas
Modulio paskirtis
Supažindinti su medinių gaminių remonto ir restauravimo technologinių procesų organizavimu
įvairiose Lietuvos įmonėse
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

elemento

Mokymui skirta

Mokymo vieta ir

Mokymo

medžiaga

jos aprašymas

trukmė,

pavadinimas

val.

1. Medinių

UAB „Sanlangis“

Įmonės interneto

UAB

gaminių remonto

medinių langų ir

svetainė

„Sanlangis“

ir restauravimo

durų gamyboje

http://www.sanlangis.lt

gamybos cechai,

technologinių

naudojama

procesų

kompiuterizuota

administracija,
Įmonės informacinė-

6

organizavimas

įranga,

reklaminė medžiaga.

Kaniūkų k.,

UAB „Sanlagis“

reikalavimai

Alovės sen.,

kvalifikuotiems

LT-64104

darbininkams,

Alytaus raj.

teikiamų paslaugų

Įmonės kodas

spektras.

153740269

Senovinių langų
bei durų
restauracijos
technologinis
procesas,
įgyvendinti
projektai.
Mokymo metodai –
pažintinis vizitas,
diskusija su
atsakingais įmonės
darbuotojais,
klausimų /
atsakymų sesijos.
2. Medinių

UAB „Ręstinis

Įmonės interneto

UAB „Ręstinis

gaminių remonto

būstas“ gaminių ir

svetainė

būstas“,

ir restauravimo

paslaugų

www.ręstinisbustas.lt

Lapių k.,

technologinių

asortimentas,

procesų

ręstinių ir medinių

Įmonės informacinė-

LT-96200

organizavimas

pastatų

reklaminė medžiaga.

Klaipėdos r. sav.,

UAB „Ręstinis

rekonstrukcijos ir

Įmonės kodas

būstas“.

atnaujinimo

163722045

Vėžaičių sen.,

technologinių
procesų

Statybvietės

organizavimas,

programos

naudojamos

vykdymo

skandinaviškos

laikotarpiu.

technologijos.

6

Regiono
tautodailės motyvų
naudojimas
(skulptūros,
raižiniai, kalvystė).
Mokymo metodai –
pažintinis vizitas,
diskusija su įmonės
ekspertais,
klausimų /
atsakymų sesijos,
pastatytų objektų
apžiūra.
3. Medinių

Šiaulių „Aušros“

Įmonės interneto

Šiaulių „Aušros“

gaminių remonto

muziejaus

svetainė

muziejaus

ir restauravimo

Restauravimo

http://www.ausrosmuziej

Restauravimo

technologinių

centro paslaugos,

us.lt

centras,

procesų

restauratorių darbo

organizavimas

organizavimas,

Įmonės informacinė-

LT-76283

Šiaulių „Aušros“

restauruotos bei

reklaminė medžiaga.

Šiauliai.

muziejaus

konservuotos

Įstaigos kodas

Restauravimo

paveldo vertybės.

190757036

4

Vilniaus g. 74,

centre.
Mokymo metodai –
pažintinis vizitas,
diskusija su
atsakingais įmonės
darbuotojais,
refleksija.
Ataskaitos forma.

Šiaulių prekybos,

Mokytojo

Mokytojo

ataskaita

ataskaitoje

pramonės ir

atsakoma į 5

amatų rūmai, 5

2

atvirus klausimus,

auditorija (24

nusakančius

vietos,

lankytų įmonių

kompiuteris,

technologinio

stacionari

proceso

multimedija),

organizavimą.
Vilniaus g. 88,
Savarankiškas

LT-76285

darbas.

Šiauliai

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Nerijus Vilkas, UAB „Sanlangis“ gamybos direktorius,
Vita Andrulienė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja, 1-osios kvalifikacinės
kategorijos dokumentų restauratorė,
Gediminas Juozapaitis, UAB „Ręstinis būstas“ vadovas.

Antrojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas
B.4.2.Medinių gaminių remonto ir restauravimo technologijų naujovės ir plėtros tendencijos
Modulio paskirtis
Supažindinti su medinių gaminių remonto ir restauravimo technologijų naujovėmis ir plėtros
tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

elemento

Mokymui skirta

Mokymo vieta ir jos

Mokymo

medžiaga

aprašymas

trukmė,

pavadinimas

val.

1. Medinių

Šiuolaikiniai

Seminaro

Šiaulių prekybos,

gaminių

restauravimo estetiniai

dalijamoji

pramonės ir amatų

restauravimo

ir etiniai principai.

medžiaga.

rūmai, 5 auditorija (24

technologinių

Autentiškumo

darbo vietos,

naujovių

išlaikymo ir senųjų

skaitmeninis

apžvalga

technologijų

projektorius,

išsaugojimo svarba.

kompiuteris),

Naujų medžiagų ir
įrankių naudojimo

Šiaulių prekybos,

3

galimybės.

pramonės ir amatų

Medinių gaminių

rūmai, Vilniaus g. 88,

restauravimo

LT-76285 Šiauliai

technologijos:
nepolichromuotų ir
polichromuotų
(spalvos užrišimo,
auksavimo ir t. t.
procesai), medienos
surišimas, sudilusių
detalių atkūrimas.
Biologiniai kenkėjai ir
kovos su jais būdai.
Mokymo metodai –
seminaras, klausimų /
atsakymų sesijos.
2. Medinių

Medinių gaminių

Seminaro

Šiaulių prekybos,

gaminių

restauravimo rinkos

dalijamoji

pramonės ir amatų

restauravimo

tendencijos Lietuvoje

medžiaga.

rūmai, 5 auditorija (24

paslaugų plėtra

ir užsienyje. Remonto

darbo vietos,

paslaugų plėtra.

skaitmeninis

Restauravimo

projektorius,

paslaugų plėtros

kompiuteris),

kryptys.
ICCROM –

Šiaulių prekybos,

tarpvyriausybinės

pramonės ir amatų

organizacijos kultūros

rūmai, Vilniaus g. 88,

paveldo išsaugojimui

LT-76285 Šiauliai

veikla.

Mokymo metodai –
seminaras, klausimų /
atsakymų sesija,

1

atviros erdvės
diskusija.
3. Įgytų žinių

Mokytojo projektas

Mokytojo

Šiaulių prekybos,

pritaikymas

„Žinių apie medinių

projekto dalys:

pramonės ir amatų

profesinio

gaminių remontą ir

titulinis puslapis,

rūmai, 5 auditorija (24

rengimo procese

restauravimą

turinys, turinio

darbo vietos,

pritaikymas profesinio

dėstymas,

skaitmeninis

rengimo procese“,

išvados, priedai

projektorius,

kuriame atsispindi

(pagal poreikį).

kompiuteris),

technologijų bei

Bendrasis

paslaugų plėtros

modulis laikomas Šiaulių prekybos,

tendencijų ir profesinio įskaitytu, jei

pramonės ir amatų

rengimo programų

mokytojas

rūmai, Vilniaus g. 88,

turinio sąsajos.

projekte

LT-76285 Šiauliai

2

reflektuoja
Mokymo metodai –

bendrųjų

savarankiškas projekto

modulių turinį

parengimas ir

profesinio

pristatymas, atviros

rengimo

erdvės diskusija,

kontekste.

grįžtamasis ryšys.
Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Ramūnas Balsevičius, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino katedros lektorius,
Žemaičių muziejaus „Alka“ restauratorius,
Vita Andrulienė, Šiaulių „Aušros muziejaus“ Restauravimo centro vedėja, 1-osios kvalifikacinės
kategorijos dokumentų restauratorė.
Specialieji moduliai
Modulio kodas ir pavadinimas
S.4.1. Baldų remontas ir atnaujinimas
Modulio paskirtis
Tobulinti baldų remonto ir atnaujinimo technologines kompetencijas.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

Mokymui skirta

Mokymo vieta

Mokymo

elemento

medžiaga

ir jos aprašymas

pavadinimas

trukmė,
val.

1. Buityje

Baldų atnaujinimo darbo

Lietuvos

Šiaulių

naudojamų

proceso organizavimas,

Respublikos

„Aušros“

antikvarinių

darbo programos

restauratoriaus

muziejaus

baldų

sudarymas, metodikos

etikos kodeksas.

Restauravimo

atnaujinimas

parinkimas, tyrimų

12

centras,

rezultatų

Darbuotojų saugos

apibendrinimas.

ir sveikatos

Vilniaus g. 74,

instrukcija.

LT-76283

Mokymo metodai –

Šiauliai

instruktavimas,

Įmonės kodas

praktinis darbas su

190757036

atnaujinamais baldais.
2. Baldų remonto

Garantinio baldų

Baldų defektų

UAB „Grafų

organizavimas

remonto organizavimas

nuotraukos ir

baldai“,

įmonėje

įmonėje.

aprašymai.

Stalių cechas:

Baldo būklės

operatoriaus

įvertinimas.

Baldų ir jų detalių

darbo vieta.

Taisyklingas baldo

brėžiniai.

Minkštų baldų
cechas:

ardymas,
pažeistų fragmentų bei

Baldų furnitūros,

mechanizmų pakeitimas.

medžiagų katalogai. darbo vieta.

operatoriaus
Korpusinių

Technologiniai ir
konstrukciniai

Baldų surinkimo

baldų cechas:

defektai.Transportavimo

schemos.

operatoriaus
darbo vieta,

defektai. Buitiniai
gaminių pažeidimai.
Mokymo metodai –
instruktavimas,
patyriminis mokymas,
praktinis darbas su

Gaminio garantinio
aptarnavimo
sutartis.

Ežero g. 31,
Kairiai, LT80109 Šiaulių r.

12

remontuojamais bei
atnaujinamais gaminiais,
atvejų analizė.
3. Medinių baldų

Lauko, pirčių ir kitų

Baldų defektų

Dariaus

atnaujinimas

medinių baldų

nuotraukos ir

Beconio IĮ,

atnaujinimas:

aprašymai.
Stalių, langų ir

sugadintų detalių ir
paviršių atnaujinimas,

Baldų ir jų detalių

sakų maišelių

brėžiniai.

plyšių apdaila.

durų baras,
Metalistų g. 2B,

panaikinimas,
kamščių įdėjimas, tarpų,

18

Gaminio garantinio
aptarnavimo
sutartis.

LT-78107
Šiauliai

Mokymo metodas –
praktinis patyriminis
mokymas, praktinis
darbas su
remontuojamais bei
atnaujinamais gaminiais,
rankiniais įrankiais,
atvejų analizė.
5. Savarankiška

Operacijos

Užduoties

Šiaulių

užduotis

savarankiškas atlikimas.

aprašymas:

„Aušros“

Atlikimo kokybės

1) savarankiškai

muziejaus

vertinimas.

įvertinti pateikto

Restauravimo

antikvarinio baldo

centras,

Mokymo metodai –

būklę;

restauratoriaus

savarankiškas darbas,

2) sudaryti baldo

darbo vieta,

grįžtamasis ryšys.

atnaujinimo planą;
3) atnaujinti

Vilniaus g. 74,

antikvarinį baldą.

LT-76283
Šiauliai.
Įmonės kodas

12

190757036
Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Vita Andrulienė, Šiaulių „Aušros muziejaus“ Restauravimo centro vedėja, 1-osios kvalifikacinės
kategorijos dokumentų restauratorė,
Angelina Kaušiuvienė, Šiaulių „Aušros muziejaus“ Restauravimo centro polichromuoto medžio
1-osios kvalifikacinės kategorijos restauratorė,
Saulius Turskis, Dariaus Beconio individualios įmonės gamybos vadovas,
Gintas Hokas, UAB „Grafų baldai“ gamybos vadovo pavaduotojas.

Modulio kodas ir pavadinimas
S.4.2. Medžio ir staliaus gaminių restauravimas
Modulio paskirtis
Tobulinti medžio ir staliaus gaminių restauravimo technologines kompetencijas
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo elemento

Mokymo turinys

pavadinimas

Mokymui skirta

Mokymo vieta ir

Mokymo

medžiaga

jos aprašymas

trukmė,
val.

1.Medžio ir staliaus

Atliekami medžio ir

Lietuvos

Šiaulių „Aušros“

gaminių bei meno

staliaus gaminių

Respublikos

muziejaus

vertybių

restauravimo darbai,

restauratoriaus

Restauravimo

restauravimo

teikiamos paslaugos,

etikos kodeksas.

centras,

procesas

gaminių garantinis
aptarnavimas Šiaulių

Lietuvos

Vilniaus g. 74,

„Aušros“ muziejaus

Respublikos

LT-76283

Restauravimo centre .

kultūros vertybių

Šiauliai

apsaugos
Mokymo metodai –

įstatymas.

pristatymas, diskusija.
Darbų saugos ir
sveikatos

12

instrukcija.
2. Restauruojamo

Restauravimo darbų

Defektų

Šiaulių „Aušros“

gaminio būklės

programa: medžio ir

fotofiksacija ir

muziejaus

įvertinimas, defektų

staliaus gaminių būklės

aprašymai.

Restauravimo

nustatymas

įvertinimas.

centras,

Medžio ir staliaus

restauratoriaus

gaminių defektų, jų

Medžio / staliaus

darbo vieta,

priežasčių, bei

gaminių

Vilniaus g. 74,

restauracijos

restauravimo pasas. LT-76283

intensyvumo

6

Šiauliai.

nustatymas:

Darbo procesų

Įmonės kodas

fotofiksacija,

aprašymas.

190757036

tyrimai,
dezinfekavimas,
išmontavimas.

Mokymo metodai –
instruktavimas,
praktinis darbas su
restauruojamais
gaminiais, atvejų
analizė.
3. Ankstesnio

Restauravimo darbų

Ankstesnio

Šiaulių „Aušros“

restauravimo

programa:

restauravimo

muziejaus

pašalinimas

restauruojamo medinio

šalinimo

Restauravimo

gaminio tvirtinimas

technologijos

centras,

pagal technologijos

aprašas.

restauratoriaus

aprašą;

darbo vieta,

restauruojamo medinio

Vilniaus g. 74,

gaminio mechaninis,

LT-76283

cheminis valymas pagal

Šiauliai.

technologijos aprašą;

Įmonės kodas

restauruojamo medinio

190757036

12

gaminio perdažymų,
tvirtinimų pašalinimas
pagal technologijos
aprašą.
Mokymo metodai –
instruktavimas,
praktinis darbas su
restauruojamais
gaminiais, atvejų
analizė.
4. Restauruojamo

Restauravimo darbų

Restauruojamo

Šiaulių „Aušros“

gaminio skylučių,

programa:

medinio gaminio

muziejaus

plyšių užtaisymas,

restauruojamo medinio

skylučių, plyšių

Restauravimo

konstrukcinis

gaminio skylučių, plyšių užtaisymo,

centras,

sujungimas bei

užtaisymas pagal

konstrukcinio

restauratoriaus

saugojimas

technologijos aprašą;

sujungimo bei

darbo vieta,

restauruojamo medinio

saugojimo

Vilniaus g. 74,

gaminio konstrukcinis

technologijos

LT-76283

sujungimas bei

aprašas.

Šiauliai.

saugojimas pagal

Įmonės kodas

technologijos aprašą.

190757036

12

Mokymo metodas –
instruktavimas,
praktinis darbas su
restauruojamais
gaminiais, atvejų
analizė.
5. Savarankiška

Operacijos

Užduoties

Šiaulių „Aušros“

užduotis

savarankiškas atlikimas.

aprašymas:

muziejaus

Atlikimo kokybės

1) savarankiškai

Restauravimo

vertinimas.

įvertinti pateikto

centras,

6

medžio gaminio

restauratoriaus

Mokymo metodai –

būklę;

darbo vieta,

savarankiškas darbas,

2) sudaryti medžio

grįžtamasis ryšys.

gaminio

Vilniaus g. 74,

restauravimo planą

LT-76283

– parinkti rankinius

Šiauliai.

įrankius ir

Įmonės kodas

medžiagas.

190757036

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Vita Andrulienė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro vedeja, 1-osios kvalifikacinės
kategorijos dokumentų restauratorė,
Angelina Kaušiuvienė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus Restauravimo centro polichromuoto medžio 1osios kvalifikacinės kategorijos restauratorė.
Tiekėjas

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra
Direktorė

Aida Adeikienė

Pildoma po akreditacijos:
Akredituotos Programos registracijos Nr. ir data

39354330010, 2012-07-05

Programos akreditacijos galiojimo terminas (nurodyti datą, iki kada)

2014-07-04

