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Grožio ir plaukų priežiūra. Veido ir kūno priežiūra 

 
Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (autorius Danutė Grikšaitė) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Profesinio mokymo tarptautiškumo skatinimas. 

Priemonės tikslas 

Profesinio mokymo tarptautiškumo skatinimas. 

Priemonės įgyvendinimas 

Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose tikslas – profesijos mokytojų motyvacijos, bendravimo ir 

bendradarbiavimo su kitų šalių specialistais bei mokiniais skatinimas, siekiant gerinti mokymo organizavimą, 

dalijantis gamybine patirtimi grožio salonų specialistų rengime, ieškant naujų bendradarbiavimo formų. 

Antrus metus mokymo centro IT, verslo ir paslaugų specialistų rengimo skyrius, teikdamas grožio salonų 

specialistų mokymo paslaugas, kaip partneris bendradarbiavo su įmone UAB „Globalios idėjos“, vykdant  

mokymų įstaigų Kartal Imkb Kiz Teknik ve Meslek Lisesi ir Camlıdere Eğitim Kültür ve Tanıtım Derneği iš 

Turkijos moksleivių ir suaugusiųjų mokymus. 

Šiais metais grožio salonų specialistų mokymo paslaugų projektas buvo vykdomas keliais etapais: 

 2012 m. gegužės 8 d. - 2012 m. gegužės 23 d. 

 2012 m. birželio 5 d. -2012 m. birželio 29 d. 

Vykdomų mokymų tikslas - susipažinti su grožio ir plaukų, veido ir kūno priežiūros priemonėmis, 

naujausiomis darbo technologijomis mokymo centre ir realioje darbo aplinkoje (Vilniaus miesto grožio 

salonuose). 

Kirpėjų mokymus vykdė ilgametę praktinę patirtį turinčios profesijos mokytojos: Vilija Glutkinienė, Žana 

Petrova. 

Mokymai organizuoti pagal 12 dienų „Grožio ir plaukų priežiūra“ ir 19 dienų „Veido  ir kūno priežiūra“ 

neformaliojo mokymo programas, kurios buvo suderintos su įmone UAB “Globalios idėjos”, siekiant 

patenkinti besimokančiųjų lūkesčius ir poreikius, užtikrinant paslaugų teikimo kokybiškumą. 

Mokymų metu mokiniai susipažino su sanitarijos ir higienos keliamais reikalavimais darbo vietai, plaukų, 

veido ir kūno priežiūros ypatumais, praktiškai išbandė plaukų kirpimo ir dažymo technologijas, mokėsi 

modeliuoti šukuosenas. Baigę plaukų priežiūros kursą, aplankė keletą kirpyklų Vilniuje ir stebėjo kirpėjų 

darbą naujausiomis technologijomis realioje darbo aplinkoje. Vyresnioji profesijos mokytoja Žana Petrova 

supažindino mokinius su kūno bei rankų ir kojų priežiūros būdais, makiažų rūšimis ir atlikimo technika.  

Mokiniai ir suaugusieji iš Turkijos išklausę teorinio mokymo kursą, turėjo galimybę įgytas žinias pritaikyti 

praktiškai mokymo centro praktinio mokymo kabinetuose. 

Svečiai grįžę į savo šalies mokymo įstaigas ketina įgytomis žiniomis pasidalinti su bendramoksliais, 

profesijos mokytojais, praktinius gebėjimus pritaikyti savo profesinėje veikloje. 
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Pasiekti rezultatai  

Tai naudingas projektas, kuris suteikė galimybę profesijos mokytojoms atskleisti savo kūrybinius gebėjimus, 

netradicinių mokymo metodų taikymą teorinio ir praktinio žinių perteikimą mokiniams iš Turkijos grožio 

salonų specialistų rengime.  

Pirmu etapu apmokyta 10 moksleivių, antruoju - 12. 

Informaciją su nuotraukomis apie vykdytą projektą ir pasiektus rezultatus savo tinklalapiuose paskelbė mūsų 

mokymo įstaiga ir UAB „Globalios idėjos“ įmonė. 

www.vzdrmc.lt 

Escalation of Vocational Abilities of Students through International Experiences (IVT) 

Vocational Training to Increase Women Participation to Labour Force (PLM) 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Profesijos mokytojų dalyvavimas tarptautiniame grožio specialistų mokymo projekte: 

 skatina kritinį mąstymą ir kūrybiškumą; 

 atskleidžia platesnes profesinio mokymo formų taikymo galimybes; 

 ugdo toleranciją; 

 padidina motyvaciją mokytis anglų kalbos; 

 skatina domėjimąsi kirpimo technologijomis, plaukų ir kosmetikos priemonių taikymo naujovėmis grožio 

salonuose Turkijoje. 

Projekto metu įgytos profesijos mokytojų žinios reikalingos tolimesnėje jų profesinėje veikloje organizuojant 

grožio salonų specialistų mokymą. 

Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Tai pavyzdys skatinti kitus mokymo centro profesijos mokytojus kūrybiškiau pažvelgti į profesijos mokymąsi ir 

mokymą, pasinaudojant ES mobilumo projektų teikiamomis galimybėmis, siekiant tobulinti profesines 

kompetencijas bei gilinti asmenines žinias. 

 

 

http://www.vzdrmc.lt/
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.389148254474885.88228.266248806764831&type=3
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.402952659761111.91261.266248806764831&type=3

