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ĮVADAS 

 

Programos paskirtis  

Modulinė kirpėjo profesinio mokymo(si) programa skirta parengti kvalifikuotą 

specialistą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti kirpėjo darbą ir 

teikti plaukų priežiūros paslaugas klientams. Programa parengta vadovaujantis Kirpėjo rengimo 

standartu (valstybinis kodas S381502), Modulinių profesinio mokymo programų kūrimo metodika, 

Modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimo koncepcija. 

Asmuo, baigęs visą kirpėjo profesinio mokymo programą, įgis profesines 

kompetencijas šių kvalifikacijos vienetų ribose:  plaukų priežiūra; trumpalaikis plaukų 

sušukavimas; plaukų kirpimai; ilgalaikis plaukų garbanojimas ir tiesinimas; plaukų dažymas; 

šukuosenų modeliavimas. Siekiant didinti kvalifikuoto darbuotojo galimybes įsidarbinti, 

programoje siūlomi pasirenkamieji moduliai, baigus kuriuos galima įgyti plaukų komercinių 

kirpimų atlikimo; plaukų priauginimo; konkursinių šukuosenų modeliavimo; šukuosenų 

dekoravimo kompetencijas.  

Absolventas gebės bendrauti su klientais, išklausyti pageidavimus bei patarti, parinkti 

ir naudoti plaukų priežiūros kosmetines priemones ir medžiagas, analizuoti grožio salonų darbą; 

žinoti vadybos, įvaizdžio kūrimo, profesinės etikos pagrindus, klientų aptarnavimo principus, 

saugiai dirbti bei prižiūrėti kirpėjo įrankius ir įrenginius, įvertinti paslaugų išlaidas ir efektyvumą, 

vertinti plaukų būklę, trinkti ir masažuoti galvą, kirpti, garbanoti, tiesinti ir dažyti plaukus, 

modeliuoti šukuosenas, gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, 

katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis, savo veikloje taikyti ekonomikos, 

verslo, darbo saugos, higienos ir aplinkosaugos žinias, galės integruotis į kirpyklų bei grožio salonų 

veiklą, o taip pat kurti vidutinį ar mažąjį verslą.  

Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai kompetencijai. Kompetencija 

apibrėžiama kaip gebėjimas atlikti darbo užduotis pagal nustatytas jų atlikimo technologijas ir 

technikas. Asmuo, sėkmingai baigęs modulio programą, gaus jo baigimo patvirtinimo dokumentą 

(pažymėjimą). 

Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, t. y. programoje yra 

numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. 

Mokinys, sėkmingai atlikęs praktinę užduotį, įgyja tam tikras kompetencijas. Mokymosi pasiekimų 

vertinimo kriterijai yra praktinių užduočių atlikimo reikalavimai. Modulio programos baigimas 

patvirtinamas, kai sėkmingai atliktos ir teigiamai įvertintos visos modulio elementuose numatytos 

teorinės ir praktinės užduotys. 
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Privalomi programos mokymosi rezultatai 

 

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:  

 

1. Prižiūrėti plaukus; 

2. Atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą;  

3. Atlikti vyrų plaukų bazinius kirpimus;  

4. Atlikti moterų plaukų bazinius kirpimus; 

5. Atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą; 

6. Atlikti plaukų šviesinimą; 

7. Dažyti plaukus;  

8. Modeliuoti šukuosenas; 

 

Pasirenkamieji programos mokymosi rezultatai 

 

Papildomai mokiniai galės įgyti keletą iš šių kompetencijų: 

 

1. Priauginti plaukus;  

2. Atlikti plaukų komercinius kirpimus; 

3. Modeliuoti konkursines šukuosenas; 

4. Dekoruoti šukuosenas. 

 

Programoje ugdomos bendrosios kompetencijos 

1. Kūrybiškumo; 

2. Profesinės etikos;  

3. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo; 

4. Komandinio darbo;  

5. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos;  

6. Iniciatyvumo ir verslumo; 

7. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba;  

8. Kritinio mąstymo; 

9. Skaitmeninio raštingumo; 

10. Socialinio ir pilietinio sąmoningumo; 

11. Tvarios plėtros palaikymo. 
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PROGRAMOS STRUKTŪRA 

 

1.1. PRIVALOMŲJŲ PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 

Modulio 

pavadinimas 

Valstybinis  

kodas 

LTKS 

lygis 

Trukmė 

(apimtis 

kreditais) 

Kompetencija (-jos), reikalingos 

mokytis šiame modulyje  

1. Įvadas į kirpėjo 

profesiją 

- - 5  

2. 

 

Plaukų priežiūra 4101201 IV 5  

3. 

 

Trumpalaikis 

plaukų 

sušukavimas 

4101202 IV 10 Prižiūrėti plaukus. 

4. 

 

Vyrų plaukų 

baziniai 

kirpimai 

4101203 IV 10 Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį 

plaukų sušukavimą. 

5. Moterų plaukų 

baziniai 

kirpimai 

4101204 IV 10 Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį 

plaukų sušukavimą; atlikti vyrų 

plaukų bazinius kirpimus. 

6. 

 

Ilgalaikis plaukų 

garbanojimas ir 

tiesinimas 

4101205 IV 9 Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį 

plaukų sušukavimą. 

7. 

 

Plaukų 

šviesinimas 

4101206 IV 10 Prižiūrėti plaukus. 

 

8. Plaukų dažymas 4101207 IV 10 Prižiūrėti plaukus; šviesinti plaukus. 

9. 

 

Šukuosenų 

modeliavimas 

4101208 IV 10 Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį 

plaukų sušukavimą; atlikti ilgalaikį 

plaukų garbanojimą ir tiesinimą. 

10. 

 

Įvadas į darbo 

rinką 

- - 10 Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį 

plaukų sušukavimą; atlikti vyrų 

plaukų bazinius kirpimus; atlikti 

moterų plaukų bazinius kirpimus; 

atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą ir 

tiesinimą; šviesinti plaukus; dažyti 

plaukus; modeliuoti šukuosenas. 

 

Paaiškinimas:  

1. Moduliuose ,,Įvadas į kirpėjo profesiją” ir „Įvadas į darbo rinką“ kompetencijos neįgijamos, 

tačiau atlikti modulių aprašuose numatytas užduotis būtina asmenims, siekiantiems įgyti 

kirpėjo kvalifikaciją. 

2. Modulis „Plaukų priežiūra“ yra būtinas, norint įgyti kompetencijas visuose privalomuose 

moduliuose. 
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1.2. PASIRENKAMŲJŲ PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS (susijusių 

su kvalifikacija) 

 

Eil. 

Nr. 

Modulio 

pavadinimas 

Valstybinis  

kodas 

LTKS 

lygis 

Trukmė 

(apimtis 

kreditais) 

Kompetencija (-jos), reikalingos 

mokytis šiame modulyje 

1. Plaukų 

priauginimas 

4101209 IV 5 Prižiūrėti plaukus. 

2. Plaukų 

komerciniai 

kirpimai 

4101210 IV 10 Prižiūrėti plaukus; atlikti vyrų plaukų 

bazinius kirpimus; atlikti moterų 

plaukų bazinius kirpimus. 

3. Konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimas 

4101211 IV 5 Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį 

plaukų sušukavimą; atlikti ilgalaikį 

plaukų garbanojimą ir tiesinimą; 

modeliuoti šukuosenas. 

4. Šukuosenų 

dekoravimas 

4101212 IV 5 Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį 

plaukų sušukavimą; atlikti vyrų plaukų 

bazinius kirpimus; atlikti moterų 

plaukų bazinius kirpimus; atlikti 

ilgalaikį plaukų garbanojimą ir 

tiesinimą; šviesinti plaukus; dažyti 

plaukus; modeliuoti šukuosenas. 

  

Paaiškinimas: Asmenims, siekiantiems įgyti kirpėjo kvalifikaciją, būtina įgyti visas privalomųjų 

modulių ir dviejų ar trijų pasirenkamųjų modulių kompetencijas, atitinkančias 15 kreditų.  

 

 

1.3.Galima, kitais teisės aktais reglamentuotų kompetencijų įgijimo, apimtis kreditais 

 

Siekiant įgyti kvalifikaciją, galima/privaloma (pabraukti) pasirinkti nesusijusių su kvalifikacija 

modulių, kurių bendra apimtis nėra didesnė nei 6 (skaičius) kreditai.  

Įgyjamos šios, kitais teisės aktais reglamentuotos, kompetencijos: 

1. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas  – 5 kreditai. 

2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose  – 1 kreditas.  
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3.1. PRIVALOMŲJŲ MODULIŲ APRAŠAI 

 

3.1.1. Įvadas į kirpėjo profesiją modulio aprašas  

Modulio paskirtis: Supažindinti mokinius su būsima profesine veikla ir modulinio profesinio 

mokymo specifika 

Pagrindiniai tikslai:  

Įvertinti asmens pasirengimą mokytis programoje.  

 

Modulio pavadinimas Įvadas į kirpėjo profesiją 

Modulio kodas - 

LTKS lygis – 

Apimtis kreditais 5 kreditai  

Reikalingas 

pasirengimas 

mokymuisi 

 

 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

Savarankiško sprendimų priėmimo; darbų ir sveikatos saugos; 

profesinės etikos. 

Modulio mokymosi 

rezultatai 

(išskaidyta 

kompetencija) 

Turinys, reikalingas rezultatams 

pasiekti 

Mokymo ir 

mokymosi 

metodai 

Mokymosi 

pasiekimų 

 įvertinimo 

kriterijai 

(slenkstiniai)* 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Apibūdinti kirpėjo 

profesiją ir jos 

teikiamas galimybes 

darbo pasaulyje. 

1.1. Tema. Kirpėjo profesija, jos 

specifika ir galimybės darbo 

rinkoje. 

1.2. Užduotys: 

1.2.1. Po ekskursijos į kirpyklą 

parašyti refleksiją, kurioje būtų 

apibūdinta:  

1) kirpėjo darbo specifika 

kirpykloje,  

2) kirpėjo profesijos samprata,  

3) kirpėjui reikalingos 

asmenybės savybės. 

1.2.2. Po ekskursijos į grožio 

saloną parašyti refleksiją, kurioje 

būtų apibūdinta:  

1) kirpėjo darbo specifika grožio 

salone  

2) kirpėjui reikalingos 

asmenybės savybės,  

3) privataus verslo galimybės. 

Pažintinis 

vizitas į  

grožio 

saloną. 

Apibūdinta kirpėjo 

profesija. 

Išvardintos ir 

paaiškintos kirpėjo 

profesijos 

teikiamos 

galimybės darbo 

pasaulyje. 
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1.2.3. Parašyti esė tema “Kodėl 

aš renkuosi kirpėjo profesiją”. 

2. Apibūdinti kirpėjo 

profesinę veiklą, 

veiklos procesus ir 

funkcijas/uždavinius. 

2.1. Tema. Kirpėjo profesinės 

veiklos procesai ir 

funkcijos/uždaviniai 

2.2. Užduotis: 

2.2.1. Išnagrinėti atskirus kirpėjo 

veiklos procesus ir 

funkcijas/uždavinius, kuriuos 

kirpėjas atlieka skirtingose darbo 

vietose. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

Išnagrinėta kirpėjo 

veikla.  

Išskirti veiklos 

procesai.  

Apibrėžtos kirpėjo 

funkcijos. 

3. Paaiškinti 

pagrindinius kirpėjo 

profesijos darbo ir 

sveikatos saugos 

reikalavimus. 

3.1. Tema. Kirpėjo profesijos 

darbo ir sveikatos saugos 

reikalavimai 

3.2. Užduotis: 

3.2.1. Aprašyti pagrindinius 

kirpėjo profesijos darbo ir 

sveikatos saugos reikalavimus. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

Aprašyti 

pagrindiniai  

kirpėjo profesijos 

darbo ir sveikatos 

saugos 

reikalavimai. 

4. Paaiškinti mokymosi  

Kirpėjo Programoje 

formas ir metodus, 

mokymosi pasiekimų 

įvertinimo kriterijus ir 

mokymosi pasiekimų 

demonstravimo formas 

bei metodus. 

4.1. Tema. Kirpėjo mokymo 

programos paskirtis ir struktūra. 

4.2. Užduotis: 

4.2.1. Parašyti refleksiją, kurioje 

būtų paaiškinta: 

mokymosi programoje formos ir 

metodai (kaip aš mokysiuosi); 

mokymosi pasiekimų įvertinimo 

kriterijai (ko aš išmoksiu, kokius 

gebėjimus įgysiu); 

mokymosi pasiekimų 

demonstravimo formos ir 

metodai (kaip aš 

pademonstruosiu tai, ką 

išmokau); 

suformuluoti klausimus, kurie 

iškilo rašant refleksiją (ko aš 

nesupratau ir dar norėčiau 

paklausti apie mokymąsi 

programoje). 

Programos 

analizė 

Pokalbis 

Išskirta programos 

mokymosi eiga,  

mokymosi formos 

ir metodai. 

Apibrėžti 

mokymosi 

pasiekimų 

įvertinimo 

kriterijai. 

Parinkti mokymosi 

pasiekimų 

demonstravimo 

formos bei 

metodai. 

Suformuluoti 

klausimai, kurie 

iškilo rašant 

refleksiją (ko aš 

nesupratau ir dar 

norėčiau paklausti 

apie mokymąsi 

programoje). 

5. Nagrinėti kirpėjo 

profesinės etikos 

principus. 

5.1. Tema. Kirpėjo profesinės 

etikos principai. 

5.2. Užduotis: 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Apibrėžti 

pagrindiniai 

kirpėjo profesinės 
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5.2.1. Išnagrinėti kirpėjo 

profesinės etikos principus. 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

etikos principai. 

6. Paaiškinti 

paruošiamuosius ir 

baigiamuosius klientų 

aptarnavimo darbus. 

6.1. Tema. Paruošiamieji ir 

baigiamieji darbai. 

6.2. Užduotis: 

6.2.1. Parašyti refleksiją, kurioje 

būtų apibūdinta:  

1) kirpėjo pasiruošimas darbui,  

2) kirpėjo darbo vietos 

paruošimas ir priežiūra teikiant 

paslaugas,  

3) kirpėjo įrankių, įrenginių ir 

kitų priemonių paruošimas, 

4) kirpėjo veiksmai baigus darbą. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

Apibūdintas 

kirpėjo 

pasiruošimas 

darbui. 

Paaiškintas kirpėjo 

darbo vietos 

paruošimas ir 

priežiūra teikiant 

paslaugas. 

Apibūdintas 

kirpėjo įrankių, 

įrenginių ir kitų 

priemonių 

paruošimas darbui.  

Išvardinti ir 

paaiškinti kirpėjo 

veiksmai baigus 

darbą. 

7. Paaiškinti kirpėjo 

įrankių ir įrenginių 

konstrukciją, laikymą 

bei priežiūrą. 

7.1. Tema. Kirpėjo įrankių ir 

įrenginių konstukcija, laikymas 

bei priežiūra. 

7.2. Užduotys: 

7.2.1. Apibūdinti kirpėjo 

įrankius, įrenginius ir kitas 

priemones.  

7.2.2. Išnagrinėti kirpėjo įrankių 

ir įrenginių konstrukciją ir 

veikimo principus. 

7.2.3. Išskirti kirpėjo įrankių ir 

įrenginių valymo, 

dezinfekavimo, sterilizavimo ir 

priežiūros ypatumus. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

Apibūdinti kirpėjo 

įrankiai, įrenginiai 

ir kitos priemonės. 

Apibrėžti kirpėjo 

įrankių ir įrenginių 

konstrukcija ir 

veikimo principai.  

Suformuluoti 

kirpėjo įrankių ir 

įrenginių valymo, 

dezinfekavimo, 

sterilizavimo ir 

priežiūros 

ypatumai. 

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Demonstruoti 

kirpėjo įrankių laikymo 

būdus, darbo technikas 

ir jų priežiūrą. 

1.1. Tema. Darbas kirpėjo 

įrankiais ir priežiūra. 

1.2. Užduotys: 

1.2.1. Pademonstruoti kirpėjo 

įrankių laikymo būdus ir darbo 

jais technikas.  

1.2.2. Pademonstruoti kirpėjo 

įrankių įrenginių ir kitų 

priemonių valymo, 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

Pademonstruoti 

kirpėjo įrankių 

laikymo būdai ir 

darbo jais 

technikos. 

Pademonstruotos 

kirpėjo įrankių, 

įrenginių ir ir kitų 

priemonių valymo, 
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dezinfekavimo, sterilizavimo ir 

priežiūros technologijas. 

dezinfekavimo, 

sterilizavimo ir 

priežiūros 

technologijos. 

2. Demonstruoti jau 

turimus, neformaliu 

ir/ar savaiminiu būdu 

įgytus, kirpėjo 

kvalifikacijai būdingus, 

gebėjimus. 

2.1. Tema. Šukuosenų 

modeliavimas. 

2.2. Užduotys: 

2.2.1. Sukurti ir pristatyti 

dieninės  šukuosenos 

modeliavimo  technologiją. 

2.2.2. Sukurti ir pristatyti 

šukuosenos pynimais 

modeliavimo technologiją. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

Pademonstruoti jau 

turimi, neformaliu 

ir/ar savaiminiu 

būdu įgyti, kirpėjo 

kvalifikacijai 

būdingi, gebėjimai. 

3. Į(si)vertinti 

trūkstamą pasirengimą, 

kuris reikalingas 

mokymuisi 

Programoje. 

3.1.Tema. Minimalūs 

reikalavimai pradedantiems 

mokytis Programoje. 

3.2. Užduotys: 

3.2.1. Užpildyti testą. 

3.2.2. Analizuoti gautus testo 

rezultatus. 

3.2.3. Sudaryti individualaus 

mokymo plano Programoje 

projektą. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimo 

stebėjimas, 

analizė ir 

vertinimas  

Testavimas 

Įsivertintas 

demonstruojamų 

gebėjimų lygis. 

Materialieji ištekliai Bendradarbiavimo sutartys:  

su grožio salonais. 

Mokymo/si medžiaga: 

Modulinės Kirpėjo profesinio mokymo programos aprašas. 

Testas turimiems gebėjimas vertinti. 

Kirpėjo profesinio rengimo standartas.  

Vadovėliai. 

Mokymo/si priemonės: 

Kirpykla su įrankiais įrenginiais ir kitomis priemonėmis.  

Teorinio mokymo klasė su techninėmis priemonėmis mokymui 

iliustruoti ir vizualizuoti. 

Kiti ištekliai: 

Bendradarbiavimo sutartys su grožio salonais.  

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 

pažymėjimą. 

Modulio rengėjai Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 
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rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 

 

 

Siūlomas įvadinio modulio įvertinimas – atlikta/neatlikta 
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3.1.2. Plaukų priežiūros modulio aprašas 

 

Modulio paskirtis: įgyti kompetenciją prižiūrėti plaukus. 

 

Modulio pavadinimas Plaukų priežiūra 

Modulio kodas 4101201 

LTKS lygis IV 

Apimtis kreditais 5 kreditai 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

1. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

2. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos  

3. Kritinio mąstymo  

4. Profesinės etikos  

5. Darbų ir sveikatos saugos 

6. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomenduo

jamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi 

pasiekimų 

įvertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Charakterizuoti 

plaukų ir galvos odos 

būklę. 

1.1. Tema. Plaukų ir galvos 

odos būklė. 

1.2. Užduotis:  

1.2.1. Užpildyti plaukų ir galvos 

odos būklės lentelę. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Plaukų ir 

galvos odos būklės 

lentelė užpildyta ne 

pagal pateiktus 

požymius. 

Gerai: 

1.2.1. Plaukų ir 

galvos odos būklės 

lentelė užpildyta 

pagal pateiktus 

požymius. 

Puikiai: 

1.2.1. Plaukų ir 

galvos odos būklės 

lentelė užpildyta 

pagal pateiktus 

požymius, 

akcentuoti jų 

pakitimai, pateikti 

argumentuoti 
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pavyzdžiai. 

2. Nagrinėti plaukų 

trinkimo technologiją. 

2.1. Tema. Plaukų trinkimo 

technologija. 

2.2. Užduotis:  

2.2.1. Apibūdinti plaukų 

trinkimo technologijos etapus ir 

paaiškinti jų reikšmę. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Plaukų 

trinkimo 

technologijos etapai 

apibūdinti 

nenuosekliai, 

nepaaiškinta jų 

reikšmė. 

Gerai: 

2.2.1. Plaukų 

trinkimo 

technologijos etapai 

apibūdinti 

nuosekliai, bet 

nepaaiškinta jų 

reikšmė. 

Puikiai: 

2.2.1. Plaukų 

trinkimo 

technologijos etapai 

apibūdinti 

nuosekliai, 

paaiškinta jų 

reikšmė. 

3. Nagrinėti galvos 

masažo technologiją. 

3.1. Tema. Galvos masažo 

technologija. 

3.2. Užduotis:  

3.2.1. Sugrupuoti galvos masažo 

judesius pagal poveikį ir 

paaiškinti masažavimo taisykles. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Galvos 

masažo judesiai 

sugrupuoti, bet 

neatsižvelgta į jų 

poveikį. 

Gerai: 

3.2.1. Galvos 

masažo judesiai 

sugrupuoti pagal 

poveikį. 

Puikiai: 

3.2.1. Galvos 

masažo judesiai 

sugrupuoti pagal 

poveikį ir 
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paaiškintos 

masažavimo 

taisyklės. 

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Vertinti galvos odos 

būklę.  

1.1. Tema. Galvos odos būklės 

įvertinimas. 

1.2. Užduotis:  

1.2.1. Nustatyti galvos odos 

būklę pagal duotą instrukciją ir 

paaiškinti pakitimus. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Nustatant 

galvos odos būklę 

nesilaikyta duotos 

instrukcijos. 

Gerai: 

1.2.1. Galvos odos 

būklė nustatyta 

pagal duotą 

instrukciją. 

Puikiai: 

1.2.1. Galvos odos 

būklė nustatyta 

pagal duotą 

instrukciją ir 

paaiškinti pakitimai. 

2. Vertinti plaukų būklę.  2.1. Tema. Plaukų būklės 

įvertinimas. 

2.2. Užduotis:  

2.2.1. Nustatyti plaukų būklę 

pagal duotą instrukciją ir 

paaiškinti pakitimus. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Nustatant 

plaukų būklę 

nesilaikyta duotos 

instrukcijos. 

Gerai: 

2.2.1. Plaukų būklė 

įvertinta nustatyta 

pagal duotą 

instrukciją. 

Puikiai: 

2.2.1. Plaukų būklė 

nustatyta pagal 

duotą instrukciją ir 

paaiškinti pakitimai. 

3. Profesionaliai naudoti 

kosmetines priemones. 

3.1. Tema. Kosmetinių 

priemonių parinkimas. 

3.2. Užduotis:  

3.2.1. Parinkti kosmetines 

priemones pagal nustatytą 

plaukų ir galvos odos būklę. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Kosmetinės 

priemonės parinktos 

neatsižvelgiant į 



 

17 

 

nustatytą plaukų ir 

galvos odos būklę. 

Gerai: 

3.2.1. Kosmetinės 

priemonės parinktos 

pagal nustatytą 

plaukų ir galvos 

odos būklę. 

Puikiai: 

3.2.1. Kosmetinės 

priemonės parinktos 

pagal nustatytą 

plaukų ir galvos 

odos būklę, išskirta 

ekologinių 

priemonių grupė. 

4. Demonstruoti plaukų 

trinkimą. 

4.1. Tema. Plaukų trinkimas. 

4.2. Užduotis:  

4.2.1. Pagal technologiją tiksliai 

atlikti plaukų trinkimo 

veiksmus. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

Patenkinamai: 

4.2.1. Plaukų 

trinkimo veiksmai 

atlikti nesilaikant 

technologijos.  

Gerai: 

4.2.1. Plaukų 

trinkimo veiksmai 

atlikti pagal 

technologiją. 

Puikiai: 

4.2.1. Plaukų 

trinkimo veiksmai 

tiksliai atlikti pagal 

technologiją, 

judesiai apgalvoti ir 

tikslūs. 

5. Demonstruoti galvos 

masažą. 

5.1. Tema. Galvos masažas 

5.2. Užduotis:  

5.2.1. Pagal instrukciją tiksliai 

atlikti galvos masažo judesius. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

Patenkinamai: 

5.2.1. Galvos 

masažo judesiai 

atlikti ne pagal 

instrukciją.  

Gerai: 

5.2.1. Galvos 

masažo judesiai 

atlikti pagal 

instrukciją. 
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Puikiai: 

5.2.1. Galvos 

masažo judesiai 

tiksliai atlikti pagal 

instrukciją, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju)..80 

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius ................................................24 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius .....................................25 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius ...............................6 

Iš viso ..................................................................................................135 

Materialieji ištekliai: Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skeneris, televizorius, 

DVD grotuvas, vadovėliai, katalogai, žurnalai, kompiuterinės 

programos, vaizdo įrašai, ekranas, lenta, manekenų galvos ir stovai 

vadovėliai, pamokų prezentacijos, dalomoji medžiaga. 

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 

pažymėjimą. 

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 
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3.1.3. Trumpalaikio plaukų sušukavimo modulio aprašas 

 

Modulio paskirtis: įgyti trumpalaikio plaukų sušukavimo kompetenciją. 

 

Modulio pavadinimas Trumpalaikis plaukų sušukavimas 

Modulio kodas 4101202 

LTKS lygis IV 

Apimtis kreditais 10 kreditų 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

Prižiūrėti plaukus. 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

1. Kūrybiškumo  

2. Profesinės etikos  

3. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

4. Komandinio darbo  

5. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos  

6. Iniciatyvumo ir verslumo 

7. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

8. Kritinio  mąstymo 

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomenduo

jamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi pasiekimų 

įvertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Nagrinėti kirpėjo 

meno vystymosi raidą. 

1.1. Tema. Kirpėjo meno 

vystymosi raida. 

1.2. Užduotis:  

1.2.1. Pagal duotą planą 

apibūdinti konkrečios istorinės 

epochos kirpėjo meno vystymosi 

raidą.  

Veiklos 

procesų 

stebėjimas; 

Situacijos 

analizė; 

Diskusija. 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Konkrečios 

istorinės epochos 

kirpėjo meno 

vystymosi raida 

apibūdinta netiksliai ir 

nesilaikant duoto 

plano.  

Gerai: 

1.2.1. Konkrečios 

istorinės epochos 

kirpėjo meno 

vystymosi raida 

apibūdinta pagal duotą 

planą. 

Puikiai: 

1.2.1. Konkrečios 

istorinės epochos 

kirpėjo meno 
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vystymosi raida 

apibūdinta pagal duotą 

planą, pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

2. Charakterizuoti 

plaukus standinančias  ir 

fiksuojančias kosmetines 

priemones. 

2.1. Tema. Plaukus 

standinančios ir fiksuojančios 

kosmetinės priemonės. 

2.2. Užduotis: 

2.2.1. Pagal paskirtį ir 

atitinkamas indikacijas 

sugrupuoti plaukus 

standinančias ir fiksuojančias 

kosmetines priemones. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas; 

Situacijos 

analizė; 

Diskusija. 

 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Plaukus 

standinančios ir 

fiksuojančios 

kosmetinės priemonės 

sugrupuotos 

neatsižvelgiant į jų  

paskirtį ir atitinkamas 

indikacijas.   

Gerai: 

2.2.1. Plaukus 

standinančios ir 

fiksuojančios 

kosmetinės priemonės 

sugrupuotos pagal jų  

paskirtį ir atitinkamas 

indikacijas.   

Puikiai: 

2.2.1. Plaukus 

standinančios ir 

fiksuojančios 

kosmetinės priemonės 

sugrupuotos pagal jų  

paskirtį ir atitinkamas 

indikacijas, išskirta 

ekologinių priemonių 

grupė, pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

3. Nagrinėti trumpalaikio 

plaukų sušukavimo 

bangomis technologijų 

ypatumus. 

3.1. Tema. Trumpalaikio plaukų 

sušukavimo bangomis 

technologija. 

3.2. Užduotys:  

3.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką aprašyti 

pirštais spaustdžiant bangas 

taisykles. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas; 

Situacijos 

analizė; 

Diskusija. 

 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Pirštais 

spaudžiant bangas 

taisyklės aprašytos 

nesilaikant veiksmų 
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3.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką įvardinti 

bangų atlikimo fenu taisykles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Pagal veiksmų 

technologinę seką paaiškinti 

bangų atlikimo žnyplėmis 

taisykles. 

 

 

 

 

 

technologinės sekos. 

Gerai: 

3.2.1. Pirštais 

spaudžiant bangas 

taisyklės aprašytos 

pagal veiksmų 

technologinę seką.  

Puikiai: 

3.2.1. Pirštais 

spaudžiant bangas 

taisyklės aprašytos 

pagal veiksmų 

technologinę seką, 

akcentuoti pagrindiniai 

etapai. 

 

Patenkinamai: 

3.2.2. Bangų atlikimo 

fenu taisyklės 

įvardintos nesilaikant 

veiksmų technologinės 

sekos. 

Gerai: 

3.2.2. Bangų atlikimo 

fenu taisyklės 

įvardintos pagal 

veiksmų technologinę 

seką.  

Puikiai: 

3.2.2. Bangų atlikimo 

fenu taisyklės 

įvardintos pagal 

veiksmų technologinę 

seką, akcentuoti darbo 

saugos reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

3.2.3. Bangų atlikimo 

žnyplėmis taisyklės 

paaiškintos nesilaikant 

veiksmų technologinės 

sekos. 

Gerai: 

3.2.3. Bangų atlikimo 

žnyplėmis taisyklės 
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3.2.4. Pagal veiksmų 

technologinę seką duotoje 

lentelėje identifikuoti ir 

sunumeruoti bangų atlikimo 

suktukais taisykles. 

 

paaiškintos pagal 

veiksmų technologinę 

seką.  

Puikiai: 

3.2.3. Bangų atlikimo 

žnyplėmis taisyklės 

paaiškintos pagal 

veiksmų technologinę 

seką, akcentuoti darbo 

saugos reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

3.2.4. Bangų atlikimo 

suktukais taisyklės 

duotoje lentelėje 

identifikuotos ir 

sunumeruotos ne pagal 

veiksmų technologinę 

seką. 

Gerai: 

3.2.4. Bangų atlikimo 

suktukais taisyklės 

duotoje lentelėje 

identifikuotos ir 

sunumeruotos pagal 

veiksmų technologinę 

seką. 

Puikiai: 

3.2.4. Bangų atlikimo 

suktukais taisyklės 

duotoje lentelėje 

identifikuotos ir 

sunumeruotos pagal 

veiksmų technologinę 

seką, akcentuoti darbo 

saugos reikalavimai. 

4. Nagrinėti trumpalaikio 

plaukų sušukavimo 

technologijų ypatumus. 

4.1. Tema. Trumpalaikio plaukų 

sušukavimo technologija.  

4.2. Užduotys:  

4.2.1. Duotoje instrukcijoje 

tiksliai sužymėti trumpalaikio 

plaukų sušukavimo suktukais 

technologijos veiksmų seką. 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė; 

Diskusija. 

 

 

Patenkinamai: 

4.2.1. Veiksmų seka 

duotoje instrukcijoje 

sužymėta nesilaikant 

trumpalaikio plaukų 

sušukavimo suktukais 

technologijos.  
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4.2.2. Duotame veiksmų 

rinkinyje išskirti trumpalaikio 

plaukų sušukavimo fenu 

technologiją atitinkančią 

veiksmų seką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Duotame veiksmų 

rinkinyje išskirti trumpalaikio 

plaukų sušukavimo žnyplėmis 

technologiją atitinkančią 

Gerai: 

4.2.1. Veiksmų seka 

duotoje instrukcijoje 

sužymėta pagal 

trumpalaikio plaukų 

sušukavimo suktukais 

technologiją. 

Puikiai: 

4.2.1. Veiksmų seka 

duotoje instrukcijoje 

sužymėta pagal 

trumpalaikio plaukų 

sušukavimo suktukais 

technologiją, 

akcentuoti darbo 

saugos reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

4.2.2. Duotame 

rinkinyje šskirta 

veiksmų seka 

neatitinka trumpalaikio 

plaukų sušukavimo 

fenu technologijos.  

Gerai: 

4.2.2. Duotame 

rinkinyje šskirta 

veiksmų seka atitinka 

trumpalaikio plaukų 

sušukavimo fenu 

technologiją. 

Puikiai: 

4.2.2. Duotame 

rinkinyje šskirta 

veiksmų seka atitinka 

trumpalaikio plaukų 

sušukavimo fenu 

technologiją, 

akcentuoti pagrindiniai 

etapai. 

 

Patenkinamai: 

4.2.3. Duotame 

rinkinyje išskirta 

veiksmų seka ir darbo 
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veiksmų seką ir darbo saugos 

reikalavimus. 

 

saugos reikalavimai 

neatitinka trumpalaikio 

plaukų sušukavimo 

žnyplėmis 

technologijos.  

Gerai: 

4.2.3. Duotame 

rinkinyje išskirta 

veiksmų seka ir darbo 

saugos reikalavimai 

atitinka trumpalaikio 

plaukų sušukavimo 

žnyplėmis 

technologiją. 

Puikiai: 

4.2.3. Duotame 

rinkinyje išskirta 

veiksmų seka ir darbo 

saugos reikalavimai 

atitinka trumpalaikio 

plaukų sušukavimo 

žnyplėmis 

technologiją, 

akcentuotos 

sušukavimo žnyplėmis 

inovacijos. 

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Demonstruoti 

trumpalaikio plaukų 

sušukavimo bangomis 

technikas. 

1.1. Tema. Trumpalaikio plaukų 

sušukavimo bangomis technikos. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruoti bangų 

formavimo pirštais veiksmus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Bangų 

formavimo pirštais 

veiksmai 

pademonstruoti 

nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos.  

Gerai: 

1.2.1. Bangų 

formavimo pirštais 

veiksmai 

pademonstruoti 

laikantis technologinės 

instrukcijos.  

Puikiai: 
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1.2.2. Pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruoti bangų 

formavimo fenu veiksmus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruoti bangų 

formavimo žnyplėmis veiksmus.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Bangų 

formavimo pirštais 

veiksmai 

pademonstruoti 

laikantis technologinės 

instrukcijos, saugaus 

darbo ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

1.2.2. Bangų 

formavimo fenu 

veiksmai 

pademonstruoti 

nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos. 

Gerai: 

1.2.2. Bangų 

formavimo fenu 

veiksmai 

pademonstruoti 

laikantis technologinės 

instrukcijos. 

Puikiai: 

1.2.2. Bangų 

formavimo fenu 

veiksmai 

pademonstruoti 

laikantis technologinės 

instrukcijos, saugaus 

darbo ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

1.2.3. Bangų 

formavimo žnyplėmis 

veiksmai 

pademonstruoti 

nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos. 

Gerai: 

1.2.3. Bangų 

formavimo žnyplėmis 
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1.2.4. Pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruoti bangų 

formavimo suktukais veiksmus.  

veiksmai 

pademonstruoti 

laikantis technologinės 

instrukcijos.  

Puikiai: 

1.2.3. Bangų 

formavimo žnyplėmis 

veiksmai 

pademonstruoti 

laikantis technologinės 

instrukcijos, saugaus 

darbo ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

1.2.4. Bangų 

formavimo suktukais 

veiksmai 

pademonstruoti 

nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos.  

Gerai: 

1.2.4. Bangų 

formavimo suktukais 

veiksmai 

pademonstruoti 

laikantis technologinės 

instrukcijos.  

Puikiai: 

1.2.4. Bangų 

formavimo suktukais 

veiksmai 

pademonstruoti 

laikantis technologinės 

instrukcijos, saugaus 

darbo ir higienos 

reikalavimų. 

2. Demonstruoti 

trumpalaikio plaukų 

sušukavimo suktukais 

technikas. 

2.1. Tema. Trumpalaikio plaukų 

sušukavimo suktukais technikos. 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pagal instrukciją 

demonstruoti tikslią klasikinio 

plaukų  sukimo suktukais 

judesių atlikimo techniką. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Klasikinio 

plaukų sukimo 

suktukais judesių 

atlikimo technika 
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2.2.2. Pritaikyti klasikinės 

plaukų sukimo suktukais 

technikos veiksmus sukimui 

suktukais pagal būsimą 

šukuoseną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pademonstruota 

netiksliai ir nesilaikant 

instrukcijos. 

Gerai: 

2.2.1. Klasikinio 

plaukų sukimo 

suktukais judesių 

atlikimo technika 

pademonstruota pagal 

instrukciją, bet yra 

netikslumų. 

Puikiai: 

2.2.1. Klasikinio 

plaukų sukimo 

suktukais judesių 

atlikimo technika 

pademonstruota tiksliai 

pagal instrukciją, 

demonstruoja 

patobulintus 

klasikinius veiksmus. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Klasikinės 

plaukų sukimo 

suktukais technikos 

veiksmai nepritaikyti 

sukimui suktukais 

pagal būsimą 

šukuoseną.  

Gerai: 

2.2.2. Klasikinės 

plaukų sukimo 

suktukais technikos 

veiksmai pritaikyti 

sukimui suktukais 

pagal būsimą 

šukuoseną.  

Puikiai: 

2.2.2. Klasikinės 

plaukų sukimo 

suktukais technikos 

veiksmai pritaikyti 

sukimui suktukais 

pagal būsimą 
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2.2.3. Pagal instrukciją 

demonstruoti tikslią plaukų  

sukimo suktukais šachmatiniu 

būdu judesių atlikimo techniką. 

 

šukuoseną, 

demonstruoja 

patobulintus 

klasikinius veiksmus. 

 

Patenkinamai: 

2.2.3. Plaukų sukimo 

suktukais šachmatiniu 

būdu judesių atlikimo 

technika 

pademonstruota 

netiksliai ir nesilaikant 

instrukcijos. 

Gerai: 

2.2.3. Plaukų sukimo 

suktukais šachmatiniu 

būdu judesių atlikimo 

technika 

pademonstruota pagal 

instrukciją, bet yra 

netikslumų. 

Puikiai: 

2.2.3. Plaukų sukimo 

suktukais šachmatiniu 

būdu judesių atlikimo 

technika 

pademonstruota tiksliai 

pagal instrukciją, 

demonstruoja 

patobulintus 

klasikinius veiksmus. 

3. Demonstruoti 

trumpalaikio plaukų 

sušukavimo žnyplėmis 

technikas. 

3.1. Tema. Trumpalaikio plaukų 

sušukavimo žnyplėmis 

technikos. 

3.2. Užduotys:  

3.2.1. Pagal instrukciją tiksliai 

atlikti plaukų sušukavimo 

klasikinėmis žnyplėmis 

veiksmus.  

 

 

 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Plaukų 

sušukavimo 

klasikinėmis 

žnyplėmis veiksmai 

netikslūs ir atlikti ne 

pagal instrukciją.  

Gerai: 

3.2.1. Plaukų 

sušukavimo 

klasikinėmis 
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3.2.2. Pagal instrukciją tiksliai 

atlikti plaukų sušukavimo 

tiesinimo žnyplėmis veiksmus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Pagal instrukciją tiksliai 

atlikti plaukų sušukavimo 

figūrinėmis žnyplėmis veiksmus. 

 

žnyplėmis veiksmai 

atlikti pagal 

instrukciją.  

Puikiai: 

3.2.1. Plaukų 

sušukavimo 

klasikinėmis 

žnyplėmis veiksmai 

tiksliai atlikti laikantis 

instrukcijos, saugaus 

darbo ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

3.2.2. Plaukų 

sušukavimo tiesinimo 

žnyplėmis veiksmai 

netikslūs ir atlikti ne 

pagal instrukciją. 

Gerai: 

3.2.2. Plaukų 

sušukavimo tiesinimo 

žnyplėmis veiksmai 

atlikti pagal 

instrukciją.  

Puikiai: 

3.2.2. Plaukų 

sušukavimo tiesinimo 

žnyplėmis veiksmai 

tiksliai atlikti laikantis 

instrukcijos, saugaus 

darbo ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

3.2.3. Plaukų 

sušukavimo 

figūrinėmis žnyplėmis 

veiksmai netikslūs ir 

atlikti ne pagal 

instrukciją.  

Gerai: 

3.2.3. Plaukų 

sušukavimo 

figūrinėmis žnyplėmis 
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veiksmai atlikti pagal 

instrukciją.  

Puikiai: 

3.2.3. Plaukų 

sušukavimo 

figūrinėmis žnyplėmis 

veiksmai tiksliai atlikti 

laikantis instrukcijos, 

saugaus darbo ir 

higienos reikalavimų. 

4. Demonstruoti 

trumpalaikio plaukų 

sušukavimo fenu 

technikas. 

4.1. Tema. Trumpalaikio plaukų 

sušukavimo fenu technikos. 

4.2. Užduotys:  

4.2.1. Pagal instrukciją 

demonstruoti tikslią plaukų  

sušukavimo fenu, naudojant 

apvalius šepečius, judesių 

atlikimo techniką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Pagal instrukciją 

demonstruoti tikslią plaukų  

sušukavimo fenu, naudojant 

stačiakampius šepečius, judesių 

atlikimo techniką. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas. 

 

 

Patenkinamai: 

4.2.1. Plaukų 

sušukavimo fenu, 

naudojant apvalius 

šepečius, judesių 

atlikimo technika 

pademonstruota 

netiksliai ir ne pagal  

instrukciją. 

Gerai: 

4.2.1. Plaukų 

sušukavimo fenu, 

naudojant apvalius 

šepečius, judesių 

atlikimo technika 

pademonstruota pagal  

instrukciją. 

Puikiai: 

4.2.1. Plaukų 

sušukavimo fenu, 

naudojant apvalius 

šepečius, judesių 

atlikimo technika 

pademonstruota tiksliai 

pagal  instrukciją, 

saugaus darbo ir 

higienos reikalavimus. 

 

Patenkinamai: 

4.2.2. Plaukų 

sušukavimo fenu, 

naudojant 

stačiakampius 
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4.2.3. Pagal instrukciją 

demonstruoti tikslią plaukų  

sušukavimo fenu, naudojant 

difuzorių, judesių atlikimo 

techniką. 

 

šepečius, judesių 

atlikimo technika 

pademonstruota 

netiksliai ir ne pagal  

instrukciją. 

Gerai: 

4.2.2. Plaukų 

sušukavimo fenu, 

naudojant 

stačiakampius 

šepečius, judesių 

atlikimo technika 

pademonstruota pagal  

instrukciją. 

Puikiai: 

4.2.2. Plaukų 

sušukavimo fenu, 

naudojant 

stačiakampius 

šepečius, judesių 

atlikimo technika 

pademonstruota tiksliai 

pagal  instrukciją, 

saugaus darbo ir 

higienos reikalavimus. 

 

Patenkinamai: 

4.2.3. Plaukų 

sušukavimo fenu, 

naudojant difuzorių, 

judesių atlikimo 

technika 

pademonstruota 

netiksliai ir ne pagal  

instrukciją. 

Gerai: 

4.2.3. Plaukų 

sušukavimo fenu, 

naudojant 

stačiakampius 

šepečius, judesių 

atlikimo technika 

pademonstruota pagal  

instrukciją. 

Puikiai: 
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4.2.3. Plaukų 

sušukavimo fenu, 

naudojant difuzorių, 

judesių atlikimo 

technika 

pademonstruota tiksliai 

pagal  instrukciją, 

saugaus darbo ir 

higienos reikalavimų. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju) ...190  

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius  ..................................................24 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius  .......................................50 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius ................................6 

Iš viso.......................................................................................................270 

Materialieji ištekliai: Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skeneris, televizorius, DVD 

grotuvas, vadovėliai, katalogai, žurnalai, kompiuterinės programos, vaizdo 

įrašai, ekranas, lenta, manekenų galvos ir stovai vadovėliai, pamokų 

prezentacijos, dalomoji medžiaga. 

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 

pažymėjimą. 

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 
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3.1.4. Vyrų plaukų baziniai kirpimai modulio aprašas  

 

Modulio paskirtis: įgyti vyrų plaukų bazinių kirpimų kompetenciją.  

 

Modulio pavadinimas Vyrų plaukų baziniai kirpimai 

Modulio kodas 4101203 

LTKS lygis IV 

Apimtis kreditais 10 kreditų 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą. 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

1. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

2. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos  

3. Kritinio mąstymo  

4. Profesinės etikos  

5. Darbų ir sveikatos saugos 

6. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomenduo

jamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi pasiekimų 

įvertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Charakterizuoti 

plaukų kirpimo 

operacijas/technikas. 

1.1. Tema. Plaukų kirpimo 

operacijos/technikos. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Aprašyti pagal 

technologinę seką plaukų 

kirpimo mašinėle technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Plaukų kirpimo 

mašinėle technikos 

aprašytos, tačiau ne 

pagal technologinę 

seką. 

Gerai: 

1.2.1. Plaukų kirpimo 

mašinėle technikos 

aprašytos pagal 

technologinę seką. 

Puikiai: 

1.2.1. 1.2.1. Plaukų 

kirpimo mašinėle 

technikos aprašytos 

pagal technologinę 

seką, akcentuoti 

pagrindiniai etapai bei 

darbų ir higienos 

saugos reikalavimai. 
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1.2.2. Aprašyti pagal 

technologinę seką plaukų 

kirpimo per pirštus technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Aprašyti pagal 

technologinę seką plaukų 

tušavimo technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Aprašyti pagal 

technologinę seką plaukų 

 

Patenkinamai: 

1.2.2. Plaukų kirpimo 

per pirštus technikos 

aprašytos, tačiau ne 

pagal technologinę 

seką. 

Gerai: 

1.2.2. Plaukų kirpimo 

per pirštus technikos 

aprašytos pagal 

technologinę seką. 

Puikiai: 

1.2.2.  Plaukų kirpimo 

per pirštus technikos 

aprašytos pagal 

technologinę seką, 

akcentuoti 

pagrindiniai etapai bei 

darbų ir higienos 

saugos reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

1.2.3. Plaukų 

tušavimo technikos 

aprašytos, tačiau ne 

pagal technologinę 

seką. 

Gerai: 

1.2.3. Plaukų 

tušavimo technikos 

aprašytos pagal 

technologinę seką. 

Puikiai: 

1.2.3. Plaukų 

tušavimo technikos 

aprašytos pagal 

technologinę seką, 

akcentuoti 

pagrindiniai etapai bei 

darbų ir higienos 

saugos reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

1.2.4. Plaukų 
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filiravimo technikas. filiravimo technikos 

aprašytos, tačiau ne 

pagal technologinę 

seką. 

Gerai: 

1.2.4. Plaukų 

filiravimo technikos 

aprašytos pagal 

technologinę seką. 

Puikiai: 

1.2.4. Plaukų t 

filiravimo technikos 

aprašytos pagal 

technologinę seką, 

akcentuoti 

pagrindiniai etapai bei 

darbų ir higienos 

saugos reikalavimai. 

2. Nagrinėti vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

technologijų ypatumus.  

2.1. Tema. Vyrų plaukų bazinių 

kirpimų technologijos. 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Nupiešti vyrų plaukų 

kirpimo „Linija“ formų schemas 

bei aprašyti jų kirpimų  

technologinę seką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Linija“ formų 

schemos nupieštos,  

tačiau jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta neišsamiai. 

Gerai: 

2.2.1 Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Linija“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta. 

Puikiai: 

2.2.1. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Linija“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta, akcentuoti 

pagrindiniai etapai.  
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2.2.2. Nupiešti vyrų plaukų 

bazinių kirpimų „Gradavimas“ 

formas bei aprašyti jų kirpimų  

technologinę seką. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Nupiešti vyrų plaukų 

bazinių kirpimų „Iškarpymas“ 

formas bei aprašyti jų kirpimų  

technologinę seką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Gradavimas“ formų 

schemos nupieštos,  

tačiau jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta neišsamiai. 

Gerai: 

2.2.2. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Gradavimas“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta. 

Puikiai: 

2.2.2. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Gradavimas“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta, akcentuoti 

pagrindiniai etapai.  

 

Patenkinamai: 

2.2.3. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Iškarpymas“ formų 

schemos nupieštos,  

tačiau jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta neišsamiai. 

Gerai: 

2.2.3. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Iškarpymas“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta. 

Puikiai: 

2.2.3. Vyrų plaukų 
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2.2.4. Nupiešti vyrų plaukų 

bazinių kirpimų „aikštelės“ 

formų schemas bei aprašyti jų 

kirpimų  technologinę seką. 

bazinių kirpimų 

„Iškarpymas“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta, akcentuoti 

pagrindiniai etapai.  

 

Patenkinamai: 

2.2.4. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

„aikštelės“ formų 

schemos nupieštos,  

tačiau  jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta neišsamiai. 

Gerai: 

2.2.4. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Iškarpymas“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta. 

Puikiai: 

2.2.4. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Iškarpymas“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta, akcentuoti 

pagrindiniai etapai.  

3. Nagrinėti barzdos ir 

ūsų kirpimų technologijų 

ypatumus. 

3.1. Tema. Barzdos ir ūsų 

kirpimų technologijos. 

3.2. Užduotis:  

3.2.1. Nupiešti barzdos ir ūsų  

kirpimų formų schemas bei 

aprašyti jų kirpimų  technologinę 

seką. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Barzdos ir ūsų 

kirpimų formų 

schemos nupieštos,  

tačiau jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta neišsamiai. 

Gerai: 

3.2.1. Barzdos ir ūsų 
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kirpimų formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta. 

Puikiai: 

3.2.1. Barzdos ir ūsų 

kirpimų formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta, akcentuoti 

pagrindiniai etapai. 

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Demonstruoti plaukų 

kirpimo operacijas. 

1.1. Tema. Plaukų kirpimo 

operacijos. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruoti plaukų kirpimo 

mašinėle technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruoti plaukų kirpimo 

per pirštus technikas. 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Plaukų kirpimo 

mašinėle technikos 

pagal technologinę 

instrukciją 

pademonstruotos, 

tačiau yra netikslumų. 

Gerai: 

1.2.1. Plaukų kirpimo 

mašinėle technikos 

pagal technologinę 

instrukciją 

pademonstruotos. 

Puikiai: 

1.2.1. Plaukų kirpimo 

mašinėle technikos 

pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruotos, 

laikantis saugaus 

darbo ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

1.2.2. Plaukų kirpimo 

per pirštus technikos 

pagal technologinę 

instrukciją 

pademonstruotos, 

tačiau yra netikslumų. 
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1.2.3. Pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruoti plaukų tušavimo 

technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruoti plaukų 

filiravimo technikas. 

Gerai: 

1.2.2. Plaukų kirpimo 

per pirštus technikos 

pagal technologinę 

instrukciją 

pademonstruotos. 

Puikiai: 

1.2.2. Plaukų kirpimo 

per pirštus technikos 

pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruotos, 

laikantis saugaus 

darbo ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

1.2.3. Plaukų kirpimo 

tušavimo technikos 

pagal technologinę 

instrukciją 

pademonstruotos, 

tačiau yra netikslumų. 

Gerai: 

1.2.3. Plaukų kirpimo 

tušavimo technikos 

pagal technologinę 

instrukciją 

pademonstruotos. 

Puikiai: 

1.2.3. Plaukų kirpimo 

tušavimo technikos 

pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruotos, 

laikantis saugaus 

darbo ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

1.2.4. Plaukų kirpimo 

filiravimo technikos 

pagal technologinę 

instrukciją 

pademonstruotos, 
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tačiau yra netikslumų. 

Gerai: 

1.2.4. Plaukų kirpimo 

filiravimo technikos 

pagal technologinę 

instrukciją 

pademonstruotos. 

Puikiai: 

1.2.4. Plaukų kirpimo 

filiravimo technikos 

pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruotos, 

laikantis saugaus 

darbo ir higienos 

reikalavimų. 

2. Demonstruoti vyrų 

plaukų bazinių kirpimų 

technologijas. 

2.1. Tema. Vyrų plaukų bazinių 

kirpimų technologijos. 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pademonstruoti tikslią 

vyrų plaukų bazinio kirpimo 

„Linija“ technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Pademonstruoti tikslią 

vyrų plaukų bazinio kirpimo 

„Gradavimas“ technologiją. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Vyrų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Linija“ technologija 

pademonstruota, 

tačiau nesilaikant 

tikslumo.  

Gerai: 

2.2.1. Vyrų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Linija“ technologija 

pademonstruota 

nuosekliai ir tiksliai. 

Puikiai: 

2.2.1. Vyrų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Linija“ technologija 

pademonstruota 

nuosekliai ir tiksliai, 

laikantis saugaus 

darbo  ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Vyrų plaukų 

bazinio kirpimo 
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2.2.3. Pademonstruoti tikslią 

vyrų plaukų bazinio kirpimo 

„Iškarpymas“ technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gradavimas“ 

technologija 

pademonstruota, 

tačiau nesilaikant 

tikslumo.  

Gerai: 

2.2.2. Vyrų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Gradavimas“ 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai ir tiksliai. 

Puikiai: 

2.2.2. Vyrų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Gradavimas“ 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai ir tiksliai, 

laikantis saugaus 

darbo  ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

2.2.3. Vyrų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Iškarpymas“ 

technologija 

pademonstruota, 

tačiau nesilaikant 

tikslumo.  

Gerai: 

2.2.3. Vyrų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Iškarpymas“ 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai ir tiksliai. 

Puikiai: 

2.2.3. Vyrų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Iškarpymas“ 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai ir tiksliai, 
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2.2.4. Pademonstruoti pagal 

tikslias instrukcijas vyrų plaukų 

bazinių kirpimų technologijas. 

laikantis saugaus 

darbo  ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

2.2.4. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

technologijos 

pademonstruotos, 

tačiau nesilaikant  

tikslių instrukcijų.  

Gerai: 

2.2.4. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

technologijos 

pademonstruotos 

nuosekliai ir pagal 

tikslias instrukcijas. 

Puikiai: 

2.2.4. Vyrų plaukų 

bazinių kirpimų 

technologijos 

pademonstruotos 

nuosekliai ir pagal 

tikslias instrukcijas, 

laikantis saugaus 

darbo  ir higienos 

reikalavimų. 

3. Demonstruoti barzdos 

ir ūsų kirpimo 

technologijas. 

3.1. Tema. Barzdos ir ūsų 

kirpimo technologijos. 

3.2. Užduotis:  

3.2.1. Pagal instrukciją tiksliai 

atlikti barzdos ir ūsų kirpimo 

technologijas. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Barzdos ir ūsų 

kirpimų technologijos 

pademonstruotos, 

tačiau nesilaikant 

tikslių instrukcijų.  

Gerai: 

3.2.1. Barzdos ir ūsų 

kirpimų technologijos 

pademonstruotos 

pagal tikslias 

instrukcijas ir 

nuosekliai. 

Puikiai: 

3.2.1. Barzdos ir ūsų 
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kirpimų technologijos 

pademonstruotos 

pagal tikslias 

instrukcijas ir 

nuosekliai, 

 laikantis saugaus 

darbo ir higienos 

reikalavimų. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju)...190 

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius  ..................................................24 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius  .....................................50 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius ................................6 

Iš viso......................................................................................................270 

Materialieji ištekliai: Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skeneris, televizorius, DVD 

grotuvas, vadovėliai, katalogai, žurnalai, kompiuterinės programos, 

vaizdo įrašai, ekranas, lenta, manekenų galvos ir stovai vadovėliai, 

pamokų prezentacijos, dalomoji medžiaga. 

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 

pažymėjimą. 

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 
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3.1.5. Moterų plaukų baziniai kirpimai modulio aprašas  

 

Modulio paskirtis: įgyti moterų plaukų bazinių kirpimų kompetenciją.  

 

Modulio pavadinimas Moterų plaukų baziniai kirpimai 

Modulio kodas 4101204 

LTKS lygis IV 

Apimtis kreditais 10 kreditų 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą; atlikti vyrų 

plaukų bazinius kirpimus. 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

1. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

2. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos  

3. Kritinio mąstymo  

4. Profesinės etikos  

5. Darbų ir sveikatos saugos 

6. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomenduo

jamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi pasiekimų 

įvertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

2. Nagrinėti moterų 

plaukų bazinių kirpimų 

technologijų ypatumus.  

2.1. Tema. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų technologijos. 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Nupiešti moterų plaukų 

kirpimo „Linija“ formų schemas 

bei aprašyti jų kirpimų  

technologinę seką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Linija“ formų 

schemos nupieštos,  

tačiau jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta neišsamiai. 

Gerai: 

2.2.1 Moterų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Linija“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta. 

Puikiai: 

2.2.1. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų 
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2.2.2. Nupiešti moterų plaukų 

bazinių kirpimų „Gradavimas“ 

formas bei aprašyti jų kirpimų  

technologinę seką. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Nupiešti moterų plaukų 

bazinių kirpimų „Iškarpymas“ 

formas bei aprašyti jų kirpimų  

technologinę seką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Linija“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta, akcentuoti 

pagrindiniai etapai.  

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Gradavimas“ formų 

schemos nupieštos,  

tačiau jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta neišsamiai. 

Gerai: 

2.2.2. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Gradavimas“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta. 

Puikiai: 

2.2.2. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Gradavimas“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta, akcentuoti 

pagrindiniai etapai.  

 

Patenkinamai: 

2.2.3. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Iškarpymas“ formų 

schemos nupieštos,  

tačiau jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta neišsamiai. 

Gerai: 

2.2.3. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Iškarpymas“ formų 
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schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta. 

Puikiai: 

2.2.3. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų 

„Iškarpymas“ formų 

schemos nupieštos,   

jų kirpimų  

technologinė seka 

aprašyta, akcentuoti 

pagrindiniai etapai.  

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

2. Demonstruoti moterų 

plaukų bazinių kirpimų 

technologijas. 

2.1. Tema. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų technologijos. 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pademonstruoti tikslią 

moterų plaukų bazinio kirpimo 

„Linija“ technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Pademonstruoti tikslią 

moterų plaukų bazinio kirpimo 

„Gradavimas“ technologiją. 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Moterų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Linija“ technologija 

pademonstruota, 

tačiau nesilaikant 

tikslumo.  

Gerai: 

2.2.1. Moterų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Linija“ technologija 

pademonstruota 

nuosekliai ir tiksliai. 

Puikiai: 

2.2.1. Moterų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Linija“ technologija 

pademonstruota 

nuosekliai ir tiksliai, 

laikantis saugaus 

darbo  ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Moterų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Gradavimas“ 

technologija 
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2.2.3. Pademonstruoti tikslią 

moterų plaukų bazinio kirpimo 

„Iškarpymas“ technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pademonstruota, 

tačiau nesilaikant 

tikslumo.  

Gerai: 

2.2.2. Moterų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Gradavimas“ 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai ir tiksliai. 

Puikiai: 

2.2.2. Moterų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Gradavimas“ 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai ir tiksliai, 

laikantis saugaus 

darbo  ir higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

2.2.3. Moterų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Iškarpymas“ 

technologija 

pademonstruota, 

tačiau nesilaikant 

tikslumo.  

Gerai: 

2.2.3. Moterų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Iškarpymas“ 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai ir tiksliai. 

Puikiai: 

2.2.3. Moterų plaukų 

bazinio kirpimo 

„Iškarpymas“ 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai ir tiksliai, 

laikantis saugaus 

darbo  ir higienos 
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2.2.4. Pademonstruoti pagal 

tikslias instrukcijas moterų 

plaukų bazinių kirpimų 

technologijas. 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

2.2.4. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų 

technologijos 

pademonstruotos, 

tačiau nesilaikant  

tikslių instrukcijų.  

Gerai: 

2.2.4. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų 

technologijos 

pademonstruotos 

nuosekliai ir pagal 

tikslias instrukcijas. 

Puikiai: 

2.2.4. Moterų plaukų 

bazinių kirpimų 

technologijos 

pademonstruotos 

nuosekliai ir pagal 

tikslias instrukcijas, 

laikantis saugaus 

darbo  ir higienos 

reikalavimų. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju)...190 

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius  ..................................................24 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius  .....................................50 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius ................................6 

Iš viso......................................................................................................270 

Materialieji ištekliai: Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skeneris, televizorius, DVD 

grotuvas, vadovėliai, katalogai, žurnalai, kompiuterinės programos, 

vaizdo įrašai, ekranas, lenta, manekenų galvos ir stovai vadovėliai, 

pamokų prezentacijos, dalomoji medžiaga. 

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 

pažymėjimą. 

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 
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Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 

 

 

3.1.6. Ilgalaikio plaukų garbanojimo ir tiesinimo modulio aprašas 

 

Modulio paskirtis: įgyti ilgalaikio plaukų garbanojimo ir tiesinimo kompetenciją.  

 

Modulio pavadinimas Ilgalaikis plaukų garbanojimas ir tiesinimas 

Modulio kodas 4101205 

LTKS lygis IV 

Apimtis kreditais 10 kreditų 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą. 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

1. Profesinės etikos 

2. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

3. Komandinio darbo 

4. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos 

5. Iniciatyvumo ir verslumo 

6. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

7. Kritinio  mąstymo 

8. Skaitmeninio raštingumo 

9. Tvarios  plėtros palaikymo  

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomenduo

jamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi 

pasiekimų 

įvertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Charakterizuoti 

ilgalaikiam plaukų 

garbanojimui ir 

tiesinimui skirtų 

kosmetinių medžiagų, 

savybes, poveikį 

plaukams ir žmogaus 

organizmui. 

1.1. Tema. Ilgalaikiam plaukų 

garbanojimui ir tiesinimui skirtų 

kosmetinių medžiagų, savybės, 

poveikis plaukams ir žmogaus 

organizmui.  

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Sugrupuoti ilgalaikiam 

plaukų garbanojimui ir 

tiesinimui skirtas kosmetines 

medžiagas pagal  savybes bei 

poveikį plaukams ir žmogaus 

organizmui, pateikti faktais ir 

įrodymais pagrįstas išvadas. 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Sugrupuotos 

ilgalaikiam plaukų 

garbanojimui ir 

tiesinimui skirtos 

kosmetinės 

medžiagos pagal 

savybes bei poveikį 

plaukams ir žmogaus 

organizmui, 

neišsamiai  ir  
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1.2.2. Pagal instrukciją aprašyti 

protektoriaus paskirtį ir poveikį 

plaukams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

išvados nepagrįstos 

faktais ir įrodymais. 

Gerai: 

 1.2.1. Sugrupuotos 

ilgalaikiam plaukų 

garbanojimui ir 

tiesinimui skirtos 

kosmetinės 

medžiagos pagal 

savybes bei poveikį 

plaukams ir žmogaus 

organizmui, 

pateiktos pagrįstos 

išvados faktais ir 

įrodymais. 

Puikiai: 

1.2.1. Sugrupuotos 

ilgalaikiam plaukų 

garbanojimui ir 

tiesinimui skirtos 

kosmetinės 

medžiagos pagal 

savybes bei poveikį 

plaukams ir žmogaus 

organizmui, 

pateiktos pagrįstos 

išvados faktais ir 

įrodymais. 

 

Patenkinamai: 

1.2.2. Protektoriaus 

paskirtis ir poveikis 

plaukams pagal 

instrukciją aprašyti, 

tačiau  neatsižvelgta 

į plaukų struktūrą ir 

būklę. 

Gerai: 

1.2.2. Protektoriaus 

paskirtis ir poveikis 

plaukams pagal 

instrukciją aprašyti, 

atsižvelgta į plaukų 

struktūrą ir būklę. 

Puikiai: 
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1.2.3. Pagal instrukciją aprašyti 

reduktoriaus rūšis, paskirtį ir 

poveikį plaukams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Pagal instrukciją aprašyti 

fiksatoriaus poveikį plaukams. 

 

 

 

 

1.2.2. Protektoriaus 

paskirtis ir poveikis 

plaukams pagal 

instrukciją aprašyti, 

atsižvelgta į plaukų 

struktūrą ir būklę., 

pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

 

Patenkinamai: 

1.2.3. Reduktoriaus 

rūšys, paskirtis ir 

poveikis plaukams 

aprašyti pagal 

instrukciją, tačiau 

neatsižvelgiant į 

plaukų struktūrą ir 

būklę. 

Gerai: 

1.2.3. Reduktoriaus 

rūšys, paskirtis ir 

poveikis plaukams 

aprašyti pagal 

instrukciją, 

atsižvelgta į plaukų 

struktūrą ir būklę. 

Puikiai: 

1.2.3. Reduktoriaus 

rūšys, paskirtis ir 

poveikis plaukams 

aprašyti pagal 

instrukciją, 

atsižvelgta į plaukų 

struktūrą ir būklę, 

pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

 

Patenkinamai:  

1.2.4. Fiksatoriaus 

poveikis plaukams 

aprašytas pagal 

instrukciją, tačiau 

neatsižvelgta į jo 
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1.2.5. Pagal instrukciją aprašyti 

stabilizatoriaus poveikį 

plaukams. 

paskirtį.  

Gerai: 

1.2.4. Fiksatoriaus 

poveikis plaukams 

aprašytas pagal  

instrukciją ir jo 

paskirtį.  

Puikiai: 

1.2.4. Fiksatoriaus 

poveikis plaukams 

aprašytas pagal 

instrukciją ir jo 

paskirtį, pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

 

Patenkinamai:  

1.2.5. 

Stabilizatoriaus 

poveikis plaukams 

aprašytas pagal 

instrukciją, tačiau 

neatsižvelgta į jo 

paskirtį.  

Gerai: 

1.2.5. 

Stabilizatoriaus 

poveikis plaukams 

aprašytas pagal 

instrukciją ir jo 

paskirtį.  

Puikiai: 

1.2.5. 

Stabilizatoriaus 

poveikis plaukams 

aprašytas pagal 

instrukciją ir jo 

paskirtį, pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

2. Nagrinėti klasikinio 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo 

technologiją. 

2.1. Tema. Klasikinio ilgalaikio 

plaukų garbanojimo technologija 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Nubraižyti pagal 

instrukciją  plaukų 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Nubraižyta 

pagal instrukciją  



 

53 

 

diagnozavimo ir paruošimo 

ilgalaikiam garbanojimui  sekos 

lentelę, išskirti pagrindinius 

etapus ir tarp jų esančius ryšius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Aprašyti plaukų sukimo 

ant volelių taisykles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusija plaukų 

diagnozavimo ir 

paruošimo 

ilgalaikiam 

garbanojimui  sekos 

lentelė, bet  

neišskirti 

pagrindiniai etapai ir 

tarp jų esantys ryšiai. 

Gerai: 

2.2.1. Nubraižyta 

pagal instrukciją  

plaukų 

diagnozavimo ir 

paruošimo 

ilgalaikiam 

garbanojimui  sekos 

lentelė, išskirti 

pagrindiniai etapai, 

tačiau neįvardinti 

tarp jų esantys ryšiai. 

Puikiai: 

2.2.1. Nubraižyta 

pagal instrukciją  

plaukų 

diagnozavimo ir 

paruošimo 

ilgalaikiam 

garbanojimui  sekos 

lentelė,  išskirti 

pagrindiniai etapai ir 

tarp jų esantys ryšiai. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Plaukų sukimo 

ant volelių taisyklės 

aprašytos 

nenuosekliai. 

Gerai: 

2.2.2. Plaukų sukimo 

ant volelių taisyklės 

aprašytos nuosekliai. 

Puikiai: 

2.2.2. Plaukų sukimo 

ant volelių taisyklės 
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2.2.3. Paaiškinti  klasikinio 

ilgalaikio plaukų garbanojimo 

technologiją ir apbūdinti 

pagrindinius etapus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Parašyti lentelėje 

nekokybiško ilgalaikio plaukų 

sugarbanojimo atvejus, pagal 

atitinkamus požymius 

suformuluoti pasėkmes ir 

apibrėžti priežastis. 

aprašytos nuosekliai, 

akcentuotos 

reikšmingiausios. 

 

Patenkinamai: 

2.2.3. Klasikinio 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo 

technologija 

paaiškinta 

nenuosekliai, 

pagrindiniai etapai 

apibūdinti 

neišsamiai. 

Gerai: 

2.2.3. Klasikinio 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo 

technologija 

paaiškinta 

nuosekliai, 

pagrindiniai etapai 

apibūdinti. 

Puikiai: 

2.2.3. Klasikinio 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo 

technologija 

paaiškinta 

nuosekliai, 

pagrindiniai etapai 

apibūdinti 

ir paaiškinti jų 

ypatumai. 

 

Patenkinamai: 

2.2.4. Parašyti 

lentelėje 

nekokybiško 

ilgalaikio plaukų 

sugarbanojimo 

atvejai, ne pagal 

atitinkamus 

požymius 

suformuluotos 



 

55 

 

pasėkmės ir 

neapibrėžtos 

priežastys. 

Gerai: 

2.2.4. Parašyti 

lentelėje 

nekokybiško 

ilgalaikio plaukų 

sugarbanojimo 

atvejai, pagal 

atitinkamus 

požymius 

suformuluotos 

pasėkmės, tačiau 

neapibrėžtos 

priežastys. 

Puikiai: 

2.2.4. Parašyti 

lentelėje 

nekokybiško 

ilgalaikio plaukų 

sugarbanojimo 

atvejai, pagal 

atitinkamus 

požymius 

suformuluotos 

pasėkmės, apibrėžtos 

priežastys, pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

3. Nagrinėti ilgalaikio 

plaukų tiesinimo 

technologiją. 

3.1. Tema. Ilgalaikio plaukų 

tiesinimo technologija 

3.2. Užduotys:  

3.2.1. Nubraižyti pagal 

instrukciją plaukų diagnozavimo 

ir paruošimo ilgalaikiam 

tiesinimui lentelę, išskirti 

pagrindinius etapus ir tarp jų 

esančius ryšius. 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Pagal 

instrukciją 

nubraižyta    plaukų 

diagnozavimo ir 

paruošimo 

ilgalaikiam 

tiesinimui lentelė, 

bet neišskirti 

pagrindiniai etapai ir 

tarp jų esantys ryšiai. 

Gerai: 

3.2.1. Pagal 
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3.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką aprašyti 

ilgalaikio plaukų tiesinimo 

technologiją ir išskirti 

pagrindinius etapus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instrukciją 

nubraižyta    plaukų 

diagnozavimo ir 

paruošimo 

ilgalaikiam 

tiesinimui lentelė, 

išskirti pagrindiniai 

etapai, tačiau 

neįvardinti tarp jų 

esantys ryšiai. 

Puikiai: 

3.2.1. Pagal 

instrukciją 

nubraižyta    plaukų 

diagnozavimo ir 

paruošimo 

ilgalaikiam 

tiesinimui lentelė, 

išskirti pagrindiniai 

etapai ir tarp jų 

esantys ryšiai. 

 

Patenkinamai: 

3.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

aprašyta ilgalaikio 

plaukų tiesinimo 

technologija 

nesilaikant jos 

nuoseklumo, 

neišskirti 

pagrindiniai etapai. 

Gerai: 

3.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

aprašyta ilgalaikio 

plaukų tiesinimo 

technologija 

nuosekliai, tačiau 

neišskirti 

pagrindiniai etapai. 

Puikiai:  

3.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

aprašyta ilgalaikio 



 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Pagal veiksmų 

technologinę seką aprašyti 

trumpalaikio plaukų 

garbanojimo technologiją ir 

išskirti pagrindinius etapus. 

plaukų tiesinimo 

technologija 

nuosekliai, išskirti 

pagrindiniai etapai ir 

paaiškinti jų 

ypatumai. 

 

Patenkinamai: 

3.2.3. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

aprašyta 

trumpalaikio plaukų 

tiesinimo 

technologija 

nesilaikant jos 

nuoseklumo, 

neišskirti 

pagrindiniai etapai. 

Gerai: 

3.2.3. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

aprašyta 

trumpalaikio plaukų 

tiesinimo 

technologija 

nuosekliai, tačiau 

neišskirti 

pagrindiniai etapai. 

Puikiai:  

3.2.3. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

aprašyta 

trumpalaikio plaukų 

tiesinimo 

technologija 

nuosekliai, išskirti 

pagrindiniai etapai ir 

paaiškinti jų 

ypatumai. 

4.Nagrinėti  ilgalaikio 

plaukų garbanojimo 

technikas. 

4.1. Tema. Ilgalaikio plaukų 

garbanojimo technikos. 

4.2. Užduotys:  

4.2.1. Duotame veiksmų 

rinkinyje išskirti ilgalaikio 

plaukų garbanojimo technikas, 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

4.2.1. Duotame 

veiksmų rinkinyje 

išskirtos  ne visos 
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įvertinti jas sudėtingumo 

požiūriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Duotame veiksmų 

rinkinyje išskirti ilgų plaukų 

ilgalaikio garbanojimo 

technikas, įvertinti jas 

sudėtingumo požiūriu. 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo 

technikos, 

neįvertintos jos 

sudėtingumo 

požiūriu. 

Gerai: 

4.2.1. Duotame 

veiksmų rinkinyje 

išskirtos  visos 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo 

technikos, 

neįvertintos jos 

sudėtingumo 

požiūriu. 

 Puikiai: 

4.2.1. Duotame 

veiksmų rinkinyje 

išskirtos  visos 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo 

technikos, įvertintos 

jos sudėtingumo 

požiūriu. 

 

Patenkinamai: 

4.2.2. Duotame 

veiksmų rinkinyje 

išskirtos  ne visos 

ilgų plaukų 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo 

technikos, 

neįvertintos jos 

sudėtingumo 

požiūriu. 

Gerai: 

4.2.2. Duotame 

veiksmų rinkinyje 

išskirtos  visos ilgų 

plaukų ilgalaikio 

plaukų garbanojimo 

technikos, 

neįvertintos jos 
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sudėtingumo 

požiūriu. 

 Puikiai: 

4.2.2. Duotame 

veiksmų rinkinyje 

išskirtos  visos ilgų 

plaukų ilgalaikio 

plaukų garbanojimo 

technikos, įvertintos 

jos sudėtingumo 

požiūriu. 

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Profesionaliai naudoti 

įrankius, kosmetines ir 

kitas priemones 

ilgalaikiam plaukų 

garbanojimui ir 

tiesinimui. 

1.1. Tema. Įrankių, kosmetinių  

ir kitų priemonių parinkimas 

ilgalaikiam plaukų garbanojimui 

ir tiesinimui. 

1.2. Užduotis:  

1.2.1. Parinkti įrankius, 

kosmetines ir kitas priemones 

ilgalaikiam plaukų garbanojimui 

ir tiesinimui. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Įrankiai, 

kosmetinės ir kitos 

priemonės 

ilgalaikiam plaukų 

garbanojimui ir 

tiesinimui parinktos, 

tačiau  neatsižvelgta 

į jų paskirtį bei 

plaukų struktūrą. 

Gerai: 

1.2.1. Įrankiai, 

kosmetinės ir kitos 

priemonės 

ilgalaikiam plaukų 

garbanojimui ir 

tiesinimui parinktos 

pagal jų paskirtį bei 

plaukų struktūrą. 

Puikiai: 

1.2.1. Įrankiai, 

kosmetinės ir kitos 

priemonės 

ilgalaikiam plaukų 

garbanojimui ir 

tiesinimui parinktos 

pagal jų paskirtį bei 

plaukų struktūrą, 

atsižvelgta į 
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kosmetikos 

ekologiškumą. 

2. Demonstruoti 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo 

technologiją. 

2.1. Tema. Ilgalaikio plaukų 

garbanojimo technologija 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pagal instrukciją atlikti 

klasikinę ilgalaikio plaukų 

garbanojimo technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Pagal instrukciją atlikti 

trumpalaikę plaukų garbanojimo 

technologiją. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Pagal 

instrukciją klasikinė 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo 

technologija  atlikta 

nenuosekliai.  

Gerai: 

2.2.1. Pagal 

instrukciją klasikinė 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo 

technologija atlikta 

nuosekliai.  

Puikiai: 

2.2.1. Pagal 

instrukciją klasikinė 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo 

technologija atlikta 

nuosekliai, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Pagal 

instrukciją 

trumpalaikė plaukų 

garbanojimo 

technologija atlikta 

nesilaikant 

nenuosekliai. 

Gerai: 

2.2.2. Pagal 

instrukciją klasikinė 

trumpalaikė plaukų 

garbanojimo 

technologija atlikta 

nuosekliai.  

Puikiai: 
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2.2.2. Pagal 

instrukciją klasikinė 

i trumpalaikė plaukų 

garbanojimo 

technologija atlikta 

nuosekliai, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

3. Demonstruoti plaukų 

tiesinimo technologiją. 

3.1. Tema. Plaukų tiesinimo 

technologija 

3.2. Užduotis:  

3.2.1. Pagal instrukciją atlikti 

plaukų tiesinimo technologiją. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Pagal 

instrukciją plaukų 

tiesinimo 

technologija  atlikta 

nenuosekliai.  

Gerai: 

3.2.1. Pagal 

instrukciją plaukų 

tiesinimo 

technologija atlikta 

nuosekliai.  

Puikiai: 

3.2.1. Pagal 

instrukciją plaukų 

tiesinimo 

technologija atlikta 

nuosekliai, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

4. Demonstruoti 

ilgalaikio plaukų 

garbanojimo technikas. 

4.1. Tema. Ilgalaikio plaukų 

garbanojimo technikos  

4.2. Užduotys:  

4.2.1. Pademonstruoti tikslias 

judesių atlikimo  trumpų plaukų 

ilgalaikio garbanojimo 

technikas. 

 

 

 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

4.2.1. Tikslios 

judesių atlikimo  

trumpų plaukų 

ilgalaikio 

garbanojimo 

technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant 

technologijos 

nuoseklumo.  
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4.2.2. Pademonstruoti tikslias 

judesių atlikimo  ilgų plaukų 

ilgalaikio garbanojimo 

technikas. 

 

Gerai: 

4.2.1. Tikslios 

judesių atlikimo  

trumpų plaukų 

ilgalaikio 

garbanojimo 

technikos 

pademonstruotos 

laikantis 

technologijos 

nuoseklumo.  

Puikiai: 

4.2.1. Tikslios 

judesių atlikimo  

trumpų plaukų 

ilgalaikio 

garbanojimo 

technikos 

pademonstruotos 

laikantis 

technologijos 

nuoseklumo, 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

4.2.2. Tikslios 

judesių atlikimo  ilgų 

plaukų ilgalaikio 

garbanojimo 

technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant 

technologijos 

nuoseklumo.  

Gerai: 

4.2.2. Tikslios 

judesių atlikimo  ilgų 

plaukų ilgalaikio 

garbanojimo 

technikos 

pademonstruotos 

laikantis 

technologijos 



 

63 

 

nuoseklumo.  

Puikiai: 

4.2.2. Tikslios 

judesių atlikimo  t 

ilgų plaukų 

ilgalaikio 

garbanojimo 

technikos 

pademonstruotos 

laikantis 

technologijos 

nuoseklumo, 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju) 177                                                                                                             

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius  ...............................             20 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius  ....................................40 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius .............................6 

Iš viso................................................................................                243 

Materialieji ištekliai: Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skeneris, televizorius, 

DVD grotuvas, vadovėliai, katalogai, žurnalai, kompiuterinės 

programos, vaizdo įrašai, ekranas, lenta, manekenų galvos ir stovai 

vadovėliai, pamokų prezentacijos, dalomoji medžiaga. 

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 

pažymėjimą. 

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 
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3.1.7. Plaukų šviesinimo modulio aprašas 

 

Modulio paskirtis: įgyti plaukų šviesinimo kompetenciją.  

 

 

Modulio pavadinimas Plaukų šviesinimas 

Modulio kodas 4101206 

LTKS lygis IV 

Apimtis kreditais 10 kreditų 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

Prižiūrėti plaukus. 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

1. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

2. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos  

3. Kritinio mąstymo  

4. Profesinės etikos  

5. Darbų ir sveikatos saugos 

6. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomenduo

jamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi 

pasiekimų 

įvertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Charakterizuoti 

plaukų dažymo 

technologinių procesų 

organizavimą. 

1.1. Tema. Plaukų dažymo 

technologiniai procesai. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Pagal pateiktus 

pavyzdžius indentifikuoti plaukų 

grupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Pagal 

pateiktus pavyzdžius 

ne tiksliai  

indentifikuotos 

plaukų grupės.   

Gerai: 

1.2.1. Pagal 

pateiktus pavyzdžius 

indentifikuotos 

plaukų grupės.   

Puikiai: 

1.2.1. Pagal 

pateiktus pavyzdžius 

indentifikuotos 

plaukų grupės.   

pagal atitinkamus 

požymius, pateikti 

argumentuoti 
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1.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką, apibūdinti  

plaukų diagnozavimą ir 

paruošimą dažymui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Pagal pateiktus 

pavyzdžius indentifikuoti  

oksidantus, aktyvatorius ir 

dažus. 

pavyzdžiai. 

 

Patenkinamai: 

1.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką,  

plaukų 

diagnozavimas ir 

paruošimas dažymui 

apibūdinti 

nenuosekliai. 

Gerai: 

1.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką,  

plaukų 

diagnozavimas ir 

paruošimas dažymui 

apibūdinti.  

Puikiai: 

1.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką,  

plaukų 

diagnozavimas ir 

paruošimas dažymui 

apibūdinti, paaiškinti 

pagridinių etapų 

ypatumai. 

 

Patenkinamai: 

1.2.3. Pagal 

pateiktus pavyzdžius 

ne tiksliai  

indentifikuoti 

oksidantai, 

aktyvatoriai ir dažai.   

Gerai: 

1.2.3. Pagal 

pateiktus pavyzdžius 

indentifikuoti 

oksidantai, 

aktyvatoriai ir dažai.   

Puikiai: 

1.2.3. Pagal 

pateiktus pavyzdžius 

indentifikuoti 

oksidantai, 
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aktyvatoriai ir dažai,   

pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai, 

akcentuotas dažų 

ekologiškumas. 

2. Nagrinėti plaukų 

dažymo technologijas. 

2.1. Tema. Plaukų dažymo 

technologijos. 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką, aprašyti 

plaukų šviesinimo technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką, aprašyti 

plaukų emulgavimo ir 

regeneravimo po dažymo 

technologijas. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

plaukų šviesinimo 

technologija aprašyta 

nesilaikant  

nuoseklumo.  

Gerai: 

2.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

plaukų šviesinimo 

technologija aprašyta  

 nuosekliai.  

Puikiai: 

2.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

plaukų šviesinimo 

technologija aprašyta  

 nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos ir higienos 

reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

aprašytos  plaukų 

emulgavimo ir 

regeneravimo po 

dažymo 

technologijos 

nesilaikant 

nuoseklumo.  

Gerai: 

2.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

aprašytos  plaukų 
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emulgavimo ir 

regeneravimo po 

dažymo 

technologijosnuosekl

iai.  

Puikiai: 

2.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

aprašytos  plaukų 

emulgavimo ir 

regeneravimo po 

dažymo 

technologijos 

nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos ir higienos 

reikalavimai. 

3. Nagrinėti plaukų 

dažymo technikas. 

3.1. Tema. Plaukų dažymo 

technikos. 

3.2. Užduotys:  

3.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką, aprašyti 

plaukų miliravimo technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

ne visos plaukų 

miliravimo technikos 

aprašytos. 

Gerai: 

3.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką,  

visos plaukų 

miliravimo technikos 

aprašytos. 

Puikiai: 

3.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

visos plaukų 

miliravimo technikos 

aprašytos, akcentuoti 

darbo saugos ir 

higienos 

reikalavimai. 

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Profesionaliai 

demonstruoti plaukų 

dažymo technologinių 

procesų organizavimą. 

1.1. Tema. Plaukų dažymo 

technologiniai procesai. 

1.2. Užduotis:  

1.2.1. Pagal technologiją tiksliai 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Pagal 
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atlikti paruošiamuosius darbus 

plaukų dažymui. 

technologiją 

paruošiamieji darbai 

plaukų dažymui 

atlikti nesilaikant 

atitinkamo 

nuoseklumo. 

Gerai: 

1.2.1. Pagal 

technologiją 

paruošiamieji darbai 

plaukų dažymui 

atlikti tiksliai pagal 

atitinkamą seką. 

Puikiai: 

1.2.1. Pagal 

technologiją 

paruošiamieji darbai 

plaukų dažymui 

atlikti tiksliai pagal 

atitinkamą seką, 

veiksmai apgalvoti ir 

tikslūs. 

2. Profesionaliai 

demonstruoti plaukų 

dažymo technologijas. 

2.1. Tema. Plaukų dažymo 

technologijos. 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pagal technologiją tiksliai, 

atlikti plaukų šviesinimo 

technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas. 

 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Pagal 

technologiją plaukų 

šviesinimas  

 atliktas nesilaikant 

atitinkamo 

nuoseklumo. 

Gerai: 

2.2.1. Pagal 

technologiją plaukų 

šviesinimas atliktas 

tiksliai pagal 

atitinkamą seką. 

Puikiai: 

2.2.1. Pagal 

technologiją plaukų 

šviesinimas atliktas 

pagal atitinkamą 

seką, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 



 

69 

 

 

2.2.2. Pagal instrukciją tiksliai 

atlikti plaukų emulgavimo ir 

regeneravimo technologijas. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Pagal 

instrukciją plaukų 

emulgavimo ir 

regeneravimo 

technologijos 

atliktos nesilaikant 

atitinkamo 

nuoseklumo. 

Gerai: 

2.2.2. Pagal 

instrukciją plaukų 

emulgavimo ir 

regeneravimo 

technologijos 

atliktos tiksliai  

pagal atitinkamą 

seką.  

Puikiai: 

2.2.2. Pagal 

instrukciją plaukų 

emulgavimo ir 

regeneravimo 

technologijos 

atliktos pagal 

atitinkamą seką, 

veiksmai apgalvoti ir 

tikslūs. 

3. Profesionaliai 

demonstruoti plaukų 

dažymo technikas. 

3.1. Tema. Plaukų dažymo 

technikos. 

3.2. Užduotys:  

3.2.1. Pagal technologiją tiksliai 

atlikti plaukų miliravimo 

technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas. 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Pagal 

technologiją plaukų 

miliravimo technikos 

atliktos nesilaikant 

atitinkamo 

nuoseklumo. 

Gerai: 

3.2.1. Pagal 

technologiją plaukų 

miliravimo technikos 

atliktos nuosekliai 

pagal technologiją.  

Puikiai: 
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3.2.1. Pagal 

technologiją plaukų 

miliravimo technikos 

atliktos pagal 

atitinkamą 

technologiją, 

veiksmai apgalvoti ir 

tikslūs. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju).190 

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius  ...............................................24 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius  ..................................50 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius .............................6 

Iš viso...................................................................................................270 

Materialieji ištekliai: Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skeneris, televizorius, 

DVD grotuvas, vadovėliai, katalogai, žurnalai, kompiuterinės 

programos, vaizdo įrašai, ekranas, lenta, manekenų galvos ir stovai 

vadovėliai, pamokų prezentacijos, dalomoji medžiaga. 

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 

pažymėjimą. 

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 
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3.1.8. Plaukų dažymo modulio aprašas 

 

Modulio paskirtis: įgyti plaukų dažymo kompetenciją.  

 

 

Modulio pavadinimas Plaukų dažymas 

Modulio kodas 4101207 

LTKS lygis IV 

Apimtis kreditais 10 kreditų 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

Prižiūrėti plaukus; šviesinti plaukus. 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

1. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

2. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos  

3. Kritinio mąstymo  

4. Profesinės etikos  

5. Darbų ir sveikatos saugos 

6. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomenduo

jamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi 

pasiekimų 

įvertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Charakterizuoti 

plaukų dažymo 

technologinių procesų 

organizavimą. 

1.1. Tema. Plaukų dažymo 

technologiniai procesai. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Apibūdinti dažų paletės 

struktūrą ir spalvų ratą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Dažų paletės 

struktūra ir spalvų 

ratas apibūdinti, 

tačiau 

neatsižvelgiant į 

atitinkamus 

reikalavimus.  

Gerai: 

1.2.1. Dažų paletės 

struktūra ir spalvų 

ratas apibūdinti 

pagal atitinkamus 

reikalavimus.  

Puikiai: 

1.2.1. Dažų paletės 

struktūra ir spalvų 

ratas apibūdinti  

pagal atitinkamus 
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1.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką, apibūdinti  

plaukų diagnozavimą ir 

paruošimą dažymui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reikalavimus, 

pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

 

Patenkinamai: 

1.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką,  

plaukų 

diagnozavimas ir 

paruošimas dažymui 

apibūdinti 

nenuosekliai. 

Gerai: 

1.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką,  

plaukų 

diagnozavimas ir 

paruošimas dažymui 

apibūdinti.  

Puikiai: 

1.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką,  

plaukų 

diagnozavimas ir 

paruošimas dažymui 

apibūdinti, paaiškinti 

pagridinių etapų 

ypatumai. 

2. Nagrinėti plaukų 

dažymo technologijas. 

2.1. Tema. Plaukų dažymo 

technologijos. 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką, aprašyti 

plaukų pigmentacijos 

technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

plaukų 

pigmentacijos 

technologija aprašyta 

nesilaikant operacijų 

nuoseklumo.  

Gerai: 

2.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

plaukų 

pigmentacijos 

technologija aprašyta 

nuosekliai.  
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2.2.2 Pagal veiksmų 

technologinę seką, aprašyti 

nepageidaujamo plaukų 

atspalvio panaikinimo  

technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Pagal veiksmų 

technologinę seką, aprašyti 

plaukų dažymo oksidaciniais 

dažais technologiją. 

Puikiai: 

2.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

plaukų 

pigmentacijos 

technologija aprašyta 

nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos ir higienos 

reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

nepageidaujamo 

plaukų atspalvio 

panaikinimo 

technologija aprašyta 

nesilaikant  

nuoseklumo.  

Gerai: 

2.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

nepageidaujamo 

plaukų atspalvio 

panaikinimo 

technologija aprašyta  

 nuosekliai.  

Puikiai: 

2.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

nepageidaujamo 

plaukų atspalvio 

panaikinimo 

technologija aprašyta  

 nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos ir higienos 

reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

2.2.3. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

plaukų dažymo 

oksidaciniais dažais 
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2.2.4. Pagal veiksmų 

technologinę seką, aprašyti 

plaukų dažymo tonuojamaisiais 

dažais technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technologija aprašyta 

nesilaikant 

nuoseklumo.  

Gerai: 

2.2.3.  Pagal 

veiksmų 

technologinę seką 

plaukų dažymo 

oksidaciniais dažais 

technologija aprašyta 

nuosekliai.  

Puikiai: 

2.2.3. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

plaukų dažymo 

oksidaciniais dažais 

technologija aprašyta 

nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos ir higienos 

reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

2.2.4. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

aprašyta plaukų 

dažymo 

tonuojamaisiais 

dažais technologija  

nesilaikant 

nuoseklumo.  

Gerai: 

2.2.4. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

aprašyta plaukų 

dažymo 

tonuojamaisiais 

dažais technologija 

nuosekliai.  

Puikiai: 

2.2.4. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

aprašyta plaukų 

dažymo 

tonuojamaisiais 
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2.2.5. Pagal veiksmų 

technologinę seką, aprašyti žilų 

plaukų dažymo technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dažais technologija 

nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos ir higienos 

reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

2.2.5. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

aprašyta  žilų plaukų 

dažymo technologija 

nesilaikant  

nuoseklumo.  

Gerai: 

2.2.5. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

aprašyta  žilų plaukų 

dažymo technologija 

nuosekliai.  

Puikiai: 

2.2.5. Pagal veiksmų 

technologinę seką, 

aprašyta  žilų plaukų 

dažymo technologija 

nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos ir higienos 

reikalavimai. 

3. Nagrinėti plaukų 

dažymo technikas. 

3.1. Tema. Plaukų dažymo 

technikos. 

3.2. Užduotys:  

3.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką aprašyti 

dekoratyvinio plaukų dažymo 

technikas ir pateikti išvadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

dekoratyvinio plaukų 

dažymo technikos  

aprašytos neišsamiai,  

išvados nepateiktos. 

Gerai: 

3.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

dekoratyvinio plaukų 

dažymo technikos  

Aprašytos išsamiai, 

bet  išvados 
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3.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką aprašyt 

daugiaspalvio plaukų dažymo 

technikas ir pateikti išvadas. 

nepateiktos. 

 Puikiai: 

3.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

dekoratyvinio plaukų 

dažymo technikos  

aprašytos išsamiai,  

pateiktos išvados, 

akcentuoti darbo 

saugos ir higienos 

reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

3.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

daugiaspalvio plaukų 

dažymo technikos  

aprašytos neišsamiai,  

išvados nepateiktos. 

Gerai: 

3.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

daugiaspalvio plaukų 

dažymo technikos  

Aprašytos išsamiai, 

bet  išvados 

nepateiktos. 

 Puikiai: 

3.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

daugiaspalvio plaukų 

dažymo technikos  

aprašytos išsamiai,  

pateiktos išvados, 

akcentuoti darbo 

saugos ir higienos 

reikalavimai. 

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Profesionaliai 

demonstruoti plaukų 

dažymo technologinių 

procesų organizavimą. 

1.1. Tema. Plaukų dažymo 

technologiniai procesai. 

1.2. Užduotis:  

1.2.1 Pagal technologiją tiksliai 

atlikti paruošiamuosius darbus 

plaukų dažymui. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Pagal 

technologiją 

paruošiamieji darbai 
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plaukų dažymui 

atlikti nesilaikant 

atitinkamo 

nuoseklumo. 

Gerai: 

1.2.1. Pagal 

technologiją 

paruošiamieji darbai 

plaukų dažymui 

atlikti tiksliai pagal 

atitinkamą seką. 

Puikiai: 

1.2.1. Pagal 

technologiją 

paruošiamieji darbai 

plaukų dažymui 

atlikti tiksliai pagal 

atitinkamą seką, 

veiksmai apgalvoti ir 

tikslūs.. 

2. Profesionaliai 

demonstruoti plaukų 

dažymo technologijas. 

2.1. Tema. Plaukų dažymo 

technologijos. 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pagal instrukciją 

pademonstruoti tikslią plaukų 

pigmentacijos technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas. 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Pagal 

instrukciją plaukų 

pigmentacijos 

technologija 

pademonstruota, 

tačiau  nesilaikant 

atitinkamo 

nuoseklumo.  

Gerai: 

2.2.1. Pagal 

instrukciją plaukų 

pigmentacijos 

technologija 

pademonstruota 

tiksliai pagal 

atitinkamą seką.  

Puikiai: 

2.2.1. Pagal 

instrukciją plaukų 

pigmentacijos 

technologija 

pademonstruota  
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2.2.2. Pagal instrukciją 

pademonstruoti tikslią  

nepageidaujamo plaukų 

atspalvio panaikinimo 

technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Pagal instrukciją 

pademonstruoti tikslią  plaukų 

dažymo oksidaciniais dažais 

technologiją. 

 

 

 

pagal atitinkamą 

seką, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Pagal 

instrukciją 

nepageidaujamo 

plaukų atspalvio 

panaikinimo 

technologija 

pademonstruota, 

tačiau  nesilaikant 

atitinkamo 

nuoseklumo.  

Gerai: 

2.2.2. Pagal 

instrukciją 

nepageidaujamo 

plaukų atspalvio 

panaikinimo 

technologija 

pademonstruota 

tiksliai pagal 

atitinkamą seką.  

Puikiai: 

2.2.2. Pagal 

instrukciją 

nepageidaujamo 

plaukų atspalvio 

panaikinimo 

technologija 

pademonstruota  

pagal atitinkamą 

seką, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

 

Patenkinamai: 

2.2.3. Pagal 

instrukciją tiksli  

plaukų dažymo 

oksidaciniais dažais 

technologija 

pademonstruota, 

tačiau  nesilaikant 
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2.2.4. Pagal instrukciją 

pademonstruoti tikslią plaukų 

dažymo tonuojamaisiais dažais  

technologiją.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atitinkamo 

nuoseklumo.  

Gerai: 

2.2.3. Pagal 

instrukciją  plaukų 

dažymo 

oksidaciniais dažais 

technologija 

pademonstruota 

tiksliai pagal 

atitinkamą seką.  

Puikiai: 

2.2.3. Pagal 

instrukciją   plaukų 

dažymo 

oksidaciniais dažais 

technologija 

pademonstruota 

tiksliai pagal 

atitinkamą seką, 

veiksmai apgalvoti ir 

tikslūs 

 

Patenkinamai: 

2.2.4. Pagal 

instrukciją tiksli  

plaukų dažymo 

tonuojamaisiais 

dažais technologija 

pademonstruota, 

tačiau  nesilaikant 

atitinkamo 

nuoseklumo.  

Gerai: 

2.2.4. Pagal 

instrukciją  plaukų 

dažymo 

tonuojamaisiais 

dažais technologija 

pademonstruota 

tiksliai pagal 

atitinkamą seką.  

Puikiai: 

2.2.4. Pagal 

instrukciją   plaukų 
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2.2.5. Pagal instrukciją 

pademonstruoti tikslią žilų 

plaukų dažymo technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dažymo 

tonuojamaisiais 

dažais technologija 

pademonstruota 

tiksliai pagal 

atitinkamą seką, 

veiksmai apgalvoti ir 

tikslūs 

 

Patenkinamai: 

2.2.5. Pagal 

instrukciją tiksli  žilų 

plaukų dažymo 

technologija 

pademonstruota, 

tačiau  nesilaikant 

atitinkamo 

nuoseklumo.  

Gerai: 

2.2.5. Pagal 

instrukciją  žilų 

plaukų dažymo 

technologija 

pademonstruota 

tiksliai pagal 

atitinkamą seką.  

Puikiai: 

2.2.5. Pagal 

instrukciją   žilų 

plaukų dažymo 

technologija 

pademonstruota  

pagal atitinkamą 

seką, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

3. Profesionaliai 

demonstruoti plaukų 

dažymo technikas. 

3.1. Tema. Plaukų dažymo 

technikos. 

3.2. Užduotys:  

3.2.1. Pagal instrukcijas 

pademonstruoti tikslias 

dekoratyvinio plaukų dažymo 

technikas. 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas. 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Pagal 

instrukcijas tikslios  

dekoratyvinio plaukų 

dažymo 

technologijos 

pademonstruotos, 

tačiau  nesilaikant 
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3.2.2. Pademonstruoti 

daugiaspalvio plaukų dažymo 

technikas. 

atitinkamo 

nuoseklumo.  

Gerai: 

3.2.1. Pagal 

instrukcijas tikslios  

dekoratyvinio plaukų 

dažymo 

technologijos 

pademonstruotos 

pagal atitinkamą 

seką.  

Puikiai: 

3.2.1. Pagal 

instrukcijas 

dekoratyvinio plaukų 

dažymo 

technologijos 

pademonstruotos 

pagal atitinkamą 

seką, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

 

Patenkinamai: 

3.2.2. Pagal 

instrukcijas tikslios  

daugiaspalvio plaukų 

dažymo 

technologijos 

pademonstruotos, 

tačiau  nesilaikant 

atitinkamo 

nuoseklumo.  

Gerai: 

3.2.2. Pagal 

instrukcijas tikslios  

daugiaspalvio plaukų 

dažymo 

technologijos 

pademonstruotos 

pagal atitinkamą 

seką.  

Puikiai: 

3.2.2. Pagal 

instrukcijas 

daugiaspalvio plaukų 
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dažymo 

technologijos 

pademonstruotos 

pagal atitinkamą 

seką, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju).190 

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius  ...............................................24 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius  ..................................50 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius .............................6 

Iš viso...................................................................................................270 

Materialieji ištekliai: Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skeneris, televizorius, 

DVD grotuvas, vadovėliai, katalogai, žurnalai, kompiuterinės 

programos, vaizdo įrašai, ekranas, lenta, manekenų galvos ir stovai 

vadovėliai, pamokų prezentacijos, dalomoji medžiaga. 

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 

pažymėjimą. 

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 
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3.1.9. Šukuosenų modeliavimo modulio aprašas 

 

Modulio paskirtis: įgyti šukuosenų modeliavimo kompetenciją.  

 

Modulio pavadinimas Šukuosenų modeliavimas 

Modulio kodas 4101208 

LTKS lygis IV 

Apimtis kreditais 10 kreditų 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą; atlikti ilgalaikį 

plaukų garbanojimą ir tiesinimą. 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

1. Kūrybiškumo  

2. Profesinės etikos  

3. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

4. Komandinio darbo  

5. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos  

6. Iniciatyvumo ir verslumo 

7. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

8. Kritinio  mąstymo 

9. Tvarios plėtros palaikymo 

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomenduo

jamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi 

pasiekimų 

įvertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Atpažinti šukuosenų 

tipus. 

1.1. Tema. Šukuosenų tipai 

1.2. Užduotis:  

1.2.1. Pagal pateiktus požymius 

identifikuoti šukuosenų tipus. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Šukuosenų 

tipai identifikuoti ne 

pagal pateiktus 

požymius. 

Gerai: 

1.2.1. Šukuosenų 

tipai identifikuoti 

pagal pateiktus 

požymius. 

Puikiai: 

1.2.1. Šukuosenų 

tipai identifikuoti 

pagal pateiktus 

požymius, parengtos 

išvados 

2. Analizuoti šukuosenų 

modeliavimo principus. 

2.1. Tema. Šukuosenų 

modeliavimo principai. 

2.2. Užduotys:  

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

 

 

Patenkinamai: 
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2.2.1. Sugretinti šukuosenų 

formas pagal pateiktus požymius 

ir parengti jų reikšmės, 

modeliuojant šukuosenas, 

išvadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Identifikuoti lentelėje 

pateiktus požymius pagal 

šukuosenų siluetų grupes ir 

parengti išvadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

2.2.1. Šukuosenų 

formos sugretintos 

ne pagal pateiktus 

požymius ir 

neparengtos jų 

reikšmės, 

modeliuojant 

šukuosenas, išvados. 

Gerai: 

2.2.1. Šukuosenų 

formos sugretintos 

pagal pateiktus 

požymius ir 

parengtos jų 

reikšmės, 

modeliuojant 

šukuosenas, išvados. 

Puikiai: 

2.2.1. Šukuosenų 

formos sugretintos 

pagal pateiktus 

požymius, parengtos 

jų reikšmės, 

modeliuojant 

šukuosenas, išvados 

ir pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Lentelėje 

pateikti požymiai 

identifikuoti ne 

pagal šukuosenų 

siluetų grupes ir 

parengtos išvados 

neišsamios. 

Gerai: 

2.2.2. Lentelėje 

pateikti požymiai 

identifikuoti pagal 

šukuosenų siluetų 

grupes, bet parengtos 

išvados neišsamios. 

Puikiai: 
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2.2.3. Pagal propocijų kanonus 

charakterizuoti šukuosenų 

santykį su žmogaus išvaizda ir 

įvardinti jo reikšmę 

modeliuojant šukuosenas. 

2.2.2. Lentelėje 

pateikti požymiai 

identifikuoti pagal 

šukuosenų siluetų 

grupes, parengtos 

išsamios išvados ir 

pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

 

Patenkinamai: 

2.2.3. Šukuosenų 

santykis su žmogaus 

išvaizda 

charakterizuotas ne 

pagal proporcijos 

kanonus, neįvardinta 

jo reikšmė 

modeliuojant 

šukuosenas.  

Gerai: 

2.2.3. Šukuosenų 

santykis su žmogaus 

išvaizda 

charakterizuotas 

pagal proporcijos 

kanonus, bet jo 

reikšmė 

modeliuojant 

šukuosenas įvardinta 

netiksliai. 

Puikiai: 

2.2.3. Šukuosenų 

santykis su žmogaus 

išvaizda 

charakterizuotas 

pagal proporcijos 

kanonus,  įvardinta 

jo reikšmė 

modeliuojant 

šukuosenas, pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

3. Analizuoti veido 

formų ir trūkumų 

3.1. Tema. Veido formos ir 

trūkumai bei jų korekcija 

Veiklos 

procesų 
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korekciją šukuosena. šukuosena. 

3.2. Užduotys:  

3.2.1. Pagal taisykles sugrupuoti 

pateiktus šukuosenų požymius į 

rekomenduojamus ir 

nerekomenduojamus 

konkrečioms veido formoms, 

pateikti argumentuotų 

pavyzdžių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Pagal pateiktus požymius 

identifikuoti veido ir galvos 

trūkumams maskuoti tinkančias 

šukuosenas, pateikti 

argumentuotų pavyzdžių. 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija  

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Ne pagal 

taisykles sugrupuoti 

pateikti šukuosenų 

požymiai į 

rekomenduojamus ir 

nerekomenduojamus 

konkrečioms veido 

formoms, nepateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

Gerai: 

3.2.1. Pagal taisykles 

sugrupuoti pateikti 

šukuosenų požymiai 

į rekomenduojamus 

ir 

nerekomenduojamus 

konkrečioms veido 

formoms, bet 

nepateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

Puikiai: 

3.2.1. Pagal taisykles 

sugrupuoti pateikti 

šukuosenų požymiai 

į rekomenduojamus 

ir 

nerekomenduojamus 

konkrečioms veido 

formoms,  

pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

 

Patenkinamai: 

3.2.2. Pagal 

pateiktus požymius 

identifikuotos ne 

visiems veido ir 

galvos trūkumams 

maskuoti tinkančios 

šukuosenos, 
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nepateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai.  

Gerai: 

3.2.2. Pagal 

pateiktus požymius 

identifikuotos veido 

ir galvos trūkumams 

maskuoti tinkančios 

šukuosenos, bet 

nepateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai.  

Puikiai: 

3.2.2. Pagal 

pateiktus požymius 

identifikuotos veido 

ir galvos trūkumams 

maskuoti tinkančios 

šukuosenos, pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

4. Charakterizuoti 

šukuosenų klasifikavimo 

ypatumus. 

4.1. Tema. Šukuosenų 

klasifikavimas. 

4.2. Užduotys:  

4.2.1. Pagal klasifikavimo 

taisykles sudaryti įvairių stilių 

šukuosenų požymių lentelę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

4.2.1. Įvairių stilių 

šukuosenų požymių 

lentelė sudaryta ne 

pagal klasifikavimo 

taisykles. 

Gerai: 

4.2.1. Įvairių stilių 

šukuosenų požymių 

lentelė sudaryta 

pagal klasifikavimo 

taisykles. 

Puikiai: 

4.2.1. Įvairių stilių 

šukuosenų požymių 

lentelė sudaryta 

pagal klasifikavimo 

taisykles, pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 
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4.2.2. Pagal klasifikavimo 

taisykles identifikuoti pateiktų 

šukuosenų pavyzdžių 

madingumą, parengti 

argumentuotas išvadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Pagal klasifikavimo 

taisykles identifikuoti pateiktų 

šukuosenų pavyzdžių paskirtį, 

parengti argumentuotas išvadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Patenkinamai: 

4.2.2. Pateiktų 

šukuosenų 

pavyzdžių 

madingumas 

identifikuotas 

neatsižvelgiant į 

klasifikavimo 

taisykles, 

neparengtos 

argumentuotos 

išvados. 

Gerai: 

4.2.2. Pateiktų 

šukuosenų 

pavyzdžių 

madingumas 

identifikuotas pagal 

klasifikavimo 

taisykles, bet 

neparengtos 

argumentuotos 

išvados. 

Puikiai: 

4.2.2. Pateiktų 

šukuosenų 

pavyzdžių 

madingumas 

identifikuotas pagal 

klasifikavimo 

taisykles, pateiktos 

argumentuotos 

išvados. 

 

Patenkinamai: 

4.2.3. Pateiktų 

šukuosenų 

pavyzdžių paskirtis 

identifikuota 

neatsižvelgiant į 

klasifikavimo 

taisykles, 

neparengtos 

argumentuotos 

išvados. 
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4.2.4. Pagal klasifikavimo 

taisykles sudaryti įvairių 

amžiaus grupių šukuosenų 

požymių lentelę. 

 

Gerai: 

4.2.3. Pateiktų 

šukuosenų 

pavyzdžių paskirtis 

identifikuota pagal 

klasifikavimo 

taisykles, bet 

neparengtos 

argumentuotos 

išvados. 

Puikiai: 

4.2.3. Pateiktų 

šukuosenų 

pavyzdžių paskirtis 

identifikuota pagal 

klasifikavimo 

taisykles, pateiktos 

argumentuotos 

išvados. 

 

Patenkinamai: 

4.2.4. Įvairių 

amžiaus grupių 

šukuosenų požymių 

lentelė sudaryta ne 

pagal klasifikavimo 

taisykles. 

Gerai: 

4.2.4. Įvairių 

amžiaus grupių 

šukuosenų požymių 

lentelė sudaryta 

pagal klasifikavimo 

taisykles. 

Puikiai: 

4.2.4. Įvairių 

amžiaus grupių 

šukuosenų požymių 

lentelė sudaryta 

pagal klasifikavimo 

taisykles, pateikti 

argumentuoti 

pavyzdžiai. 

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Demonstruoti plaukų 1.1. Tema. Plaukų paruošimas Praktinių  
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paruošimą šukuosenų 

modeliavimui.  

šukuosenų modeliavimui. 

1.2. Užduotis:  

1.2.1. Pagal instrukciją tiksliai 

atlikti plaukų paruošimo 

šukuosenų modeliavimui 

veiksmus. 

užduočių 

atlikimas 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Plaukų 

paruošimo 

šukuosenų 

modeliavimui 

veiksmai neatitinka 

instrukcijoje 

nurodytų 

reikalavimų. 

Gerai: 

1.2.1. Plaukų 

paruošimo 

šukuosenų 

modeliavimui 

veiksmai atlikti 

pagal instrukciją. 

Puikiai: 

1.2.1. Plaukų 

paruošimo 

šukuosenų 

modeliavimui 

veiksmai atlikti 

pagal instrukciją, 

veiksmai apgalvoti ir 

tikslūs. 

2. Parinkti įrankius, 

kosmetines ir kitas 

priemones šukuosenų 

modeliavimui. 

2.1. Tema. Įrankiai, kosmetinės 

ir kitos priemonės šukuosenų 

modeliavimui  

2.2. Užduotis:  

2.2.1. Pagal atitinkamos 

technologijos reikalavimus 

parinkti įrankius, kosmetines ir 

kitas priemones konkrečios 

šukuosenos modeliavimui. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Įrankiai, 

kosmetinės ir kitos 

priemonės 

konkrečios 

šukuosenos 

modeliavimui 

parinkti nesilaikant 

atitinkamos 

technologijos 

reikalavimų. 

Gerai: 

2.2.1. Įrankiai, 

kosmetinės ir kitos 

priemonės 

konkrečios 
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šukuosenos 

modeliavimui 

parinkti pagal 

atitinkamos 

technologijos 

reikalavimus. 

Puikiai: 

2.2.1. Įrankiai, 

kosmetinės ir kitos 

priemonės 

konkrečios 

šukuosenos 

modeliavimui 

parinkti pagal 

atitinkamos 

technologijos 

reikalavimus, 

atsižvelgta į jų 

ekologiškumą. 

3. Demonstruoti 

šukuosenų modeliavimo 

technologijas.  

3.1. Tema. Šukuosenų 

modeliavimo technologijos  

3.2. Užduotys:  

3.2.1. Pagal duotą instrukciją 

demonstruoti trumpų plaukų  

šukuosenų modeliavimo 

procesą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Trumpų 

plaukų šukuosenų 

modeliavimo 

procesas 

pademonstruotas 

nesilaikant duotos 

instrukcijos. 

Gerai: 

3.2.1. Trumpų 

plaukų šukuosenų 

modeliavimo 

procesas 

pademonstruotas 

pagal duotą 

instrukciją. 

Puikiai: 

3.2.1. Trumpų 

plaukų šukuosenų 

modeliavimo 

procesas 

pademonstruotas 

pagal duotą 

instrukciją, veiksmai 
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3.2.2. Pagal duotą instrukciją 

demonstruoti ilgų plaukų  

šukuosenų modeliavimo 

procesą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Pagal duotą instrukciją, 

kūrybingai demonstruoti  

konkursinių šukuosenų 

modeliavimo procesą. 

apgalvoti ir tikslūs. 

 

Patenkinamai: 

3.2.2. Ilgų plaukų 

šukuosenų 

modeliavimo 

procesas 

pademonstruotas 

nesilaikant duotos 

instrukcijos. 

Gerai: 

3.2.2. Ilgų plaukų 

šukuosenų 

modeliavimo 

procesas 

pademonstruotas 

pagal duotą 

instrukciją. 

Puikiai: 

3.2.2. Ilgų plaukų 

šukuosenų 

modeliavimo 

procesas 

pademonstruotas 

pagal duotą 

instrukciją, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

 

Patenkinamai: 

3.2.3. Konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

procesas 

pademonstruotas 

nesilaikant duotos 

instrukcijos, trūksta 

kūrybingumo. 

Gerai: 

3.2.3. Konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

procesas 

pademonstruotas 

pagal duotą 

instrukciją, trūksta 
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kūrybingumo. 

Puikiai: 

3.2.3. Konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

procesas 

pademonstruotas 

pagal duotą 

instrukciją, 

kūrybingai, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

4. Demonstruoti 

šukuosenų modeliavimo 

technikas. 

4.1. Tema. Šukuosenų 

modeliavimo technikos  

4.2. Užduotys:  

4.2.1. Pagal duotą instrukciją, 

kūrybingai pademonstruoti 

trumpų plaukų šukuosenų 

modeliavimo konkrečias 

technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Pagal duotą instrukciją, 

kūrybingai pademonstruoti ilgų 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

4.2.1. Trumpų 

plaukų šukuosenų 

modeliavimo 

konkrečios technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant duotos 

instrukcijos, trūksta 

kūrybingumo. 

Gerai: 

4.2.1. Trumpų 

plaukų šukuosenų 

modeliavimo 

konkrečios technikos 

pademonstruotos 

pagal duotą 

instrukciją, bet 

trūksta 

kūrybingumo.  

Puikiai: 

4.2.1. Trumpų 

plaukų šukuosenų 

modeliavimo 

konkrečios technikos 

pademonstruotos 

pagal duotą 

instrukciją, 

kūrybingai, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

 

Patenkinamai: 

4.2.2. Ilgų plaukų 
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plaukų šukuosenų modeliavimo 

konkrečias technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Pagal duotą instrukciją, 

kūrybingai pademonstruoti ilgų 

plaukų šukuosenų modeliavimą 

konkrečiomis pynimo 

technikomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šukuosenų 

modeliavimo 

konkrečios technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant duotos 

instrukcijos, trūksta 

kūrybingumo. 

Gerai: 

4.2.2. Ilgų plaukų 

šukuosenų 

modeliavimo 

konkrečios technikos 

pademonstruotos 

pagal duotą 

instrukciją, bet 

trūksta 

kūrybingumo.  

Puikiai: 

4.2.2. Ilgų plaukų 

šukuosenų 

modeliavimo 

konkrečios technikos 

pademonstruotos 

pagal duotą 

instrukciją, 

kūrybingai, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

 

Patenkinamai: 

4.2.3. Ilgų plaukų 

šukuosenų 

modeliavimas 

konkrečiomis 

pynimo technikomis 

pademonstruotas 

nesilaikant duotos 

instrukcijos, trūksta 

kūrybingumo. 

Gerai: 

4.2.3. Ilgų plaukų 

šukuosenų 

modeliavimas 

konkrečiomis 

pynimo technikomis 

pademonstruotas 
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4.2.4. Pagal duotą instrukciją, 

kūrybingai pademonstruoti 

šukuosenų modeliavimo, 

naudojant pagalbines priemones 

(karkasus), technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagal duotą 

instrukciją, bet 

trūksta 

kūrybingumo. 

Puikiai: 

4.2.3. Ilgų plaukų 

šukuosenų 

modeliavimas 

konkrečiomis 

pynimo technikomis 

pademonstruotas 

pagal duotą 

instrukciją, 

kūrybingai, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

 

Patenkinamai: 

4.2.4. Šukuosenų 

modeliavimo, 

naudojant pagalbines 

priemones 

(karkasus), technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant duotos 

instrukcijos, trūksta 

kūrybingumo. 

Gerai: 

4.2.4. Šukuosenų 

modeliavimo, 

naudojant pagalbines 

priemones 

(karkasus), technikos 

pademonstruotos 

pagal duotą 

instrukciją, bet 

trūksta 

kūrybingumo. 

Puikiai: 

4.2.4. Šukuosenų 

modeliavimo, 

naudojant pagalbines 

priemones 

(karkasus), technikos 

pademonstruotos 

pagal duotą 
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4.2.5. Pagal duotą instrukciją, 

kūrybingai pademonstruoti 

konkursinių šukuosenų 

modeliavimo technikas. 

instrukciją, 

kūrybingai, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

 

Patenkinamai: 

4.2.5. Konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant duotos 

instrukcijos, trūksta 

kūrybingumo. 

Gerai: 

4.2.5. Konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

pagal duotą 

instrukciją, bet 

trūksta 

kūrybingumo.  

Puikiai: 

4.2.5. Konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

pagal duotą 

instrukciją, 

kūrybingai, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju).190 

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius  ...............................................24 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius.......................................50 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius..............................6 

Iš viso....................................................................................................270 

Materialieji ištekliai: Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skeneris, televizorius, 

DVD grotuvas, vadovėliai, katalogai, žurnalai, kompiuterinės 

programos, vaizdo įrašai, ekranas, lenta, manekenų galvos ir stovai 

vadovėliai, pamokų prezentacijos, dalomoji medžiaga. 

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 
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pažymėjimą. 

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 
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3.1.10. Baigiamojo modulio „Įvadas į darbo rinką“ aprašas 

 

Modulio paskirtis: apibendrinti mokymąsi ir įgytas kompetencijas. 

 

Modulio pavadinimas Įvadas į darbo rinką 

Modulio kodas - 

LTKS lygis - 

Apimtis kreditais 10 kreditų 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą; atlikti vyrų 

plaukų bazinius kirpimus; atlikti moterų plaukų bazinius kirpimus; 

atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą; šviesinti plaukus; dažyti 

plaukus; modeliuoti šukuosenas. 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

1. Kūrybiškumo  

2. Profesinės etikos  

3. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

4. Komandinio darbo  

5. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos  

6. Iniciatyvumo ir verslumo 

7. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

8. Kritinio mąstymo 

9. Skaitmeninio raštingumo 

10. Socialinio ir pilietinio sąmoningumo 

11. Tvarios plėtros palaikymo 

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomenduo

jamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi 

pasiekimų 

vertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Analizuoti grožio 

salono struktūrą, 

valdymo procesą, 

paslaugų teikimo tvarką 

ir specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimą. 

 

1.1. Tema. Grožio salono 

(kirpyklos) struktūra ir valdymo 

procesas. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Pagal nuostatus, 

apibūdinti konkretaus grožio 

salono vidaus darbo tvarką, 

valdymo procesą ir parengti 

motyvuotas išvadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

analizė 

Situacijos 

analizė 

Problemų 

sprendimas 

Diskusija 

 

 

 

Patenkinamai 

1.2.1. Apibūdinta 

konkretaus grožio 

salono vidaus darbo 

tvarka ir valdymo 

procesas neatitinka 

nuostatų, parengtos 

išvados neišsamios.  

Gerai 

1.2.1. Apibūdinta 

konkretaus grožio 

salono vidaus darbo 

tvarka ir valdymo 
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1.2.2. Pagal aptarnavimo 

taisykles įvertinti konkretaus 

grožio salono paslaugų teikimo 

tvarką ir parengti motyvuotas 

išvadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Pagal aptarnavimo 

taisykles apibūdinti bendravimo 

su klientais ir užsakymų 

priėmimo ypatumus 

konkrečiame grožio salone ir 

parengti motyvuotas išvadas.  

procesas atitinka 

nuostatus, bet 

parengtos išvados 

neišsamios.  

Puikiai 

1.2.1. Apibūdinta 

konkretaus grožio 

salono vidaus darbo 

tvarka ir valdymo 

procesas atitinka 

nuostatus, parengtos 

motyvuotos išvados.  

 

Patenkinamai 

1.2.2. Konkretaus 

grožio salono 

paslaugų teikimo 

tvarka įvertinta ne 

pagal aptarnavimo 

taisykles, parengtos 

išvados neišsamios.  

Gerai 

1.2.2. Konkretaus 

grožio salono 

paslaugų teikimo 

tvarka įvertinta 

pagal aptarnavimo 

taisykles, bet 

parengtos išvados 

neišsamios.  

Puikiai 

1.2.2. Konkretaus 

grožio salono 

paslaugų teikimo 

tvarka įvertinta 

pagal aptarnavimo 

taisykles, parengtos 

motyvuotos išvados. 

 

Patenkinamai 

1.2.3. Bendravimo 

su klientais ir 

užsakymų priėmimo 

ypatumai 

konkrečiame grožio 



 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Pagal konkretaus kliento 

pageidavimus sudaryti paslaugos 

užsakymo projektą ir parengti 

sąmatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salone apibūdinti ne 

pagal aptarnavimo 

taisykles, parengtos 

išvados neišsamios.  

Gerai 

1.2.3. Bendravimo 

su klientais ir 

užsakymų priėmimo 

ypatumai 

konkrečiame grožio 

salone apibūdinti 

pagal aptarnavimo 

taisykles, bet 

parengtos išvados 

neišsamios.  

Puikiai 

1.2.3. Bendravimo 

su klientais ir 

užsakymų priėmimo 

ypatumai 

konkrečiame grožio 

salone apibūdinti 

pagal aptarnavimo 

taisykles, parengtos 

motyvuotos išvados. 

 

 Patenkinamai 

1.2.4. Sudarytas 

paslaugos užsakymo 

projektas neatitinka 

konkretaus kliento 

pageidavimų, 

parenta netiksli 

sąmata.  

Gerai 

1.2.4. Pagal 

konkretaus kliento 

pageidavimus 

sudarytas paslaugos 

užsakymo projektas, 

bet parenta netiksli 

sąmata.  

Puikiai 

1.2.4. Pagal 

konkretaus kliento 
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1.2.5. Pagal konkrečiame grožio 

salone esamus įvertinimus, 

išskirti specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo būdus ir jų specifiką, 

parengti motyvuotas išvadas. 

pageidavimus 

sudarytas paslaugos 

užsakymo projektas 

ir parenta sąmata.  

 

Patenkinamai 

1.2.5. Specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimo būdai ir 

jų specifika išskirti 

ne pagal  

konkrečiame grožio 

salone esamus 

įvertinimus, 

parengtos išvados 

neišsamios.  

Gerai 

1.2.5. Specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimo būdai ir 

jų specifika išskirti 

pagal  konkrečiame 

grožio salone 

esamus įvertinimus, 

bet parengtos 

išvados neišsamios.  

Puikiai 

1.2.5. Specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimo būdai ir 

jų specifika išskirti 

pagal  konkrečiame 

grožio salone 

esamus įvertinimus, 

parengtos 

motyvuotos išvados. 

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Organizuoti kirpėjo 

darbo vietą paslaugų 

teikimui. 

1.1. Tema. Kirpėjo darbo vietos 

organizavimas. 

1.2. Užduotys: 

1.2.1. Parinkti ir paruošti 

įrankius, įrenginius, kosmetines 

ir kitas priemones laikantis 

higienos normų. 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

grožio salone 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Parinkti ir 

paruošti įrankiai, 

įrenginiai, 

kosmetinės ir kitos 

priemonės 
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1.2.2. Konsultuoti klientą – 

užpildyti kliento plaukų 

priežiūros kortelę. 

nesilaikant higienos 

normų.  

Gerai: 

1.2.1. Parinkti ir 

paruošti įrankiai, 

įrenginiai, 

kosmetinės ir kitos 

priemonės laikantis 

higienos normų.  

Puikiai: 

1.2.1. Parinkti, 

paruošti ir 

sugrupuoti 

konkrečiai paslaugai 

įrankiai, įrenginiai, 

kosmetinės ir kitos 

priemonės laikantis 

higienos normų.  

 

Patenkinamai: 

1.2.2. Konsultuotas 

klientas ir užpildyta 

kliento plaukų 

priežiūros kortelė, 

tačiau neatsižvelgta į 

atitinkamus 

bendravimo 

reikalavimus.  

Gerai: 

1.2.2. Konsultuotas 

klientas ir užpildyta 

kliento plaukų 

priežiūros kortelė 

pagal atitinkamus 

bendravimo 

reikalavimus. 

Puikiai: 

1.2.2. Konsultuotas 

klientas ir užpildyta 

kliento plaukų 

priežiūros kortelė 

pagal atitinkamus 

bendravimo 

reikalavimus, 

sudaryta paslaugos 
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sąmata. 

2. Teikti paslaugas 

klientams. 

2.1. Tema. Plaukų priežiūros 

paslaugos. 

2.2. Užduotys: 

2.2.1. Paruošti plaukus 

procedūroms, laikantis operacijų 

nuoseklumo, saugaus darbo ir 

higienos reikalavimų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Atitinkamomis 

technikomis atilikti plaukų 

kirpimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

grožio salone 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Plaukai 

paruošti 

procedūroms 

nesilaikant operacijų 

nuoseklumo, 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

Gerai: 

2.2.1. Plaukai 

paruošti 

procedūroms 

laikantis operacijų 

nuoseklumo, 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų.  

Puikiai: 

2.2.1. Plaukai 

paruošti 

procedūroms, 

laikantis operacijų 

nuoseklumo, 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų, 

veiksmai apgalvoti 

ir tikslūs. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Plaukų 

kirpimai 

atitinkamomis 

technikomis atlikti 

nesilaikant operacijų 

nuoseklumo. 

Gerai: 

2.2.2. Plaukų 

kirpimai 

atitinkamomis 
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2.2.3. Atlikti ilgalaikio plaukų 

garbanojimo ir tiesinimo 

procedūras, laikantis operacijų 

nuoseklumo, saugaus darbo ir 

higienos reikalavimų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technikomis atlikti 

laikantis operacijų 

nuoseklumo. 

Puikiai: 

2.2.2. Plaukų 

kirpimai 

atitinkamomis 

technikomis atlikti 

laikantis operacijų 

nuoseklumo, 

veiksmai apgalvoti 

ir tikslūs. 

 

Patenkinamai: 

2.2.3. Ilgalaikio 

plaukų garbanojimo 

ir tiesinimo 

procedūros atliktos 

nesilaikant operacijų 

nuoseklumo, 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

Gerai: 

2.2.3. Ilgalaikio 

plaukų garbanojimo 

ir tiesinimo 

procedūros atliktos 

laikantis operacijų 

nuoseklumo, 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

Puikiai: 

2.2.3. Ilgalaikio 

plaukų garbanojimo 

ir tiesinimo 

procedūros atliktos 

laikantis operacijų 

nuoseklumo, 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų, 

veiksmai apgalvoti 

ir tikslūs. 
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2.2.4. Atitinkamomis 

technikomis dažyti plaukus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Atitinkamomis 

technikomis modeliuoti 

šukuosenas. 

 

Patenkinamai: 

2.2.4. Plaukai 

nudažyti 

atitinkamomis 

technikomis, tačiau 

nesilaikant operacijų 

nuoseklumo. 

Gerai: 

2.2.4. Plaukai 

nudažyti 

atitinkamomis 

technikomis 

laikantis operacijų 

nuoseklumo.  

Puikiai: 

2.2.4. Plaukai 

nudažyti 

atitinkamomis 

technikomis 

laikantis operacijų 

nuoseklumo, 

veiksmai apgalvoti 

ir tikslūs. 

 

Patenkinamai: 

2.2.5. Šukuosenos 

modeliuotos 

atitinkamomis 

technikomis, tačiau 

nesilaikant operacijų 

nuoseklumo. 

Gerai: 

2.2.5. Šukuosenos 

modeliuotos 

atitinkamomis 

technikomis 

laikantis operacijų 

nuoseklumo.  

Puikiai: 

2.2.5. Šukuosenos 

modeliuotos 

atitinkamomis 

technikomis 

laikantis operacijų 
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nuoseklumo, darbai 

kūrybingi, veiksmai 

apgalvoti ir tikslūs. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju)....8 

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius.................................................24 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius....................................232 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius ...............................6 

Iš viso...................................................................................................270 

Materialieji ištekliai: Grožio salono įrankiai, irenginiai, kosmetinės ir kitos priemonės, 

kompiuterinės salonų darbo organizavimo ir plaukų priežiūros 

procedūrų programos, katalogai, žurnalai, vaizdo medžiaga. 

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali kirpėjo kvalifikaciją turintys grožio salonų 

specialistai, nuolat tobulinantys profesines kompetencijas.  

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras.  

 

Siūlomas baigiamojo modulio įvertinimas – atlikta / neatlikta.  
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3.2. PASIRENKAMŲJŲ PROFESINIO MOKYMO MODULIŲ SĄRAŠAS (susijusių su 

kvalifikacija) 

 

3.2.1. Plaukų priauginimo modulio aprašas 

 

Modulio paskirtis: įgyti plaukų priauginimo kompetenciją.  

 

Modulio pavadinimas Plaukų priauginimas. 

Modulio kodas 4101209 

LTKS lygis IV 

Apimtis kreditais 5 kreditai 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

Prižiūrėti plaukus. 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

1. Kūrybiškumo  

2. Profesinės etikos  

3. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

4. Komandinio darbo  

5. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos  

6. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

7. Skaitmeninio raštingumo 

8. Tvarios plėtros palaikymo  

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomenduo

jamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi 

pasiekimų 

įvertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Charakterizuoti 

įrankius, įrenginius ir 

kitas priemones pastižo 

dirbinių gaminimui bei 

plaukų priauginimui. 

1.1. Tema. Įrankiai, įrenginiai ir 

kitos priemonės pastižo dirbinių 

gaminimui bei plaukų 

priauginimui. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Identifikuoti ir aprašyti 

įrankius, įrenginius ir kitas 

priemones pastižo dirbinių 

gaminimui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

 

 

Patenkinamai:  

1.2.1. Įrankiai, 

įrenginiai ir kitos 

priemonės pastižo 

dirbinių gaminimui 

identifikuoti, tačiau 

neaprašyti.  

Gerai: 

1.2.1. Įrankiai, 

įrenginiai ir kitos 

priemonės pastižo 

dirbinių gaminimui 

identifikuoti ir  
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1.2.2. Identifikuoti ir aprašyti 

įrankius, įrenginius bei kitas 

plaukų priauginimo priemones. 

aprašyti. 

Puikiai: 

1.2.1. Įrankiai, 

įrenginiai ir kitos 

priemonės pastižo 

dirbinių gaminimui 

identifikuoti ir  

aprašyti, paaiškinti 

veikimo principai. 

 

Patenkinamai:  

1.2.2. Įrankiai, 

įrenginiai ir kitos 

priemonės plaukų 

priauginimui 

identifikuoti, tačiau 

neaprašyti.  

Gerai: 

1.2.2. Įrankiai, 

įrenginiai ir kitos 

priemonės plaukų 

priauginimui 

identifikuoti ir  

aprašyti. 

Puikiai: 

1.2.2. Įrankiai, 

įrenginiai ir kitos 

priemonės plaukų 

priauginimui 

identifikuoti ir  

aprašyti, paaiškinti 

veikimo principai. 

2. Nagrinėti pastižo 

dirbinių gaminimo 

technologiją. 

2.1. Tema. Pastižo dirbinių 

gaminimo technologijos.  

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pagal instrukciją aprašyti 

tresų pynimo iš natūralaus ir 

sintetinio pluošto technologijos 

ypatumus. 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Tresų pynimo 

iš natūralaus ir 

sintetinio pluošto 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

tačiau nenuosekliai 

bei neišvardinti 

darbo saugos 

reikalavimai. 
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2.2.2. Pagal instrukciją aprašyti 

šinjonų gaminimo technologijos 

ypatumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerai: 

2.2.1. Tresų pynimo 

iš natūralaus ir 

sintetinio pluošto 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

nuosekliai, tačiau 

neišvardinti darbo 

saugos reikalavimai.  

Puikiai: 

2.2.1. Tresų pynimo 

iš natūralaus ir 

sintetinio pluošto 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti 

nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Šinjonų 

gaminimo 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

tačiau nenuosekliai 

bei neišvardinti 

darbo saugos 

reikalavimai. 

Gerai: 

2.2.2. Šinjonų 

gaminimo 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

nuosekliai, tačiau 

neišvardinti darbo 

saugos reikalavimai.  

Puikiai: 

2.2.2. Šinjonų 

gaminimo 

technologijų 

ypatumai pagal 
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2.2.3. Pagal instrukciją aprašyti 

kasų gaminimo technologijos 

ypatumus. 

instrukciją aprašyti, 

nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

2.2.3. Kasų 

gaminimo 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

tačiau nenuosekliai 

bei neišvardinti 

darbo saugos 

reikalavimai. 

Gerai: 

2.2.3. Kasų 

gaminimo 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

nuosekliai, tačiau 

neišvardinti darbo 

saugos reikalavimai.  

Puikiai: 

2.2.3. Kasų 

gaminimo 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos reikalavimai. 

3. Nagrinėti plaukų 

priauginimo atitinkamų 

technologijų ypatumus. 

3.1. Tema. Plaukų priauginimo 

technologijos. 

3.2. Užduotys:  

3.2.1. Pagal instrukciją aprašyti 

plaukų priauginimo karštuoju 

būdu technologijų ypatumus. 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Plaukų 

priauginimo 

karštuoju būdu 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

tačiau nenuosekliai 

bei neišvardinti 

darbo saugos 
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3.2.2. Pagal instrukciją aprašyti 

plaukų priauginimo šaltuoju 

būdu technologijų ypatumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reikalavimai. 

Gerai: 

3.2.1. Plaukų 

priauginimo 

karštuoju būdu 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

nuosekliai, tačiau 

neišvardinti darbo 

saugos reikalavimai.  

Puikiai: 

3.2.1. Plaukų 

priauginimo 

karštuoju būdu 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos reikalavimai 

 

Patenkinamai: 

3.2.2. Plaukų 

priauginimo šaltuoju 

būdu technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

tačiau nenuosekliai 

bei neišvardinti 

darbo saugos 

reikalavimai. 

Gerai: 

3.2.2. Plaukų 

priauginimo šaltuoju 

būdu technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

nuosekliai, tačiau 

neišvardinti darbo 

saugos reikalavimai.  

Puikiai: 

3.2.2. Plaukų 

priauginimo šaltuoju 

būdu technologijų 
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3.2.3. Pagal instrukciją aprašyti 

plaukų priauginimo „NANO“ 

technologija ypatumus. 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos reikalavimai. 

 

Patenkinamai: 

3.2.3. Plaukų 

priauginimo 

„NANO“ 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

tačiau nenuosekliai 

bei neišvardinti 

darbo saugos 

reikalavimai. 

Gerai: 

3.2.3. Plaukų 

priauginimo 

„NANO“ 

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

nuosekliai, tačiau 

neišvardinti darbo 

saugos reikalavimai.  

Puikiai: 

3.2.3. Plaukų 

priauginimo 

„NANO“  

technologijų 

ypatumai pagal 

instrukciją aprašyti, 

nuosekliai, 

akcentuoti darbo 

saugos reikalavimai. 

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Profesionaliai  

demonstruoti tresų 

pynimo iš natūralaus ir 

sintetinio pluošto 

technologiją. 

1.1. Tema. Tresų pynimo 

technologija.  

1.2. Užduotis:  

1.2.1. Pagal instrukciją 

pademonstruoti tresų pynimo iš 

natūralaus ir sintetinio pluošto 

technologiją. 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Pagal 

instrukciją tresų 

pynimo iš natūralaus 
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ir sintetinio pluošto 

technologija 

pademonstruota, 

tačiau  nesilaikant 

operacijų 

nuoseklumo. 

Gerai: 

1.2.1. Pagal 

instrukciją tresų 

pynimo iš natūralaus 

ir sintetinio pluošto 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai. 

Puikiai: 

1.2.1. Pagal 

instrukciją tresų 

pynimo iš natūralaus 

ir sintetinio pluošto 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

2. Profesionaliai  

demonstruoti pastižo 

dirbinių gaminimo 

technologiją.  

2.1. Tema. Pastižo dirbinių 

gaminimo technologija. 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pagal instrukciją 

pademonstruoti šinjonų 

gaminimo technologiją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Pagal 

instrukciją šinjonų 

gaminimo 

technologija 

pademonstruota, 

tačiau  nesilaikant 

operacijų 

nuoseklumo. 

Gerai: 

2.2.1. Pagal 

instrukciją šinjonų 

gaminimo 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai. 

Puikiai: 
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2.2.2. Pagal instrukciją 

pademonstruoti kasų gaminimo 

technologiją. 

2.2.1. Pagal 

instrukciją šinjonų 

gaminimo 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Pagal 

instrukciją kasų 

gaminimo 

technologija 

pademonstruota, 

tačiau  nesilaikant 

operacijų 

nuoseklumo. 

Gerai: 

2.2.2. Pagal 

instrukciją kasų 

gaminimo 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai. 

Puikiai: 

2.2.2. Pagal 

instrukciją kasų 

gaminimo 

technologija 

pademonstruota 

nuosekliai, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

3. Profesionaliai  

demonstruoti plaukų 

priauginimo 

technologiją. 

3.1. Tema. Plaukų priauginimo 

technologija. 

3.2. Užduotys:  

3.2.1. Pagal instrukciją 

pademonstruoti plaukų 

priauginimo karštuoju būdu 

technologijų ypatumus. 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

Patenkinamai: 

3.2.1. Pagal 

instrukciją plaukų 

priauginimo 

karštuoju būdu 

technologijos 

pademonstruotos, 
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3.2.2. Pagal instrukciją 

pademonstruoti plaukų 

priauginimo šaltuoju būdu 

technologijų ypatumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tačiau  nesilaikant 

operacijų 

nuoseklumo. 

Gerai: 

3.2.1. Pagal 

instrukciją plaukų 

priauginimo 

karštuoju būdu 

technologijos 

pademonstruotos, 

nuosekliai. 

Puikiai: 

3.2.1. Pagal 

instrukciją plaukų 

priauginimo 

karštuoju būdu 

technologijos 

pademonstruotos, 

nuosekliai, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

3.2.2. Pagal 

instrukciją plaukų 

priauginimo šaltuoju 

būdu technologijos 

pademonstruotos, 

tačiau  nesilaikant 

operacijų 

nuoseklumo. 

Gerai: 

3.2.2. Pagal 

instrukciją plaukų 

priauginimo šaltuoju 

būdu technologijos 

pademonstruotos, 

nuosekliai. 

Puikiai: 

3.2.2. Pagal 

instrukciją plaukų 

priauginimo šaltuoju 

būdu technologijos 

pademonstruotos, 
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3.2.3. Pagal instrukciją 

pademonstruoti plaukų 

priauginimo „NANO“ 

technologija ypatumus. 

nuosekliai, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

3.2.3. Pagal 

instrukciją plaukų 

priauginimo 

„NANO“  

technologijos 

pademonstruotos, 

tačiau  nesilaikant 

operacijų 

nuoseklumo. 

Gerai: 

3.2.3. Pagal 

instrukciją plaukų 

priauginimo 

„NANO“ 

technologijos 

pademonstruotos, 

nuosekliai. 

Puikiai: 

3.2.3. Pagal 

instrukciją plaukų 

priauginimo 

„NANO“ 

technologijos 

pademonstruotos, 

nuosekliai, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju)..80 

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius ................................................24 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius .....................................25 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius .............................6 

Iš viso ..................................................................................................135 

Materialieji ištekliai: Mokymosi medžiaga, priemonės 

Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skeneris, televizorius, 

DVD grotuvas, vadovėliai, katalogai, žurnalai, kompiuterinės 

programos, vaizdo įrašai, ekranas, lenta, manekenų galvos ir stovai 

vadovėliai, pamokų prezentacijos, dalomoji medžiaga. 

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 
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nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 

pažymėjimą. 

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 
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3.2.2. Plaukų komercinių kirpimų modulio aprašas 

 

Modulio paskirtis: įgyti plaukų komercinių kirpimų kompetenciją.  

 

Modulio pavadinimas Plaukų komerciniai kirpimai. 

Modulio kodas 4101210 

LTKS lygis IV 

Apimtis kreditais 10 kreditų 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

Prižiūrėti plaukus; atlikti vyrų plaukų bazinius kirpimus; atlikti moterų 

plaukų bazinius kirpimus. 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos  

1. Kūrybiškumo  

2. Profesinės etikos  

3. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

4. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos 

5. Iniciatyvumo ir verslumo 

6. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

7. Kritinio mąstymo 

8. Skaitmeninio raštingumo 

9. Socialinio ir pilietinio sąmoningumo 

10. Tvarios plėtros palaikymo 

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomendu

ojamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi pasiekimų 

įvertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Nagrinėti plaukų 

komercinių kirpimų 

tecnnikas. 

1.1. Tema. Plaukų komercinių 

kirpimų technikos. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką aprašyti 

plaukų kirpimo skustuvu 

technikos ypatumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

plaukų kirpimo 

skustuvu technikos 

ypatumai aprašyti 

neatsižvelgiant į 

operacijų nuoseklumą. 

Gerai: 

1.2.1. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

plaukų kirpimo 

skustuvu technikos 

ypatumai aprašyti 

nuosekliai.  

Puikiai: 

1.2.1. Pagal veiksmų 
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1.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką aprašyti 

moterų plaukų avangardinių 

kirpimų technikų ypatumus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Pagal veiksmų 

technologinę seką aprašyti vyrų 

plaukų avangardinių kirpimų 

technikų ypatumus. 

technologinę seką 

plaukų kirpimo 

skustuvu technikos 

ypatumai aprašyti 

nuosekliai, akcentuoti 

pagrindiniai etapai.  

 

Patenkinamai: 

1.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

moterų plaukų 

avangardinių kirpimų 

technikos  aprašytos  

neatsižvelgiant į 

operacijų nuoseklumą. 

Gerai: 

1.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

moterų plaukų 

avangardinių kirpimų 

technikos  aprašytos  

nuosekliai.  

Puikiai: 

1.2.2. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

moterų plaukų 

avangardinių kirpimų 

technikos  aprašytos  

nuosekliai, akcentuoti 

pagrindiniai etapai. 

 

Patenkinamai: 

1.2.3. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

vyrų plaukų 

avangardinių kirpimų 

technikos  aprašytos  

neatsižvelgiant į 

operacijų nuoseklumą. 

Gerai: 

1.2.3. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

vyrų plaukų 

avangardinių kirpimų 

technikos  aprašytos  
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nuosekliai.  

Puikiai: 

1.2.3. Pagal veiksmų 

technologinę seką 

vyrų plaukų 

avangardinių kirpimų 

technikos  aprašytos  

nuosekliai, akcentuoti 

pagrindiniai etapai.  

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Profesionaliai 

demonstruoti plaukų 

komercinių   kirpimų 

tecnnikas. 

1.1. Tema. Plaukų komercinių 

kirpimų technikos. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruoti plaukų kirpimo 

skustuvu techniką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Pagal technologinę 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas 

 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Pagal 

technologinę 

instrukciją plaukų 

kirpimo skustuvu 

technikos 

pademonstruotos 

netiksliai. 

Gerai: 

1.2.1. Pagal 

technologinę 

instrukciją plaukų 

kirpimo skustuvu 

technikos 

pademonstruotos 

tiksliai pagal 

atitinkamą 

technologiją. 

Puikiai: 

1.2.1. Pagal 

technologinę 

instrukciją plaukų 

kirpimo skustuvu 

technikos 

pademonstruotos 

tiksliai pagal 

atitinkamą 

technologiją, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 
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instrukciją tiksliai 

pademonstruoti moterų plaukų 

avangardinių kirpimų techniką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Pagal technologinę 

instrukciją tiksliai 

pademonstruoti vyrų plaukų 

avangardinių kirpimų techniką. 

1.2.2. Pagal 

technologinę 

instrukciją moterų 

plaukų avangardinių 

kirpimų technikos 

pademonstruotos 

netiksliai. 

Gerai: 

1.2.2. Pagal 

technologinę 

instrukciją moterų 

plaukų avangardinių 

kirpimų technikos 

pademonstruotos 

tiksliai pagal 

atitinkamą 

technologiją. 

Puikiai: 

1.2.2. Pagal 

technologinę 

instrukciją moterų 

plaukų avangardinių 

kirpimų technikos 

pademonstruotos 

tiksliai pagal 

atitinkamą 

technologiją, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

1.2.3. Pagal 

technologinę 

instrukciją vyrų 

plaukų avangardinių 

kirpimų technikos 

pademonstruotos 

netiksliai. 

Gerai: 

1.2.3. Pagal 

technologinę 

instrukciją vyrų 

plaukų avangardinių 

kirpimų technikos 

pademonstruotos 
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tiksliai pagal 

atitinkamą 

technologiją. 

Puikiai: 

1.2.3. Pagal 

technologinę 

instrukciją vyrų 

plaukų avangardinių 

kirpimų technikos 

pademonstruotos 

tiksliai pagal 

atitinkamą 

technologiją, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos reikalavimų. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju).190  

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius  ...............................................24 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius  ....................................50 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius .............................6 

Iš viso...................................................................................................270 

Materialieji ištekliai: Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skeneris, televizorius, 

DVD grotuvas, vadovėliai, katalogai, žurnalai, kompiuterinės 

programos, vaizdo įrašai, ekranas, lenta, manekenų galvos ir stovai 

vadovėliai, pamokų prezentacijos, dalomoji medžiaga. 

Mokytojų  kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 

pažymėjimą. 

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 
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3.2.3. Konkursinių šukuosenų modeliavimo modulio aprašas 

 

Modulio paskirtis: įgyti konkursinių šukuosenų modeliavimo kompetenciją.  

 

Modulio pavadinimas Konkursinių šukuosenų modeliavimas 

Modulio kodas 4101211 

LTKS lygis IV 

Apimtis kreditais 5 kreditai 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą; atlikti 

ilgalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą; modeliuoti šukuosenas. 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

1. Kūrybiškumo  

2. Profesinės etikos  

3. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

4. Komandinio darbo  

5. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos  

6. Iniciatyvumo ir verslumo 

7. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

8. Kritinio mąstymo 

9. Skaitmeninio raštingumo 

10. Socialinio ir pilietinio sąmoningumo 

11. Tvarios plėtros palaikymo 

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomendu

ojamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi pasiekimų 

įvertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Analizuoti konkursų ir 

čempionatų 

organizavimo tvarką. 

1.1. Tema. Konkursų ir 

čempionatų organizavimas. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Išnagrinėti pasaulinės 

grožio organizacijos „OMC“ 

(Organisation Mondiale 

Coiffure) veiklos sritis ir 

parengti išvadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Ne visos 

pasaulinės grožio 

organizacijos „OMC“ 

(Organisation 

Mondiale Coiffure) 

veiklos sritys 

išnagrinėtos ir 

parengtos neišsamios 

išvados.  

Gerai: 

1.2.1. Pasaulinės 

grožio organizacijos 

„OMC“ (Organisation 

Mondiale Coiffure) 

veiklos sritys 
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1.2.2. Charakterizuoti Lietuvos 

„KIGSA“ (Kirpėjų ir grožio 

specialistų asociacijos) veiklos 

sritis ir parengti išvadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Pagal nuostatus nustatyti 

kirpėjų ir grožio specialistų 

konkursų ir čempionatų 

išnagrinėtos, bet 

parengtos neišsamios 

išvados.  

Puikiai: 

1.2.1. Pasaulinės 

grožio organizacijos 

„OMC“ (Organisation 

Mondiale Coiffure) 

veiklos sritys 

išnagrinėtos, 

parengtos išsamios 

išvados.  

 

Patenkinamai: 

1.2.2. Ne visos 

Lietuvos „KIGSA“ 

(Kirpėjų ir grožio 

specialistų 

asociacijos) veiklos 

sritys 

charakterizuotos ir 

parengtos neišsamios 

išvados.  

Gerai: 

1.2.2. Lietuvos 

„KIGSA“ (Kirpėjų ir 

grožio specialistų 

asociacijos) visos 

veiklos sritys 

charakterizuotos, bet 

parengtos neišsamios 

išvados.  

Puikiai: 

1.2.2. Lietuvos 

„KIGSA“ (Kirpėjų ir 

grožio specialistų 

asociacijos) visos 

veiklos sritys 

charakterizuotos, 

parengtos išsamios 

išvados. 

 

Patenkinamai: 

1.2.3. Ne pagal 

nuostatus nustatyti 
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organizavimo tikslus, parengti 

išvadas ir aprašyti jų reikšmę. 

kirpėjų ir grožio 

specialistų konkursų 

ir čempionatų 

organizavimo tikslai, 

parengtos neišsamios 

išvados ir aprašyta jų 

reikšmė. 

Gerai: 

1.2.3. Pagal nuostatus 

nustatyti kirpėjų ir 

grožio specialistų 

konkursų ir 

čempionatų 

organizavimo tikslai, 

bet parengtos 

neišsamios išvados ir 

aprašyta jų reikšmė. 

Puikiai: 

1.2.3. Pagal nuostatus 

nustatyti kirpėjų ir 

grožio specialistų 

konkursų ir 

čempionatų 

organizavimo tikslai, 

parengtos išsamios 

išvados ir aprašyta jų 

reikšmė. 

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Demonstruoti moterų 

plaukų konkursinių 

kirpimų ir šukuosenų 

modeliavimo technikas. 

1.1. Tema. Moterų plaukų 

konkursiniai kirpimai ir 

šukuosenų modeliavimas. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų laiką 

tiksliai pademonstruoti dieninių 

konkursinių šukuosenų 

modeliavimo technikas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas. 

 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Dieninių 

konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos ir 

konkretaus laiko 

limito. 

Gerai: 

1.2.1. Dieninių 
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1.2.2. Pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų laiką 

tiksliai pademonstruoti vakarinių 

konkursinių šukuosenų 

modeliavimo technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją, bet 

nesilaikant konkretaus 

laiko limito. 

Puikiai: 

1.2.1. Dieninių 

konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų 

laiką. 

 

Patenkinamai: 

1.2.2. Vakarinių 

konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos ir 

konkretaus laiko 

limito. 

Gerai: 

1.2.2. Vakarinių 

konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją, bet 

nesilaikant konkretaus 

laiko limito. 

Puikiai: 

1.2.2. Vakarinių 
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1.2.3. Pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų laiką 

tiksliai pademonstruoti nuotakos 

konkursinių šukuosenų 

modeliavimo technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų laiką 

konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų 

laiką. 

 

Patenkinamai: 

1.2.3. Nuotakos 

konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos ir 

konkretaus laiko 

limito. 

Gerai: 

1.2.3. Nuotakos 

konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją, bet 

nesilaikant konkretaus 

laiko limito. 

Puikiai: 

1.2.3. Nuotakos 

konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų 

laiką. 

 

Patenkinamai: 

1.2.4. Fantazinių 
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tiksliai pademonstruoti 

fantazinių konkursinių 

šukuosenų modeliavimo 

technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų laiką 

tiksliai pademonstruoti 

progresyvaus moterų plaukų 

kirpimo ir sušukavimo 

technikas. 

konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos ir 

konkretaus laiko 

limito. 

Gerai: 

1.2.4. Fantazinių 

konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją, bet 

nesilaikant konkretaus 

laiko limito. 

Puikiai: 

1.2.4. Fantazinių 

konkursinių 

šukuosenų 

modeliavimo 

technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų 

laiką. 

 

Patenkinamai: 

1.2.5. Progresyvaus 

moterų plaukų 

kirpimo ir 

sušukavimo technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos ir 

konkretaus laiko 

limito. 

Gerai: 

1.2.5. Progresyvaus 
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moterų plaukų 

kirpimo ir 

sušukavimo technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją, bet 

nesilaikant konkretaus 

laiko limito. 

Puikiai: 

1.2.5. Progresyvaus 

moterų plaukų 

kirpimo ir 

sušukavimo technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų 

laiką. 

2. Demonstruoti vyrų 

plaukų konkursinių 

kirpimų ir sušukavimų 

technikas. 

2.1. Tema. Vyrų plaukų 

konkursiniai kirpimai ir 

sušukavimai.  

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų laiką 

tiksliai pademonstruoti 

klasikinio vyrų plaukų kirpimo 

ir sušukavimo technikas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas. 

 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Klasikinio vyrų 

plaukų kirpimo ir 

sušukavimo technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos ir 

konkretaus laiko 

limito. 

Gerai: 

2.2.1. Klasikinio vyrų 

plaukų kirpimo ir 

sušukavimo technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją, bet 

nesilaikant konkretaus 

laiko limito. 

Puikiai: 

2.2.1. Klasikinio vyrų 

plaukų kirpimo ir 

sušukavimo technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 
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2.2.2. Pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų laiką 

tiksliai pademonstruoti 

progresyvaus vyrų plaukų 

kirpimo ir sušukavimo 

technikas. 

instrukciją ir konkretų 

laiką. 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Progresyvaus 

vyrų plaukų kirpimo 

ir sušukavimo 

technikos 

pademonstruotos 

nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos ir 

konkretaus laiko 

limito. 

Gerai: 

2.2.1. Progresyvaus 

vyrų plaukų kirpimo 

ir sušukavimo 

technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją, bet 

nesilaikant konkretaus 

laiko limito. 

Puikiai: 

2.2.1. Progresyvaus 

vyrų plaukų kirpimo 

ir sušukavimo 

technikos 

pademonstruotos 

pagal technologinę 

instrukciją ir konkretų 

laiką. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju)..80 

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius ................................................24 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius .....................................25 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius .............................6 

Iš viso ..................................................................................................135 

Materialieji ištekliai: Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skeneris, televizorius, 

DVD grotuvas, vadovėliai, katalogai, žurnalai, kompiuterinės 

programos, vaizdo įrašai, ekranas, lenta, manekenų galvos ir stovai 

vadovėliai, pamokų prezentacijos, dalomoji medžiaga. 

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 
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pažymėjimą. 

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 
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3.2.4. Šukuosenų dekoravimo modulio aprašas 

 

Modulio paskirtis: įgyti šukuosenų dekoravimo kompetenciją.  

 

Modulio pavadinimas Šukuosenų dekoravimas 

Modulio kodas 4101212 

LTKS lygis IV 

Apimtis kreditais 5 kreditai 

Reikalingas 

pasirengimas mokymuisi 

Prižiūrėti plaukus; atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą; atlikti vyrų 

plaukų bazinius kirpimus; atlikti moterų plaukų bazinius kirpimus; 

atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą; šviesinti plaukus; dažyti 

plaukus; modeliuoti šukuosenas. 

Modulyje ugdomos 

bendrosios 

kompetencijos 

1. Kūrybiškumo  

2. Profesinės etikos  

3. Mokymosi mokytis ir problemų sprendimo 

4. Komandinio darbo  

5. Sveikatos tausojimo ir darbo saugos  

6. Iniciatyvumo ir verslumo 

7. Bendravimo valstybine ir užsienio kalba 

8. Kritinio mąstymo 

9. Skaitmeninio raštingumo 

10. Socialinio ir pilietinio sąmoningumo 

11. Tvarios plėtros palaikymo 

Modulio  mokymosi 

rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Rekomenduojamas turinys, 

reikalingas rezultatams pasiekti 

Rekomendu

ojamos 

mokymosi 

formos ir 

metodai 

Mokymosi pasiekimų 

įvertinimo kriterijai 

Kognityviniai mokymosi rezultatai: 

1. Charakterizuoti 

šukuosenų dekoravimo 

pastižo dirbiniais 

technologiją. 

1.1. Tema. Šukuosenų 

dekoravimas pastižo dirbiniais. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Pagal technologinę 

instrukciją ir operacijų seką 

aprašyti šukuosenų dekoro 

kompozicijų iš natūralių plaukų 

ir sintetinio pluošto gaminimo 

ypatumus.  

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Šukuosenų 

dekoro kompozicijų iš 

natūralių plaukų ir 

sintetinio pluošto 

gaminimo ypatumai 

aprašyti nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos ir 

operacijų sekos. 

Gerai: 

1.2.1. Šukuosenų 

dekoro kompozicijų iš 

natūralių plaukų ir 
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1.2.2. Apibendrinti šukuosenų 

dekoravimo natūralių plaukų ir 

sintetinio pluošto 

kompozicijomis ypatumus ir 

parengti išvadas. 

sintetinio pluošto 

gaminimo ypatumai 

aprašyti pagal 

technologinę 

instrukciją, bet 

neatitinka operacijų 

sekos. 

Puikiai: 

1.2.1. Šukuosenų 

dekoro kompozicijų iš 

natūralių plaukų ir 

sintetinio pluošto 

gaminimo ypatumai 

aprašyti pagal 

technologinę 

instrukciją ir 

operacijų seką. 

 

Patenkinamai: 

1.2.2. Šukuosenų 

dekoravimo  natūralių 

plaukų ir sintetinio 

pluošto 

kompozicijomis 

ypatumai apibendrinti 

nesilaikant 

dekoravimo taisyklių, 

parengtos neišsamios 

išvados. 

Gerai: 

1.2.2. Šukuosenų 

dekoravimo natūralių 

plaukų ir sintetinio 

pluošto 

kompozicijomis 

ypatumai apibendrinti 

pagal dekoravimo 

taisykles, bet 

parengtos neišsamios 

išvados. 

Puikiai: 

1.2.2. Šukuosenų 

dekoravimo natūralių 

plaukų ir sintetinio 

pluošto 
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kompozicijomis 

ypatumai apibendrinti 

pagal dekoravimo 

taisykles, parengtos 

išsamios išvados, 

pateikti argumentuoti 

pavyzdžiai. 

2. Analizuoti floristinį 

šukuosenų dekoravimą. 

2.1. Tema. Floristinis šukuosenų 

dekoravimas. 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pagal duotą technologinę 

instrukciją nustatyti šukuosenų 

dekoro elementų iš augalų 

gaminimo ypatumus ir parengti 

išvadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Apibendrinti šukuosenų 

dekoravimo kompozicijomis 

ypatumus ir parengti išvadas. 

Veiklos 

procesų 

stebėjimas 

Situacijos 

analizė 

Diskusija 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Šukuosenų 

dekoro elementų iš 

augalų gaminimo 

ypatumai nustatyti 

nesilaikant 

technologinės 

instrukcijos, 

parengtos neišsamios 

išvados. 

Gerai: 

2.2.1. Šukuosenų 

dekoro elementų iš 

augalų gaminimo 

ypatumai nustatyti 

pagal technologinę 

instrukciją, bet 

parengtos neišsamios 

išvados. 

Puikiai: 

2.2.1. Šukuosenų 

dekoro elementų iš 

augalų gaminimo 

ypatumai nustatyti 

pagal technologinę 

instrukciją, parengtos 

išsamios išvados, 

pateikti argumentuoti 

pavyzdžiai. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Šukuosenų 

dekoravimo  augalų 

kompozicijomis 

ypatumai apibendrinti 

nesilaikant 
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dekoravimo taisyklių, 

parengtos neišsamios 

išvados. 

Gerai:  

2.2.2. Šukuosenų 

dekoravimo augalų 

kompozicijomis 

ypatumai apibendrinti 

pagal dekoravimo 

taisykles, tačiau 

parengtos neišsamios 

išvados. 

Puikiai: 

2.2.2. Šukuosenų 

dekoravimo augalų 

kompozicijomis 

ypatumai apibendrinti 

pagal dekoravimo 

taisykles, parengtos 

išsamios išvados, 

pateikti argumentuoti 

pavyzdžiai. 

Psichomotoriniai mokymosi rezultatai: 

1. Demonstruoti 

šukuosenų dekoravimą 

pastižo kompozicijomis. 

1.1. Tema. Šukuosenų 

dekoravimas pastižo 

kompozicijomis. 

1.2. Užduotys:  

1.2.1. Pagal instrukciją 

demonstruoti šukuosenų dekoro 

kompozicijų gaminimo iš 

natūralių plaukų ir sintetinio 

pluošto techniką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas. 

 

 

 

Patenkinamai: 

1.2.1. Šukuosenų 

dekoro kompozicijų 

gaminimo iš natūralių 

plaukų ir sintetinio 

pluošto technika 

pademonstruota 

nesilaikant 

atitinkamos 

instrukcijos. 

Gerai: 

1.2.1. Šukuosenų 

dekoro kompozicijų 

gaminimo iš natūralių 

plaukų ir sintetinio 

pluošto technika 

pademonstruota pagal 

atitinkamą instrukciją. 

Puikiai: 
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1.2.2. Pagal instrukciją 

demonstruoti šukuosenų 

dekoravimo natūralių plaukų ir 

sintetinio pluošto 

kompozicijomis techniką. 

1.2.1. Šukuosenų 

dekoro kompozicijų 

gaminimo iš natūralių 

plaukų ir sintetinio 

pluošto technika 

pademonstruota pagal 

atitinkamą instrukciją, 

laikantis saugaus 

darbo reikalavimų. 

 

Patenkinamai: 

1.2.2. Šukuosenų 

dekoravimo natūralių 

plaukų ir sintetinio 

pluošto 

kompozicijomis 

technika 

pademonstruota 

nesilaikant 

atitinkamos 

instrukcijos. 

Gerai: 

1.2.2. Šukuosenų 

dekoravimo natūralių 

plaukų ir sintetinio 

pluošto 

kompozicijomis 

technika 

pademonstruota pagal 

atitinkamą instrukciją. 

Puikiai: 

1.2.2. Šukuosenų 

dekoravimo natūralių 

plaukų ir sintetinio 

pluošto 

kompozicijomis 

technika 

pademonstruota pagal 

atitinkamą instrukciją, 

laikantis saugaus 

darbo reikalavimų. 

2. Demonstruoti 

šukuosenų dekoravimą 

floristinėmis 

kompozicijomis. 

2.1. Tema. Floristinis šukuosenų 

dekoravimas. 

2.2. Užduotys:  

2.2.1. Pagal instrukciją ir 

Praktinių 

užduočių 

atlikimas. 

 

 

Patenkinamai: 

2.2.1. Šukuosenų 
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nustatytą laiką atlikti šukuosenų 

dekoro kompozicijų iš augalų 

gaminimo procesą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Pagal instrukciją 

demonstruoti šukuosenų 

dekoravimo augalų 

kompozicijomis techniką.  

 

 

 

dekoro kompozicijų iš 

augalų gaminimo 

procesas atliktas 

nesilaikant 

atitinkamos 

instrukcijos ir 

nustatyto laiko. 

Gerai: 

2.2.1. Šukuosenų 

dekoro kompozicijų iš 

augalų gaminimo 

procesas atliktas 

pagal atitinkamą 

instrukciją, bet per 

ilgesnį nei numatyta 

laiką. 

Puikiai: 

2.2.1. Šukuosenų 

dekoro kompozicijų iš 

augalų gaminimo 

procesas atliktas 

pagal atitinkamą 

instrukciją ir nustatytą 

laiką. 

 

Patenkinamai: 

2.2.2. Šukuosenų 

dekoravimo augalų 

kompozicijomis 

technika 

pademonstruota 

nesilaikant 

atitinkamos 

instrukcijos. 

Gerai: 

2.2.2. Šukuosenų 

dekoravimo augalų 

kompozicijomis 

technika 

pademonstruota pagal 

atitinkamą instrukciją. 

Puikiai: 

2.2.2. Šukuosenų 

dekoravimo augalų 

kompozicijomis 
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technika 

pademonstruota pagal 

atitinkamą 

technologiją, laikantis 

saugaus darbo ir 

higienos reikalavimų. 

Mokymosi valandų 

paskirstymas:  

Kontaktinio darbo valandų skaičius (dirbant su profesijos mokytoju)..80 

Konsultacijoms skirtų valandų skaičius ................................................24 

Mokinio savarankiško darbo valandų skaičius .....................................25 

Mokymosi pasiekimų patikrinimo valandų skaičius .............................6 

Iš viso ..................................................................................................135 

Materialieji ištekliai: Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, skeneris, televizorius, 

DVD grotuvas, vadovėliai, katalogai, žurnalai, kompiuterinės 

programos, vaizdo įrašai, ekranas, lenta, manekenų galvos ir stovai 

vadovėliai, pamokų prezentacijos, dalomoji medžiaga. 

Mokytojų kvalifikacija Modulį vesti gali profesijos mokytojai, turintys kirpėjo kvalifikaciją ir 

aukštąjį edukologinį išsilavinimą arba Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka išklausytų pedagoginių ir psichologinių žinių kursų 

pažymėjimą. 

Modulio rengėjai: Rita Pečiukaitytė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Sigita Kutienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo 

centras; 

Jadvyga Čekanavičienė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras; 

Eugenija Jovaišaitė, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio 

rengimo centras. 

 


