
1 
 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMO PROGRAMA 

1. Teikėjas 

1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto 

indeksas, telefonas, faksas, el. paštas, 

atsiskaitomoji sąskaita) 

Lietuvos pramonininkų konfederacija 

Įmonės kodas 110058241 

 A. Vienuolio 8, LT-01104, Vilnius 

Tel. (8-5) 2431067, fax. (8-5) 2125209  

El. paštas: stazuotes@lpk.lt 

A/s Nr. LT 05 7044 0600 0150 5642 

1.2. Teikėjo vardas ir pavardė Sigitas Besagirskas 

 

2.1. Programos pavadinimas  

Žirgininkystės technologinių kompetencijų tobulinimo programa 

 

2.2. Programos lygis – nacionalinė 

 

3. Programos rengėjai  

• Ieva Anužienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro vyresnioji 

profesijos mokytoja; 

• Gerda Švabienė, UAB „Baltasis pegasas“ direktorė; 

• Laimutė Anužienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro 

direktorė, mokytoja ekspertė. 

 

4. Programos anotacija  

Žirgininkystės technologinių kompetencijų tobulinimo programa parengta vykdant Praktinio 

profesinio mokymo išteklių plėtros programos projektą „Profesijos mokytojų ir dėstytojų 

technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. Praktinio profesinio 

mokymo išteklių plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. gruodžio mėn. 3 d. įsakymu Nr. ISAK – 2333, pažymima, kad per pastaruosius 

15 metų smarkiai pasikeitusi šalies ūkio struktūra nulėmė mažesnį tam tikrų profesijų ir šių 

profesijų asmenis rengiančios profesinio mokymo sistemos patrauklumą, o integracija į pasaulio 

ekonominę sistemą ir intensyvi konkurencija bei poreikis didinti darbo našumą lėmė radikalią 

technologinę kaitą šalies įmonėse, kuri profesinio mokymo įstaigose nebuvo įvykdyta. Tai lėmė 

didelį ūkyje ir mokymo reikmėms naudojamų technologijų atotrūkį ir profesinio mokymo įstaigų 
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absolventų įgytų kompetencijų neatitiktį darbo rinkos poreikiams. Lietuvos žirgininkystės 

paslaugų sfera sparčiai plečiasi, naudojami naujausi žirgų priežiūros ir treniravimo įrengimai. 

Todėl didėja specialistų, gebančių dirbti su nauja įranga, poreikis. Tokia situacija skatina 

žirgininkystės srities profesijos mokytojus prisitaikyti prie naujų besikeičiančios aplinkos sąlygų, 

t.y. mokyti besimokančius dirbti su naujausia žirgų priežiūros ir treniravimo technologine įranga.  

Projekto metu siekiant nustatyti kvalifikacijos tobulinimo poreikius buvo apklausti visi šios srities 

profesijos mokytojai. Jie pageidavo praktiškai išmokti dirbti su nauja žirgininkystėje naudojama 

įranga. 

Žirgininkystės technologinių kompetencijų tobulinimo programos paskirtis - tobulinti profesijos 

mokytojų žirgininkystės technologines kompetencijas: supažindinti su žirgininkystės paslaugų 

organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse; supažindinti su žirgininkystės paslaugų technologijų 

naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje; tobulinti žirgo kailio kirpimo žiemos 

sezonu technologines kompetencijas; tobulinti žirgo priežiūros šaltuoju metų periodu 

technologines kompetencijas; tobulinti žirgo treniravimo žingsniuoti vaikštynėje technologines 

kompetencijas. 

Programą sudaro penki moduliai. Du moduliai yra bendrieji, trys – specialieji. Bendrieji moduliai 

yra privalomi visiems pagal programą besimokantiems mokytojams. Specialiuosius modulius 

mokytojas pasirenka. Bendra programos trukmė – 576 val. Siekdamas gauti programos baigimo 

pažymėjimą, mokytojas turi baigti mokymą pagal visus bendruosius modulius ir bent vieną 

specialųjį.  

Programos tikslinė grupė (dalyviai) – profesinio mokymo institucijų profesijos mokytojai, 

rengiantys žirgininkystės specialistus. Išankstinio pasirengimo iš programos dalyvių 

nereikalaujama. 

Mokymui pagal programą bus naudojami instruktavimo, pažintinio vizito, savarankiško darbo, 

paskaitos, diskusijos metodai, taip pat praktinių žirgų priežiūros operacijų, naudojant modernią 

įrangą, atlikimas. Programos dalyvio įgytos technologinės kompetencijos formaliai bus 

vertinamos „įskaityta / neįskaityta“, kai bus atliktos numatytos savarankiškos užduotys. Mokymo 

metu kaip mokymo medžiaga bus naudojami paskaitų konspektai, žirgininkystės įrangos darbo ir 

priežiūros instrukcijos, specifikacijos, įmonių dokumentacija. Mokymo medžiaga (elektronine 

forma) bus patalpinta projekto „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų 

tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ informacinėje sistemoje: 

www.upc.smm.lt/projektai/sistema/modelis/, ir pateikta kiekvienam mokymo dalyviui prieš 

prasidedant mokymams. 

Mokymas bus organizuojamas pagal individualų su mokytoju iš anksto suderintą grafiką. 

http://www.upc.smm.lt/projektai/sistema/modelis/
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Mokymas pagal bendruosius modulius vyks  UAB „Baltasis pegasas“, UAB „Kasandros grupė“, 

UAB „Horse Market“, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre (225 

auditorijoje). Mokymas pagal specialiuosius modulius vyks UAB „Baltasis pegasas“ žirgyne. 

 

5. Programos paskirtis/tikslas 

Tobulinti profesijos mokytojų žirgininkystės technologines kompetencijas 

 

6. Programos uždaviniai 

6.1. Supažindinti su žirgininkystės paslaugų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse. 

6.2. Supažindinti su žirgininkystės paslaugų technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis 

Lietuvoje ir užsienyje. 

6.3.Tobulinti žirgo kailio kirpimo žiemos sezonu technologines kompetencijas.  

6.4.Tobulinti žirgo priežiūros šaltuoju metų periodu technologines kompetencijas. 

6.5.Tobulinti žirgo treniravimo žingsniuoti vaikštynėje technologines kompetencijas. 

 

7. Programos struktūra 

Programą sudaro penki moduliai, iš jų du bendrieji ir trys specialieji.  

Modulių kodai ir pavadiniai Trukmė, 

val. 

Bendrieji moduliai 

B.13.1. Žirgininkystės verslo organizavimas. 24 

B.13.2. Žirgininkystės technologijų naujovės ir plėtros tendencijos. 12 

Specialieji moduliai 

S.13.1. Žirgo kailio kirpimas žiemos sezonu. 60 

S.13.2. Žirgo priežiūra šaltuoju metų periodu. 240 

S.13.3. Žirgo treniravimas žingsniuoti vaikštynėje. 240 

Bendrieji moduliai yra privalomi visiems pagal programą besimokantiems mokytojams. 

Specialiuosius modulius mokytojas pasirenka. Siekdamas gauti kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimą, mokytojas turi baigti visus bendruosius modulius ir bent vieną specialųjį.  

 

8. Mokymo turinys  

 

Bendrieji moduliai 
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Pirmojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas 

B.13.1. Žirgininkystės verslo organizavimas 

 

Modulio paskirtis 

Supažindinti su žirgininkystės paslaugų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse. 

 

Mokymo elementai ir jų aprašymai 

Mokymo 

elemento 

pavadinimas 

Mokymo turinys Mokymui skirta 

medžiaga 

Mokymo vieta Mokym

o 

trukmė, 

val. 

1. Žirgininkystės 

paslaugų 

organizavimas 

UAB „Horse 

Market“. 

Supažindinama su 

įmonės rinkodara, 

teikiamų paslaugų 

asortimentu, darbo 

organizavimu, 

įranga, darbuotojų 

motyvacija. 

 

Mokymo metodai – 

pažintinis vizitas, 

diskusija su 

atsakingais įmonės 

darbuotojais. 

Įmonės interneto 

svetainėje skelbiama 

medžiaga. 

www.horsemarket.lt  

 

UAB „Horse 

Market“ 

administracija, 

žirgyno 

patalpos. 

Adresas: 

Dargužių km., 

LT-92282, 

Klaipėdos raj. 

6  

2. Žirgininkystės 

paslaugų 

organizavimas 

UAB „Kasandros 

grupė“. 

Supažindinama su 

įmonės rinkodara, 

teikiamų paslaugų 

asortimentu, darbo 

organizavimu, 

įranga, darbuotojų 

motyvacija. 

 

 Mokymo metodai – 

pažintinis vizitas, 

Įmonėje teikiamų 

paslaugų aprašas. 

Elgesio žirgyne 

taisyklės, informacinė  

reklaminė medžiaga.  

 

UAB 

„Kasandros 

grupė“  

žirgyno 

patalpos. 

Adresas: 

 Taikos g.74, 

LT-28160,  

Utena, Lietuva. 

  

6 
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diskusija su 

atsakingais įmonės 

darbuotojais. 

3.Žirgininkystės 

paslaugų 

organizavimas 

Všį Visuomenės 

harmonizavimo 

parke. 

Supažindinama su 

įmonės rinkodara, 

teikiamų paslaugų 

asortimentu, darbo 

organizavimu, 

įranga, darbuotojų 

motyvacija. 

 

Mokymo metodai – 

pažintinis vizitas, 

diskusija su 

atsakingais įmonės 

darbuotojais. 

Įmonės paslaugų 

aprašas. 

 Įmonės interneto 

svetainėje skelbiama 

medžiaga. 

www.harmonypark.lt 

 

VšĮ Visuomenės 

harmonizavimo 

parko žirgyno 

patalpos.  

Adresas: 

Vaizgakiemio  

km.,   

LT-59257,  

Prienų raj. 

 

6 

4. Mokytojo 

ataskaita. 

Ataskaitos apie 

žirgininkystės 

paslaugų 

organizavimą 

mokytojo 

aplankytose įmonėse 

rašymas.  

 

Mokymo metodai – 

savarankiškas 

darbas. 

Ataskaitos reikalavimai  

ir vertinimo kriterijai. 

VšĮ Kauno 

paslaugų verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo centras 

(225 auditorija). 

Adresas: 

Karaliaus 

Mindaugo pr. 

11,  

LT-44287,  

Kaunas. 

6 

 

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos 

Gerda Švabienė, UAB  „Baltasis pegasas“ direktorė, tarptautinių projektų dalyvė, žirginio sporto 

atstovė ir jojimo varžybų dalyvė; 

Laimondas Skėrys, UAB „HorseMarket“ direktorius, žirginio sporto meistras, nacionalinių ir 

tarptautinių jojimo varžybų organizatorius; 

Vytautas Dapkus, UAB ,,Kasandros grupė“ žirgų treneris ir prižiūrėtojas, ristūnų vadeliotojas; 

http://www.harmonypark.lt/
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Neringa Karalienė, VšĮ Visuomenės harmonizavimo parko žirgyno direktorė, žirgų priežiūros 

specialistė, tarptautinių renginių organizatorė. 

 

Antrojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas 

B.13.2. Žirgininkystės technologijų naujovės ir plėtros tendencijos 

 

Modulio paskirtis 

Supažindinti mokytojus žirgininkystės paslaugų technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis 

Lietuvoje ir užsienyje.  

 

Mokymo elementai ir jų aprašymas 

Mokymo 

elemento 

pavadinimas 

Mokymo turinys Mokymui skirta 

medžiaga 

Mokymo vieta  Mokymo 

trukmė, 

val. 

1. 

Žirgininkystės 

technologijų 

naujovių 

apžvalga.  

Paskaitos tema: 

,,Žirgininkystės 

technologijų 

naujovės“. 

Supažindinama su 

žirgininkystės 

technologinėmis 

naujovėmis, 

taikomomis Lietuvoje 

ir užsienyje (žirgų 

soliariumu, žirgų 

vaikštyne, bėgimo 

takeliu, žirgo 

treniravimo vandenyje 

technologija,  žirgo 

kailio kirpimo 

technologija, žirgo 

treniravimo 

metodikomis - Natural 

Horsemanship 

Paskaitos apie naujas 

žirgininkystės 

technologijas 

konspektas. 

Žirgo treniravimo 

metodikų taikymo 

vaizdo įrašai. 

Žirgininkystės įrankių, 

įrengimų katalogai. 

 

UAB „Baltasis 

pegasas“, 

žirgynas. 

Adresas:  

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

4 
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(pagrįsta žirgo ir 

žmogaus partneryste)  

ir Natural 

Bodylanguage 

(pagrįsta žirgo ir 

žmogaus kūno kalba), 

žirgininkystės  įrankių 

ir įrangos pasiūla. 

 

Mokymo metodai – 

paskaita. 

2. 

Žirgininkystės 

paslaugų 

plėtra. 

Paskaitos tema: 

,,Žirgininkystės 

paslaugų rinkos plėtros 

tendencijos Lietuvoje 

ir užsienyje“. 

Supažindinama su 

žirgininkystės paslaugų 

statistiniais ir 

ekonominiais 

rodikliais,  rinkos 

plėtros tendencijomis 

Lietuvoje ir užsienyje, 

darbo jėgos paklausa ir 

pasiūla, naujais 

paslaugų organizavimo 

principais. 

 

Mokymo metodai – 

paskaita. 

Paskaitos apie 

žirgininkystės paslaugų 

plėtrą  konspektas. 

 

VšĮ Kauno 

paslaugų verslo 

darbuotojų 

profesinio 

rengimo centras 

( 225 

auditorija).  

Adresas: 

Karaliaus 

Mindaugo pr. 

11,  

LT-44287,  

Kaunas. 

4 

3. Mokytojo 

projektas 

„Įgytų žinių 

pritaikymas 

Mokytojai parengia 

projektą, kuriame 

teikia pasiūlymus, kaip 

žinios apie  

Projekto reikalavimai  ir 

vertinimo kriterijai. 

VšĮ Kauno 

paslaugų verslo 

darbuotojų 

profesinio 

4 
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profesinio 

rengimo 

procese“.   

 

žirgininkystės paslaugų 

naujoves ir plėtros 

tendencijas atspindės 

tobulinamų profesinio 

rengimo programų 

turinyje. 

 

Mokymo metodai – 

savarankiškas darbas. 

rengimo centras 

( 225 

auditorija). 

Adresas: 

Karaliaus 

Mindaugo pr. 

11,  

LT-44287,  

Kaunas. 

 

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos 

Gerda Švabienė, UAB  „Baltasis pegasas“ direktorė, tarptautinių projektų dalyvė, žirginio sporto 

atstovė ir jojimo varžybų dalyvė, žirgų priežiūros specialistė. 

Zigmantas Šarka, tarptautinės kategorijos žirginio sporto atstovas, žirgų treneris. 

Juozas Barisevičius,  Žemės ūkio ministerijos arklininkystės skyriaus vedėjas. 

 

Specialieji moduliai 

 

Modulio kodas ir pavadinimas 

S.13.1. Žirgo kailio kirpimas žiemos sezonu 

 

 Modulio paskirtis 

Tobulinti žirgo kailio kirpimo žiemos sezonu technologines kompetencijas. 

 

Mokymo elementai ir jų aprašymas 

Mokymo 

elemento 

pavadinimas 

Mokymo turinys Mokymui skirta medžiaga Mokymo vieta Mokymo 

trukmė, 

val. 

1. Žirgo kailio 

kirpimo 

organizavimas.  

Supažindinama su 

žirgo kailio kirpimo 

paslauga, jos 

organizavimu, darbų 

sauga, darbo vietos 

įranga, kailio 

Žirgo kailio kirpimo 

technologinė kortelė. 

Įrangos, įrankių katalogai.  

Žirgo kirpimo darbo 

saugos instrukcija. 

Nuoroda į kirpimo įrangos 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas. 

Adresas:  

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

2 
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kirpimo technologija.  

 

Mokymo metodai –  

praktinis mokymas 

(atlikti žirgo kirpimo 

technologines 

procedūras). 

katalogą. 

 

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

2.  Žirgo 

paruošimas 

kirpimui. 

 

 

Supažindinama su 

žirgo elgsena 

naudojant triukšmą 

keliančius elektros 

įrenginius.  

Mokoma pratinti 

žirgą prie kirpimo 

procedūros. 

 

Mokymo metodai –  

praktinis mokymas 

(atlikti žirgo kirpimo 

technologines 

procedūras). 

Elgesio su žirgu esant 

išoriniams dirgikliams 

metodika  remiantis 

Goodnight J. ,,Psychology 

and language of  horse”. 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas.  

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

 

4 

3.Žirgo kailio 

paruošimas 

kirpimui. 

Mokoma maudyti 

žirgą panaudojant 

kosmetines 

priemones. 

 

Mokymo metodai –  

praktinis mokymas 

(atlikti žirgo 

maudymo 

technologines 

procedūras). 

Žirgo kailio kosmetikos 

priemonių  aprašymai, 

žirgo maudymo 

instrukcija, nuorodos į 

kosmetikos katalogus. 

 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas. 

Adresas:  

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

12 

4. 

Žirgo kailio 

Mokoma kirpti žirgo 

kailį daliniu, 

Darbų saugos instrukcija 

naudojant elektrinius 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

36 
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kirpimas. dengiamuoju ir pilnu 

stiliumi. 

Mokoma kirpti žirgo 

kailį naudojant 

trafaretus. 

 

Mokymo metodai –  

praktinis mokymas 

(darbas su žirgo 

kirpimo įranga). 

prietaisus. 

Žirgo kirpimo stilių 

aprašai. 

Žirgo kirpimo instrukcija, 

vaizdo medžiaga. 

 

žirgynas. 

Adresas:  

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj.  

5.Savarankiška 

užduotis. 

Žirgo kailio dalinio 

kirpimo atlikimas 

parenkant reikiamus 

įrankius ir 

kosmetines 

medžiagas. 

 

Mokymo metodas – 

savarankiškas darbas. 

Savarankiškos užduoties 

variantų aprašymas ir 

vertinimo kriterijai. 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas. 

Adresas:  

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

6 

 

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos 

Gerda Švabienė, UAB „Baltasis pegasas“ direktorė, tarptautinių projektų dalyvė, žirginio sporto 

atstovė ir jojimo varžybų dalyvė; 

Vilma Bakučionytė, UAB „Baltasis pegasas“ žirgų priežiūros specialistė. 

 

Modulio kodas ir pavadinimas  

S.13.2. Žirgo priežiūra šaltuoju metų periodu 

 

Modulio paskirtis 

Tobulinti žirgo priežiūros šaltuoju metų periodu technologines kompetencijas. 

 

Mokymo elementai ir jų aprašymas 

Mokymo 

elemento 

Mokymo turinys Mokymui skirta medžiaga Mokymo vieta Mokymo 

trukmė, 
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pavadinimas val. 

1.Žirgo 

priežiūros 

šaltuoju metų 

laiku 

technologinės 

procedūros, 

reikalinga 

įranga ir 

medžiagos. 

Supažindinama su 

žirgo priežiūros 

procedūromis 

šaltuoju metų 

periodu, jų 

planavimu ir 

organizavimu,  darbo 

vietos įranga, 

naudojama 

kosmetika, 

katalogais. 

 

Mokymo metodai –  

pristatymas, 

diskusija. 

Kosmetikos specifikacijos. 

Įrangos aprašymai. 

Kosmetikos,  įrankių, 

įrengimų katalogai. 

Žurnalai.  

Nuotraukos. 

Vaizdo įrašai. 

 UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas. 

Adresas:  

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

24 

2. Arklidžių 

įrengimas ir 

priežiūra 

šaltuoju metų 

periodu. 

Supažindinama su 

arklidžių įranga, 

naudojama šaltuoju 

metų periodu 

(ventiliacine sistema, 

girdyklų įranga) ir 

arklidžių priežiūra 

(žirgo gardo valymo 

specifika šaltuoju 

metų periodu). 

  

Mokymo metodai – 

pristatymas, praktinis 

mokymas. 

Rekomendacija arklidžių 

įrengimui ir jų priežiūrai 

šaltuoju metų  periodu 

(vaizdinė medžiaga).  

 

 UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas. 

Adresas:  

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

16 

3. Žirgų ligų 

prevencija 

šaltuoju metų 

periodu. 

Supažindinama  su 

peršalimo ligų 

profilaktika, 

arklidžių 

Rekomendacijos žirgų ligų 

prevencijai šaltuoju metų 

periodu. 

 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas. 

Adresas:  

8 
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dezinfekcija. 

 

Mokymo metodai – 

pristatymas. 

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

3.Žirgo 

mitybos 

raciono 

sudarymas 

šaltuoju metų 

laikotarpiu. 

Žirgo mitybos 

raciono sudarymas 

šaltajam metų 

periodui. Žirgui 

būtino vitaminų ir 

mineralinių 

medžiagų poreikio 

šaltuoju metų 

periodu įvertinimas. 

 

Mokymo metodai –  

pristatymas, praktinis 

mokymas ( žirgo 

mitybos raciono 

sudarymas šaltuoju 

metų periodu). 

Žirgo mitybos raciono 

sudarymo šaltuoju metų 

periodu  metodinės 

rekomendacijos, raciono 

apskaičiavimo lentelės. 

Vitaminų ir mineralinių 

medžiagų kiekio 

rekomendacijos žirgui 

šaltuoju metų laiku. 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas. 

Adresas:  

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

24 

4.Žirgo 

maudymo 

šaltuoju metų 

periodu 

technologija. 

Žirgo maudymo 

šaltuoju metų 

periodu operacijos 

planavimas (žirgo 

kūno dalių maudymo 

eiliškumas, vandens 

temperatūros 

reguliavimas), 

medžiagų ir įrangos 

paruošimas, žirgo 

maudymas. 

 

Mokymo metodai – 

praktinis mokymas  

Darbų saugos instrukcija 

maudant žirgą.  

Žirgo maudymo šaltuoju 

metų periodu 

rekomendacijos. 

Kosmetika ir jos 

specifikacijos.  

 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas, žirgų 

maudymo vieta. 

Adresas: 

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

72 



13 
 

(žirgo maudymo  

šaltuoju metų 

periodu 

technologinių 

operacijų atlikimas). 

5. 

Žirgų 

soliariumo 

naudojimo 

technologija. 

Žirgų soliariumo 

panaudojimo 

galimybės. 

Mokoma dirbti su 

džiovinimo ir 

terapine 

programomis. 

 

Mokymo metodai – 

praktinis mokymas 

(darbas su soliariumo 

įranga). 

Darbų saugos instrukcija 

dirbant su elektriniais 

prietaisais.  

Soliariumo įrangos 

specifikacija ir naudojimo 

instrukcija. 

 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas, 

Adresas: 

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

72 

6. 

Savarankiška 

užduotis. 

Žirgo priežiūros 

šaltuoju metų 

periodu 

technologinio 

proceso 

savarankiškas 

atlikimas. 

 

Mokymo metodas – 

savarankiškas darbas. 

Savarankiškos užduoties 

variantų aprašymas ir 

vertinimo kriterijai. 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas. 

Adresas:  

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

24 

 

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos 

Gerda Švabienė, UAB „Baltasis pegasas“ direktorė, tarptautinių projektų dalyvė, žirginio sporto 

atstovė ir jojimo varžybų dalyvė; 

Vilma Bakučionytė, UAB „Baltasis pegasas“ žirgų priežiūros specialistė. 

 

Modulio kodas ir pavadinimas  
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S.13.3. Žirgo treniravimas žingsniuoti vaikštynėje 

 

Modulio paskirtis 

Tobulinti žirgo treniravimo žingsniuoti vaikštynėje technologines kompetencijas. 

 

Mokymo elementai ir jų aprašymas 

Mokymo 

elemento 

pavadinimas 

Mokymo turinys Mokymui skirta medžiaga Mokymo vieta Mokymo 

trukmė, 

val. 

1. Žirgo 

treniravimo 

vaikštynėje 

organizavimas.  

Supažindinama su 

žirgo treniravimo 

vaikštynėje 

technologija, jos 

organizavimu. 

Supažindinama su 

inovatyviu žirgo 

treniravimo metodu, 

darbo vietos įranga. 

 

Mokymo metodai –  

praktinis mokymas 

(žirgo treniravimas 

vaikštynėje). 

Inovatyvių žirgo 

treniravimo metodų 

aprašas. 

Žirgo treniravimo 

vaikštynėje  instrukcija. 

Nuoroda į žirgų vaikštynės 

įrangos katalogą. 

 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas.  

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

16 

2.Žirgo fizinio 

krūvio 

paskirstymas 

treniruojant 

vaikštynėje. 

Mokoma paskirstyti  

žirgo treniravimo 

vaikštynėje darbo 

krūvį  atsižvelgiant į 

žirgo amžių bei 

sportinį krūvį. 

 

Mokymo metodai –  

praktinis mokymas 

(žirgo treniravimas 

vaikštynėje). 

Žirgo fizinio krūvio 

paskirstymo treniruojant 

vaikštynėje metodinės 

rekomendacijos. 

 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas.  

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

24 
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3. Žirgo 

paruošimas 

treniravimui 

vaikštynėje. 

 

 

Supažindinama su 

žirgo elgsena 

naudojant triukšmą 

keliančius bei 

judančius elektros 

įrenginius. Mokoma 

pratinti žirgą prie 

vaikštynės. 

 

Mokymo metodai –  

praktinis mokymas 

(žirgo treniravimas 

vaikštynėje). 

Elgesio su žirgu  esant 

išoriniams dirgikliams 

metodika remiantis 

Goodnight J. ,,Psychology 

and language of horse”. 

 

 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas. 

Adresas: 

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj., 

Lietuva. 

 

36 

4. Žirgo 

treniravimas 

vaikštynėje. 

Mokoma treniruoti 

žirgą vaikštynėje 

skirtingomis 

programomis 

(žingsniu, risčia). 

Ugdomas gebėjimas 

įvertinti žirgo 

kvėpavimo 

intensyvumą ir 

tolygumą   

treniruotės su raiteliu 

vaikštynėje  ir po 

darbo metu. 

 

Mokymo metodai –  

praktinis mokymas 

(žirgo treniravimas 

vaikštynėje). 

Darbų saugos instrukcija 

darbo su žirgu vaikštynėje 

metu. 

Žirgų vaikštynės įrangos 

specifikacija ir 

eksploatacijos instrukcija. 

Vaizdo įrašai. 

 

 

 UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas, žirgų 

vaikštynės 

vieta. 

Adresas: 

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

132 

5. 

Savarankiška 

užduotis. 

Žirgo treniravimo 

vaikštynėje 

technologinio 

Savarankiškos užduoties 

variantų aprašymas ir 

vertinimo kriterijai. 

UAB „Baltasis 

pegasas“ 

žirgynas. 

36 
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proceso atlikimas. 

 

Mokymo metodas – 

savarankiškas darbas. 

 

Adresas: 

Pajiesio km.,   

LT-53294,  

Garliavos sen., 

Kauno raj. 

 

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos 

Gerda Švabienė, UAB „Baltasis pegasas“ direktorė, tarptautinių projektų dalyvė, žirginio sporto 

atstovė ir jojimo varžybų dalyvė; 

Vilma Bakučionytė, UAB „Baltasis pegasas“ žirgų priežiūros specialistė. 

 

 

Teikėjas 

 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius                

Sigitas Besagirskas 

 

  A.V. 

 

Pildoma po akreditacijos: 

 

Akredituotos Programos registracijos Nr. ir data 4938120016, 2012-11-13 

                          

Programos akreditacijos galiojimo terminas (nurodyti datą, 

iki kada) 

2015-11-12 
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PROFESIJOS MOKYTOJŲ/DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ

tobulinimo PROGRAMA


1. Teikėjas


		1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto indeksas, telefonas, faksas, el. paštas, atsiskaitomoji sąskaita)

		Lietuvos pramonininkų konfederacija


Įmonės kodas 110058241

 A. Vienuolio 8, LT-01104, Vilnius

Tel. (8-5) 2431067, fax. (8-5) 2125209 

El. paštas: stazuotes@lpk.lt

A/s Nr. LT 05 7044 0600 0150 5642



		1.2. Teikėjo vardas ir pavardė

		Sigitas Besagirskas





2.1. Programos pavadinimas 


		Žirgininkystės technologinių kompetencijų tobulinimo programa





2.2. Programos lygis – nacionalinė

3. Programos rengėjai 

		· Ieva Anužienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro vyresnioji profesijos mokytoja;

· Gerda Švabienė, UAB „Baltasis pegasas“ direktorė;

· Laimutė Anužienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorė, mokytoja ekspertė.





4. Programos anotacija 


Žirgininkystės technologinių kompetencijų tobulinimo programa parengta vykdant Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos projektą „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“. Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio mėn. 3 d. įsakymu Nr. ISAK – 2333, pažymima, kad per pastaruosius 15 metų smarkiai pasikeitusi šalies ūkio struktūra nulėmė mažesnį tam tikrų profesijų ir šių profesijų asmenis rengiančios profesinio mokymo sistemos patrauklumą, o integracija į pasaulio ekonominę sistemą ir intensyvi konkurencija bei poreikis didinti darbo našumą lėmė radikalią technologinę kaitą šalies įmonėse, kuri profesinio mokymo įstaigose nebuvo įvykdyta. Tai lėmė didelį ūkyje ir mokymo reikmėms naudojamų technologijų atotrūkį ir profesinio mokymo įstaigų absolventų įgytų kompetencijų neatitiktį darbo rinkos poreikiams. Lietuvos žirgininkystės paslaugų sfera sparčiai plečiasi, naudojami naujausi žirgų priežiūros ir treniravimo įrengimai. Todėl didėja specialistų, gebančių dirbti su nauja įranga, poreikis. Tokia situacija skatina žirgininkystės srities profesijos mokytojus prisitaikyti prie naujų besikeičiančios aplinkos sąlygų, t.y. mokyti besimokančius dirbti su naujausia žirgų priežiūros ir treniravimo technologine įranga. 


Projekto metu siekiant nustatyti kvalifikacijos tobulinimo poreikius buvo apklausti visi šios srities profesijos mokytojai. Jie pageidavo praktiškai išmokti dirbti su nauja žirgininkystėje naudojama įranga.


Žirgininkystės technologinių kompetencijų tobulinimo programos paskirtis - tobulinti profesijos mokytojų žirgininkystės technologines kompetencijas: supažindinti su žirgininkystės paslaugų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse; supažindinti su žirgininkystės paslaugų technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje; tobulinti žirgo kailio kirpimo žiemos sezonu technologines kompetencijas; tobulinti žirgo priežiūros šaltuoju metų periodu technologines kompetencijas; tobulinti žirgo treniravimo žingsniuoti vaikštynėje technologines kompetencijas.

Programą sudaro penki moduliai. Du moduliai yra bendrieji, trys – specialieji. Bendrieji moduliai yra privalomi visiems pagal programą besimokantiems mokytojams. Specialiuosius modulius mokytojas pasirenka. Bendra programos trukmė – 576 val. Siekdamas gauti programos baigimo pažymėjimą, mokytojas turi baigti mokymą pagal visus bendruosius modulius ir bent vieną specialųjį. 

Programos tikslinė grupė (dalyviai) – profesinio mokymo institucijų profesijos mokytojai, rengiantys žirgininkystės specialistus. Išankstinio pasirengimo iš programos dalyvių nereikalaujama.


Mokymui pagal programą bus naudojami instruktavimo, pažintinio vizito, savarankiško darbo, paskaitos, diskusijos metodai, taip pat praktinių žirgų priežiūros operacijų, naudojant modernią įrangą, atlikimas. Programos dalyvio įgytos technologinės kompetencijos formaliai bus vertinamos „įskaityta / neįskaityta“, kai bus atliktos numatytos savarankiškos užduotys. Mokymo metu kaip mokymo medžiaga bus naudojami paskaitų konspektai, žirgininkystės įrangos darbo ir priežiūros instrukcijos, specifikacijos, įmonių dokumentacija. Mokymo medžiaga (elektronine forma) bus patalpinta projekto „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ informacinėje sistemoje: www.upc.smm.lt/projektai/sistema/modelis/, ir pateikta kiekvienam mokymo dalyviui prieš prasidedant mokymams.

Mokymas bus organizuojamas pagal individualų su mokytoju iš anksto suderintą grafiką.


Mokymas pagal bendruosius modulius vyks  UAB „Baltasis pegasas“, UAB „Kasandros grupė“, UAB „Horse Market“, VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre (225 auditorijoje). Mokymas pagal specialiuosius modulius vyks UAB „Baltasis pegasas“ žirgyne.

5. Programos paskirtis/tikslas

		Tobulinti profesijos mokytojų žirgininkystės technologines kompetencijas





6. Programos uždaviniai

6.1. Supažindinti su žirgininkystės paslaugų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse.


6.2. Supažindinti su žirgininkystės paslaugų technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje.


6.3.Tobulinti žirgo kailio kirpimo žiemos sezonu technologines kompetencijas. 


6.4.Tobulinti žirgo priežiūros šaltuoju metų periodu technologines kompetencijas.


6.5.Tobulinti žirgo treniravimo žingsniuoti vaikštynėje technologines kompetencijas.


7. Programos struktūra

		Programą sudaro penki moduliai, iš jų du bendrieji ir trys specialieji. 

Modulių kodai ir pavadini


ai


Trukmė, val.


Bendrieji moduliai


B.13.1. Žirgininkystės verslo organizavimas.

24

B.13.2. Žirgininkystės technologijų naujovės ir plėtros tendencijos.

12

Specialieji moduliai


S.13.1. Žirgo kailio kirpimas žiemos sezonu.

60


S.13.2. Žirgo priežiūra šaltuoju metų periodu.

240

S.13.3. Žirgo treniravimas žingsniuoti vaikštynėje.

240

Bendrieji moduliai yra privalomi visiems pagal programą besimokantiems mokytojams. Specialiuosius modulius mokytojas pasirenka. Siekdamas gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, mokytojas turi baigti visus bendruosius modulius ir bent vieną specialųjį. 





8. Mokymo turinys 

Bendrieji moduliai

Pirmojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas


		B.13.1. Žirgininkystės verslo organizavimas





Modulio paskirtis

		Supažindinti su žirgininkystės paslaugų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse.





Mokymo elementai ir jų aprašymai

		Mokymo elemento pavadinimas

		Mokymo turinys

		Mokymui skirta medžiaga

		Mokymo vieta

		Mokymo trukmė, val.



		1. Žirgininkystės paslaugų organizavimas


UAB „Horse Market“.

		Supažindinama su įmonės rinkodara, teikiamų paslaugų asortimentu, darbo organizavimu, įranga, darbuotojų motyvacija.


Mokymo metodai –


pažintinis vizitas, diskusija su atsakingais įmonės darbuotojais.

		Įmonės interneto svetainėje skelbiama medžiaga.


www.horsemarket.lt 




		UAB „Horse Market“ administracija, žirgyno patalpos. Adresas:


Dargužių km., LT-92282, Klaipėdos raj.

		6 



		2. Žirgininkystės paslaugų organizavimas UAB „Kasandros grupė“.

		Supažindinama su įmonės rinkodara, teikiamų paslaugų asortimentu, darbo organizavimu, įranga, darbuotojų motyvacija.


 Mokymo metodai –


pažintinis vizitas, diskusija su atsakingais įmonės darbuotojais.

		Įmonėje teikiamų paslaugų aprašas. Elgesio žirgyne taisyklės, informacinė  reklaminė medžiaga. 




		UAB „Kasandros grupė“ 


žirgyno patalpos. Adresas:


 Taikos g.74,


LT-28160,  Utena, Lietuva.


 

		6



		3.Žirgininkystės paslaugų organizavimas Všį Visuomenės harmonizavimo parke.

		Supažindinama su įmonės rinkodara, teikiamų paslaugų asortimentu, darbo organizavimu, įranga, darbuotojų motyvacija.


Mokymo metodai –


pažintinis vizitas, diskusija su atsakingais įmonės darbuotojais.

		Įmonės paslaugų aprašas.


 Įmonės interneto svetainėje skelbiama medžiaga.

www.harmonypark.lt



		VšĮ Visuomenės harmonizavimo parko žirgyno patalpos. 


Adresas:


Vaizgakiemio  km.,  


LT-59257, 


Prienų raj.
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		4. Mokytojo ataskaita.

		Ataskaitos apie žirgininkystės paslaugų organizavimą mokytojo aplankytose įmonėse rašymas. 


Mokymo metodai – savarankiškas darbas.

		Ataskaitos reikalavimai  ir vertinimo kriterijai.

		VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (225 auditorija). Adresas:

Karaliaus Mindaugo pr. 11, 


LT-44287,  Kaunas.

		6





Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos


Gerda Švabienė, UAB  „Baltasis pegasas“ direktorė, tarptautinių projektų dalyvė, žirginio sporto atstovė ir jojimo varžybų dalyvė;

Laimondas Skėrys, UAB „HorseMarket“ direktorius, žirginio sporto meistras, nacionalinių ir tarptautinių jojimo varžybų organizatorius;

Vytautas Dapkus, UAB ,,Kasandros grupė“ žirgų treneris ir prižiūrėtojas, ristūnų vadeliotojas;

Neringa Karalienė, VšĮ Visuomenės harmonizavimo parko žirgyno direktorė, žirgų priežiūros specialistė, tarptautinių renginių organizatorė.


Antrojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas


		B.13.2. Žirgininkystės technologijų naujovės ir plėtros tendencijos





Modulio paskirtis


Supažindinti mokytojus žirgininkystės paslaugų technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje. 


Mokymo elementai ir jų aprašymas


		Mokymo elemento pavadinimas

		Mokymo turinys

		Mokymui skirta medžiaga

		Mokymo vieta 

		Mokymo trukmė, val.



		1. Žirgininkystės technologijų naujovių apžvalga. 

		Paskaitos tema:


,,Žirgininkystės technologijų naujovės“.

Supažindinama su žirgininkystės technologinėmis naujovėmis, taikomomis Lietuvoje ir užsienyje (žirgų soliariumu, žirgų vaikštyne, bėgimo takeliu, žirgo treniravimo vandenyje technologija,  žirgo kailio kirpimo technologija, žirgo treniravimo metodikomis - Natural Horsemanship (pagrįsta žirgo ir žmogaus partneryste)  ir Natural Bodylanguage (pagrįsta žirgo ir žmogaus kūno kalba), žirgininkystės  įrankių ir įrangos pasiūla.

Mokymo metodai – paskaita.

		Paskaitos apie naujas žirgininkystės technologijas konspektas.

Žirgo treniravimo metodikų taikymo vaizdo įrašai.

Žirgininkystės įrankių, įrengimų katalogai.



		UAB „Baltasis pegasas“, žirgynas.


Adresas: 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		2. Žirgininkystės paslaugų plėtra.

		Paskaitos tema:


,,Žirgininkystės paslaugų rinkos plėtros tendencijos Lietuvoje ir užsienyje“.

Supažindinama su žirgininkystės paslaugų statistiniais ir ekonominiais rodikliais,  rinkos plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, darbo jėgos paklausa ir pasiūla, naujais paslaugų organizavimo principais.

Mokymo metodai – paskaita.

		Paskaitos apie žirgininkystės paslaugų plėtrą  konspektas.



		VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras ( 225 auditorija).  Adresas:

Karaliaus Mindaugo pr. 11, 


LT-44287,  Kaunas.

		4



		3. Mokytojo projektas „Įgytų žinių pritaikymas profesinio rengimo procese“.  




		Mokytojai parengia projektą, kuriame teikia pasiūlymus, kaip žinios apie  žirgininkystės paslaugų naujoves ir plėtros tendencijas atspindės tobulinamų profesinio rengimo programų turinyje.

Mokymo metodai – savarankiškas darbas.

		Projekto reikalavimai  ir vertinimo kriterijai.

		VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras ( 225 auditorija).


Adresas:

Karaliaus Mindaugo pr. 11, 


LT-44287,  Kaunas.

		4





Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos


Gerda Švabienė, UAB  „Baltasis pegasas“ direktorė, tarptautinių projektų dalyvė, žirginio sporto atstovė ir jojimo varžybų dalyvė, žirgų priežiūros specialistė.

Zigmantas Šarka, tarptautinės kategorijos žirginio sporto atstovas, žirgų treneris.


Juozas Barisevičius,  Žemės ūkio ministerijos arklininkystės skyriaus vedėjas.

Specialieji moduliai


Modulio kodas ir pavadinimas

		S.13.1. Žirgo kailio kirpimas žiemos sezonu





 Modulio paskirtis

		Tobulinti žirgo kailio kirpimo žiemos sezonu technologines kompetencijas.





Mokymo elementai ir jų aprašymas

		Mokymo elemento pavadinimas

		Mokymo turinys

		Mokymui skirta medžiaga

		Mokymo vieta

		Mokymo trukmė, val.



		1. Žirgo kailio kirpimo organizavimas. 

		Supažindinama su žirgo kailio kirpimo paslauga, jos organizavimu, darbų sauga, darbo vietos įranga, kailio kirpimo technologija. 


Mokymo metodai – 


praktinis mokymas (atlikti žirgo kirpimo technologines procedūras).

		Žirgo kailio kirpimo technologinė kortelė. Įrangos, įrankių katalogai. 


Žirgo kirpimo darbo saugos instrukcija.


Nuoroda į kirpimo įrangos katalogą.



		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas.


Adresas: 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		2.  Žirgo paruošimas kirpimui.



		Supažindinama su žirgo elgsena naudojant triukšmą keliančius elektros įrenginius. 


Mokoma pratinti žirgą prie kirpimo procedūros.


Mokymo metodai – 


praktinis mokymas (atlikti žirgo kirpimo technologines procedūras).

		Elgesio su žirgu esant išoriniams dirgikliams metodika  remiantis Goodnight J. ,,Psychology and language of  horse”.

		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas. 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		3.Žirgo kailio paruošimas kirpimui.

		Mokoma maudyti žirgą panaudojant kosmetines priemones.


Mokymo metodai – 


praktinis mokymas (atlikti žirgo maudymo technologines procedūras).

		Žirgo kailio kosmetikos priemonių  aprašymai, žirgo maudymo instrukcija, nuorodos į kosmetikos katalogus.




		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas.


Adresas: 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		4.


Žirgo kailio kirpimas.

		Mokoma kirpti žirgo kailį daliniu, dengiamuoju ir pilnu stiliumi.


Mokoma kirpti žirgo kailį naudojant trafaretus.


Mokymo metodai – 


praktinis mokymas (darbas su žirgo kirpimo įranga).

		Darbų saugos instrukcija naudojant elektrinius prietaisus.


Žirgo kirpimo stilių aprašai.


Žirgo kirpimo instrukcija, vaizdo medžiaga.




		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas.


Adresas: 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj. 
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		5.Savarankiška užduotis.

		Žirgo kailio dalinio kirpimo atlikimas parenkant reikiamus įrankius ir kosmetines medžiagas.


Mokymo metodas – savarankiškas darbas.

		Savarankiškos užduoties variantų aprašymas ir vertinimo kriterijai.

		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas.


Adresas: 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.

		6





Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos

Gerda Švabienė, UAB „Baltasis pegasas“ direktorė, tarptautinių projektų dalyvė, žirginio sporto atstovė ir jojimo varžybų dalyvė;

Vilma Bakučionytė, UAB „Baltasis pegasas“ žirgų priežiūros specialistė.

Modulio kodas ir pavadinimas 


S.13.2. Žirgo priežiūra šaltuoju metų periodu

Modulio paskirtis

Tobulinti žirgo priežiūros šaltuoju metų periodu technologines kompetencijas.

Mokymo elementai ir jų aprašymas


		Mokymo elemento pavadinimas

		Mokymo turinys

		Mokymui skirta medžiaga

		Mokymo vieta

		Mokymo trukmė, val.



		1.Žirgo priežiūros šaltuoju metų laiku technologinės procedūros, reikalinga įranga ir medžiagos.

		Supažindinama su žirgo priežiūros procedūromis šaltuoju metų periodu, jų planavimu ir organizavimu,  darbo vietos įranga, naudojama kosmetika, katalogais.


Mokymo metodai – 


pristatymas,

diskusija.

		Kosmetikos specifikacijos. Įrangos aprašymai. Kosmetikos,  įrankių, įrengimų katalogai.


Žurnalai. 


Nuotraukos.


Vaizdo įrašai.

		 UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas.


Adresas: 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		2. Arklidžių įrengimas ir priežiūra šaltuoju metų periodu.

		Supažindinama su arklidžių įranga, naudojama šaltuoju metų periodu (ventiliacine sistema, girdyklų įranga) ir arklidžių priežiūra (žirgo gardo valymo specifika šaltuoju metų periodu).

Mokymo metodai – pristatymas, praktinis mokymas.

		Rekomendacija arklidžių įrengimui ir jų priežiūrai šaltuoju metų  periodu (vaizdinė medžiaga). 



		 UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas.


Adresas: 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		3. Žirgų ligų prevencija šaltuoju metų periodu.

		Supažindinama  su peršalimo ligų profilaktika, arklidžių dezinfekcija.


Mokymo metodai – pristatymas.

		Rekomendacijos žirgų ligų prevencijai šaltuoju metų periodu.




		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas.


Adresas: 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		3.Žirgo mitybos raciono sudarymas šaltuoju metų laikotarpiu.

		Žirgo mitybos raciono sudarymas šaltajam metų periodui. Žirgui būtino vitaminų ir mineralinių medžiagų poreikio šaltuoju metų periodu įvertinimas.

Mokymo metodai – 


pristatymas, praktinis mokymas ( žirgo mitybos raciono sudarymas šaltuoju metų periodu).

		Žirgo mitybos raciono sudarymo šaltuoju metų periodu  metodinės rekomendacijos, raciono apskaičiavimo lentelės.

Vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekio rekomendacijos žirgui šaltuoju metų laiku.

		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas.


Adresas: 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		4.Žirgo maudymo šaltuoju metų periodu technologija.

		Žirgo maudymo šaltuoju metų periodu operacijos planavimas (žirgo kūno dalių maudymo eiliškumas, vandens temperatūros reguliavimas), medžiagų ir įrangos paruošimas, žirgo maudymas.

Mokymo metodai – praktinis mokymas  (žirgo maudymo  šaltuoju metų periodu technologinių operacijų atlikimas).

		Darbų saugos instrukcija maudant žirgą. 


Žirgo maudymo šaltuoju metų periodu rekomendacijos.


Kosmetika ir jos specifikacijos. 




		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas, žirgų maudymo vieta.


Adresas:

Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		5.

Žirgų soliariumo naudojimo technologija.

		Žirgų soliariumo panaudojimo galimybės.

Mokoma dirbti su džiovinimo ir terapine programomis.


Mokymo metodai – praktinis mokymas (darbas su soliariumo įranga).

		Darbų saugos instrukcija dirbant su elektriniais prietaisais. 


Soliariumo įrangos specifikacija ir naudojimo instrukcija.




		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas, Adresas:

Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		6. Savarankiška užduotis.

		Žirgo priežiūros šaltuoju metų periodu technologinio proceso savarankiškas atlikimas.


Mokymo metodas – savarankiškas darbas.

		Savarankiškos užduoties variantų aprašymas ir vertinimo kriterijai.

		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas.


Adresas: 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos

Gerda Švabienė, UAB „Baltasis pegasas“ direktorė, tarptautinių projektų dalyvė, žirginio sporto atstovė ir jojimo varžybų dalyvė;

Vilma Bakučionytė, UAB „Baltasis pegasas“ žirgų priežiūros specialistė.


Modulio kodas ir pavadinimas 


S.13.3. Žirgo treniravimas žingsniuoti vaikštynėje

Modulio paskirtis


Tobulinti žirgo treniravimo žingsniuoti vaikštynėje technologines kompetencijas.

Mokymo elementai ir jų aprašymas


		Mokymo elemento pavadinimas

		Mokymo turinys

		Mokymui skirta medžiaga

		Mokymo vieta

		Mokymo trukmė, val.



		1. Žirgo treniravimo vaikštynėje organizavimas. 

		Supažindinama su žirgo treniravimo vaikštynėje technologija, jos organizavimu. Supažindinama su inovatyviu žirgo treniravimo metodu, darbo vietos įranga.


Mokymo metodai – 


praktinis mokymas (žirgo treniravimas vaikštynėje).

		Inovatyvių žirgo treniravimo metodų aprašas.

Žirgo treniravimo vaikštynėje  instrukcija.

Nuoroda į žirgų vaikštynės įrangos katalogą.




		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas. 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		2.Žirgo fizinio krūvio paskirstymas treniruojant vaikštynėje.

		Mokoma paskirstyti 


žirgo treniravimo vaikštynėje darbo krūvį  atsižvelgiant į žirgo amžių bei sportinį krūvį.


Mokymo metodai – 


praktinis mokymas (žirgo treniravimas vaikštynėje).

		Žirgo fizinio krūvio paskirstymo treniruojant vaikštynėje metodinės rekomendacijos.



		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas. 


Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		3. Žirgo paruošimas treniravimui vaikštynėje.



		Supažindinama su žirgo elgsena naudojant triukšmą keliančius bei judančius elektros įrenginius. Mokoma pratinti žirgą prie vaikštynės.


Mokymo metodai – 


praktinis mokymas (žirgo treniravimas vaikštynėje).

		Elgesio su žirgu  esant išoriniams dirgikliams metodika remiantis Goodnight J. ,,Psychology and language of horse”.



		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas.

Adresas:

Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj., Lietuva.
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		4. Žirgo treniravimas vaikštynėje.

		Mokoma treniruoti žirgą vaikštynėje skirtingomis programomis (žingsniu, risčia).

Ugdomas gebėjimas įvertinti žirgo kvėpavimo intensyvumą ir tolygumą   treniruotės su raiteliu vaikštynėje  ir po darbo metu.


Mokymo metodai – 


praktinis mokymas (žirgo treniravimas vaikštynėje).

		Darbų saugos instrukcija darbo su žirgu vaikštynėje metu.

Žirgų vaikštynės įrangos specifikacija ir eksploatacijos instrukcija.

Vaizdo įrašai.




		 UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas, žirgų vaikštynės vieta.


Adresas:

Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.
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		5. Savarankiška užduotis.

		Žirgo treniravimo vaikštynėje technologinio proceso atlikimas.

Mokymo metodas – savarankiškas darbas.




		Savarankiškos užduoties variantų aprašymas ir vertinimo kriterijai.

		UAB „Baltasis pegasas“ žirgynas.

Adresas:

Pajiesio km.,  


LT-53294, 


Garliavos sen.,


Kauno raj.

		36





Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos


Gerda Švabienė, UAB „Baltasis pegasas“ direktorė, tarptautinių projektų dalyvė, žirginio sporto atstovė ir jojimo varžybų dalyvė;

Vilma Bakučionytė, UAB „Baltasis pegasas“ žirgų priežiūros specialistė.


Teikėjas


Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius
               Sigitas Besagirskas


  A.V.
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		Akredituotos Programos registracijos Nr. ir data

		4938120016, 2012-11-13





		Programos akreditacijos galiojimo terminas (nurodyti datą, iki kada)

		2015-11-12
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