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

Lietuvos pramonininkų konfederacija

indeksas, telefonas, faksas, el. paštas,

Įmonės kodas 110058241

atsiskaitomoji sąskaita).

A.Vienuolio g. 8 , LT – 01104 Vilnius
Tel. (8~5) 243 10 67, faks. (8~5) 212 52 09
El.paštas: stazuotes@lpk.lt
A/s Nr. LT05 7044 0600 0150 5642
AB SEB bankas

1.2. Teikėjo vardas ir pavardė.

Sigitas Besagirskas

2.1. Programos pavadinimas
Makiažo ir kūno tapybos technologinių kompetencijų tobulinimo programa
2.2. Programos lygis – nacionalinė
2.3. Programos vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras
3. Programos rengėjai
1. Jūratė Jocienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro profesijos
mokytoja ekspertė, Lietuvos nacionalinės kosmetologų ir kosmetikų federacijos valdybos narė.
2. Vytautas Bumblys, UAB „Polifila“ direktorius.
3. Dalia Paulauskienė, salono „Saulėja SPA“ direktorė.
4. Laimutė Anužienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorė,
mokytoja ekspertė.
5. Dalė Visockienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokytoja
metodininkė.
6. Asta Bumblienė, UAB „Polifila“ plataus profilio kosmetikė, seminarų vadybininkė.

4. Programos anotacija
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Makiažo ir kūno tapybos

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 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. Tokia situacija skatina kosmetikų profesijos mokytojus
prisitaikyti prie naujų besikeičiančios aplinkos sąlygų. Makiažo ir kūno tapybos programa sukurta,
atsižvelgus į profesijos mokytojų poreikį praktiškai išmokti naujausių makiažo ir kūno tapybos
technikų ir technologijų.
Makiažo ir kūno tapybos technologinių kompetencijų tobulinimo programos paskirtis - tobulinti
profesijos mokytojų makiažo ir kūno tapybos technologines kompetencijas: supažindinti su grožio
paslaugų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse, grožio paslaugų technologijų naujovėmis ir
plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, tobulinti permanentinio, dieninio, vakarinio, proginio,
teminio makiažų, grimo ir makiažų su specialiais efektais atlikimo, blakstienų priauginimo, kūno
tapybos naujausiomis medžiagomis technologines kompetencijas.
Visos programos trukmė – 228 val. Programą sudaro du bendrieji moduliai, penki – specialieji.
Bendrieji moduliai yra privalomi visiems pagal programą besimokantiems mokytojams. Specialieji
moduliai yra mokytojo pasirenkami. Siekdamas gauti programos baigimo pažymėjimą, mokytojas
turi baigti mokymą pagal du bendruosius modulius ir bent vieną specialųjį.
Programos tikslinė grupė (dalyviai) – profesinio mokymo institucijų profesijos mokytojai,
ruošiantys kosmetikos specialistus ir dėstantys kosmetinių procedūrų ir dekoratyvinės kosmetikos
technologijas. Išankstinio pasirengimo iš programos dalyvių nereikalaujama.
Mokant pagal programą bus naudojami mokymo metodai: praktinis mokymas, instruktavimas,
pažintinis vizitas, paskaita, savarankiškas darbas.
Programos

dalyvio

įgytos

technologinės

kompetencijos

formaliai

bus

vertinamos

„įskaityta/neįskaityta“, atlikus numatytas savarankiškas užduotis.
Kaip mokymo medžiaga bus naudojami kosmetinių procedūrų technologijų aprašai, plakatai,
schemos, veido ir veido dalių trafaretai, saugos ir sveikatos instrukcijos, kosmetinių procedūrų
technologijų aprašai, dekoratyvinės kosmetikos priemonių ir įrankių katalogai bei aprašai, specialūs
žurnalai, nuotraukos, įrankių darbo ir higienos priežiūros instrukcijos. Mokymo medžiaga
2

(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 „Polifila“, salone „Saulėja SPA“; pagal
specialiuosius - Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokymo klasėje
(Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, 305 kab.)

5. Programos paskirtis/tikslas
Tobulinti profesijos mokytojų makiažo ir kūno tapybos technologines kompetencijas.

6. Programos uždaviniai
6.1. Supažindinti su grožio paslaugų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse.
6.2. Supažindinti su grožio paslaugų technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir
užsienyje.
6.3. Tobulinti permanentinio makiažo atlikimo technologines kompetencijas.
6.4. Tobulinti dieninio, vakarinio, proginio, teminio makiažų atlikimo technologines kompetencijas.
6.5.Tobulinti grimo ir makiažų specialiais efektais atlikimo technologines kompetencijas.
6.6. Tobulinti blakstienų priauginimo technologines kompetencijas.
6.7. Tobulinti kūno tapybos naujausiomis medžiagomis technologines kompetencijas.
7. Programos struktūra
Programą sudaro septyni moduliai. Du moduliai yra bendrieji, penki – specialieji.
Modulių kodai ir pavadinimai

Trukmė, val.

Bendrieji moduliai
B.7.1. Grožio paslaugų organizavimas.

12

B.7.2. Grožio paslaugų technologinės naujovės ir plėtros tendencijos.

12

Specialieji moduliai
S.7.1. Permanentinis makiažas.

42

S.7.2. Dieninio, vakarinio, proginio, teminio makiažų atlikimas.

42

S.7.3. Grimo ir makiažų su specialiais efektais atlikimas.

42

S.7.4. Blakstienų priauginimas.

36

3

S.7.5. Kūno tapyba naujausiomis medžiagomis.

42

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

8. Mokymo turinys

Bendrieji moduliai

Pirmojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas
B.7.1. Grožio paslaugų organizavimas

Modulio paskirtis
Supažindinti mokytojus su grožio paslaugų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

Mokymo medžiaga

elemento

Mokymo

Mokymo

vieta

trukmė,

pavadinimas

val.

1. Higieninės

Supažindinama su

Higieninės kosmetikos

Kauno

kosmetikos

higieninės kosmetikos

kosmetiko saugos ir

paslaugų

saugos ir

kosmetiko saugos ir

sveikatos instrukcija Nr.94.

verslo

sveikatos

sveikatos instrukcija

Lietuvos higienos norma

darbuotojų

reikalavimai,

Nr.94, Lietuvos higienos

HN 117:2007 “Grožio

profesinio

higienos

norma HN 117:2007

paslaugų sveikatos saugos

rengimo

normos.

“Grožio paslaugų

reikalavimai”.

centro

sveikatos saugos

mokymo

reikalavimai”.

klasė (305

1

kab.).
Adresas:
Karaliaus
Mindaugo
pr. 11,
4

LT-44287
Kaunas.

2. Grožio

Supažindinama su

Informacinė ir reklaminė

UAB

paslaugų

įmonėje naudojamais

medžiaga apie UAB

„Polifila“.

organizavimas

technologiniais

„Polifila“.

Adresas:

UAB

standartais, paslaugų

Ryšių 3-26,

„Polifila“.

asortimentu, rinkodara,

LT-51305

darbo organizavimu,

Kaunas.

5

pagrindinėmis
kosmetinių procedūrų
technologijomis, įranga.
Mokymo metodai pažintinis vizitas,
pokalbiai su atsakingais
įmonės darbuotojais.
3. Grožio

Supažindinama su

Informacinė ir reklaminė

Salonas

paslaugų

įmonėje naudojamais

medžiaga apie saloną

„Saulėja

organizavimas

technologiniais

„Saulėja SPA“.

SPA“.

salone „Saulėja

standartais, paslaugų

Adresas:

SPA“.

asortimentu, rinkodara,

K.Donelai-

darbo organizavimu,

čio 27,

pagrindinėmis

LT-44240

kosmetinių procedūrų

Kaunas.

4

technologijomis, įranga,
naujai priimtų darbuotojų
adaptacija ir motyvacija.
Mokymo metodai pažintinis vizitas,
pokalbiai su atsakingais
įmonės darbuotojais.
4. Mokytojo

Ataskaitos apie grožio

Ataskaitos reikalavimai ir

Kauno

ataskaita.

paslaugų organizavimą

vertinimo kriterijai.

paslaugų

aplankytose įmonėse

2

verslo
5

rašymas ir vertinimas.

darbuotojų

Mokymo metodai -

profesinio

savarankiškas darbas.

rengimo
centro
mokymo
klasė (305
kab.).
Adresas:
Karaliaus
Mindaugo
pr. 11,
LT-44287
Kaunas.

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Vytautas Bumblys, UAB „Polifila“ direktorius.
Dalia Paulauskienė, salono „Saulėja SPA“ direktorė.

Antrojo bendro modulio kodas ir pavadinimas
B.7.2. Grožio paslaugų technologinės naujovės ir plėtros tendencijos

Modulio paskirtis
Supažindinti mokytojus su grožio paslaugų technologijų naujovėmis ir plėtros tendencijomis
Lietuvoje ir užsienyje.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

elemento

Mokymui skirta

Mokymo vieta

Mokymo
trukmė,

medžiaga

pavadinimas

val.

1. Grožio

Supažindinama su

Paskaitos ,,Makiažo ir

Kauno paslaugų

paslaugų

naujausiomis makiažo

kūno tapybos naujovės“

verslo

naujovių

mados tendencijomis,

konspektas.

darbuotojų

apžvalga.

naujomis „Laukrom“

6

profesinio
6

dekoratyvinės

rengimo centro

kosmetikos

mokymo klasė

priemonėmis

(305 kab.).

grimavimui ir kūno

Adresas:

tapybai, kūno tapyba

Karaliaus

aerografu, naujomis

Mindaugo pr.

permanentinio makiažo

11, LT-44287

technikomis, naujais

Kaunas.

paslaugų organizavimo
principais.
Paskaita tema:
,,Makiažo ir kūno
tapybos naujovės“.
Mokymo metodai paskaita,
demonstravimas.
2. Grožio

Supažindinama su

Paskaitos

Kauno paslaugų

paslaugų

grožio paslaugų rinkos

,,Grožio paslaugų rinkos

verslo

plėtra.

plėtros tendencijomis

plėtros tendencijos

darbuotojų

Lietuvoje ir užsienyje,

Lietuvoje ir užsienyje“

profesinio

statistiniais rodikliais,

konspektas.

rengimo centro

darbo jėgos paklausa ir

mokymo klasė

pasiūla.

(305 kab.).

Paskaita tema:

Adresas:

,,Grožio paslaugų

Karaliaus

rinkos plėtros

Mindaugo pr.

tendencijos Lietuvoje ir

11, LT-44287

užsienyje“.

Kaunas.

4

Mokymo metodai paskaita, diskusija.
3. Mokytojo

Mokytojas rengia

Projekto reikalavimai ir Kauno paslaugų

projektas:

projektą, kuriame

vertinimo kriterijai.

2

verslo
7

„Įgytų žinių

pateiks siūlymus, kaip

darbuotojų

pritaikymas

žinias apie makiažo ir

profesinio

kosmetiko

kūno priežiūros

rengimo centro

profesinio

naujoves ir plėtros

mokymo klasė

rengimo

tendencijas galima

(305 kab.).

procese“.

pritaikyti tobulinant

Adresas:

profesinio rengimo

Karaliaus

programų turinį.

Mindaugo pr.

Mokymo metodas -

11, LT-44287

projektinis darbas.

Kaunas.

Mokytojo ų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Vytautas Bumblys, UAB „Polifila“ direktorius.

Specialieji moduliai

Modulio kodas ir pavadinimas
S.7.1. Permanentinis makiažas

Modulio paskirtis
Tobulinti permanentinio makiažo atlikimo technologines kompetencijas.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

elemento

Mokymui skirta

Mokymo

Mokymo

medžiaga

vieta

trukmė,

pavadinimas

val.

1. Antakių

Mokoma koreguoti antakių

Antakių permanentinio

Kauno

permanentinio

formą, parinkti antakio

makiažo technologijos

paslaugų

makiažo

formą ir spalvą

aprašas.

verslo

atlikimas.

individualiam klientui.

Kosmetikos priemonių

darbuotojų

Mokoma atlikti antakių

„Mei-Cha“ katalogas.

profesinio

permanentinį makiažą.

Antakio koregavimo

rengimo

Mokymo metodai -

schema.

centro

aiškinimas,

Antakių formų

mokymo

12

8

demonstravimas, praktinis

schemos.

klasė (305

mokymas.

Antakių permanentinio

kab.).

makiažo pavyzdžių

Adresas:

nuotraukos.

Karaliaus
Mindaugo pr.
11, LT-44287
Kaunas.

2. Akių

Mokoma koreguoti akių

Akių kontūro

Kauno

kontūro

formą, mokoma parinkti

permanentinio makiažo

paslaugų

permanentinio

akių kontūro formą ir spalvą technologijos aprašas.

makiažo

individualiam klientui.

Akių kontūro

darbuotojų

atlikimas.

Mokoma atlikti akių

permanentinio makiažo

profesinio

kontūro permanentinį

pavyzdžių nuotraukos.

rengimo

12

verslo

makiažą.

centro

Mokymo metodai -

mokymo

aiškinimas,

klasė (305

demonstravimas, praktinis

kab.).

mokymas.

Adresas:
Karaliaus
Mindaugo pr.
11, LT-44287
Kaunas.

3. Lūpų

Mokoma koreguoti lūpų

Lūpų permanentinio

Kauno

permanentinio

formą, mokoma parinkti

makiažo technologijos

paslaugų

makiažo

lūpų formą ir spalvą

aprašas.

verslo

atlikimas.

individualiam klientui.

Lūpų formų

darbuotojų

Mokoma atlikti lūpų

koregavimo schemos.

profesinio

permanentinį makiažą.

Lūpų permanentinio

rengimo

Mokymo metodai -

makiažo pavyzdžių

centro

pasakojimas,

nuotraukos.

mokymo

demonstravimas, praktinis

klasė (305

mokymas.

kab.).

12

Adresas:
Karaliaus
9

Mindaugo pr.
11, LT-44287
Kaunas.
4.

Mokytojas savarankiškai

Užduočių variantų

Kauno

Savarankiška

atlieka užduotį:

aprašymai ir jų

paslaugų

užduotis.

permanentinį makiažą

vertinimo kriterijai.

verslo

(pagal užduoties variantą),

darbuotojų

taikant įgytas žinias ir

profesinio

įgūdžius.

rengimo

Mokymo metodai -

centro

savarankiškas darbas.

mokymo

6

klasė (305
kab.).
Adresas:
Karaliaus
Mindaugo pr.
11, LT-44287
Kaunas.
Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Renata Sutkuvienė, UAB „Polifila“ kosmetologė.

Modulio kodas ir pavadinimas
S.7.2. Dieninio, vakarinio, proginio, teminio makiažų atlikimas

Modulio paskirtis
Tobulinti dieninio, vakarinio, proginio, teminio makiažų atlikimo technologines kompetencijas.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

Mokymui skirta medžiaga

Mokymo vieta

Mokymo

elemento

trukmė,

pavadinimas

val.

1. Dieninio

Mokoma eskizuoti

Dieninio makiažo atlikimo

Kauno paslaugų 12
10

makiažo

ir atlikti dieninį

aprašas.

verslo

atlikimas.

makiažą pagal

„Erdesa“, „Make up for

darbuotojų

kliento individualias ever“ dekoratyvinės

profesinio

savybes, taikant

kosmetikos ir įrankių

rengimo centro

naujas mados

katalogo kopija.

mokymo klasė

tendencijas,

Dieninio makiažo

(305 kab.).

medžiagas ir

pavyzdžių nuotraukos.

Adresas:

technologijas.

„Make - up studio“ video

Karaliaus

Mokymo metodai -

medžiaga ( dieninio

Mindaugo pr.

aiškinimas,

makiažo atlikimo

11, LT-44287

demonstravimas,

technologinis eiliškumas).

Kaunas.

praktinis mokymas.
2. Vakarinio,

Mokoma eskizuoti

Vakarinio, proginio

Kauno paslaugų 12

proginio

ir atlikti vakarinį,

makiažo atlikimo aprašas.

verslo

makiažų

proginį makiažą.

Vakarinio, proginio

darbuotojų

atlikimas.

Mokymo metodai -

makiažo pavyzdžių

profesinio

aiškinimas

nuotraukos.

rengimo centro

demonstravimas,

„Make up studio“ video

mokymo klasė

praktinis mokymas.

medžiaga ( vakarinio

(305 kab.).

makiažo atlikimo

Adresas:

technologinis eiliškumas).

Karaliaus
Mindaugo pr.
11, LT-44287
Kaunas.

3. Teminio

Mokoma eskizuoti,

Teminio makiažo atlikimo

Kauno paslaugų 12

makiažo

atlikti teminį

aprašas.

verslo

atlikimas.

makiažą, įvertinant

Teminio makiažo pavyzdžių darbuotojų

personažo kūrimo

nuotraukos.

profesinio

principus.

Pristatymas (PowerPoint)

rengimo centro

Mokymo metodai -

„Vizažistų konkursiniai

mokymo klasė

aiškinimas,

makiažai“.

(305 kab.).

demonstravimas,

Adresas:

praktinis mokymas.

Karaliaus
Mindaugo pr.
11

11, LT-44287
Kaunas.
4. Savarankiška

Mokytojas

Užduočių variantų

Kauno paslaugų 6

užduotis.

savarankiškai

aprašymai ir jų vertinimo

verslo

atlieka užduotį:

kriterijai.

darbuotojų

makiažą (pagal

profesinio

užduoties variantą),

rengimo centro

taikant įgytas žinias

mokymo klasė

ir įgūdžius.

(305 kab.).

Mokymo metodai -

Adresas:

savarankiškas

Karaliaus

darbas.

Mindaugo pr.
11, LT-44287
Kaunas.

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Loreta Ražukienė, UAB „Polifila“ kosmetologė.

Modulio kodas ir pavadinimas
S.7.3. Grimo ir makiažų su specialiais efektais atlikimas

Modulio paskirtis
Tobulinti grimo ir makiažų su specialiais efektais atlikimo technologines kompetencijas.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

Mokymui skirta medžiaga

Mokymo vieta

Mokymo

elemento

trukmė,

pavadinimas

val.

1. Grimavimas

Supažindinama su

Grimavimo (sendinto veido,

Kauno paslaugų

pagal

specialiomis

veido dalių keitimo,

verslo

personažą.

priemonėmis ir

pridėtinių detalių, žaizdų,

darbuotojų

įrankiais grimui.

„mėlynių“ kūrimo)

profesinio

Mokoma sendinti

technologijų aprašai.

rengimo centro

12

12

veidą, keisti veido

„Erdesa“, „Make up for

mokymo klasė

dalių formas, kurti

ever“, „Laukrom“

(305 kab.).

pridėtines detales,

kosmetikos ir įrankių

Adresas:

žaizdas, „mėlynes“,

grimavimui katalogų

Karaliaus

modeliuoti plaukus.

kopijos.

Mindaugo pr.

Mokymo metodai -

Pristatymas (PowerPoint)

11, LT-44287

pasakojimas,

pagal Penny Delamar knygą

Kaunas.

demonstravimas,

„Complete Make-up Artist.

praktinis mokymas.

Working in Film, Television
and Theatre“.

2. Personažų

Mokoma eskizuoti

Personažų grupės „Gyvūnai“ Kauno paslaugų

grupės

ir atlikti personažų

(pelės, triušio, dėmėtojo ir

verslo

„Gyvūnai“

grupės „Gyvūnai“

baltaveidžio šuns, katės,

darbuotojų

grimavimas.

(pelės, triušio,

tigro) grimavimo

profesinio

dėmėtojo ir

technologijų aprašai.

rengimo centro

baltaveidžio šuns,

mokymo klasė

katės, tigro) grimą.

(305 kab.).

Mokymo metodai -

Adresas:

aiškinimas,

Karaliaus

demonstravimas,

Mindaugo pr.

praktinis mokymas.

11, LT-44287

12

Kaunas.
3. Švenčių

Mokoma eskizuoti

Švenčių personažų (raganos,

Kauno paslaugų

personažų

ir atlikti švenčių

burtininkės, vampyro,

verslo

grimavimas.

personažų (raganos,

kaukolės, vaiduoklio,

darbuotojų

burtininkės,

skeleto, pabaisos)

profesinio

vampyro, kaukolės,

grimavimo technologijų

rengimo centro

vaiduoklio, skeleto,

aprašai.

mokymo klasė

pabaisos) grimą.

(305 kab.).

Mokymo metodai -

Adresas:

aiškinimas,

Karaliaus

demonstravimas,

Mindaugo pr.

praktinis mokymas.

11, LT-44287

12

13

Kaunas.

4.Savarankiška

Mokytojas

Užduočių variantų

Kauno paslaugų

užduotis.

savarankiškai

aprašymai ir jų vertinimo

verslo

atlieka užduotį:

kriterijai.

darbuotojų

nugrimuoti

profesinio

klientą/užsakovą

rengimo centro

(pagal užduoties

mokymo klasė

variantą), taikant

(305 kab.).

įgytas žinias ir

Adresas:

įgūdžius.

Karaliaus

Mokymo metodai -

Mindaugo pr.

savarankiškas

11, LT-44287

darbas.

Kaunas.

6

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Loreta Ražukienė, UAB „Polifila“ kosmetologė.

Modulio kodas ir pavadinimas
S.7.4. Blakstienų priauginimas

Modulio paskirtis
Tobulinti blakstienų priauginimo technologines kompetencijas.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo
elemento

Mokymo turinys

Mokymui skirta medžiaga

Mokymo vieta

Mokymo
trukmė,
14

pavadinimas

val.

1. Pavienių

Supažindinama su

Pavienių blakstienų

Kauno paslaugų

blakstienų

medžiagomis ir

priauginimo technologijos

verslo

priauginimas.

įrankiais,

aprašas.

darbuotojų

reikalingais

„Perfect Silk Lashes“

profesinio

blakstienų

priemonių ir įrankių aprašas.

rengimo centro

priauginimui.

mokymo klasė

Mokoma priauginti

(305 kab.).

pavienes

Adresas:

blakstienas.

Karaliaus

Mokymo metodai -

Mindaugo pr.

aiškinimas,

11, LT-44287

demonstravimas,

Kaunas.

6

praktinis mokymas.
2. Pilnas

Mokoma priauginti

Pilno blakstienų priauginimo Kauno paslaugų

blakstienų

visas blakstienas.

technologijos aprašas.

verslo

priauginimas.

Mokymo metodai -

„Perfect Silk Lashes“

darbuotojų

pasakojimas,

priemonių ir įrankių aprašas.

profesinio

demonstravimas,

rengimo centro

praktinis mokymas.

mokymo klasė

6

(305 kab.), 30
darbo vietų.
Adresas:
Karaliaus
Mindaugo pr.
11, LT-44287
Kaunas.
3. Įvairių ilgių

Mokoma priauginti

Įvairių ilgių blakstienų

Kauno paslaugų

blakstienų

įvairių ilgių

priauginimo technologijos

verslo

priauginimas.

blakstienas.

aprašas.

darbuotojų

Mokymo metodai -

„Perfect Silk Lashes“

profesinio

aiškinimas,

priemonių ir įrankių aprašas.

rengimo centro

demonstravimas,

mokymo klasė

praktinis mokymas.

(305 kab.).

18

15

Adresas:
Karaliaus
Mindaugo pr.
11, LT-44287
Kaunas.
4.Savarankiška

Mokytojas

Užduočių variantų

Kauno paslaugų

užduotis.

savarankiškai

aprašymai ir jų vertinimo

verslo

atlieka užduotį:

kriterijai.

darbuotojų

priauginti

profesinio

blakstienas (pagal

rengimo centro

užduoties variantą),

mokymo klasė

taikant įgytas žinias

(305 kab.).

ir įgūdžius.

Adresas:

Mokymo metodai -

Karaliaus

savarankiškas

Mindaugo pr.

darbas.

11, LT-44287

6

Kaunas.
Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Renata Sutkuvienė, UAB „Polifila“ kosmetologė.

Modulio kodas ir pavadinimas
S.7.5. Kūno tapyba naujausiomis medžiagomis

Modulio paskirtis
Tobulinti kūno tapybos naujausiomis medžiagomis technologines kompetencijas.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

Mokymui skirta medžiaga

Mokymo vieta

Mokymo

elemento

trukmė,

pavadinimas

val.

1. Kūno tapyba

Supažindinama su

Kūno tapybos technikų

Kauno paslaugų

dekoratyvinės

kūno tapybos

dekoratyvinės kosmetikos

verslo

12

16

kosmetikos

technika, naudojant

priemonėmis (taškinio

darbuotojų

priemonėmis.

dekoratyvinės

vaizdavimo ir kopijavimo)

profesinio

kosmetikos

aprašai.

rengimo centro

priemones.

„Erdesa“, „Make up for

mokymo klasė

Mokoma eskizuoti

ever“ dekoratyvinės

(305 kab.).

ir piešti ant kūno

kosmetikos priemonių ir

Adresas:

dekoratyvinės

įrankių katalogų kopijos.

Karaliaus

kosmetikos

Mindaugo pr.

priemonėmis.

11, LT-44287

Mokymo metodai -

Kaunas.

aiškinimas,
demonstravimas
praktinis mokymas.
2. Kūno tapyba

Supažindinama su

Kūno tapybos kosmetiniais

Kauno paslaugų

kosmetiniais

kūno tapybos

akvareliniais dažais aprašas.

verslo

akvareliniais

technika, naudojant

„Laukrom“ kosmetinių

darbuotojų

dažais.

kosmetinius

priemonių ir įrankių kūno

profesinio

akvarelinius dažus.

tapybai katalogo kopija.

rengimo centro

Mokoma eskizuoti

mokymo klasė

ir piešti ant kūno.

(305 kab.).

Mokymo metodai -

Adresas:

aiškinimas,

Karaliaus

demonstravimas

Mindaugo pr.

praktinis mokymas.

11, LT-44287

12

Kaunas.
3. Kūno tapyba

Supažindinama su

Kūno tapybos aerografu

Kauno paslaugų

aerografu.

kūno tapybos

aprašas.

verslo

aerografu technika.

„Aerografia. Airbrush“

darbuotojų

Mokoma piešti ant

kosmetinių priemonių ir

profesinio

kūno aerografu.

įrankių katalogo kopija.

rengimo centro

Mokymo metodai -

Trafaretų pavyzdžiai.

mokymo klasė

aiškinimas,

(305 kab.).

demonstravimas,

Adresas:

praktinis mokymas.

Karaliaus

12

17

Mindaugo pr.
11, LT-44287
Kaunas.
4.Savarankiška

Mokytojas

Užduočių variantų

Kauno paslaugų

užduotis.

savarankiškai

aprašymai ir jų vertinimo

verslo

atlieka užduotį:

kriterijai.

darbuotojų

sukurti eskizą ir

profesinio

piešti ant kūno

rengimo centro

(pagal užduoties

mokymo klasė

variantą), pritaikant

(305 kab.).

įgytas žinias ir

Adresas:

įgūdžius.

Karaliaus

Mokymo metodai -

Mindaugo pr.

savarankiškas

11, LT-44287

darbas.

Kaunas.

6

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Loreta Ražukienė, UAB „Polifila“ kosmetologė.
Teikėjas
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