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 11005824

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
Manikiūro ir pedikiūro technologinių kompetencijų tobulinimo programa
2.2. Programos lygis – nacionalinė
2.3. Programos vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras
3. Programos rengėjai
Jūratė Jocienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro profesijos mokytoja
ekspertė;
Vytautas Bumblys, UAB „Polifila“ direktorius;
Dalia Paulauskienė, salono „Saulėja SPA“ direktorė;
Laimutė Anužienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorė,
mokytoja ekspertė;
Audronė Kazlauskienė, Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokytoja
metodininkė;
Asta Bumblienė, UAB „Polifila“ plataus profilio kosmetikė, seminarų vadybininkė.

4. Programos anotacija
Manikiūro ir pedikiūro technologinių kompetencijų tobulinimo programa parengta vykdant
Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos projektą „Profesijos mokytojų ir
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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. Manikiūro ir pedikiūro technologinių
kompetencijų tobulinimo programa sukurta, atsižvelgus į profesijos mokytojų poreikį praktiškai
išmokti naujausių manikiūro ir pedikiūro technikų ir technologijų.
Manikiūro ir pedikiūro technologinių kompetencijų tobulinimo programos paskirtis - tobulinti
kosmetikų profesijos mokytojų manikiūro ir pedikiūro technologines kompetencijas: supažindinti
su grožio paslaugų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse, grožio paslaugų technologijų
naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje, tobulinti nagų priauginimo bei nagų
dizaino, plaukų šalinimo lazeriu, bikini depiliacijos technologines kompetencijas.
Programos trukmė – 150 val. Programą sudaro du bendrieji moduliai, trys – specialieji. Bendrieji
moduliai yra privalomi visiems pagal programą besimokantiems mokytojams. Specialiuosius
modulius mokytojas pasirenka. 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 kosmetikus ir dėstantys kosmetinių procedūrų, fizioterapinių procedūrų, kosmetinių
priemonių ir medžiagų, manikiūro ir pedikiūro technologijas. Išankstinio pasirengimo iš
programos dalyvių nereikalaujama.
Mokant pagal programą 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, darbų saugos ir sveikatos instrukcijos, kosmetinių priemonių katalogai ir aprašai,
specialūs žurnalai, nuotraukos, įrankių darbo ir higienos priežiūros instrukcijos.
Mokymo medžiaga (elektronine forma) bus patalpinta projekto „Profesijos mokytojų ir dėstytojų
technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ informacinėje sistemoje
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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 klasėse
(Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas, 112 kab., Miško g. 15, Kaunas, manikiūro klasė).

5. Programos paskirtis/tikslas
Tobulinti profesijos mokytojų manikiūro ir pedikiūro 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 nagų priauginimo bei nagų dizaino technologines kompetencijas.
6.4. Tobulinti plaukų šalinimo lazeriu technologines kompetencijas.
6.5. Tobulinti bikini depiliacijos technologines kompetencijas.
7. Programos struktūra
Programą sudaro penki moduliai. Du moduliai yra bendrieji, trys – specialieji
Modulių kodai ir pavadinimai

Trukmė, val.

Bendrieji moduliai
B.8.1. Grožio paslaugų organizavimas.
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B.8.2. Grožio paslaugų technologinės naujovės ir plėtros tendencijos.

12

Specialieji moduliai
S.8.1. Nagų priauginimas bei nagų dizainas.

42

S.8.2. Plaukų šalinimas lazeriu.

48

S.8.3. Bikini depiliacija.

36

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.
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8. Mokymo turinys

Pirmojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas
B.8.1. Grožio paslaugų organizavimas

Modulio paskirtis
Supažindinti mokytojus su grožio paslaugų organizavimu įvairiose Lietuvos įmonėse.

Mokymo elementai
Mokymo

Mokymo turinys

elemento

Mokymui skirta

Mokymo vieta

Mokymo
trukmė,

medžiaga

pavadinimas

val.

1. Supažindini-

Supažindinama su

Higieninės kosmetikos

Kauno

mas su saugos

higieninės kosmetikos

kosmetiko saugos ir

paslaugų

ir sveikatos

kosmetiko saugos ir

sveikatos instrukcija

verslo

reikalavimais,

sveikatos instrukcija

Nr.94.

darbuotojų

higienos

Nr.94, Lietuvos higienos

Lietuvos higienos

profesinio

normomis.

norma HN 117:2007

norma HN 117:2007

rengimo centro

“Grožio paslaugų

“Grožio paslaugų

mokymo klasė

sveikatos saugos

sveikatos saugos

(305 kab.).

reikalavimai”.

reikalavimai”.

Adresas:

1

Karaliaus
Mindaugo pr.
11,
LT-44287
Kaunas.
2. Grožio

Supažindinama su

Informacinė ir

UAB

paslaugų

įmonėje naudojamais

reklaminė medžiaga

„Polifila“.

organizavimas

technologiniais

apie įmonę UAB

Adresas: Ryšių

UAB „Polifila“

standartais, paslaugų

„Polifila“.

3-26, LT-

įmonėje.

asortimentu, rinkodara,

5

51305 Kaunas.

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

Supažindinama su

Informacinė ir

Salonas

paslaugų

įmonėje naudojamais

reklaminė medžiaga

„Saulėja SPA“.

organizavimas

technologiniais

apie saloną „Saulėja

Adresas:

salone „Saulėja

standartais, paslaugų

SPA“.

K.Donelai-čio

SPA“.

asortimentu, rinkodara,

27,

darbo organizavimu,

LT-44240

pagrindinėmis

Kaunas.

4

kosmetinių procedūrų t
technologijomis, įranga.
Mokymo metodai:
pažintinis vizitas,
pokalbiai su atsakingais
įmonės darbuotojais.
4. Mokytojo

Ataskaitos apie grožio

Ataskaitos

Kauno

ataskaita.

paslaugų organizavimą

reikalavimai ir

paslaugų

aplankytose įmonėse

vertinimo kriterijai.

verslo

rašymas ir vertinimas.

darbuotojų

Mokymo metodas:

profesinio

savarankiškas darbas.

rengimo centro

2

mokymo klasė
(305 kab.).
Adresas:
Karaliaus
Mindaugo pr.
11,
LT-44287
Kaunas.
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Mokytojų mokytojo darbo patirtis ir kompetencijos
Vytautas Bumblys, UAB „Polifila“ direktorius.
Dalia Paulauskienė, salono „Saulėja SPA“ direktorė.

Antrojo bendrojo modulio kodas ir pavadinimas
B.8.2. 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. Manikiūro ir

Supažindinama su

Paskaitos

Kauno

pedikiūro

manikiūro ir pedikiūro

,,Manikiūro ir pedikiūro

paslaugų verslo

naujovių

paslaugų

paslaugų naujovės“

darbuotojų

apžvalga.

technologinėmis

konspektas.

profesinio

naujovėmis (saugaus

rengimo centro

manikiūro ir pedikiūro

mokymo klasė

atlikimas su natūralia

(305 kab.).

„Balsan“ kosmetika;

Adresas:

„Fimo“, „Gyvatės

Karaliaus

raštai“, „Konad“ nagų

Mindaugo pr.

dizaino technologijos;

11, LT-44287

nagų lakavimas

Kaunas.

6

ilgalaikiais geliniais
lakais; depiliacija
cukrumi), taikomomis
Lietuvos ir užsienio
įmonėse, su naujais
kosmetikos gaminiais
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bei jų specifikacijomis,
įrankių ir įrangos
pasiūla, naujomis
grožio paslaugomis, jų
technologijomis ir
technikomis.
Paskaita tema:
,,Manikiūro ir
pedikiūro paslaugų
naujovės“.
Mokymo metodai:
pasakojimas,
aiškinimas,
demonstravimas.
2. Grožio

Supažindinama su

Paskaitos,,Grožio

Kauno

paslaugų

grožio paslaugų rinkos

paslaugų rinkos plėtros

paslaugų verslo

plėtra.

plėtros tendencijomis

tendencijos Lietuvoje ir

darbuotojų

Lietuvoje ir užsienyje,

užsienyje“

profesinio

statistiniais rodikliais,

konspektas.

rengimo centro

darbo jėgos paklausa ir

mokymo klasė

pasiūla, naujais

(305 kab.).

gamybos organizavimo

Adresas:

principais.

Karaliaus

Paskaita tema: ,,Grožio

Mindaugo pr.

paslaugų rinkos plėtros

11, LT-44287

tendencijos Lietuvoje

Kaunas.

4

ir užsienyje“.
Mokymo metodai:
paskaita, diskusija.
3.Mokytojo

Mokytojas rengia

Projekto reikalavimai ir

Kauno

projektas:

projektą, kuriame

vertinimo kriterijai.

paslaugų verslo

„Įgytų žinių

pateiks siūlymus, kaip

darbuotojų

pritaikymas

žinias apie manikiūro

profesinio

2
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kosmetiko

ir pedikiūro naujoves ir

rengimo centro

profesinio

plėtros tendencijas

mokymo klasė

rengimo

galima pritaikyti

(305 kab.).

procese“.

tobulinant profesinio

Adresas:

rengimo programų

Karaliaus

turinį.

Mindaugo pr.

Mokymo metodas:

11, LT-44287

projektinis darbas.

Kaunas.

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

Specialieji moduliai

Modulio kodas ir pavadinimas
S.8.1. Nagų priauginimas bei nagų dizainas

Modulio paskirtis
Tobulinti nagų priauginimo bei nagų dizaino technologines kompetencijas.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

Mokymui skirta medžiaga

Mokymo vieta

Mokymo

elemento

trukmė,

pavadinimas

val.

1. Nagų

Supažindinama su

„IBD“, „NSI“ kosmetikos

Kauno

priauginimas.

nagų priauginimo

priemonių, įrankių aprašai.

paslaugų verslo

technologijomis,

Padalomoji medžiaga: nago

darbuotojų

naudojamomis

anatomijos schema.

profesinio

priemonėmis ir

Gelio nagų priauginimo

rengimo centro

medžiagomis.

technologijos aprašas.

manikiūro

Mokoma priauginti

Gelio nagų korekcijos

klasė.

gelio nagus, atlikti

technologijos aprašas.

Adresas:

gelio nagų

Gelio nagų nuėmimo

Miško g. 15,

18

8

korekcijas.

technologijos aprašas.

Mokymo metodai:

Akrilo nagų formavimo ir

aiškinimas,

korekcijos technologijų

demonstravimas,

aprašai.

praktinis mokymas.

Padalomoji medžiaga:

Kaunas.

pagrindinės nagų formos;
gelio, akrilo nagų privalumų
ir trūkumų palyginimo
lentelė.
2. Nagų

Supažindinama su

Nagų dizaino technologijų

Kauno

dizaino

nagų dizaino

(„Konad“, „Fimo“,

paslaugų verslo

atlikimas.

technologijomis,

„Gyvatės raštai“ ,

darbuotojų

naudojamomis

„Dekoracijų įliejimo į gelį“,

profesinio

priemonėmis ir

nagų dizaino spalvotu geliu) rengimo centro

medžiagomis.

aprašai.

manikiūro

Mokoma paruošti

Pristatymas (PowerPoint)

klasė.

įrankius ir

„Vieno potepio“ technikos

Adresas:

medžiagas darbui.

pritaikymas nagų dizaine“

Miško g. 15,

Mokoma ,,Konad“,

18

Kaunas.

„Fimo“, „Gyvatės
raštai“, „Dekoracijų
įliejimo į gelį“ ir
nagų dizaino
spalvotu geliu
technologijų.
Mokymo metodai:
demonstravimas,
aiškinimas,
praktinis mokymas.
3.

Mokytojas

Užduočių variantų

Kauno

Savarankiška

savarankiškai

aprašymai ir jų vertinimo

paslaugų verslo

užduotis.

atlieka užduotį:

kriterijai.

darbuotojų

6

9

priauginti nagus ir

profesinio

atlikti nagų dizainą

rengimo centro

(pagal užduoties

manikiūro

variantą), taikant

klasė.

įgytas žinias ir

Adresas:

įgūdžius.

Miško g. 15,

Mokymo metodas:

Kaunas.

savarankiškas
darbas.
Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Odeta Kisielienė, UAB „Polifila“ kosmetikė.

Modulio kodas ir pavadinimas
S.8.2. Plaukų šalinimas lazeriu

Modulio paskirtis
Tobulinti plaukų šalinimo lazeriu technologines kompetencijas.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

Mokymui skirta medžiaga Mokymo vieta

Mokymo

elemento

trukmė,

pavadinimas

val.

1. Plaukų

Supažindinama su

Lazerio „MeDioStar“

Kauno

aprašas.

paslaugų

plaukų šalinimui,

Plaukų šalinimo lazeriu

verslo

veikimo principu,

procedūros atlikimo

darbuotojų

poveikiu,

aprašas.

profesinio

indikacijomis ir

Odos priežiūros prieš ir

rengimo centro

šalinimas lazeriu. lazerio, skirto

kontraindikacijomis. po plaukų šalinimo
Mokoma šalinti

lazeriu taisyklės.

6

mokymo klasė
(112 kab.).

plaukus lazeriu.

Adresas:

Supažindinama su

Karaliaus
10

odos priežiūra prieš

Mindaugo pr.

ir po procedūros.

11, Kaunas.

Mokymo metodai:
aiškinimas,
demonstravimas,
praktinis mokymas.
2. Plaukų

Supažindinama su

Plaukų šalinimo lazeriu

Kauno

šalinimas lazeriu

plaukų šalinimo

nejautriose kūno srityse

paslaugų

nejautriose kūno

lazeriu nejautriose

(rankų, kojų, nugaros,

verslo

srityse.

kūno srityse (rankų,

krūtinės) procedūros

darbuotojų

kojų, nugaros,

aprašas.

profesinio

krūtinės) procedūros

rengimo centro

technologija.

mokymo klasė

Mokoma šalinti

(112 kab.).

plaukus lazeriu

Adresas:

nejautriose kūno

Karaliaus

srityse (rankų, kojų,

Mindaugo pr.

nugaros, krūtinės).

11, Kaunas.
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Mokymo metodai:
demonstravimas,
aiškinimas, praktinis
mokymas.
3. Plaukų

Supažindinama su

Plaukų šalinimo lazeriu

Kauno

šalinimas lazeriu

plaukų šalinimo

jautriose kūno srityse

paslaugų

jautriose kūno

lazeriu jautriose

(pažastų, bikini)

verslo

srityse.

kūno srityse

procedūros aprašas.

darbuotojų

(pažastų, bikini)

profesinio

technologija.

rengimo centro

Mokoma šalinti

mokymo klasė

plaukus lazeriu

(112 kab.).

jautriose kūno

Adresas:

srityse (pažastų,

Karaliaus

bikini).

Mindaugo pr.

12

11

Mokymo metodai:

11, Kaunas.

demonstravimas,
aiškinimas, praktinis
mokymas.
4. Plaukų

Supažindinama su

Plaukų šalinimo lazeriu

Kauno

šalinimas lazeriu

plaukų šalinimo

veido srityje procedūros

paslaugų

veido srityje.

lazeriu veido srityje

aprašas.

verslo

technologija.

darbuotojų

Mokoma šalinti

profesinio

plaukus veido

rengimo centro

srityje.

mokymo klasė

Mokymo metodai:

(112 kab.).

demonstravimas,

Adresas:

aiškinimas, praktinis

Karaliaus

mokymas.

Mindaugo pr.

6

11, Kaunas.
5. Alternatyvios

Supažindinama su

Fotoepiliacijos

Kauno

plaukų šalinimo

fotoepiliacijos –

procedūros atlikimo

paslaugų

lazeriu

plaukų šalinimo

aprašas.

verslo

procedūros -

intensyvia pulsine

darbuotojų

fotoepiliacijos -

šviesa - procedūra,

profesinio

atlikimas.

jos poveikiu,

rengimo centro

indikacijomis ir

mokymo klasė

kontraindikacijomis.

(112 kab.).

Mokoma atlikti

Adresas:

fotoepiliaciją.

Karaliaus

Mokoma odos

Mindaugo pr.

priežiūros prieš ir

11, Kaunas.

6

po procedūros.
Mokymo metodai:
aiškinimas,
demonstravimas,
praktinis mokymas.
12

6. Savarankiška

Mokytojas

Užduočių variantų

Kauno

užduotis.

savarankiškai

aprašymai ir jų vertinimo

paslaugų

atlieka užduotį:

kriterijai.

verslo

nepageidaujamų

darbuotojų

plaukų šalinimo

profesinio

procedūrą (pagal

rengimo centro

užduoties variantą),

mokymo klasė

taikant įgytas žinias

(112 kab.).

ir įgūdžius.

Adresas:

Mokymo metodas:

Karaliaus

savarankiškas

Mindaugo pr.

darbas.

11, Kaunas.

6

Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Asta Bumblienė, UAB „Polifila“ plataus profilio kosmetikė, seminarų vadybininkė.

Modulio kodas ir pavadinimas
S.8.3. Bikini depiliacija

Modulio paskirtis
Tobulinti bikini depiliacijos technologines kompetencijas.
Mokymo elementai ir jų aprašymas
Mokymo

Mokymo turinys

elemento

Mokymui skirta

Mokymo vieta

Mokymo
trukmė,

medžiaga

pavadinimas

val.

1. Depiliacijos

Supažindinama su

Trumpalaikių plaukų

Kauno

būdo

plaukų šalinimo

šalinimo procedūrų

paslaugų

parinkimas.

technologijomis,

aprašai: skutimo,

verslo

privalumais ir

pešiojimo, plaukų

darbuotojų

trūkumais, šalutinėmis

šalinimo putomis ir

profesinio

pasekmėmis ir jų

kremais.

rengimo

sprendimo būdais.

Ilgalaikių plaukų

centro

6

13

Mokoma parinkti

šalinimo procedūrų

mokymo klasė

tinkamą depiliacijos

aprašai: plaukų šalinimo

(112 kab.).

būdą.

karštu vašku ir cukraus

Adresas:

Mokymo metodai:

pasta.

Karaliaus

aiškinimas,

Mindaugo pr.

demonstravimas,

11, Kaunas.

praktinis mokymas.
2. Bikini

Supažindinama su

„Depileve“ kosmetikos

Kauno

depiliacija

bikini depiliacijos

priemonių aprašas.

paslaugų

karštu vašku.

karštu vašku

„Depileve“ vaško

verslo

technologija,

šildiklio aprašas.

darbuotojų

indikacijomis ir

Depiliacijos karštu

profesinio

kontraindikacijomis.

vašku technologijos

rengimo

Mokoma atlikti bikini

aprašas.

centro

depiliaciją karštu

mokymo klasė

vašku.

(112 kab.).

Mokymo metodai:

Adresas:

aiškinimas,

Karaliaus

demonstravimas,

Mindaugo pr.

praktinis mokymas.

11, Kaunas.

3. Bikini

Supažindinama su

„Epiladerm“

Kauno

depiliacija

bikini depiliacijos

kosmetikos priemonių

paslaugų

cukraus pasta.

cukraus pasta

aprašas. Depiliacijos

verslo

technologija,

cukraus pasta

darbuotojų

indikacijomis ir

technologijos aprašas.

profesinio

kontraindikacijomis.

Odos priežiūros po

rengimo

Mokoma atlikti bikini

depiliacijos aprašas.

centro

depiliaciją cukraus

mokymo klasė

pasta.

(112 kab.).

Mokymo metodai:

Adresas:

aiškinimas,

Karaliaus

demonstravimas,

Mindaugo pr.

praktinis mokymas.

11, Kaunas.

12

12

14

4.

Mokytojas

Užduočių variantų

Kauno

Savarankiška

savarankiškai atlieka

aprašymai ir jų

paslaugų

užduotis.

užduotį: bikini

vertinimo kriterijai.

verslo

depiliaciją (pagal

darbuotojų

užduoties variantą),

profesinio

taikant įgytas žinias ir

rengimo

įgūdžius.

centro

Mokymo metodai:

mokymo klasė

savarankiškas darbas.

(112 kab.).

6

Adresas:
Karaliaus
Mindaugo pr.
11, Kaunas.
Mokytojų mokytojo (-ų) darbo patirtis ir kompetencijos
Odeta Kisielienė, UAB „Polifila“ kosmetikė.
Teikėjas
Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų departamento direktorius
Sigitas Besagirskas
A.V.

Pildoma po akreditacijos:

Akredituotos Programos registracijos Nr. ir data

4938150032, 2012-12-11

Programos akreditacijos galiojimo terminas (nurodyti datą,

2015-12-10

iki kada)
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