MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ
ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI
SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA
1. Teikėjas
1.1. Teikėjo rekvizitai (kodas, adresas, pašto
indeksas, telefonas, faksas, el. paštas,
atsiskaitomoji sąskaita)

Vytauto Didžiojo universitetas
Kodas 111950396
K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas
Tel. (8 37) 222 739
El. paštas info@vdu.lt

1.2. Teikėjo vardas ir pavardė

Asta Lapienėnė

2. Programos pavadinimas, lygis
Kirpimo technologinių kompetencijų tobulinimo programa, nacionalinio lygmens
3. Programos rengėjas(-ai)
Asta Damašaitė, kirpėja.
Edita Birgiolienė, grožio salono “Atidė” savininkė, kirpėja – stilistė/dizainerė, profesijos
mokytoja, Pasaulio, Europos ir Baltijos šalių kirpėjų čempionatų laimėtoja.
Irena Žinevičienė, profesijos mokytoja ekspertė, kirpėja, Pasaulinės kirpėjų asociacijos
(OMC) teisėja, trenerė.
Jolanta Valiulienė, profesijos mokytoja ekspertė, įvaizdžio dizainerė kirpėja.
Rasa Gaižauskaitė, „UNISON BEAUTY Lab“ kirpėja/stilistė.
Vaidilutė Venskutonienė, profesijos mokytoja metodininkė, kirpėja.
Vida Mikšėnienė, profesijos mokytoja, kirpėja
4. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)
Rinkoje nuolat jaučiamas profesionalių kirpimo meistrų stygius. Susiduriama su situacija, jog
vis didėjant salonų skaičiui, kirpėjų paklausa yra labai didelė, išlieka dar daug neužimtų
verslo nišų, erdvės naujoms, įdomioms verslo idėjoms Tuo pačiu, kyla kokybiniai
reikalavimai kirpėjus rengiantiems profesijos mokytojams. Mokantis pagal parengtą
programą profesijos mokytojai susipažins su: kirpimo paslaugų organizavimu įvairiose
Lietuvos įstaigose; kirpimo paslaugų srities naujovėmis, plėtros tendencijomis; patobulins
technologines kompetencijas - plaukų pažeidimų diagnozavimo ir šalinimo, plaukų atstatymo,
naujovių vyriškų kirpimų technikose, barzdų, ūsų skutimo ir kirpimo, plaukų tiesinimo,
plaukų dažymo konkursinėms šukuosenoms, įvairaus dekoro šukuosenoms ruošimo (šinjonai,
pastižas, papuošalai). Pagal šią programą profesijos mokytojams patobulinus technologines
kompetencijas, pagerės praktinio mokymo kokybė, bus parengti specialistai, kurie atitiks
šiuolaikinius darbo rinkos poreikius, bus kompetentingi, gebantys kvalifikuotai teikti
paslaugas bei taikyti naujas technologijas.
5. Programos tikslas
Tobulinti kirpimo profesijos mokytojų technologines kompetencijas.
6. Programos uždaviniai

1. Supažindinti su kirpimo paslaugų organizavimu įvairiose Lietuvos įstaigose.

2. Supažindinti profesijos mokytojus su kirpimo paslaugų srities naujovėmis, plėtros
tendencijomis.
3. Supažindinti profesijos mokytojus su plaukų pažeidimų diagnozavimu ir šalinimu.
4. Tobulinti plaukų atstatymo kompetencijas.
5. Supažindinti su naujovėmis vyriškų kirpimų technikose.
6. Tobulinti barzdų, ūsų skutimo ir kirpimo technologines kompetencijas.
7. Tobulinti plaukų tiesinimo techniką.
8. Pristatyti plaukų dažymo technikas konkursinėms šukuosenoms.
9. Supažindinti profesijos mokytojus su įvairaus dekoro šukuosenoms ruošimu (šinjonai,
pastižas, papuošalai).
7. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis
(teorija/praktika/savarankiškas darbas) ir trukmė)
Temos

B1. Kirpimo paslaugų organizavimas – 12 val.
B1.1. Kirpimo paslaugų organizavimas įmonėje UAB
„Jodlamina“
B1.2. Kirpimo paslaugų organizavimas UAB“Junora“
B1.3. Mokytojo ataskaita
B2. Kirpimo paslaugų naujovės ir plėtros tendencijos – 12
val.
B2.1. Grožio paslaugų naujovių apžvalga.
B2.2. Grožio paslaugų plėtra.
B2.3. Mokytojų projektas „Įgytų žinių pritaikymas kirpėjų
profesinio rengimo procese“
SP1. Plaukų pažeidimų diagnozavimas ir šalinimas – 56 val.
SP1.1. Galvos odos ir plaukų būklės diagnozavimas.
Tinkamų kosmetikos priemonių parinkimas.
SP1.2. Galvos odos valymas pagal ,,Nioxin”
technologiją.
SP1.3. Galvos plovimo technologija.
SP1.4. Plaukų priežiūros procedūra pasirenkant kosmetikos
priemones.
SP1.5. Savarankiška užduotis.
SP2. Giluminio plaukų atstatymo procedūros – 56 val.
SP2.1. Plaukų priežiūros reikšmė žmogui. Plauko struktūra.
SP2.2. Plaukų būklės diagnozavimas. Tinkamų kosmetikos
priemonių parinkimas.
SP2.3. Galvos masažo atlikimas. Galvos plovimas.
SP2.4. Plaukų priežiūros procedūros draugiškomis aplinkai
kosmetikos priemonėmis.
SP2.5. Savarankiška užduotis.
SP3. Naujovės vyriškų kirpimų technikose – 56 val.
SP3.1. Naujovės vyrų kirpimuose. Vyriško kirpimo
technika.
SP3.2. Vyriškų plaukų dažymas.

Trukmė
Teorija Praktika Savarankiškas darbas
5
5
2

2
2

2

4

4

2

10

2
2

10
16

4
2

6
6
2

2
10

4
2

8
16
6

4

20

4

20

SP3.3. Savarankiška užduotis.
SP4. Barzdų, ūsų skutimas ir kirpimas – 56 val.
SP4.1. Barzdų, ūsų vystymosi istorija
SP4.2. Barzdų, ūsų formos. Formavimo įrankiai ir
priemonės.
SP4.3. Barzdų, ūsų pasirinkimas pagal veido formą.
SP4.4. Savarankiška užduotis.
SP5. Plaukų tiesinimo keratinu technika – 56 val.
SP5.1. Plaukų tiesinimo keratinu procedūra. Plaukų
pasiruošimas tiesinimo keratinu procedūrai.
SP5.2. Produkto užnešimo technika tiesinimo metu.
SP5.3. Plaukų priežiūra po plaukų tiesinimo keratinu
procedūros.
SP5.4. Savarankiška užduotis.
SP6. Plaukų dažymo technikos konkursinėms šukuosenoms –
56 val.
SP6.1. Plaukų dažymo reikalavimai konkursinėms
šukuosenoms.
SP6.2. Plaukų dažymo technologijos naudojamos
konkursinių šukuosenų dažymui.
SP6.3. Konkursinių šukuosenų plaukų dažymas pagal
schemą
SP6.4. Savarankiška užduotis.
SP7. Dekoro šukuosenoms ruošimas (šinjonai, pastižas,
papuošalai) – 56 val.
SP7.1. Dekorų įvairovė. Dekorų šukuosenoms ruošimas.
SP7.2. Šukuosenos modeliavimas, dekoravimas.
SP7.3. Šukuosenos meninis apiforminimas.
SP7.4. Savarankiška užduotis.

8
8
4

8

6

18
12

4

8

4
4

20
8
8

4

8

4

20

2

10
8

6
2
4

14
4
20
6

8. Tikėtina(-os) kompetencija(-os), kurią(-ias) įgis Programą baigęs asmuo, mokymo(si)
metodai, įgytos(-ų) kompetencijos(-ų) įvertinimo būdai
Mokymo modelis
Įgytos(-ų)
(mokymo(-osi) metodai kompetencijos(ir būdai)
ų) įvertinimo
būdai
Žinių ir supratimo įgijimas (teorinė Kirpimo paslaugų
Paskaita, pažintinis
Parengta
dalis)
srities naujovių, plėtros vizitas, pokalbis su
ataskaita
tendencijų; kirpimo
atsakingais įmonės
paslaugų organizavimo darbuotojais,
įvairiose Lietuvos
savarankiškas darbas,
įstaigose; plaukų
diskusija
pažeidimų
diagnozavimo;
Gebėjimų įgijimas (praktinė dalis) Plaukų pažeidimų
Galvos odos ir plaukų Parengta
šalinimo; plaukų
būklės aptarimas,
ataskaita,
atstatymo; naujovių
instruktavimas,
įgūdžių
vyriškų kirpimų
priemonių parinkimas, demonstravimas
technikose taikymo;
praktinis mokymas,
barzdų, ūsų skutimo ir vertinimas,
kirpimo; plaukų
analizavimas.
dažymo technikų
Programoje numatoma suteikti
žinių ir supratimo, gebėjimų bei
formuoti nuostatas

Kompetencija(-os)

konkursinėms
šukuosenoms taikymo;
plaukų tiesinimo
technikų taikymo;
įvairaus dekoro
šukuosenoms ruošimo.
Nuostatų įgijimas (vertybinių,
Klientų aptarnavimo Pažintinis vizitas,
etinių-profesinių nuostatų teikimas
pokalbis su atsakingais
ir įgijimas)
įmonės darbuotojais,
diskusija, stebėjimas,
vertinimas,
analizavimas.

Refleksija

9. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:
9.1. Mokomoji medžiaga
Eil.
Nr.

Temos

Mokomosios medžiagos pavadinimas

B1.1. Kirpimo paslaugų
Įmonės UAB „Jodlamina“ meistrų darbo
organizavimas įmonėje grafikai. Paslaugų kainoraščiai, salono
UAB „Jodlamina“
administratoriaus darbo aprašas, elgesio
salone taisyklės.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007
„Grožio paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai“
B1.2. Kirpimo paslaugų
Įmonės UAB“Junora“ meistrų darbo
organizavimas
grafikai. Paslaugų kainoraščiai, salono
UAB“Junora“
administratoriaus darbo aprašas, elgesio
salone taisyklės. Elektroninės rinkodaros
principo taikymas.
Lietuvos higienos norma HN 117:2007
„Grožio paslaugų sveikatos saugos
reikalavimai“
B1.3. Mokytojo ataskaita
Ataskaitos reikalavimai ir ataskaitos
vertinimo kriterijai
B2.1. Grožio paslaugų
Paskaitos konspektas. Kosmetikos
naujovių apžvalga.
specifikacijos.
Naujos įrangos, įrankių aprašymai.
Žurnalai. Naujų technologijų katalogas.
Vaizdo įrašai.
B2.2. Grožio paslaugų plėtra. Kompiuterinė programa „Serve“ skirta
paslaugų verslo valdymui organizuoti.
www.serve.lt
Grožio paslaugų sektoriaus plėtra
Lietuvoje. Lietuvos regionų reitingai
pagal grožio paslaugų sektoriaus plėtrą.
Sveikatingumo ir grožio paslaugų tinklai
Lietuvoje.
B2.3. Mokytojų projektas
Projekto reikalavimai ir vertinimo
„Įgytų žinių pritaikymas kriterijai.

Mokomosios
medžiagos apimtis
psl.
12

14

2
10

8

2

kirpėjų profesinio
rengimo procese“
SP1.1. Galvos odos ir plaukų
būklės diagnozavimas.
Tinkamų kosmetikos
priemonių parinkimas.

SP1.2. Galvos odos valymas
pagal ,,Nioxin”
technologiją.
SP1.3. Galvos plovimo
technologija.
SP1.4. Plaukų priežiūros
procedūra pasirenkant
kosmetikos priemones.
SP1.5. Savarankiška užduotis.
SP2.1. Plaukų priežiūros
reikšmė žmogui. Plauko
struktūra.
SP2.2. Plaukų būklės
diagnozavimas.
Tinkamų kosmetikos
priemonių parinkimas.
SP2.3. Galvos masažo
atlikimas. Galvos
plovimas.

Galvos odos ir plaukų būklės
diagnozavimo aprašas.
„Nioxin“ kosmetikos priemonių katalogo
kopija.
Plaukų ir odos priežiūros kosmetikos
priemonių „Nioxin“ katalogo kopija.
Plaukų priežiūros priemonių ,,Nioxin”
produktų katalogo kopija.

14

Plaukų priežiūros priemonių „Nioxin“
produktų aprašo katalogo kopija.

2

Galvos odos ir plaukų priežiūros
priemonių „Nioxin“ katalogo kopija.
„Wella“ plaukų formavimo produktų
linijos katalogų kopijos.

5

Plauko struktūros aprašas.
Plaukų būklės ir diagnozavimo
aprašas.
Plaukų diagnostikos kortelė.
Plaukų priežiūros „Actyva“ kosmetikos
priemonių katalogo kopija.
Galvos masažo atlikimo technikos
aprašas.
Plaukų priežiūros priemonių
,,Actyva” produktų katalogo kopija.

4

2
7

34

16

SP2.4. Plaukų priežiūros
procedūros
draugiškomis aplinkai
kosmetikos
priemonėmis.

4

SP2.5.

2

SP3.1.

SP3.2.
SP3.3.
SP4.1.
SP4.2.

Plaukų priežiūros priemonių „Actyva“
katalogo kopija. Procedūrų vadovo
„Actyva“ kopija
„Actyva“ plaukų formavimo produktų
linijos katalogų kopijos.
Savarankiška užduotis. Užduoties varianto aprašymas, ir
vertinimo kriterijai.
Naujovės vyrų
Seminarų medžiaga.
kirpimuose. Vyriško
kirpimo technika.
Vyriškų plaukų
Seminarų medžiaga.
dažymas.
Savarankiška užduotis. Užduoties varianto aprašymas ir vertinimo
kriterijai.
Barzdų, ūsų vystymosi Barzdų ir ūsų istorinių stilių aprašas.
istorija
Barzdų, ūsų formos.
Barzdų, ūsų formų ir formavimo
Formavimo įrankiai ir įrankių, priemonių aprašas.
priemonės.

17

7
2
10
2

SP4.3. Barzdų, ūsų
Barzdų, ūsų parinkimo pagal veido
pasirinkimas pagal veido formas aprašas.
formą.
SP4.4. Savarankiška užduotis. Užduoties varianto aprašymas ir
vertinimo kriterijai.
SP5.1. Plaukų tiesinimo
Plaukų „ARGAN OIL from
keratinu procedūra.
Morocco“ keratino tiesinimas –
Plaukų pasiruošimas
katalogas instrukcija
tiesinimo keratinu
procedūrai.
SP5.2. Produkto užnešimo
Plaukų tiesinimo ARGAN OIL keratinu
technika tiesinimo metu. technologijos aprašas.
SP5.3. Plaukų priežiūra po
Plaukų tiesinimo ARGAN OIL keratinu
plaukų tiesinimo
technologijos aprašas.
keratinu procedūros.
SP5.4. Savarankiška užduotis. Užduoties varianto aprašymas ir vertinimo
kriterijai.
SP6.1. Plaukų dažymo
Plaukų dažymo reikalavimų konkursinėms
reikalavimai
šukuosenoms aprašas.
konkursinėms
šukuosenoms.
SP6.2. Plaukų dažymo
Konkursinių šukuosenų plaukų dažymo
technologijos
technologijų aprašas.
naudojamos konkursinių
šukuosenų dažymui.
SP6.3. Konkursinių šukuosenų Konkursinių šukuosenų plaukų dažymo
plaukų dažymas pagal pagal schemą aprašas.
schemą
SP6.4. Savarankiška užduotis. Užduoties varianto aprašymas ir vertinimo
kriterijai.
SP7.1. Dekorų įvairovė.
Dekorų šukuosenoms ruošimo aprašas.
Dekorų šukuosenoms
ruošimas.
SP7.2. Šukuosenos
Šukuosenos modeliavimo ir dekoravimo
modeliavimas,
aprašas.
dekoravimas.
SP7.3. Šukuosenos meninis
Šukuosenos meninio apiforminimo
apiforminimas.
aprašas
SP7.4. Savarankiška užduotis. Užduoties varianto aprašymas ir vertinimo
kriterijai.

4

2
14

2
2

2
7

2

20

2
13

2

2
2

9.2. Techninės priemonės
Kompiuteris, multimedia projektorius, ekranas, lenta, kirpėjo darbo vietos įranga, klimasonas,
įranga galvai plauti.
10. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas
1. Kirpėjo menas, Vilnius, Žuvėdra, 2000
2. Kovalenko I.V., Izgotovlenije šinionov, parikov i pričioski iz nich, Rostov-naDonu,Feniks,2000
3. Ladyžnikova J., Kučerov O, Kratkaja istorija pričiosok, Maskva, Polet, 1988

4. Venskutonienė, V. , Liobikienė, I., Jurevičienė, R.(2015) Kirpimas. Modulinė
profesinio ugdymo programa. Kaunas.
5. https://www.tv3.lt/naujiena/554740/barzdos-stilius-pagal-veido-forma
6. https://www.delfi.lt/gyvenimas/stilius/barzdos-stilius-pagal-veidoforma.d?id=66530638
7. 50+ Beard Styles And Facial Hair Types – Definitive Guide For Men
http://nextluxury.com/mens-style-and-fashion/beard-styles-facial-hair-types/
8. Best Mustache Styles For Your Face Type. 2016 10 20. http://hairblog.org/bestmustache-styles-for-your-face-type/
9. Constable G.. Barzdos istorijoje. Simboliai, mados, suvokimas. I. // Šiaurės Atėnai.
2014 07 http://www.satenai.lt/2014/07/16/barzdos-istorijoje-simboliai-madossuvokimas/
10. How to Choose a Mustache That Suits Your Face http://shaveradvice.com/how-tochoose-a-mustache/
11. How To: Find the Best Beard Style for Your Face Shape
https://www.birchbox.com/guide/article/best-beard-style-for-your-face-shape
12. http://depiliacija.eu/ilgalaikis-plauku-salinimas-fotoepiliacijos-efektyvumas/
13. http://fashionwtf.com/beard-and-mustache-facial-hair-styles/
14. http://korenevskiylt.blogspot.lt/2014/05/plauku-augimo-ciklas-ir-plaukustruktura.html
15. http://lithuaniabeauty.blogspot.lt/2016/01/nioxin-giluminis-galvos-odos-valymas.html
16. http://lt.primalinstinctpheromone.com/kak-vyglyadit-gribok-na-kozhe_default.htm
17. http://machohairstyles.com/best-hair-color-ideas-for-men/
18. http://mrzeusas.lt/titulinis/172-proraso-barzdos-ir-usu-sepeteliu-rinkinys-.html
19. http://vinge.lt/apie-plauku-tiesinimo-proceduras
20. http://wmtalk.info/lt/pages/719383
21. http://www.beautyprint.lt/plauku-prieziura/kodel-profesionalai-rekomenduoja-nioxin/
22. http://www.cosmopolitan.lt/grozioiq/plaukai/2017-m-plauku-dazymo-tendencijosnuo-balayageo-tigro-akies-iki-denimo.d?id=73691894
23. http://www.cosmopolitan.lt/grozis/pilkas-ombre-madingiausias-rudens-sezonoplauku-dazymas.d?id=72138104
24. http://www.cosmopolitan.lt/ivaizdis/5-madingiausi-plauku-dazymai-2017metams.d?id=73718366
25. http://www.cosmopolitan.lt/stiliaus-klubas/madingiausi-sio-sezono-plaukudazymai.d?id=67731464
26. http://www.hairprof.lt/apie_zurnala.php
27. http://www.histomer.lt/index.php/straipsniai/267-odos-sandara
28. http://www.imgrum.org/tag/tiesinimas
29. http://www.infomed.lt/lt/2/portal/sveika_gyvensena,id,plaukai-per-mikroskopa
30. http://www.manogroziopagrindai.lt/nioxin-giluminis-galvos-odos-valymas.html
31. http://www.moteris.lt/grozis/kaip-atkurti-pazeistus-plaukus-pataria-grozioeksperte.d?id=63721180
32. http://www.plaukugidas.lt/patarimai-plaukams/braziliskas-plauku-tiesinimas-keratinu
33. http://www.sugiharapro.lt/Kemon.html
34. https://icedeal.lt/category/skaitmeniniai-mikroskopai
35. https://icedeal.lt/category/skaitmeniniai-mikroskopai
36. https://in.pinterest.com/explore/men-hair-color/
37. https://laikas.tv3.lt/lt/info/16520/individualus-stilistes-patarimai-plauku-kirpimaspagal-veido-forma-459/
38. https://www.tv3.lt/naujiena/915511/balayage-karsciausia-2017-uju-vasaros-plaukumados-tendencija
39. https://www.vaikinui.lt/stilingas-vyriskas-kirpimas-2017.html

40. https://www.vyras24.lt/skutimosi-priemones/skustuvai/skutimosi-peilis-claymore

11. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos (pridedamos lektorių darbo patirtį ir
kompetenciją patvirtinančių dokumentų kopijos)
(pažymėti X)
Teikėjo atstovas(-ai)
Mokytojai
Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai
Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir mokytojai
Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai,
padalinių vadovai ir specialistai
Jungtinė lektorių grupė
Kiti (nurodyti) kirpimo įmonių atstovai

X

X

12. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti)
Praktinio darbo patirtis – ne mažiau 5 metų
13. Dalyviai:
13.1. Pasirengimas Programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) turi
turėti Programos dalyvis)
Kompetencija(-os)
Praktinės veiklos patirtis

netaikoma
netaikoma

13.2. Programos dalyvių tikslinės grupės
Dalykų mokytojai (nurodyti dalyką) ...kirpimo profesijos
mokytojai..................................
Pradinio ugdymo mokytojai
Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo
programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai
Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių
skyrių vedėjai
Mokyklų bendruomenės komandos
Kiti (nurodyti) .......................................................................

(Pažymėti X)
X

