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Įžanga 

Šiame dokumente apibendrinama APPRINVET projekto patirtis, susijusi su profesinio mokymo programų 
vertinimu, koregavimu ir išbandymu, siekiant sudaryti palankias sąlygas taikyti dualinį mokymo modelį 
profesiniame rengime. 

Pirmojoje dokumento dalyje pristatoma inovatyvi profesinio mokymo programų vertinimo priemonė, kuri galėtų 
padėti profesinio mokymo teikėjams pritaikyti profesinio mokymo programą mokymosi darbo vietoje 
reikalavimams. 

Antrasis dokumento skyrius ir dokumento priedas atspindi APPRINVET projekto partnerystės patirtį ir rezultatus 
po programų vertinimo, korekcijų ir išbandymo. 

Šio dokumento turinys yra aktualus toms profesinio rengimo organizacijoms, kurioms sunku įgyvendinti dualinius 
modelius dėl mokymo programų trūkumų mokymosi darbo vietoje reikalavimų atžvilgiu.  
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I. Profesinio mokymo programų vertinimo įrankis dualinės pameistrystės įgyvendinimui 

praktinio mokymo institucijose 

Profesinio mokymo programų vertinimo įrankis dualinės pameistrystės įgyvendinimui praktinio mokymo 
institucijose (Evaluation Tool) grindžiamas APPRINVET projekto pirmuoju intelektualiniu produktu (Nr. 1) 
“Dualinio mokymo formų taikymo praktinio mokymo institucijose gairės”.  

Šis įrankis bus naudojamas, siekiant įvertinti esamą profesinio mokymo turinį projekto partnerių institucijose, 
vykdant struktūruotas įmonėse dirbančių mokytojų ir profesijos mokytojų profesinio rengimo institucijose 
apklausas.   

Vertinimo įrankį sudaro dvi dalys:  

I. KLAUSIMYNAS, skirtas struktūruotai apklausai vykdyti ir rinkti informaciją apie organizacinius bei didaktinius 
profesinio mokymo turinio aspektus mokymosi darbo vietoje kontekste.   

II. NURODYMAI, kur paaiškinama, kaip naudotis klausimynu.  

Klausimai buvo parinkti taip, kad atsakymai į juos būtų naudingi priimant sprendimus, ar skirtingos mokymo 
programos sudedamosios dalys yra aukštos kokybės, kokių organizacinių ir didaktinių aspektų trūksta, kuriuos 
reikėtų tobulinti, siekiant sudaryti galimybes tinkamam mokymuisi darbo vietoje profesinio mokymo įstaigose.  
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Klausimynas 

Informacija apie vertinamą programą 
 

Organizacijos pavadinimas  

Interviu dalyvio 
pareigos/profesija 

 

Vertinamos profesinio mokymo 
programos pavadinimas 

 

Interviu data  

 
 

Organizaciniai aspektai 

 

1. Kurie iš šių dalyvių, be profesinio mokymo mokyklos/institucijos, yra įtraukti į mokymo turinio 
sudarymą ir kokie jų įsipareigojimai?  

 

                          Dalyviai 

 

Įmonės Amatų rūmų 

organizacijos 

Valstybinės 

įstaigos 

Profsąjungos Darbdavių 

asociacijos 

Kita 

(parašykite) 

Įsipareigojimai 

1. Mokymo turinio 

sudarymas ir atnaujinimas 
      

2. Moksleivių darbinės 

praktikos vietos  
      

3. Praktinis konsultavimas 

(koučingas)  ir  

mentorystė 

      

4. Baigiamieji egzaminai       

5. Įdarbinimas ir profesinis 

orientavimas 
      

6. Kita (parašykite)       

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

2. Kaip aktyviai auksčiau paminėtieji dalyviai įsitraukia, sudarydami geras sąlygas dualinės 
pameistrystės programų praktiniam įgyvendinimui?  
 

Įsitraukimo aktyvumas 

 

Labai aktyviai – 5. Pakankamai aktyviai – 4. Nei aktyviai, nei neaktyviai – 3.  

Gana neaktyviai – 2. Labai neaktyviai – 1. Visai nedalyvauja – 0. 

Įmonės 

Amatų rūmų 

organizacijos 

Valstybinės 

įstaigos Profsąjungos 

Darbdavių 

asociacijos 

Kita 

(parašykite) Įsipareigojimai 

1. Mokymo turinio 

sudarymas ir atnaujinimas 
      

2. Moksleivių darbinės 

praktikos vietos 
      

3. Praktinis konsultavimas 

(koučingas)  ir  

mentorystė 
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4. Baigiamieji egzaminai       

5. Įdarbinimas ir profesinis 

orientavimas 
      

6. Kita (parašykite)       

  

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

3. Kokia apimtimi mokymas(is) planuojamas vykdyti įmonėse? 

☐ Daugiau nei 80% 

☐70-80% (Dualinė sistema) 

☐ 50-69% 

☐ 30-49% 

☐ 0-29% (Mokyklinė sistema) 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

4. Ar pakankamai laiko skiriama mokymui(si) įmonėse, siekiant užsibrėžtų mokymo(si) darbo vietoje 
tikslų? 

☐ Visiškai pakankamai 

☐ Užtektinai (Dualinė sistema) 

☐ Nei pakankamai, nei nepakankamai  

☐ Truputį nepakankamai 

☐ Visiškai nepakankamai (Mokyklinė sistema) 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

5. Ar visiems mokymosi darbo vietoje laikotarpiams keliami konkretūs uždaviniai ir suplanuojamos 
užduotys? 

☐ Visiems laikotarpiams  

☐ Didžiajai daliai laikotarpių   

☐ Pusei laikotarpių  

☐ Kai kuriems laikotarpiams  

☐ Nei vienam laikotarpiui 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

6. Ar mokymo programoje aiškiai apibūdinama, kad mokymas(is) mokykloje ir mokymas(is) įmonėje yra 
nuosekli visuma? 

☐ Visiškai aiškiai  

☐ Pakankamai aiškiai 

☐ Nei aiškiai, nei neaiškiai  

☐ Truputį neaiškiai  

☐ Visiškai neaiškiai 

 

Papildomi  
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komentarai/pastabos 

 

7. Ar mokymo programoje  pateikiama pakankamai galimybių, kaip besimokantiesiems surasti juos 
mokytis darbo vietoje priimančias įmones? 

☐ Visiškai pakankamai 

☐ Užtektinai 

☐ Nei pakankamai, nei nepakankamai 

☐ Truputį nepakankamai 

☐ Visiškai nepakankamai 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

 

8. Ar baigiamieji egzaminai organizuojami tinkamai, sudarant galimybes objektyviam ir visapusiškam 
įvertinimui? 

☐ Visiškai tinkamai  

☐ Pakankamai tinkamai  

☐ Nei tinkamai, nei netinkamai 

☐ Gana netinkamai  

☐ Visiškai netinkamai  

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

Didaktiniai aspektai 

 

9. Ar mokymo programoje tiksliai apibrėžiami  mokymosi rezultatai? 

☐ Taip 

☐ Ne 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

10. Jei atsakėte TAIP į 9 klausimą, ar tinkamai mokymosi rezultatuose apibūdinama, kokias žinias, 
įgūdžius ir/ar kompetencijas įgis besimokantysis? 

☐ Visiškai tinkamai  

☐ Pakankamai tinkamai  

☐ Nei tinkamai, nei netinkamai 

☐ Gana netinkamai  

☐ Visiškai netinkamai  

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

11. Kurie į besimokantįjį orientuoti metodai įtraukti į mokymo programą? 

☐ Probleminis mokymasis 

☐ Mokymosi sutartys ar asmeninio tobulėjimo planai 

☐ Portfolio  

☐ Praktinis konsultavimas (‘koučingas’) 
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☐ Refleksija 

☐ Kiti į besimokantįjį orientuoti metodai (parašykite) 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 
12. Kokią dalį mokymo turinyje sudaro į besimokantįjį orientuoti metodai (probleminis mokymasis, 

mokymosi sutartys ar asmeninio tobulėjimo planai, portfolio, praktinis konsultavimas(koučingas), 
refleksija ar kiti metodai)? 

☐100% 

☐70-99% 

☐40-69% 

☐10-39% 

☐ 0-9% 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

13. Kokia dalis mokymo turinio turėtų būti skiriama grupiniam darbui? 

☐ 100% 

☐ 70-99% 

☐ 40-69% 

☐ 10-39% 

☐ 0-9% 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

14. Kokia dalis mokymo  turinio yra realiai skiriama grupiniam darbui? 

☐ 100% 

☐ 70-99% 

☐ 40-69% 

☐ 10-39% 

☐ 0-9% 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

15. Kurie praktinių įgūdžių mokymosi ir vertinimo metodai numatyti mokymo turinyje? 

☐ Praktinio darbo stebėjimas 

☐ Verslo/paslaugų planas 

☐ Pateiktys 

☐ Profesinės diskusijos 

☐ Kiti praktinių įgūdžių metodai (parašykite)  

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 
16. Ar pakankamai, taikant aukščiau išvardintus metodus, galima išmokti praktinių įgūdžių ir juos 

įvertinti? 
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☐ Visiškai pakankamai (Dualinė sistema, paremta kontraktais 1 – 3 metų trukmės) 

☐ Pakankamai 

☐ Nei pakankamai, nei nepakankamai 

☐ Truputį nepakankamai 

☐ Visiškai nepakankamai (Mokyklinė sistema). 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

17. Kokie vertinimo būdai numatyti mokymo turinyje? 

☐ Formalusis vertinimas 

☐ Neformalusis vertinimas 

☐ Formuojamasis vertinimas 

☐ Abibendrinamasis vertinimas 

☐ Kriterinis vertinimas 

☐ Kitų besimokančiųjų vertinimas 

☐ Grupinio darbo vertinimas 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

18. Ar taikomi vertinimo būdai pakankamai užtikrina visapusišką ir objektyvų vertinimą? 

☐ Visiškai pakankamai  

☐ Pakankamai 

☐ Nei pakankamai, nei nepakankamai 

☐ Gana nepakankamai 

☐ Visiškai nepakankamai  

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

19. Jei mokymo turinys grindžiamas kriterijais, kokia vertinimo dalis paremta kriterijais? 

☐ 100% 

☐ 70-99% 

☐ 40-69% 

☐ 10-39% 

☐ 0-9% 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

 

20. Jei mokymo turinys grindžiamas kriterijais, ar jie pakankamai aiškūs? 

☐ Visiškai aiškūs 

☐ Pakankamai aiškūs 

☐ Nei aiškūs, nei neaiškūs 

☐ Truputį neaiškūs 

☐ Visiškai neaiškūs 
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Papildomi 

komentarai/pastabos 

 

 

21. Kokie yra didžiausi mokymo programos privalumai, susiję su organizaciniais ir didaktiniais aspektais, 
kurie suteikia geras galimybes mokytis darbo vietoje?  

 

22. Kokie yra didžiausi mokymo programos trūkumai, susiję su organizaciniais ir didaktiniais aspektais, 
trukdantys mokytis darbo vietoje? 
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Nurodymai kaip naudotis klausimynu 

 

Bendro pobūdžio informacija 

 

Šioje dalyje turėtų būti nurodyta pagrindinė informacija apie vertinimo objektą ir procesą, t.y. vertinamos 

programos pavadinimas, programą teikiančios organizacijos pavadinimas, interviu respondento(-ų) 

pareigos/profesija, interviu data. 

 

Organizainiai aspektai 

 

1 KLAUSIMAS. Be profesinio mokymo institucijų, į mokymosi darbo vietoje procesą galėtų įsitraukti ir kiti dalyviai: 

įmonės, amatų rūmų organizacijos, valstybinės institucijos, profsąjungos, darbdavių asociacijos ir kiti. Šie dalyviai 

galėtų būti įtraukiami į mokymo programų rengimą ir atnaujinimą, pasiūlyti darbinės praktikos vietas 

besimokantiesiems, užsiimti praktiniu konsultavimu (koučingu) ir mentoryste, dalyvauti baigiamuosiuose 

egzaminuose, skirti dėmesį užimtumui ir profesiniam orientavimui, taip pat kitoms veiklos rūšims. 

Vertinant įvairių suinteresuotų pusių dalyvavimą, atsakantis į klausimus turėtų nurodyti visus faktiškai prisiimtus 

įsipareigojimus: kiekvienam dalyviui priskiriami atitinkami įsipareigojimai. Jei  kuri nors pusė nedalyvauja tam 

tikroje veikloje, atitinkamoje lentelės vietoje paliekama tuščia vieta. 

Šiame klausime pateikiamos penkios dalyvaujančios pusės ir penki įsipareigojimai, taip pat suteikiama galimybė 

paminėti kitus dalyvius bei kitus įsipareigojimus, kurie nebuvo įtraukti į lentelę. 

 

2 KLAUSIMAS. Mokymosi darbo vietoje sėkmę lemia įvairių dalyvių aktyvumas profesinio mokymo procesuose. 

Atsakinėjančiojo  prašoma nurodyti, kaip aktyviai įvairios veikiančiosios pusės, išskyrus profesinio mokymo 

įstaigas, dalyvauja mokymo programų organizaciniuose klausimuose. Čia įtraukiami tie patys penki dalyviai ir 

penki įsipareigojimai, kaip ir 1klausime, o jų dalyvavimo aktyvumas apibrėžiamas skalėje nuo 5 iki 0, kai 5 reiškia 

aktyviausią dalyvavimą, tuo tarpu 0 reiškia visišką nedalyvavimą (nulinis dalyvavimas). 

Šis klausimas taip pat suteikia galimybes nurodyti kitus dalyvius ir įsipareigojimus, kurie nebuvo įtraukti į 

paminėtas penkias kategorijas. 

 

3 KLAUSIMAS. Šio klausimo tikslas-išsiaiškinti, kokia apimtimi mokymas/mokymasis suplanuotas vykdyti 

įmonėse. Atsakymai pateikiami penkiabalėje skalėje, kur daugiausiai taškų skiriama už atsakymą “daugiau, nei 

80%”, o mažiausiai-už “0-29%”. Atsakant reikėtų pasirinkti vieną atsakymą, kuris parodo realią situaciją.  

 

4 KLAUSIMAS. Geroji praktika rodo, jog 70-50 % profesinio mokymo turinio tenka įmonėms, tuo tarpu 

profesinėms mokykloms-30-50% mokymo turinio. Atsakinėjančiojo į šį klausimą prašoma įvertinti, ar 3 klausime 

nurodyta mokymo/mokymosi apimtis pakankama, norint pasiekti mokymosi darbo vietoje tikslus. Atsakymai 

pateikiami penkiabalėje skalėje nuo “visiškai pakankamai” iki “visiškai nepakankamai”. Atsakant prašoma 

pasirinkti tinkamiausią atsakymą.  

 

5 KLAUSIMAS. Visi mokymosi darbo vietoje laikotarpiai, net ir patys trumpiausi, privalo turėti aiškius 

pedagoginius ir į darbą orientuotus tikslus, konkrečius mokymosi rezultatus ir uždavinius, kuriuos aiškiai suvokia 

tiek besimokantysis, tiek darbdavys. Atsakant prašoma nurodyti, ar mokymosi darbe laikotarpiams keliami aiškūs 

uždaviniai, ar suplanuojamos užduotys. Atsakymai pateikiami penkiabalėje skalėje, nuo “visiems laikotarpiams” iki 

“nei vienam laikotarpiui”, pasirinkti reikėtų vieną atsakymą.      

 

6 KLAUSIMAS. Sėkmingai veikiančiose dualinio mokymo sistemose, pripažinimas mokyklinėje aplinkoje to, ką 

besimokantysis išmoko darbo vietoje yra esminis sėkmės faktorius, užtikrinantis pasirinktos krypties nuoseklumą. 

Ir atvirkščiai, tuo laikotarpiu, kai mokomasi darbo vietoje, būtina atsižvelgti į mokykloje padarytą mokymosi 

pažangą. Aiški jungtis tarp mokymosi darbo vietoje ir mokymosi mokyklos aplinkoje yra sėkmės garantas 

darbinėje aplinkoje, ypač žvegiant iš besimokančiojo perspektyvos.  
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Atsakant į šį klausimą, prašoma nurodyti, ar mokymo programoje aiškiai apibūdinama, jog mokymasis mokykloje 

ir mokymasis įmonėje sudaro nuoseklią visumą. Atsakymai pateikiami penkiabalėje skalėje nuo “visiškai aiškiai” 

iki “visiškai neaiškiai”, pasirinkti reikėtų vieną atsakymą. 

 

7 KLAUSIMAS. Besimokantiesiems reikia pasiruošimo bei paramos, ieškant juos priimančios įmonės, kur jie 

galėtų atlikti praktiką. Atsakant į šį klausimą, reikėtų nurodyti, ar mokymosi programoje yra pateikiama 

pakankamai galimybių, kaip besimokantiesiems rasti juos priimančią mokytis darbinėje aplinkoje instituciją. 

Pakankamumas įvertinamas penkiabalėje skalėje, nuo “visiškai pakankamai” iki “visiškai nepakankamai”, 

prašome pasirinkti vieną atsakymą. 

 

8 KLAUSIMAS. Baigiamųjų egzaminų metu turi būti sudarytos galimybės objektyviam ir visapusiškam vertinimui. 

Atsakant į šį klausimą, prašoma nurodyti, ar tinkamai organizuojami baigiamieji egzaminai, siekiant visapusiško 

vertinimo. Atsakymas pasirenkamas penkiabalėje skalėje, nuo “visiškai tinkamai” iki “visiškai netinkamai”.  

 

Didaktiniai aspektai 

 

9 KLAUSIMAS. Į besimokantįjį orientuotas profesinis mokymas yra esminis inovatyvios didaktinės paradigmos 

elementas, kuomet akcentuojamas besimokančiojo vaidmuo ugdymo ir mokymo procese. Į besimokantįjį 

orientuoto profesinio mokymo pagrindas yra mokymosi rezultatai ir tai turėtų būti mokymosi programos atspirties 

taškas, t.y. kiekvienoje mokymosi darbo vietoje programoje turėtų būti apibrėžti mokymosi rezultatai. Atsakant 

prašoma nurodyti, kokia situacija yra jūsų mokymo programoje, t.y. ar mokymosi rezultatai buvo apibūdinti 

mokymo programoje. 

  

10 KLAUSIMAS. Mokymosi rezultatai yra teiginiai, nusakantys ką besimokantysis žino, supranta ir sugeba atlikti, 

baigęs mokymosi procesą, tai vadinama  žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis. Kitaip tariant, mokymosi 

rezultatai yra žinių, įgūdžių ir (arba) kompetencijų visuma, kurią besimokantysis įgijo ir / arba gali pademonstruoti 

baigęs mokymosi procesą - formalų, neformalų ar neoficialų. 

Atsakant į šį klausimą, reikėtų nurodyti, ar mokymo programoje pateikiami mokymosi rezultatai tinkamai 

apibūdina, kokias žinias, įgūdžius ir/ar kompetencijas įgis besimokantysis. Atsakymas pasirenkamas penkiabalėje 

skalėje, nuo “visiškai tinkamai” iki “visiškai netinkamai”. Reikėtų pasirinkti tinkamiausią variantą.  

 

11 KLAUSIMAS. Į besimokantįjį orientuotus metodus galima sustiprinti probleminiu mokymu, mokymosi 

sutartimis, asmeninio tobulėjimo planais, portfeliais, individualiu ar grupiniu darbu, instruktavimu, refleksija ir kitais 

metodais. Atsakinėjančiojo prašoma nurodyti visus taikomus metodus, kurie yra įtraukti į mokymo programą. Taip 

pat galima nurodyti ir kitus į besimokančiuosius orientuotus metodus, kadangi šiame klausime įvardijami tik 

labiausiai paplitę metodai, tačiau sąrašas galėtų būti išplėstas. 

 

12 KLAUSIMAS. Į besimokantįjį orientuoti profesiniame mokyme naudojami metodai motyvuoja  mokinius ir 

įtraukia juos į mokymosi procesą, taip pat pagerėja jų mokymosi pasiekimai. Visas mokymo turinys turėtų būti 

grindžiamas vienu ar kitu į besimokantįjį orientuotu mokymosi metodu, užtikrinančiu mokymosi efektyvumą. 

Atsakinėjančiojo prašoma nurodyti, kokia mokymo programos dalis skiriama į besimokančiuosius orientuotiems 

metodams (probleminis mokymasis, mokymosi sutartys ar asmeninio tobulėjimo planai, portfolio, praktinis 

konsultavimas (koučingas), refleksija ar kitas metodas). Atsakymai pateikiami penkių balų skalėje nuo "100%" iki 

"0-9%" ir turėtų būti pasirinktas variantas, parodantis tikrąjį vaizdą. 

 

13 KLAUSIMAS. Tiek grupinis darbas, tiek ir individualus mokymasis gali būti efektyvus ir priimtinas, 

priklausomai nuo situacijos ir konteksto: nuo mokymosi tikslų ir tobulintinų kompetencijų, nuo mokymosi užduočių 

ir asmeninių mokymosi poreikių, nuo besimokančiųjų įgūdžių dirbti savarankiškai arba bendradarbiaujant su 

kitais. Šie klausimai turi būti apsvarstyti sprendžiant, kokia mokymo programos dalis turėtų būti grindžiama 

grupiniu darbu. Atsakinėjančiojo prašoma nurodyti būtiną grupinio darbo dalį mokymo programoje, pasirenkant 

vieną atsakymą penkių balų skalėje nuo "100%" iki "0-9%". 
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14 KLAUSIMAS. Šis klausimas tiesiogiai susijęs su 13 klausimu, nes jame prašoma įvertinti, kokia mokymo 

programos dalis yra realiai grindžiama grupiniu darbu. Kai atsakinėjantis pasirenka atsakymą penkių balų skalėje 

nuo "100%" iki "0-9%", galima patikrinti, ar reali situacija atitinka idealią, kuri pateikta atsakant į13  klausimą. 

 

15 KLAUSIMAS. Profesiniame mokyme dažniausiai naudojami  praktinių įgūdžių vertinimo metodai yra praktinio 

darbo stebėjimas, verslo / paslaugų planai ir pateiktys. Tačiau praktinių įgūdžių mokymui gali būti naudojami ir kiti 

metodai. Atsakant į šį klausimą prašoma nurodyti visus mokymo programoje naudojamus praktinių įgūdžių 

mokymo ir vertinimo metodus. 

 

16 KLAUSIMAS. Metodai, pateikti atsakymuose į 15 klausimą, yra labai skirtingi tiek mokymo, tiek ir praktinių 

įgūdžių vertinimo prasme, todėl šio klausimo tikslas yra nustatyti taikomų metodų tinkamumą. Atsakinėjančiojo 

prašoma pasirinkti atsakymą penkių balų skalėje nuo "visiškai tinkami" iki "visiškai netinkami". 

 

17 KLAUSIMAS. Siekiant gauti išsamesnės informacijos apie mokymąsi ir padarytą pažangą bei mokymosi 

pasiekimus, rekomenduojama taikyti skirtingus vertinimo tipus: formalų ir neformalų vertinimą (priklausomai nuo 

duomenų įrašų), formuojamąjį ir apibendrinamąjį vertinimą (priklausomai nuo tikslo), kriterinį vertinimą ( jei jis 

patvirtintas), mokytojų/meistrų ir kitų besimokančiųjų vertinimas (priklausomai nuo dalyvių), individualaus ir 

grupinio darbo vertinimas (priklausomai nuo besimokančiųjų skaičiaus). Atsakinėjančiojo prašoma nurodyti visus 

vertinimų tipus, taikomus mokymo programoje pagal nustatytą tvarką. 

 

18 KLAUSIMAS. Taikant daugiau vertinimų būdų, gaunamas išsamesnis vertinimas. Atsakinėjantysis turi įvertinti, 

ar atsakymuose į 17 klausimą išvardinti būdai pakankamai užtikrina vertinimo visapusiškumą ir objektyvumą. 

Atsakymai pateikiami penkių balų skalėje nuo "visiškai pakankamai" iki "visiškai nepakankamai", todėl turėtų būti 

pasirinktas tinkamiausias variantas. 

 

19 KLAUSIMAS. Kriterijai yra požymiai, pagal kuriuos nustatoma, kaip mokinių mokymosi pasiekimai atitinka 

nustatytus mokymosi rezultatus. Kriterijų sąrašas nustatomas iš anksto iki vertinimo procedūros, ir kriterijai yra 

objektyvaus vertinimo pagrindas. Visos mokymo programos sudedamosios dalys (moduliai / kursai / dalykai ir 

pan.) privalo turėti kriterijus, tiesiogiai susijusius su mokymosi rezultatais. Atsakinėjančiojo prašoma nurodyti 

mokymo programos dalį, kuri grindžiama kriterijais. Reikėtų pasirinkti vieną atsakymą penkių balų skalėje nuo 

"100%" iki "0-9%". 

 

20 KLAUSIMAS. Kriterijai padeda priimti racionalius sprendimus, susijusius su mokymosi pasiekimais; kuo  

aiškesni kriterijai, tuo lengviau jais remiantis priimti sprendimus dėl vertinimo. Atsakinėjančiojo prašoma įvertinti 

kriterijų aiškumą penkių balų skalėje nuo "visiškai aiškus" iki "visiškai neapibrėžtas", kuomet reikia pasirinkti 

tinkamiausią atsakymą. 

 

21 KLAUSIMAS . Šio klausimas paskirtis-apibendrinti didžiausius mokymo programos privalumus, susijusius su 

organizaciniais ir didaktiniais aspektais, kurie suteikia geras galimybes mokytis darbo vietoje. Apklausos dalyviai 

turėtų apibendrinti savo atsakymus į 1-20 klausimus ir nurodyti pagrindinius mokymo programos privalumus. Be 

to, jie galėtų peržvelgti ir paminėti kitus organizacinius bei didaktinius aspektus, kurie nebuvo įtraukti į klausimyną, 

tačiau yra labai svarbūs ir parodo mokymo programos privalumus. 

 

22 KLAUSIMAS. Paskutinio klausimo paskirtis-atskleisti didžiausius mokymo programos trūkumus, susijusius su 

organizaciniais ir didaktiniais aspektais, kurie yra kliūtis mokymuisi darbo vietoje. Atsakinėjantieji kviečiami 

apibendrinti savo atsakymus į 1-20 klausimus priešingu kampu nei 21klausime: jie turėtų atskleisti pačius 

svarbiausius mokymo programos trūkumus. Be to, jie raginami paminėti tuos organizacinius ir didaktinius 

aspektus, kurie nebuvo įtraukti į šį vertinimo įrankį, bet yra labai svarbūs, tad privalo būti įvardijami kaip trūkumai, 

kuriuos reikėtų pašalinti tobulinant ugdymo turinį. 
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II. Higieninės kosmetikos kosmetiko profesinio mokymo programos vertinimas ir 

rezultatai 

Organizacijos pavadinimas Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 

Interviu dalyvio 

pareigos/profesija 

Profesijos mokytojas metodininkas 

Meistras įmonėje 

Struktūrinio padalinio vadovas (kosmetikos skyrius) profesinio 

mokymo institucijoje 

Vertinamos profesinio mokymo 

programos pavadinimas 

Higieninės kosmetikos kosmetikas 

Interviu data 2018 m. rugsėjo 14 d. 

 

Organizaciniai aspektai 

 

 

23. Kurie iš šių dalyvių, be profesinio mokymo mokyklos/institucijos, yra įtraukti į mokymo turinio 
sudarymą ir kokie jų įsipareigojimai?  

 

                          Dalyviai 

 

Įmonės Amatų rūmų 

organizacijos 

Valstybinės 

įstaigos 

Profsąjungos Darbdavių 

asociacijos 

Kita 

(parašykite) 

Įsipareigojimai 

1. Mokymo turinio 

sudarymas ir atnaujinimas 
√    √  

2. Moksleivių darbinės 

praktikos vietos  
√ √ √  √  

3. Praktinis konsultavimas 

(koučingas)  ir  

mentorystė 

√   √ √  

4. Baigiamieji egzaminai √ √   √  

5. Įdarbinimas ir profesinis 

orientavimas 
√    √  

6. Kita (parašykite)       

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Įvairiose mokymo programos veiklose kartu su centru dalyvauja įmonės, kai 

kuriose veiklose įsitraukia ir kiti dalyviai: mokymo turinio sudaryme ir 

atnaujinime dalyvauja darbdavių asociacijos; moksleivių įtraukime į praktikos 

vietas – amatų rūmų organizacijos, valstybinės įstaigos ir darbdavių 

asociacijos; praktiniame konsultavime ir mentorystėje – profsąjungos ir 

darbdavių asociacijos, baigiamuosiuose egzaminuose – amatų rūmų 

organizacijos ir darbdavių asociacijos, įdarbinime ir profesiniame orientavime – 

darbdavių asociacijos 

 

24. Kaip aktyviai auksčiau paminėtieji dalyviai įsitraukia, sudarydami geras sąlygas dualinės 
pameistrystės programų praktiniam įgyvendinimui?  
 

Įsitraukimo aktyvumas 

 

Labai aktyviai – 5. Pakankamai aktyviai – 4. Nei aktyviai, nei neaktyviai – 3.  

Gana neaktyviai – 2. Labai neaktyviai – 1. Visai nedalyvauja – 0. 

Įmonės Amatų rūmų Valstybinės Profsąjungos Darbdavių Kita 
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Įsipareigojimai organizacijos įstaigos asociacijos (parašykite) 

1. Mokymo turinio 

sudarymas ir atnaujinimas 
2    3  

2. Moksleivių darbinės 

praktikos vietos 
4 2 3  3  

3. Praktinis konsultavimas 

(koučingas)  ir  

mentorystė 

3   3 3  

4. Baigiamieji egzaminai 3 3   3  

5. Įdarbinimas ir profesinis 

orientavimas 
4    3  

6. Kita (parašykite)       

  

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Įmonės, dalyvaudamos įvairiose mokymo programos veiklose, tai atlieka 

vidutiniškai aktyviai arba pakankamai aktyviai, didesnis jų aktyvumas galėtų 

būti mokymo turinio sudaryme ir atnaujinime. Kiti dalyviai į aukščiau minėtas 

veiklas įsitraukia su mažesniu aktyvumu ir jų vaidmuo galėtų būti  ryškesnis 

siekiant geresnių sąlygų dualinės pameistrystės programos praktiniam 

įgyvendinimui. 

 

25. Kokia apimtimi mokymas(is) planuojamas vykdyti įmonėse? 

☐ Daugiau nei 80% 

☐70-80% (Dualinė sistema) 

☒ 50-69% 

☐ 30-49% 

☐ 0-29% (Mokyklinė sistema) 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Programoje numatyta, kad 50-69% jos apimties skiriama mokymui(si) įmonėse, 

jei sektorinis centras traktuojamas kaip tolygus įmonei; 0-29% programos 

apimties skiriama mokymui(si) įmonėse tuo atveju, jei praktinis mokymasis 

sektoriniame centre netolygu mokymuisi įmonėje. 

 

26. Ar pakankamai laiko skiriama mokymui(si) įmonėse, siekiant užsibrėžtų mokymo(si) darbo vietoje 
tikslų? 

☐ Visiškai pakankamai 

☐ Užtektinai (Dualinė sistema) 

☒ Nei pakankamai, nei nepakankamai  

☐ Truputį nepakankamai 

☐ Visiškai nepakankamai (Mokyklinė sistema) 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Mokymo programoje laikas, skiriamas mokymui(si) įmonėse yra vidutiniškai 

tinkamas tam, kad būtų pasiekti mokymo(si) darbo vietoje tikslai – vienais 

atvejais jo pakanka, kitais – ne. Vertinant apibendrintai, tūrėtų būti  daugiau 

numatyta laiko mokymui(si) įmonėse. 

 

27. Ar visiems mokymosi darbo vietoje laikotarpiams keliami konkretūs uždaviniai ir suplanuojamos 
užduotys? 

☐ Visiems laikotarpiams  
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☒ Didžiajai daliai laikotarpių   

☐ Pusei laikotarpių  

☐ Kai kuriems laikotarpiams  

☐ Nei vienam laikotarpiui 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Didžiajai daliai laikotarpių mokymosi darbo vietoje laikotarpiams keliami 

konkretūs uždaviniai ir suplanuojamos užduotys, tačiau kai kuriems jų 

nesuformuluoti šie reikalavimai. 

 

28. Ar mokymo programoje aiškiai apibūdinama, kad mokymas(is) mokykloje ir mokymas(is) įmonėje yra 
nuosekli visuma? 

☐ Visiškai aiškiai  

☒ Pakankamai aiškiai 

☐ Nei aiškiai, nei neaiškiai  

☐ Truputį neaiškiai  

☐ Visiškai neaiškiai 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Mokymo programoje pakankamai aiškiai apibūdinama, kad mokymas(is) 

mokykloje ir mokymas(is) įmonėje derinami vienas su kitu. 

 

29. Ar mokymo programoje  pateikiama pakankamai galimybių, kaip besimokantiesiems surasti juos 
mokytis darbo vietoje priimančias įmones? 

☐ Visiškai pakankamai 

☐ Užtektinai 

☒ Nei pakankamai, nei nepakankamai 

☐ Truputį nepakankamai 

☐ Visiškai nepakankamai 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Mokymo programoje vidutiniškai gerai pristatytos galimybės, kaip 

besimokantiesiems surasti įmones, kurios priimtų juos mokytis darbo vietoje. 

Šios galimybės pateikiamos nei pakankamai, nei nepakankamai gerai, todėl 

jos galėtų būti patikslintos. 

 

 

30. Ar baigiamieji egzaminai organizuojami tinkamai, sudarant galimybes objektyviam ir visapusiškam 
įvertinimui? 

☒ Visiškai tinkamai  

☐ Pakankamai tinkamai  

☐ Nei tinkamai, nei netinkamai 

☐ Gana netinkamai  

☐ Visiškai netinkamai  

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Baigiamieji egzaminai organizuojami visiškai tinkamai, sudarant galimybes 

objektyviam ir visapusiškam įvertinimui. 

 

Didaktiniai aspektai 

 

31. Ar mokymo programoje tiksliai apibrėžiami  mokymosi rezultatai? 

☒ Taip 

☐ Ne 
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Papildomi 

komentarai/pastabos 

Mokymo programoje apibrėžiami  mokymosi rezultatai. 

 

32. Jei atsakėte TAIP į 9 klausimą, ar tinkamai mokymosi rezultatuose apibūdinama, kokias žinias, 
įgūdžius ir/ar kompetencijas įgis besimokantysis? 

☐ Visiškai tinkamai  

☒ Pakankamai tinkamai  

☐ Nei tinkamai, nei netinkamai 

☐ Gana netinkamai  

☐ Visiškai netinkamai  

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Mokymosi rezultatuose pakankamai tinkamai apibūdinama, kokias žinias, 

įgūdžius ir/ar kompetencijas įgis besimokantysis. 

 

33. Kurie į besimokantįjį orientuoti metodai įtraukti į mokymo programą? 

☒ Probleminis mokymasis 

☒ Mokymosi sutartys ar asmeninio tobulėjimo planai 

☒ Portfolio  

☒ Praktinis konsultavimas (‘koučingas’) 

☒ Refleksija 

☒ Kiti į besimokantįjį orientuoti metodai (parašykite) 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Mokyme(si) numatyti įvairūs į besimokantįjį orientuoti metodai: problemų 

sprendimu grįstas mokymasis, mokymosi sutartys ar asmeninio tobulėjimo 

planai, portfolio, praktinis konsultavimas (‘koučingas’), reflektavimas ir 

pratybos. 

 
34. Kokią dalį mokymo turinyje sudaro į besimokantįjį orientuoti metodai (probleminis mokymasis, 

mokymosi sutartys ar asmeninio tobulėjimo planai, portfolio, praktinis konsultavimas(koučingas), 
refleksija ar kiti metodai)? 

☒100% 

☐70-99% 

☐40-69% 

☐10-39% 

☐ 0-9% 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Aukščiau minėti į besimokantįjį orientuoti metodai būdingi visai programai – 

visiems jos mokymo moduliams, tačiau jų taikymo įvairovė ir aprėptis 

moduliuose skiriasi. 

 

35. Kokia dalis mokymo turinio turėtų būti skiriama grupiniam darbui? 

☐ 100% 

☐ 70-99% 

☒ 40-69% 

☐ 10-39% 

☐ 0-9% 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Maždaug pusė mokymo programos turėtų būti numatyta grupiniam/poriniam 

besimokančiųjų darbui. 



20 

 

36. Kokia dalis mokymo  turinio yra realiai skiriama grupiniam darbui? 

☐ 100% 

☐ 70-99% 

☒ 40-69% 

☐ 10-39% 

☐ 0-9% 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Apie pusė mokymo programos realiai skiriama grupiniam darbui. Pastebima 

dermė tarp reikalingo ir realaus darbo organizavimo. 

 

37. Kurie praktinių įgūdžių mokymosi ir vertinimo metodai numatyti mokymo turinyje? 

☒ Praktinio darbo stebėjimas 

☒ Verslo/paslaugų planas 

☒ Pateiktys 

☒ Profesinės diskusijos 

☐ Kiti praktinių įgūdžių metodai (parašykite)  

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Numatyti įvairūs praktinių įgūdžių mokymosi ir vertinimo metodai mokymo 

programoje: praktinio darbo stebėjimas, verslo/paslaugų planas, pristatymai, 

profesinės diskusijos. 

 
38. Ar pakankamai, taikant aukščiau išvardintus metodus, galima išmokti praktinių įgūdžių ir juos 

įvertinti? 

☐ Visiškai pakankamai (Dualinė sistema, paremta kontraktais 1 – 3 metų trukmės) 

☒ Pakankamai 

☐ Nei pakankamai, nei nepakankamai 

☐ Truputį nepakankamai 

☐ Visiškai nepakankamai (Mokyklinė sistema). 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Aukščiau išvardinti metodai tinkami, siekiant įgyti praktinių įgūdžių ir juos 

įvertinti mokymo programoje, tačiau jų taikymo intensyvumas galėtų būti 

tolygesnis. 

 

39. Kokie vertinimo būdai numatyti mokymo turinyje? 

☒ Formalusis vertinimas 

☒ Neformalusis vertinimas 

☒ Formuojamasis vertinimas 

☒ Abibendrinamasis vertinimas 

☒ Kriterinis vertinimas 

☒ Kitų besimokančiųjų vertinimas 

☒ Grupinio darbo vertinimas 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Mokymosi pasiekimų vertinimas apima įvairius vertinimo būdus: formalų ir 

neformalų, formuojantį ir apibendrinantį, kriterijai pagrįstą, besimokančių 

atliekamą ir grupinio/porinio darbo vertinimą. 

 

40. Ar taikomi vertinimo būdai pakankamai užtikrina visapusišką ir objektyvų vertinimą? 

☐ Visiškai pakankamai  

☒ Pakankamai 
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☐ Nei pakankamai, nei nepakankamai 

☐ Gana nepakankamai 

☐ Visiškai nepakankamai  

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Aukščiau minėti taikomi vertinimo būdai pakankami, kad būtų užtikrintas 

visapusiškas ir objektyvus vertinimas, nors kai kurie jų galėtų būti daugiau 

išplėtoti mokymo programoje. 

 

41. Jei mokymo turinys grindžiamas kriterijais, kokia vertinimo dalis paremta kriterijais? 

☐ 100% 

☐ 70-99% 

☒ 40-69% 

☐ 10-39% 

☐ 0-9% 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Mokymo programoje didžioji vertinimo dalis (apie 60%) yra pagrįsta kriterijais, 

tačiau visi vertinimo komponentai turėtų būti paremti kriterijais. Kitaip tariant 

100% vertinimo turėtų būti kriterinis. 

 

 

42. Jei mokymo turinys grindžiamas kriterijais, ar jie pakankamai aiškūs? 

☐ Visiškai aiškūs 

☒ Pakankamai aiškūs 

☐ Nei aiškūs, nei neaiškūs 

☐ Truputį neaiškūs 

☐ Visiškai neaiškūs 

 

Papildomi 

komentarai/pastabos 

Mokymo programoje apibūdinti vertinimo kriterijai yra pakankamai aiškūs, 

tačiau kai kurie galėtų būti patikslinti ir sukonkretinti, kad jie būtų aiškesni. 

 

43. Kokie yra didžiausi mokymo programos privalumai, susiję su organizaciniais ir didaktiniais aspektais, 
kurie suteikia geras galimybes mokytis darbo vietoje?  

Didžiausi mokymo programos privalumai, susiję su organizaciniais ir didaktiniais aspektais, kurie suteikia geras 

galimybes mokytis darbo vietoje:  

 Geros galimybės atlikti praktiką įmonėse – praktika realiomis darbo sąlygomis. 

 Besimokantiesiems prieinamos priemonės, kurios reikalingos įgūdžių įgijimui.   

 Įgyjamos tos kompetencijos, kurių reikia darbo rinkoje – atsiranda plačios įsidarbinimo galimybės. 

 Taikomi metodai, kurie orientuoti į praktinių įgūdžių įgijimą. 

 Vyksta glaudus bendradarbiavimas tarp profesijos mokytojų ir praktikų. 

 

44. Kokie yra didžiausi mokymo programos trūkumai, susiję su organizaciniais ir didaktiniais aspektais, 
trukdantys mokytis darbo vietoje? 

Didžiausi mokymo programos trūkumai, susiję su organizaciniais ir didaktiniais aspektais, trukdantys mokytis 

darbo vietoje: 

 Per trumpi praktikos įmonėje laikotarpiai – dažni, bet trumpi laikotarpiai įmonėms ne tokie patrauklūs 
organizacine prasme kaip ilgesni praktikos laikotarpiai priimant besimokančiuosius. 

 Mokymo(si) metodai nepakankamai įvairūs tam tikruose moduliuose. Stebėjimo metodas per retai 
taikomas mokymesi siekiant pameistrystės modelio įgyvendinimo. 

 Mokymosi pasiekimų vertinimo būdai nepakankamai įvairūs kai kuriuose moduliuose, ypač pasigendama 
formuojančio vertinimo. 

 Finansavimo klausimai neišspręsti siekiant užtikrinti dualinės pameistrystės realizavimą. 
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Rekomendacijos mokymo programos atnaujinimui 

 

Bendresnio pobūdžio rekomendacija 

Mokymo programos veiklų plane rekomenduojama numatyti veiksmus, kurie padėtų inicijuoti aktyvesnį išorės 

socialinių dalininkų – įmonių, amatų rūmų organizacijų, valstybinių įstaigų, profsąjungų ir darbdavių asociacijų – 

dalyvavimą mokymo programos veiklose: mokymo turinio sudaryme ir atnaujinime, moksleivių įtraukime į praktikos 

vietas, praktiniame konsultavime ir mentorystėje, baigiamuosiuose egzaminuose, įdarbinime ir profesiniame 

orientavime. 

No. Rekomendacija Galimi rezultai 

1. Rekomenduojama peržiūrėti mokymo programoje 

numatytą laiką, kuris skiriamas mokymui(si) įmonėse, kad 

būtų užtikrinta pakankama trukmė pasiekti visus 

mokymo(si) darbo vietoje tikslus. Reikėtų aptarti ir įvertinti 

galimybes organizuoti praktiką įmonėse retesniais ir 

ilgesnės trukmės laikotarpiais vietoje dažnesnių ir 

trumpesnių. 

Paregtas/atnaujintas išsamus praktikos periodų 

tvarkaraštis/planas, suderintas su praktikos vietų 

koordinatoriais (įmonės) ir/arba sektoriniais 

praktinio mokymo centrais. Rezultatas vėliau 

turėtų būti integruotas į Praktinio mokymo 

sutartį, pasirašytą mokinio, praktikos vadovo bei 

įmonės atstovo.  

2. Visiems mokymosi darbo vietoje laikotarpiams reikėtų 

apibūdinti konkrečius uždavinius ir numatyti užduotis, 

kurios turi būti atliktos. 

Praktinio mokymo programa/planas, parengtas 

remiantis sudarytu praktikos periodų 

tvarkaraščiu/planu, kuriame tiksliai apibrėžti 

praktikos tikslai, uždaviniai bei veiklos praktikos 

metu.  

3. Mokymo programoje turėtų būti pakankamai gerai 

pristatytos galimybės, kaip besimokantiesiems surasti 

įmones, kurios priimtų juos mokytis darbo vietoje. 

Rekomenduojama programos aprašyme šias galimybes 

aptarti aiškiau ir plačiau. 

 Baigtinis sąrašas galimų praktikos vietų 
įmonėse ir/arba sektoriniuose praktinio 
mokymo centruose; 

 Atnaujintos/parengtos bendradarbiavimo 
sutartys su praktikos vietomis (įmonės, 
sektoriniai centrai)  

4. Patartina didesnėje dalyje modulių numatyti portfolio ir 

praktinio konsultavimo (angl. coaching) metodų taikymą, 

taip praplečiant į besimokantįjį orientuotų metodų įvairovę 

mokyme(si). 

Peržiūrėta ir atnaujinta pagal poreikį 

profesinio mokymo rograma 

5. Siūloma moduliuose peržiūrėti praktinių įgūdžių mokymosi 

ir vertinimo metodų taikymą, suaktyvinant verslo/paslaugų 

plano, profesinių diskusijų ir stebėjimo pasitelkimą 

mokyme(si) ir jo vertinime. 

Praktikos metu įgytų kompetencijų vertinimo 

gairės (tame tarpe vertinimo įrankiai bei išsamus 

baigiamosios praktinės užduoties aprašymas)  

6. Rekomenduojama mokymosi pasiekimų vertinime dažniau 

taikyti neformalų ir formuojantį vertinimą, todėl į modulius 

būtų galima dažniau integruoti šiuos vertinimo tipus. 

Modulių aprašymai turėtų atskleisti, kokių tipų vertinimas 

yra atliekamas įgyvendinat modulius. 

Peržiūrėta ir atnaujinta pagal poreikį 

profesinio mokymo programa integruojant 

vertinimo metodus ir kriterijus, apibrėžtus 

praktikos metu įgytų kompetencijų vertinimo 

gairėse. 

7. Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai turi leisti patikrinti, 

ar ir kaip numatyti studijų rezultatai yra pasiekti. Siūloma 

peržiūrėti, ar visų studijų rezultatų pasiekimų nustatymui 

yra apibūdinti vertinimo kriterijai ir juos suformuluoti, jei 

trūksta tam tikrais atvejais. Tikslinga patikrinti, ar apibrėžti 

kriterijai yra pakankamai konkretūs ir aiškūs. 
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Dualinio mokymo formų išbandymo rezultatai 

 

Išbandymo 

trukmė: 

2019-04-08 – 2019-05-31;  

2019-05-06 – 2019-05-31 

Dalyvių 

skaičius: 

I kurso, H82 grupės mokiniai: 

1. Monika Katauskaitė 
2. Paula Jomantaitė  
3. Marija Kren 
4. Sandra Giršiūtė  
5. Aušra Janonienė 
6. Rūta Labanauskaitė  

Išbandymo 

dalyviai: 

DALYVIAI: 

Mokymo įstaiga – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras; 

Mokymo programa – Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa; 

Praktikos vadovai: 

o Aušra Slepkovienė, vyr. profesijos mokytoja, kosmetologė-technologė; 
o Aida Vaicekauskaitė, profesijos mokytoja, kosmetikė; 
 

Praktikos vietos: 

(1) Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras „Modus“; 
UAB All Media Lithuania –  TV3 televizija, laida  „TV pagalba“. 

Praktikos meistrai: 

o Vaida Ščiučkienė, profesijos mokytoja, kosmetikė; 
o Ramunė Iešmantienė, vyr. profesijos mokytoja, kosmetikė. 
Mokiniai: 

o Monika Katauskaitė; 
o Paula Jomantaitė;  
o Marija Kren. 

(2) UAB „Grožio stotelė“ – grožio salonas. 
Praktikos meistras: 

Virginija Podskočimienė, profesijos mokytoja, kosmetologė-technologė. 

Mokiniai: 

o Sandra Giršiūtė  
o Aušra Janonienė 
o Rūta Labanauskaitė  

Išbandymo 

vieta: 

Praktikos vietos: 

o Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras „Modus“; 
o UAB All Media Lithuania –  TV3 televizija, laida  „TV pagalba“; 
o UAB „Grožio stotelė“ – grožio salonas. 
Mokymo įstaiga:  

o Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras; 

Išbandymo 

eiga: 

1. Numatytas Mokomosios praktikos realioje darbo vietoje vykdymas mokymosi proceso eigoje, pirmaisiais 

ir antraisiais mokslo metais. Parengti du I kurso Mokomosios praktikos periodų atvejai. 

2. Apibrėžti praktikos tikslai ir uždaviniai, detalizuoti I ir II kurso Mokomųjų praktikų bei Baigiamosios 

praktikos turinys ir rezultatai. Atnaujinta praktinio mokymo sutartis (10 priedas). Parengti dokumentai 

praktikos dalyviams, numatytas jų pildymas praktikos metu: Mokomosios praktikos programa (1 

priedas), Mokinio praktikos lankomumo grafikas (2 priedas), Mokinio praktikos dienoraštis (3 priedas), 

Mokinio praktikos refleksija (4 priedas), Mokinio praktikos atsiskaitymo lapas (5 priedas), Mokinio 

praktikos atlikimo vietos vizitavimo ataskaita (6 priedas), Tarpinio mokinio praktikos vertinimo formos 

pavyzdys (7 priedas), Baigiamojo praktikos vertinimo užduotis (8 priedas), Baigiamojo praktikos 

vertinimo protokolas (9 priedas). 

3. Atnaujinti praktinio mokymo ir vertinimo metodai, suformuluoti aiškūs vertinimo kriterijai, detalizuotas 

galutinis praktikos įvertinimas, susidedantis iš užduočių vykdymo praktikos eigoje, dokumentacijos 

pildymo (praktikos dienoraštis, refleksija, meistro ir mokinio pokalbiai, darbo stebėjimas) ir baigiamojo 

praktikos vertinimo užduoties atlikimo. Vykdytas praktikos vietų vizitavimas ir įrašomi pastebėjimai 
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praktikos vietos vizitavimo ataskaitoje. Suorganizuotas baigiamasis praktikos vertinimas, kurio metu 

mokiniai atliko praktines užduotis, o vertintojai stebėjo ir vertino užduočių atlikimą, pildė baigiamojo 

praktikos vertinimo protokolą ir įrašė galutinį praktikos įvertinimą mokinio praktikos atsiskaitymo lape. 

Atlikta praktikos dalyvių (mokinių, praktikos meistrų ir /ar įmonių vadovų) apklausa. 

Išbandymo 

rezultatai: 

Mokinės praktiką realioje darbo vietoje įvertino kaip labai reikalingą ir naudingą, nes susipažino su praktikos 

atlikimo vieta ir veikla, mokėsi iš profesionalių meistrų ir tobulino praktinius įgūdžius, išbandė naujas 

technologijas. Mokinės įgijo drąsos ir pasitikėjimo savimi, motyvacijos mokytis ir tobulėti. Aptarnaujant 

skirtingus klientus ir prisitaikant prie besikeičiančios aplinkos, ypatingai atsiskleidė mokinių bendrųjų 

gebėjimų augimas. Mokinės gerai įvertino meistrų darbą. Sektorinio praktinio mokymo centre „Modus“ 

atveju, mokinėms trūko meistrų dėmesio ir pagalbos. Įmonės „Grožio stotelė“ atveju, mokinės pageidavo 

ilgesnio praktikos laikotarpio. Didžioji dauguma mokinių mano, kad labai svarbu susipažinti su Mokomosios 

praktikos programa (1 priedas) ir pildyti Mokinio praktikos dienoraštį (3 priedas) bei Mokinio praktikos 

refleksiją (4 priedas). 

Meistrai pastebėjo, kad mokinės yra imlios, geba greitai įsisavinti ir teisingai demonstruoti praktinius 

įgūdžius, tačiau keletui mokinių trūko atsakingo požiūrio į praktikos lankomumą. Meistrai akcentavo, kad 

mokinėms labai trūksta bendravimo su klientais ir daugiau pasitikėjimo savimi. Praktikos metu visą pildytą 

dokumentaciją meistrai įvertino kaip naudingą ir reikalingą. Meistrų nuomone, labiausiai reikalingi 

dokumentai buvo Baigiamojo praktikos vertinimo užduoties (8 priedas) aprašas ir Baigiamojo praktikos 

vertinimo protokolas (9 priedas), nes padėjo objektyviai įvertinti mokinio pasiektus praktikos rezultatus, taip 

pat Mokinio praktikos lankomumo grafikas (2 priedas). Meistrų nuomone, praktika realioje darbo vietoje, yra 

labai naudinga ir reikalinga, nes praktikos metu ugdomos profesinės ir bendrosios kompetencijos, 

atitinkančios darbo rinkos ir darbdavių keliamus reikalavimus. 
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1. ĮŽANGA 

Nuo 2018 m. vasario 1 d. Lietuvoje įsigaliojusi nauja Profesinio mokymo įstatymo redakcija 

(tam tikros jos dalys įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d.) ir ją lydinčių kitų įstatymų pakeitimai numato iš 

esmės keisti profesinio rengimo sistemą ir įvesti dualinį mokymą, skatinti pameistrystę ir pripažinti 

savarankiškai įgytus profesinius įgūdžius. Dualinis mokymas užtikrins, kad profesinėje mokykloje 

besimokantis jaunuolis darbo įgūdžius įgis realioje darbo vietoje. Pameistrystė sudarys sąlygas dirbti ir 

mokytis tuo pačiu metu. 1 Kaip rodo kitų šalių patirtis, gerai veikiančios pameistrystės programos yra 

jaunų žmonių mokymo priemonė, pagerinanti įsidarbinimo galimybes ir užimtumo perspektyvas 

ateityje. Šalys, turinčios stiprias ir patrauklias profesinio mokymo sistemas, ypač turinčios sėkmingai 

veikiančias pameistrystės sistemas, dažniausiai pasiekia gerų rezultatų jaunimo užimtumo srityje 

(Mokymasis darbo vietoje Europoje - praktika ir politinės gairės). Dualinis profesinio rengimo modelis, 

dažnai vadinamas ,,vokiškuoju“, dar  Viduramžiais išsirutuliojęs  iš  pameistrių mokymo tradicijos  

amatininkų  cechuose, daugelio pasaulio šalių profesiniame  rengime yra bene plačiausiai  taikomas. 

Minėtas profesinio mokymo modelis geriausiai užtikrina žinių, įgūdžių ir praktinio mokymo sąveiką bei 

valstybės, įmonių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą.2  

Siekiant Erasmus+ projekto "Dualinio mokymo formų plėtra praktinio mokymo institucijose" 

(APPRINVET) tikslo – skatinti mokymąsi darbo vietoje, ir atsižvelgiant į Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo centro (toliau – Centro) veiklos planą, kuriame numatoma 2019 metais vykdyti 

profesinį mokymą pameistrystės forma, Centre 2018-2019 m.m. I kurso Higieninės kosmetikos 

kosmetiko (toliau – HKK) modulinė profesinio mokymo programa vykdoma taikant dualinės 

pameistrystės modelį. Remiantis juo, praktika (praktinis mokymas) organizuojama mokymo centro 

dirbtuvėse ir realioje darbo vietoje – įmonėje/sektoriniame praktinio mokymo centre. Mokymo centro 

dirbtuvėse išmokstama pradinių praktinių įgūdžių, o realioje darbo vietoje, teikiant kosmetines 

paslaugas,  be to, kad toliau gilinamos profesinės žinios bei įgūdžiai, atsiskleidžia ir yra ugdomos 

mokinių bendrosios kompetencijos. Praktika organizuojama maksimaliai išnaudojant Centro praktinio 

mokymo bazę, kurios infrastruktūra atitinka aukščiausius šiuolaikinio paslaugų verslo reikalavimus – 

Kirpimo, grožio ir susijusių paslaugų sektorinį praktinio mokymo centrą „Modus“ – bei socialinių 

partnerių įmonėse. 

Organizuojant praktiką pagal tokį (ar panašų) dualinio mokymo formų taikymo modelį, tikimasi, 

kad mokiniai susipažins su praktinio mokymo įmone, kaip su būsima darbo vieta, įmonės filosofija ir 

veikla, grožio srities naujovėmis ir technologijomis, turės galimybę mokytis iš meistrų, kas suteiks 

daugiau motyvacijos, pasitikėjimo ir savarankiškumo bei atvers daugiau galimybių sėkmingam 

įsitvirtinimui darbo rinkoje. Nuoseklus dualinės pameistrystės formų taikymas mokymo procese 

užtikrins, kad baigusieji programą mokiniai atitiks darbo rinkos ir darbdavių keliamus reikalavimus. 

Mokinys, turintis ne tik kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, bet įgijęs patirties realioje darbo vietoje 

yra labai laukiamas darbdavių, nes mažėja investicijos darbuotojo apmokymui. 

                                                      
1 Nacionalinės reformos profesiniame mokyme ir suaugusiųjų švietime (2019). Prieiga per internetą: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/national-reforms-vocational-education-and-training-and-adult-learning-38_lt 

2 „Studentų praktikų atlikimo modelių besiremiančių pažangia tarptautine patirtimi taikymo Lietuvos tekstilės sektoriaus įmonėse 

galimybių studija“ parengta įgyvendinant projektą „Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir bandomasis įgyvendinimas 

Lietuvos tekstilės sektoriaus įmonėse” (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-041), 2010. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-vocational-education-and-training-and-adult-learning-38_lt
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-reforms-vocational-education-and-training-and-adult-learning-38_lt
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2. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

Bendrosios kompetencijos – tai ilgą laiką naudojamos žinios, gebėjimai, įgūdžiai, požiūriai ir 

vertybinės orientacijos, lemiančios visapusišką asmenybės ugdymąsi, jos profesinį lankstumą bei 

mobilumą (Laužackas, 2005).3 

Europos kvalifikacijų sandara (EKS, angl. European Qualifications Framework) – bendra europinė 

kvalifikacijų lygių aprašų sistema, padedanti susieti skirtingų šalių nacionalines kvalifikacijų sistemas ir 

sandaras. EKS parengta siekiant skatinti dirbančiųjų ir besimokančiųjų mobilumą Europoje bei 

užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą. 4 

Įgūdžiai – gebėjimas taikyti žinias ir naudoti praktinę patirtį atliekant užduotis ir sprendžiant 

problemas. EKS kontekste įgūdžiai apibūdinami kaip pažintiniai (jiems priklauso loginio, intuityviojo ir 

kūrybinio mąstymo pasitelkimas) ar praktiniai (jiems priklauso rankų miklumas ir metodų, medžiagų̨, 

priemonių̨ bei įrankių naudojimas).5 

Kvalifikacija – oficialus įvertinimo ir patvirtinimo proceso rezultatas, gaunamas kompetentingai 

institucijai nustačius, kad asmens mokymosi rezultatai atitinka nustatytuosius standartus.6 

Kompetencija – įrodytas gebėjimas naudoti žinias, įgūdžius, asmeninius, socialinius ir (arba) 

metodinius gebėjimus dirbant ar studijuojant ir siekiant profesinio bei asmeninio tobulėjimo; 7 

kaupiami ir perkeliami, mokymo paslaugų teikėjų̨, galinčių̨ individualizuoti mokymosi būdus, 

autonomiją, taip pat neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimą̨; 8 

Modulinė profesinio mokymo programa – profesinio mokymo programa, sudaryta iš modulių aprašų, 

kuriuose nurodomos kiekviename modulyje įgyjamos kompetencijos ir jų įgijimui reikalingi mokymo 

tikslai, kontrolinės užduotys, įgytų kompetencijų vertinimo teorinės ir praktinės užduotys, mokymosi 

medžiagos aprašai.9 

Modulis – mokymo ar studijų programos dalis, skirta tam tikrai kompetencijai pasiekti. 10 

                                                      
3 Bendrųjų kompetencijų ugdymo profesinio mokymo programose mokytojo knyga, 2008. Laužackas R. (2005). Profesinio 

rengimo metodologija monografija. Kaunas: VDU. 
4 Europos kvalifikacijų sandara. Prieiga per internetą: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-

formavimas/kvalifikaciju-sandara/europos-kvalifikaciju-sandara/ 
5 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (2017 6 15) C 189/21  LT. Rekomendacijos "dėl Europos mokymosi visą gyvenimą 

kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl 

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo". Prieiga per internetą: 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/lt.pdf 
6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (2017 6 15) C 189/21  LT. Rekomendacijos "dėl Europos mokymosi visą gyvenimą 

kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl 

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo". Prieiga per internetą: 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/lt.pdf 
7 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (2017 6 15) C 189/21  LT. Rekomendacijos "dėl Europos mokymosi visą gyvenimą 

kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl 

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo". Prieiga per internetą: 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/lt.pdf 
8 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (2017 6 15) C 189/21  LT. Rekomendacijos "dėl Europos mokymosi visą gyvenimą 

kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl 

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo". Prieiga per internetą: 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/lt.pdf 
9 Mokymosi rezultatai profesiniame mokyme: metodinės rekomendacijos mokymosi rezultatų formulavimui ir jų 
vertinimui, 2015. Vilnius: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Įgyvendinant Europos Sąjungos 
remiamą projektą Nr. 560399-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3-EQF-NCP „Parama Europos kvalifikacijų sandaros 
nacionaliniams koordinavimo punktams“ 
10 Mokymosi rezultatai profesiniame mokyme: metodinės rekomendacijos mokymosi rezultatų formulavimui ir jų 
vertinimui, 2015. Vilnius: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Įgyvendinant Europos Sąjungos 
remiamą projektą Nr. 560399-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3-EQF-NCP „Parama Europos kvalifikacijų sandaros 
nacionaliniams koordinavimo punktams“ 
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Modulinis profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programą, sudaromą iš 

savarankiškų privalomųjų ir pasirenkamųjų modulių atsižvelgiant į kvalifikacijos specifiką ir asmens bei 

darbo rinkos poreikius. 11  

Mokymosi rezultatai – konstatavimas to, ką̨ besimokantis asmuo žino, supranta ir sugeba daryti 

pasibaigus mokymosi procesui; rezultatams apibrėžti vartojami terminai „žinios“, „įgūdžiai“ ir 

„atsakomybė ir savarankiškumas“. 12 

Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, 

kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas 

laisvąjį mokytoją.13  

Praktika (praktinis mokymas) – mokymo programos dalis, kurios metu mokinio žinios, gebėjimai ir 

įgūdžiai pritaikomi, tobulinami ir įtvirtinami centro dirbtuvėse, kabinetuose ir realioje darbo vietoje 

(sektoriniame praktinio mokymo centre, įmonėse).  

Praktikos meistras – tai organizacijos darbuotojas, ugdantis tam tikrus mokinio įgūdžius, suteikiantis 

teorinių žinių, perteikiantis savo, kaip profesionalo, žinias ir patirtį. 

Praktikos vadovas – mokymo įstaigos profesijos mokytojas, paskirtas vadovauti mokinio praktikai. 

Praktika realioje darbo vietoje – tai savarankiško darbo įgūdžių formavimas, teorinių žinių 

įtvirtinimas praktinio darbo procese ir praktinė pažintis su įmone: jos paskirtimi, struktūra, 

žmogiškaisiais ištekliais, valdymu, produkcijos ir paslaugų teikimu ir realizavimu rinkoje, įmonėje 

naudojama technika ir technologijomis.  

Profesijos mokytojas – mokytojas, vykdantis teorinį arba (ir) praktinį profesinį mokymą.  

Profesinio mokymo įstaiga – mokykla ar kita įstaiga, kurios pagrindinė veikla – profesinis mokymas.  

Profesinio mokymo programa – formalizuota švietimo programa, kurios turiniu, perteikimo būdais ir 

metodais siekiama suteikti reikalingas kompetencijas pagal profesinį standartą.  

Praktinio mokymo sutartis – trišalė sutartis, sudaryta tarp profesinio mokymo įstaigos, mokinio ir įmonės, 

priimančios atlikti praktiką.  

Sektorinis praktinio mokymo centras – tai modernia praktinio mokymo įranga aprūpinta profesinio 

mokymo įstaiga arba jos savarankiškas padalinys, susijęs su vienu ar keliais Lietuvos ūkio sektoriais.14 

 

                                                      

11 Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymas (2017 12 14). Prieiga per 

internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b6cda0eb0a11e7a5cea258c39305f6 
12 Europos Sąjungos oficialusis leidinys (2017 6 15) C 189/21  LT. Rekomendacijos "dėl Europos mokymosi visą gyvenimą 

kvalifikacijų sandaros, kuria panaikinama 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl 

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo". Prieiga per internetą: 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/lt.pdf 
13 Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymas (2017 12 14). Prieiga per 

internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b6cda0eb0a11e7a5cea258c39305f6 

14 Kuo bus naudingi Lietuvai kuriami sektoriniai praktinio mokymo centrai? (2012). Švietimo problemos analizė, 21 

(85). Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Prieiga per internetą: 

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Kuo-bus-naudingi-Lietuvai-kuriami-sektoriniai-praktinio-

mokymo-centrai-2012-gruodis.pdf 
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1. PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS 

1.1. Praktikos planinis išdėstymas 

HKK dviejų metų profesinio mokymo programą sudaro teorija (teorinis mokymas) ir praktika 

(praktinis mokymas). Teorinės pamokos vyksta mokymo centro klasėse, o praktika organizuojama 

mokymo centro dirbtuvėse ir realioje darbo vietoje (sektoriniame praktinio mokymo centre, įmonėje). 

Centro dirbtuvėse išmokstama pradinių praktinių įgūdžių ir toliau profesinės žinios bei įgūdžiai gilinami 

realioje darbo vietoje (sektoriniame praktinio mokymo centre arba įmonėje) ir vėl grįžtama į mokymo 

centrą (žr. 1 pav.).  

 

Praktika realioje darbo vietoje skirstoma į mokomąją ir baigiamąją praktikas. Mokomoji praktika 

vykdoma mokymo programos eigoje (pirmaisiais ir antraisiais mokslo metais), o baigiamoji - pabaigus 

visus programos privalomuosius ir pasirenkamuosius modulius (antrųjų mokslo metų gale) (žr. 2 pav.). 

 

 

Toliau išsamiau pristatomi mokomosios praktikos realioje darbo vietoje du atvejai: (1) 

sektoriniame praktinio mokymo centre ir (2) įmonėse.  

Mokomoji praktika (trukmė - 160 val.): 

(1) sektoriniame praktinio mokymo centre vyksta pusmečio eigoje pagal 

sudarytą grafiką, kai mokiniai 8 savaites po 2-3 dienas per savaitę mokosi realioje 

darbo vietoje. 1 lentelėje pateiktas 2018-2019 m.m. HKK modulinės profesinio 

1 pav. HKK dviejų metų profesinio mokymo programos organizavimo seka 

2 pav. Praktikos realioje darbo vietoje organizavimo schema 
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mokymo programos I kurso II pusmečio mokymo grafikas, kuriame matosi praktikos 

sektoriniame praktinio mokymo centre periodai. 

1 lentelė. Mokomosios praktikos sektoriniame centre planavimo pavyzdys  HKK programos mokymo grafike 

II pusmetis (nuo 2019-01-28 iki 

2019-06-28)
Val.

Teorinis mokymas 146 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 A 4

Konsultacijos 26 A 16 10

Praktinis mokymas 238 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 12 12 A 14 14 12 12 12 8

Praktika sektoriniame centre 160 20 20 20 20 20 20 20 20

Savarankiškas darbas 130 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 A 4 4 6 6 4 10 4

VISO 700 38 36 36 36 36 36 36 36 36 38 38 38 20 38 38 38 38 36 26 26

A - atostogos

Balandis

Val/sav

Vasaris Gegužė BirželisKovas

 
(2) įmonėje vyksta pusmečio pabaigoje pagal sudarytą grafiką, kai mokiniai 

4 savaites 5 dienas per savaitę mokosi realioje darbo vietoje. 2 lentelėje pateiktas 2018-

2019 m.m. HKK modulinės profesinio mokymo programos I kurso II pusmečio 

mokymo grafikas, kuriame matosi praktikos įmonėje periodai. 

2 lentelė. Mokomosios praktikos įmonėje planavimo pavyzdys  HKK programos mokymo grafike 

II pusmetis (nuo 2019-01-28 iki 

2019-06-28)
Val.

Teorinis mokymas 146 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 A 4

Konsultacijos 26 A 22 4

Praktika centro dirbtuvėse 238 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 A 38 8

Praktika įmonėje 160 A 40 40 40 40

Savarankiškas darbas 130 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 A 16 18

VISO 700 36 36 36 36 36 36 34 36 36 36 36 36 38 40 40 40 40 38 34

A - atostogos

Val/sav

Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis

 

Sudarant mokymosi realioje darbo vietoje grafikus atsižvelgta į dviejų skirtingų praktikos vietų 

reikalavimus: (1) įmonių pageidavimus bei galimybes prrimti mokinius praktiniam mokymui, t.y. 

numatytas intensyvus nepertraukiamas mokymasis kiekvieną dieną; (2) sektorinio praktinio mokymo 

centro lankstumą grafiko atžvilgiu bei poreikį užtikrinti nuolatinį besimokančių studentų srautą 

sektoriniame centre.  

1.2. Praktikos realioje darbo vietoje tikslas ir uždaviniai  

Praktika realioje darbo vietoje skirstoma į du tipus: mokomąją ir baigiamąją. Mokomoji praktika 

vykdoma mokymo programos eigoje, o baigiamoji - pabaigus visus mokymo programos privalomuosius 

ir pasirenkamuosius modulius. Praktikos trukmė numatoma, remiantis HKK modulinės profesinio 

mokymo programos mokymo planu. 

Praktikos realioje darbo vietoje tikslas - pritaikyti mokymosi metu įgytas žinias ir lavinti 

įgūdžius kosmetiko praktikoje. 

Praktikos realioje darbo vietoje uždaviniai: 

1. Pažinti grožio salono struktūrą, valdymo procesą, paslaugų teikimo ir specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo tvarką. 

2. Organizuoti kosmetiko darbo vietą paslaugoms teikti.  

3. Profesionaliai teikti paslaugas klientams. 
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1.3. Praktikos realioje darbo vietoje turinys ir rezultatai 

2017 m. gegužės 22 d. Europos Sąjungos Taryba patvirtino Rekomendaciją dėl Europos 

mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros (2017/C 189/03), kurioje visas kvalifikacijų spektras 

suskirstytas į 8 lygius ir pateikti jų aprašymai, išreikšti mokymosi rezultatais – įgytomis žiniomis, 

gebėjimais ir kompetentingumu, siekiant padėti modernizuoti švietimo ir mokymo sistemas ir didinti 

darbuotojų bei besimokančių asmenų galimybes įsidarbinti, judumą ir socialinę integraciją. 

Rekomendacija taip pat siekiama geriau susieti formalųjį, neformalųjį bei savaiminį mokymąsi ir remti 

įvairiose aplinkose pasiektų mokymosi rezultatų patvirtinimą.15 

Mokymosi rezultatai – tai vienu arba keliais teiginiais nusakomas turinys, t.y. ką, baigęs tam tikrą 

mokymosi proceso etapą (modulio dalį, modulį, programą ar kt.), mokinys gebės demonstruoti ir 

kokiomis sąlygomis ir/ar kokiame kontekste. Mokymosi rezultatai yra susiję su mokinių pasiekimais 

mokymosi procesui (atskiro modulio mokymuisi) pasibaigus. Paprastai jie formuluojami apibūdinant 

bendruosius ir specialiuosius (dalykinius) gebėjimus, kuriuos programoje, modulyje numato ugdyti, 

kurie yra reikalingi būsimam specialistui, kad jis galėtų sėkmingai integruotis į darbo rinką. 16 
Praktikos realioje darbo vietoje turinys ir rezultatai numatomi remiantis HKK moduline profesinio 

mokymo programa17 ir mokymo planu. Atskirų praktikų - Mokomosios (I ir II kurse) ir Baigiamosios - 

turinys ir rezultatai detaliau pristatomi 1-3 lentelėse. 

Praktikos realioje darbo vietoje metu, teikiant paslaugas tobulinami profesiniai įgūdžiai ir 

ugdomos bendrosios kompetencijos. Teisės aktuose taip pat nustatyta, kad profesinio mokymo 

programose kartu su kvalifikacijai įgyti kompetencijomis integruojamos bendrosios kompetencijos.18 

Bendrosios kompetencijos apibūdinamos kaip įvairiapusiški asmens gebėjimai, kurių ugdymas 

dažniausiai pagrįstas asmens savybėmis.19 Šios savybės – savarankiškumas ir atsakingumas, 

bendravimas ir bendradarbiavimas, prisitaikymas prie aplinkos, kūrybiškumas, iniciatyvumas ir 

verslumas, mokėjimas mokytis, gebėjimas spręsti iškilusias problemas – ypatingai gerai atsiskleidžia ir 

yra lavinamos praktikos realioje darbo vietoje metu. 

 

                                                      

15 Europos kvalifikacijų sandara. Prieiga per internetą: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-

formavimas/kvalifikaciju-sandara/europos-kvalifikaciju-sandara/ 

16 Mokymosi rezultatai profesiniame mokyme: metodinės rekomendacijos mokymosi rezultatų formulavimui ir jų 
vertinimui, 2015. Vilnius: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Įgyvendinant Europos Sąjungos 
remiamą projektą Nr. 560399-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3-EQF-NCP „Parama Europos kvalifikacijų sandaros 
nacionaliniams koordinavimo punktams“ 
17 Higienines kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa (M44101202). Prieiga per internetą: 

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/wp-

content/uploads/2018/08/Higienines_kosmetikos_kosmetikas_M44101202_2018.docx 

18 Lietuvos Respublikos 2015 m. kovo 23 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-232 „Dėl švietimo ir 

mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-1435 „Dėl formaliojo profesinio mokymo programų 

rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Teisės aktų registras, 2015-03-25, Nr. 4247. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1d753f0d2b511e4bcd1a882e9a189f1 

19 Mokymosi rezultatai profesiniame mokyme: metodinės rekomendacijos mokymosi rezultatų formulavimui ir jų 
vertinimui, 2015. Vilnius: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Įgyvendinant Europos Sąjungos 
remiamą projektą Nr. 560399-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA3-EQF-NCP „Parama Europos kvalifikacijų sandaros 
nacionaliniams koordinavimo punktams“ 
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1 lentelė. I kurso mokomosios praktikos realioje darbo vietoje turinys ir rezultatai 

Modulis 
Modulio 

kompetencija 
Valandos Modulio rezultatai 

Turinys, reikalingas 

rezultatams pasiekti 

(užduotys) 

Veido 

masažų 

atlikimas 

Atlikti veido 

masažus 

 

18 1. Demonstruoti odos 

paruošimo masažui techniką. 
1.1. Tema: Odos paruošimas 

masažui. 

1.1.1. Pademonstruoti odos 

paruošimo masažui techniką – 

demakiažą.  

2.1. Tema. Kosmetinės 

priemonės masažui atlikti. 
2.1.1. Parinkti kosmetines 

priemones masažui pagal odos 

tipą. 

3.1. Tema. Veido masažo 

technikos. 
3.1.1. Pademonstruoti veido 

masažo technikas pagal 

pateiktas instrukcijas.   

Apmąstyti ir į(si)vertinti įgytas 

žinias, gebėjimus ir vertybines 

nuostatas.  

10 2. Parinkti kosmetines 

priemones masažui atlikti. 

22 3. Demonstruoti veido masažo 

technikas. 

Viso: 50 

val. 

 

Makiažų 

atlikimas 

Atlikti makiažus 

 

4 1. Parinkti įrankius, kosmetines 

ir kitas priemones 

makiažams atlikti. 

1.1. Tema. Makiažo 

kosmetika ir įrankiai. 
1.1.1. Pagal atitinkamos 

technologijos reikalavimus 

parinkti įrankius, kosmetines ir 

kitas priemones makiažams 

atlikti.  

2.1. Tema. Veido formos ir jų 

koregavimo būdai. 
2.1.1. Pagal duotą instrukciją 

demonstruoti spalvų parinkimą 

ir derinimą atliekant makiažą. 

3.1. Tema. Makiažo rūšys ir 

atlikimo technikos.  
3.1.1. Pademonstruoti makiažo 

atlikimo technikas: 1) dieninio; 

2) vakarinio; 3) proginio; 4) 

paauglės ir brandžios moters;  

5) vyrų; 6) foto-, video-; 7) 

sceninio ir kūrybinio. 

4.1. Tema. Spalvų naudojimo 

ir derinimo principai.  
4.1.1. Pademonstruoti makiažo 

technikas: 1) pieštukinę; 2) 

skirtingų tekstūrų (kreminių ir 

sausų) šešėlių; 3) akvarelinę; 4) 

purškiamą (naudojant 

aerografą).  

Apmąstyti ir į(si)vertinti įgytas 

žinias, gebėjimus ir vertybines 

nuostatas. 

4 2. Kūrybiškai pritaikyti spalvų 

teoriją atliekant makiažą. 

18 3. Demonstruoti skirtingų 

makiažų atlikimo technikas. 

16 4. Demonstruoti skirtingas 

makiažo technikas. 

Viso: 42 

val. 

 

Rankų ir 

kojų 

priežiūra 

Prižiūrėti rankas 

ir kojas 

 6 

1. Dezinfekuoti ir sterilizuoti 

darbo įrankius bei parinkti 

priemones higieniniam 

manikiūrui ir pedikiūrui 

atlikti. 

1.1. Tema. Higieninio 

manikiūro ir pedikiūro darbo 

įrankių bei priemonių 

paruošimas ir priežiūra. 
1.1.1. Dezinfekuoti ir 

sterilizuoti darbo įrankius bei 

parinkti priemones higieniniam 
12 

2. Demonstruoti manikiūro 

technikas. 
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40 
3. Demonstruoti pedikiūro 

atlikimo technikas. 

manikiūrui ir pedikiūrui atlikti.  

2.1. Tema: Manikiūro 

technikos. 

2.1.1. Pademonstruoti skirtingų 

manikiūro rūšių atlikimo 

technikas laikantis operacijų 

nuoseklumo: 1) klasikinio; 2) 

saugaus; 3) SPA;  

4) vyrų; 5) aparatinio.  

2.1.2. Pagal technologinę 

instrukciją pademonstruoti nagų 

formų korekcijas. 

3.1. Tema. Pedikiūro atlikimo 

technikos.  
3.1.1. Pagal technologinę seką 

pademonstruoti pedikiūro 

atlikimo technikas:  

1) higieninio klasikinio; 2) 

SPA.  

3.1.2. Pagal technologinę seką 

pademonstruoti pedikiūro 

atlikimo technikas:  

1) mechaninio pėdos paruošimo 

ir nagų formavimo; 2) 

aparatinio pėdos paruošimo ir 

nagų formavimo. 

4.1. Tema. Priemonės nagų ir 

odos problemoms spręsti.   
4.1.1. Pagal nustatytą nagų ir 

odos problemą parinkti 

kosmetinę priemonę ir 

paaiškinti jos poveikį. 

- Apmąstyti ir į(si)vertinti 

įgytas žinias, gebėjimus ir 

vertybines nuostatas.  

10 
4. Parinkti priemones nagų ir 

odos problemoms spręsti. 

Viso: 68 

val. 
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2 lentelė. II kurso mokomosios praktikos realioje darbo vietoje turinys ir rezultatai 

Modulis 
Modulio 

kompetencija 
Valandos Modulio rezultatai 

Turinys, reikalingas 

rezultatams pasiekti 

(užduotys) 

Kūno 

masažų 

atlikimas 

Atlikti kūno 

masažus 

10 1. Demonstruoti kūno odos paruošimo 

masažui technikas. 
1.1. Tema. Odos 

paruošimas masažui.  

1.1.1. Pagal 

technologinę 

instrukciją 

pademonstruoti kūno 

odos paruošimo 

masažui technikas. 

2.1. Tema. 

Kosmetinės 

priemonės masažui 

atlikti.  

2.1.1. Pagal paskirtį ir 

indikacijas parinkti 

kosmetines priemones 

masažui atlikti.  

3.1. Tema. Kūno 

masažo technikos. 

3.1.1. Pagal 

technologinę seką 

pademonstruoti kūno 

masažo technikas. 

4.1. Tema. Rankų, 

kojų ir galvos 

masažų technikos.  

4.1.1. Pagal 

technologinę seką 

pademonstruoti rankų 

ir kojų masažo 

technikas. 

4.1.2. Pademonstruoti 

galvos masažų 

technikas.  

- Apmąstyti ir 

į(si)vertinti įgytas 

žinias, gebėjimus ir 

vertybines nuostatas.  

10 2. Parinkti kosmetines priemones masažui 

atlikti. 

20 3. Demonstruoti kūno masažo technikas. 

20 4. Demonstruoti rankų, kojų ir galvos masažų 

technikas. 
Viso: 60 

val. 

Aparatinių 

procedūrų 

atlikimas 

Atlikti 

aparatines 

procedūras 

20 3. D

e

m

o

n

s

t

r

u

o

t

i

 

a
p

a

r

a

1.1. Tema. 

Aparatinių 

procedūrų atlikimo 

technikos. 
1.1.1. Pagal 

technologiją tiksliai 

atlikti procedūrą 

galvanikos aparatu.  

1.1.2. Pagal 

technologiją tiksliai 

atlikti procedūrą 

ultragarso aparatu.  

1.1.3. Pagal 

technologiją tiksliai 
atlikti procedūrą 

d‘Arsonvalio aparatu.  

1.1.4. Pagal 

technologiją tiksliai 
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k

a

s

. 

atlikti procedūrą 

hidrodermijos aparatu.  

1.1.5. Pagal 

technologiją tiksliai 

atlikti procedūrą 

vakuumo aparatu.  

2.1. Tema. 

Kosmetinių aparatų 

parinkimas veido 

priežiūros 

procedūrai.  
2.1.1. Pagal nustatytą 

odos tipą ir problemas 

pritaikyti veido 

priežiūros procedūrų 

aparatą. 

3.1. Tema. 

Kosmetinių kūno 

priežiūros aparatų 

parinkimas.   
3.1.1. Pagal nustatytą 

odos tipą ir problemas 

pritaikyti kūno 

priežiūros procedūrų 

aparatą.  

- Apmąstyti ir 

į(si)vertinti įgytas 

žinias, gebėjimus ir 

vertybines nuostatas. 

20 2. Demonstruoti aparatų parinkimą veido 

priežiūros procedūrai. 

20 3. Demonstruoti aparatų parinkimą kūno 

priežiūros procedūrai. 

Viso: 60 

val. 

Depiliacija Atlikti 

depiliaciją 

10 1. Demonstruoti odos paruošimo depiliacijai 

technologiją. 
1.1. Tema. Odos 

paruošimas 

depiliacijai.  

1.1.1. Pagal 

technologiją tiksliai 

atitikti odos 

paruošimą 

depiliacijai. 

2.1. Tema. 

Depiliacijos įrankiai 

ir priemonės. 

2.1.1. Parinkti 

depiliacijos įrankius ir 

priemones pagal 

nustatytą odos ir 
plaukų būklę. 

3.1. Tema. Įvairių 

kūno dalių 

10 2. Profesionaliai naudoti įrankius ir 

depiliacijos priemones. 

20 3. Demonstruoti įvairių kūno dalių 

depiliacijas. 

Viso: 40 

val. 
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depiliacijos. 
3.1.1. Pagal 

instrukciją tiksliai 

atlikti įvairių kūno 

dalių depiliaciją 

karštu vašku.  

3.1.2. Pagal 

instrukciją tiksliai 

atlikti įvairių kūno 

dalių depiliaciją 

cukraus pasta.  

3.1.3. Pagal 

instrukciją tiksliai 

atlikti įvairių kūno 

dalių depiliaciją vaško 

kasetėmis naudojant 

juosteles.  

- Apmąstyti ir 

į(si)vertinti įgytas 

žinias, gebėjimus ir 

vertybines nuostatas. 
 

3 lentelė. Baigiamosios praktikos realioje darbo vietoje turinys ir rezultatai 

Modulis 
Modulio 

kompetencija 
Valandos Modulio rezultatai 

Turinys, 

reikalingas 

rezultatams 

pasiekti (užduotys) 

Įvadas į darbo 

rinką 

Formuoti darbinius 

įgūdžius realioje 

darbo vietoje. 

 

160 1. Įsivertinti ir realioje darbo 

vietoje demonstruoti įgytas 

kompetencijas. 

1.1. Tema. 

Kosmetiko darbo 

vietos 

organizavimas.  

1.1.1. Parinkti ir 

paruošti įrankius, 

įrenginius, 

kosmetines ir kitas 

priemones, laikantis 

higienos normų.  

1.1.2. Konsultuoti 

klientą – užpildyti 

kliento odos 

priežiūros kortelę. 

2.1. Tema. Veido ir 

kūno priežiūros 

paslaugos.  

2.1.1. Paruošti veidą 

procedūroms 

laikantis operacijų 

nuoseklumo, 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų.  

2.1.2. 

Atitinkamomis 

technikomis atlikti 

40 2. Susipažinti su būsimo darbo 

specifika ir adaptuotis realioje 

darbo vietoje. 

20 3. Įsivertinti asmenines 

integracijos į darbo rinką 

galimybes. Viso: 220 val. 
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veido priežiūros 

procedūras.  

2.1.3. Atlikti 

procedūras aparatais 

laikantis operacijų 

nuoseklumo, 

saugaus darbo ir 

higienos 

reikalavimų.  

2.1.4. 

Atitinkamomis 

technikomis atlikti 

kūno priežiūros 

procedūras.  

2.1.5. 

Atitinkamomis 

technikomis atlikti 

depiliaciją.  

2.1.6. 

Atitinkamomis 

technikomis atlikti 

makiažus.  

2.1.7. 

Atitinkamomis 

technikomis atlikti 

rankų ir kojų 

priežiūros 

procedūras. 

3.1. Apmąstyti ir 

į(si)vertinti įgytas 

žinias, gebėjimus ir 

vertybines 

nuostatas. 
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2. PRAKTIKOS VERTINIMAS  

2.1.  Praktikos vertinimo tikslas ir uždaviniai 

 

Praktikos realioje darbo vietoje vertinimo tikslas – nustatyti ir įvertinti mokinio 

pasiekimus ir gebėjimus atlikti veiklas, numatytas praktikos programoje.  

Praktikos vertinimo uždaviniai: 

1. Nustatyti mokinio pradines žinias ir gebėjimus. 

2. Diagnozuoti situaciją ir suteikti mokiniui grįžtamąjį ryšį, numatant tolimesnius 

veiksmus. 

3. Įvertinti mokinio praktikos rezultatus. 

 

2.2. Vertinimo būdai ir metodai 

 

Praktika vertinama tiek formaliu būdu, taikant konkrečius vertinimo kriterijus, tiek ir 

neformaliu būdu, stebint mokinį, kalbant ir diskutuojant su juo, teikiant grįžtamąjį ryšį. Praktikos 

vertinimui naudojami tipai: diagnostinis, formuojantis ir apibendrinantis vertinimas.  

Diagnostinis vertinimas naudojamas (1) siekiant nustatyti turimas pradines mokinių žinias 

ir gebėjimus ar (2) siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus tam tikrą 

mokymo programos dalį (temą/dalyką/modulį).  

Formuojantis vertinimas nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, kuris padeda 

numatyti mokymosi perspektyvą, sustiprinti daromą pažangą.  

Kriterinis vertinimas atliekamas  mokinio mokymosi rezultatus lyginant su iš anksto 

apibrėžtais kriterijais.  

Apibendrinantis (baigiamasis) vertinimas vykdomas įsisavinus mokymo programos dalį 

(modulį) ar visą programą.20 

                                                      

20 Pasiekimų vertinimo metodika. Profesijos mokytojų mokymai. Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0001 
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Praktikos realioje darbo vietoje galutinis įvertinimas susideda iš užduočių praktikos eigoje 

įvertinimų ir baigiamojo praktikos vertinimo (žr. 3 pav.).  
 

 

 

3 pav. Galutinio praktikos įvertinimo sudėtis 

 

 

Užduotys praktikos eigoje 

Vertinimą praktikos eigoje sudaro diagnostinis, kriterinis ir formuojantis vertinimas. 

Vertinimui praktikos eigoje naudojami metodai:  

 mokinio praktikos dienoraštis (žr. 3 priedą), pildomas kiekvieną praktikos dieną, 

įvardinant atliktus darbus ir kt. pastebėjimus.   

 mokinio praktikos refleksija (žr. 4 priedą), rašoma kiekvieną praktikos savaitę, 

apmąstant, analizuojant, vertinant ir aprašant praktikos metu įgytą patirtį. 

 periodiški meistro ir mokinio pokalbiai, aptariant esamą situaciją, praktikos eigą, 

pažangą, lūkesčius, problemas. 

 praktinio darbo stebėjimas, kurio metu diagnozuojami ir fiksuojami mokinio 

įgūdžiai, pasiekimai bei vertybinės nuostatos. 
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4 pav. Užduotys praktikos eigoje 

 

Kartą per savaitę praktikos meistras supažindina mokinį su tarpinio vertinimo rezultatais, 

gautais pildant tarpinio vertinimo formą (žr. 7 priedą), ir aptaria tolimesnę praktikos eigą. 

Tarpinio vertinimo formoje praktikos meistras pažymi mokinio įgūdžių, demonstravimo lygį t.y. 

ar atliekant užduotį mokiniui reikalinga parama ir skatinimas, ar užduotis atliekama 

savarankiškai, ar mokinys moko kitus ir jiems padeda.   

Mokinio atvykimas/neatvykimas žymimas mokinio praktikos lankomumo grafike (žr. 2 

priedą). Mokinio praktikos dienoraštis, refleksijos ir praktikos lankomumo grafikas pristatomi 

praktikos vadovui baigiamojo praktikos vertinimo metu.  

 

Baigiamasis praktikos vertinimas 

Baigiamojo praktikos vertinimo vertinamos sritys: 

 darbo sauga; 

 darbo planavimas ir sparta; 

 darbo atlikimo būdas ir kokybė; 

 atlikto darbo įsivertinimas.  

 

 

5 pav. Baigiamojo praktikos vertinimo vertinamos sritys 

 

Baigiamasis praktikos vertinimas organizuojamas praktikos pabaigoje, praktikos atlikimo 

vietoje. Baigiamojo praktikos vertinimo metu mokinys atlieka numatytas praktines užduotis (žr. 

8 priedą). Baigiamąjį praktikos vertinimą įmonėje/sektoriniame praktinio mokymo centre 

organizuoja įmonės ir mokymo įstaigos paskirti už praktikos koordinavimą atsakingi asmenys 

(pvz. praktikos meistras/-ai, praktikos vadovai/-ai). 

Baigiamajame praktikos vertinime dalyvauja ne mažiau kaip trys vertintojai: praktikai 

vadovaujantys praktikos vadovai ir meistrai, įmonės ir mokymo įstaigos paskirti asmenys. 

Vertintojai stebi ir vertina baigiamojo praktikos vertinimo užduočių atlikimą,  užpildo 

baigiamojo praktikos vertinimo protokolą (žr. 9 priedą).  
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Galutinis praktikos įvertinimas įrašomas į mokinio praktikos atsiskaitymo lapą (žr. 5 

priedą).  

 

2.3. Vertinimo kriterijai 

 

Praktikos meistrai praktikos eigoje ir praktikos vertintojai baigiamojo praktikos vertinimo 

metu vadovaujasi mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijais, atitinkančiais mokymo programos 

rezultatus ir užduotis.  4 lentelėje, kaip pavyzdys, pateikiami I kurso mokomosios praktikos 

vertinimo kriterijai. 

 

4 lentelė. I kurso mokomosios praktikos vertinimo kriterijai 

Modulis I kurso mokomosios praktikos vertinimo kriterijai 

Veido 

masažų 

atlikimas 

Pasirūpinta tinkama ir tvarkinga išvaizda, dėvėti švarūs ir tinkami darbo drabužiai bei apavas. 

Dirbant laikytasi darbo saugos ir asmens higienos reikalavimų, darbo poza atitiko ergonominius 

reikalavimus. 

Laikantis operacijų nuoseklumo, veidas paruoštas masažui. 

Atsižvelgus į veido odos tipą ir būklę, parinktos tinkamos kosmetinės priemonės masažui atlikti, 

paaiškintas jų poveikis. 

Laikantis operacijų nuoseklumo, taikant skirtingas technikas, atliktas veido masažas. 

Dirbant laikytasi aseptikos ir antiseptikos, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimų. 

Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta. 

Makiažų 

atlikimas 

Pasirūpinta tinkama ir tvarkinga išvaizda, dėvėti švarūs ir tinkami darbo drabužiai bei apavas. 

Dirbant laikytasi darbo saugos ir asmens higienos reikalavimų, darbo poza atitiko ergonominius 

reikalavimus. 

Tinkamai, pagal atitinkamos makiažo technologijos reikalavimus, parinkti įrankiai, kosmetinės ir 

kitos priemonės makiažui atlikti, atsižvelgta į jų ekologiškumą; spalvos parinktos pagal kliento 

individualius veido bruožus. 

Laikantis operacijų nuoseklumo, veido oda paruošta makiažui. 

Laikantis operacijų nuoseklumo, atliktas skirtingų rūšių makiažas (dieninis, vakarinis, proginis, 

paauglės ir brandžios moters, vyrų, foto-, video-, sceninis ir kūrybinis). 

Laikantis operacijų nuoseklumo, taikant skirtingas technikas (pieštukinę, skirtingų tekstūrų (kreminių 

ir sausų) šešėlių, akvarelinę, purškiamą aerografu), atliktas makiažas. 

Dirbant laikytasi aseptikos ir antiseptikos, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimų. 

Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta. 

Rankų ir 

kojų 

priežiūra 

Pasirūpinta tinkama ir tvarkinga išvaizda, dėvėti švarūs ir tinkami darbo drabužiai bei apavas. 

Dirbant laikytasi darbo saugos ir asmens higienos reikalavimų, darbo poza atitiko ergonominius 

reikalavimus. 

Atsižvelgus į odos ir nagų būklę, parinktos priemonės higieniniam manikiūrui ir pedikiūrui. 

Laikantis operacijų nuoseklumo, taikant skirtingas technikas, atliktas skirtingų rūšių manikiūras 

(klasikinis, saugus, SPA, vyrų, aparatinis). 

Laikantis operacijų nuoseklumo, atlikta nagų formų korekcija. 

Laikantis operacijų nuoseklumo, taikant skirtingas technikas, atliktas skirtingų rūšių pedikiūras 

(higieninis klasikinis, SPA). 

Laikantis operacijų nuoseklumo, taikant skirtingas technikas (mechaninį pėdos paruošimą ir nagų 

formavimą, aparatinį pėdos paruošimą ir nagų formavimą), atliktas pedikiūras. 

Atsižvelgus į nagų ir odos būklę, parinktos kosmetinės priemonės nagų ir odos problemoms spręsti, 

paaiškintas jų poveikis. 

Dirbant laikytasi aseptikos ir antiseptikos, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimų. 

Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta 
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3. ATRANKA IR PRAKTIKOS DALYVIAI 

3.1. Mokinių atranka praktikai 

 

Glaudus įmonių ir mokymo įstaigų bendradarbiavimas prisideda prie kokybiško 

specialistų, atitinkančių darbo rinkos reikalavimus, rengimo. Siekiant, kad į įmones ir sektorinius 

praktinio mokymo centrus patektų pažangūs, aktyvūs ir motyvuoti mokiniai, organizuojamos 

mokinių atrankos į praktikos vietas realioje darbo vietoje. Mokymo įstaigoje mokiniai praktikai 

atrenkamai pagal numatytus atrankos kriterijus (žr. 5 lentelę). 

 
5 lentelė. Atrankos praktikai kriterijai 

Atrankos kriterijai Apibūdinimas 

Pažangumas 

Neturi mokomųjų dalykų/modulių skolų; 

Vidurkis ne mažesnis negu – 8 balai; 

Geras pamokų lankomumas (pagal mokymo įstaigos nustatytą tvarką). 

Motyvacija 
Motyvacinio pokalbio metu vertinami mokinio lūkesčiai, argumentai ir 

prioritetai dėl praktikos atlikimo.  

Lankstumas 
Mokinio gebėjimas lanksčiai prisitaikyti prie aplinkos ir aplinkybių pokyčių,  

problemų sprendimas, kūrybiškumas.  

Aktyvumas ir  iniciatyvumas 
Dalyvavimas akcijose, renginiuose ir kt., atsakingas požiūris į prisiimtas 

atsakomybes ir veiklas. 

Neformaliu būdu įgytos 

kompetencijos 

Mokinio įgyta darbinė patirtis pagal specialybę, neformalaus mokymo kursai, 

seminarai, savanoriška veikla.  

Rekomendacijos Profesijos mokytojo rekomendacija 

 

Ne tik mokinys renkasi praktikos vietą, bet ir organizacijai svarbu pasirinkti mokinį, kuris 

yra motyvuotas, atsakingas, darbštus ir atitinka organizacijos kultūrą. Todėl mokiniai praėję 

atranką mokykloje, gali būti dar papildomai atsirenkami praktikos vietoje. 

  

3.2. Praktinio mokymo sutartis 

Kad mokinys galėtų atlikti praktiką įmonėje, turi būti sudaryta trišalė praktikos sutartis (žr. 

10 priedą). Praktinio mokymo sutartis – sutartis, sudaroma tarp Centro, organizacijos, 

priimančios mokinį į praktiką, ir mokinio. Praktinio mokymo sutartis numato šių šalių teises, 

įsipareigojimus, atsakomybę. Praktinio mokymo sutartyje turi būti pateikta ši informacija:  

 Sutarties šalys: profesinio mokymo teikėjas, įmonė, mokinys;  

 Sutarties dalykas:  profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas/ 

profesinio mokymo programos modulio(-ių) pavadinimas(-ai), valstybinis kodas; 

 Sutarties šalių įsipareigojimai: profesinio mokymo teikėjo, mokinio, įmonės 

įsipareigojimai; 

 Sutarties galiojimo terminas, keitimas ir nutraukimas: trukmė, sutarties keitimo ir 

nutraukimo sąlygos; 

 Baigiamosios nuostatos: ginčų sprendimo tvarka, sutarties juridinė galia; 

 Šalių rekvizitai ir parašai. 

Sutartis įpareigoja atlikti užduotis ir pildyti praktikos dokumentaciją, nurodytą prieduose. 
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3.3. Praktikos dalyviai 

 

Praktikos vadovo funkcijos 

Praktikos vadovas – mokymo įstaigos profesijos mokytojas, paskirtas vadovauti mokinio 

praktikai. Pagrindinės praktikos vadovo užduotys – koordinuoti praktikos eigą ir nuolatos 

palaikyti ryšį su visomis praktikos šalimis: praktikos įmone ar sektoriniu praktinio mokymo 

centru, mokiniais bei mokymo įstaiga. 

Praktikos vadovas: 

 parengia mokinio praktikos programą21 (žr. 1 priedą), praktikos lankomumo 

grafiką (žr. 2 priedą) ir aptaria su praktikos meistru praktikos trukmę, užduotis, 

vertinimą ir kitą informaciją; 

 vizituoja ir pildo praktikos vietos vizitavimo ataskaitą (žr. 6 priedą); 

 vertina mokinio praktikos lankomumą ir atliktas užduotis (žr. 2, 3, 4 priedus); 

 dalyvauja praktikos baigiamajame vertinime, įrašo galutinį praktikos įvertinimą 

praktikos atsiskaitymo lape (žr. 5 priedą); 

 teikia pasiūlymus mokymo programos tobulinimui, atsižvelgiant į įmonių ir/ar 

meistrų pastebėjimus.  
 

Praktikos meistro funkcijos 

Praktikos meistras – tai organizacijos darbuotojas, ugdantis tam tikrus mokinio įgūdžius, 

suteikiantis teorinių žinių, perteikiantis savo, kaip profesionalo, žinias ir patirtį.  

Pagrindinės praktikos meistro užduotys – praktinis darbas su mokiniais ir grįžtamojo ryšio 

teikimas. Praktikos meistras: 

 demonstruoja mokiniui kaip turi būti teikiama paslauga ir/ar atliekama procedūra; 

 prižiūri ir kontroliuoja mokinio paslaugos teikimą ar procedūros atlikimą; 

 padeda spręsti iškilusias problemas; 

 inicijuoja nuolatinį mokinio įsivertinimą, išklauso mokinio lūkesčius ir pasiūlymus; 

 išsako pastebėjimus apie mokinio praktinį darbą, mokinio pažangą, įvardina 

konkrečias mokinio padarytas klaidas ir tai, ką mokinys atliko sėkmingai.  

 aptaria su mokiniu ir numato tolimesnę mokinio praktikos eigą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

21 Praktikos programa – temų, su kuriomis per praktiką planuojama supažindinti (suteikti atitinkamų žinių 
ir praktinių įgūdžių) mokinį, sąrašas, valandų skaičius. Praktikos programos reikia tam, kad būtų aiškiai 
nurodyta, kokių žinių ir įgūdžių įmonė/sektorinis praktinio mokymo centras turi suteikti praktiką 
atliekančiam mokiniui.  
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Mokinio funkcijos 

Mokiniai, atliekantys praktiką, privalo pasitikrinti sveikatą ir turėti nustatytos formos 

(F.048/a) asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą), kurią privalo atsinešti į praktikos vietą. 

Pasirašę trišalę sutartį, įsipareigoja laikytis įmonės taisyklių ir reikalavimų. 

Pagrindinės mokinio praktikos užduotys – dalyvauti praktikos užsiėmimuose, vykdyti 

praktikos užduotis ir pildyti praktikos dokumentaciją. Mokinys: 

 lanko praktiką (pagal sudarytą grafiką); 

 stebi ir mokosi iš praktikos meisto; 

 laikosi meistro nurodymų, kokybiškai teikia paslaugas ir/ar atlieka procedūras; 

 reaguoja į meistro pastabas; 

 visada klausia ir tariasi su praktikos meistru, sprendžiant iškilusias problemas;  

 kiekvieną praktikos dieną pildo praktikos dienoraštį (žr. 3 priedą) ir kiekvieną 

savaitę rašo praktikos refleksiją (žr. 4 priedą). 
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PRIEDAI 
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KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

HIGIENINĖS KOSMETIKOS KOSMETIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMA 

 

MOKOMOSIOS PRAKTIKOS PROGRAMA 

Praktikos tikslas – pritaikyti mokymosi metu įgytas žinias ir lavinti įgūdžius kosmetiko 

praktikoje. 

Praktikos uždaviniai: 

1. Pažinti grožio salono struktūrą, valdymo procesą, paslaugų teikimo tvarką ir specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą. 

2. Organizuoti kosmetiko darbo vietą paslaugoms teikti.  

3. Profesionaliai teikti paslaugas klientams. 
 

Praktikos trukmė – 160 val. 
 

Eil. 

Nr. 
Praktikos turinys  

Valandų 

skaičius 

1.  Susipažinimas su įmone, jos veikla, įvadinis instruktažas, susipažinimas su darbuotojų 

saugos ir sveikatos taisyklėmis, vidaus tvarkos taisyklėmis. 
4 

2.  Saugaus darbo instrukcijos, dirbant su kosmetikos priemonėmis ir aparatais. 

Kosmetiko kabinetui ir kosmetiko darbo vietai keliami reikalavimai. 
4 

3.  Odos paruošimas masažui. 18 

4.  Kosmetinės priemonės masažui atlikti. 10 

5.  Veido masažo technikos 22 

6.  Makiažo kosmetika ir įrankiai.  4 

7.  Veido formos ir jų koregavimo būdai. 4 

8.  Makiažo rūšys ir atlikimo technikos.  18 

9.  Spalvų naudojimo ir derinimo principai.  16 

10.  Higieninio manikiūro ir pedikiūro darbo įrankių bei priemonių paruošimas ir priežiūra. 6 

11.  Manikiūro technikos. 12 

12.  Pedikiūro atlikimo technikos. 32 

13.  Priemonės nagų ir odos problemoms spręsti. 10 

Viso: 160 

 

Mokinys/-ė                                                  ______________               

___________________________ 

                                                                                                      (parašas)                                      (vardas, pavardė) 

Praktikos meistras                                    

                                                                     ______________              

___________________________ 

                                                                                                      (parašas)                                      (vardas, pavardė) 

Praktikos vadovas                                       _______________             

___________________________ 

                                                                                                      (parašas)                                      (vardas, pavardė) 

 

_________ m. _____________________ d. 

1 priedas. Mokomosios praktikos programa 
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KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

HIGIENINĖS KOSMETIKOS KOSMETIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMA 

 

 

 

 

MOKINIO PRAKTIKOS LANKOMUMO GRAFIKAS 

Eil. 

Nr. 
Mokinys/-ė 

Vala

ndų 

skaič

ius 

per 

dieną 

Mėnuo/diena 

                    Prale

istos 

val. / 

patei

sinto

s 

Praleist

os val. / 

nepateisi

ntos 

1.                          

2.                          

3.                          

 

L Liga (pridedama pažyma) 

D Darbas (priededama darbo grafikas) 

N Neatvyko 

 

Praktikos meistras ______________________________________ 
                                                                                                                                               (vardas, 

pavardė)

  Praktikos trukmė: 

_________________

_____________ 

Praktikos vieta – įmonės pavadinimas   

2 priedas. Mokinio praktikos lankomumo grafikas 
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KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

HIGIENINĖS KOSMETIKOS KOSMETIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMA 

 

MOKINIO PRAKTIKOS DIENORAŠTIS 

Mokinys/-ė  

Grupė  

Mokymo programa  

Praktikos pavadinimas  

Praktikos atlikimo vieta 
 

Praktikos atlikimo 

trukmė/ laikotarpis 

 

 

PRAKTIKOS PROGRAMOS VYKDYMAS 

Eil. 

Nr. 
Data 

Valandų 

skaičius 
Praktikos turinys 

1.     

 

2.    
 

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

6.     

 

7.     

 

 

3 priedas. Mokinio praktikos dienoraštis 
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KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

HIGIENINĖS KOSMETIKOS KOSMETIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMA 

 

Mokinys/-ė 
 

Grupė 
 

Mokymo programa 
 

Praktikos pavadinimas 
 

Praktikos atlikimo vieta 
 

Praktikos atlikimo trukmė/ 

laikotarpis 

 

 

MOKINIO PRAKTIKOS REFLEKSIJA 
 

Apmąstykite ir į(si)vertinkite savaitės darbo praktikos metu įgytą patirtį (Ką sužinojote apie 

save daugiau? Kaip sekėsi pademonstruoti įgytas žinias ir įgūdžius, atliekant praktikos užduotis? 

Ar išmokote kažką naudingo, o gal nereikalingo? Kokias Jūsų stipriąsias ir silpnąsias puses 

atskleidė praktikos patirtis? Kaip vertinate savo veiksmus (konkrečioje aprašytoje situacijoje)? Ką 

kitą kartą darytumėte kitaip? Kaip sekėsi bendrauti su klientais ir kolegomis? Kaip sekėsi priimti 

sprendimus?...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 4 priedas. Mokinio praktikos refleksija 
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KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

HIGIENINĖS KOSMETIKOS KOSMETIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMA 

MOKINIO PRAKTIKOS ATSISKAITYMO LAPAS 

Mokinys/-ė 
 

Grupė 
 

Mokymo programa 
 

Praktikos pavadinimas 
 

Praktikos atlikimo vieta 
 

Praktikos atlikimo trukmė/ 

laikotarpis 

 

 

Praktikos tikslas – pritaikyti mokymosi metu įgytas žinias ir lavinti įgūdžius kosmetiko praktikoje. 

Praktikos uždaviniai: 

1. Pažinti grožio salono struktūrą, valdymo procesą, paslaugų teikimo tvarką ir specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą. 

2. Organizuoti kosmetiko darbo vietą paslaugoms teikti.  

3. Profesionaliai teikti paslaugas klientams. 

Praktikos rezultatai 

1. Demonstruoti odos paruošimo masažui techniką. 

2. Parinkti kosmetines priemones masažui atlikti. 

3. Demonstruoti veido masažo technikas. 

4. Parinkti įrankius, kosmetines ir kitas priemones makiažams atlikti. 

5. Kūrybiškai pritaikyti spalvų teoriją atliekant makiažą. 

6. Demonstruoti skirtingų makiažų atlikimo technikas. 

7. Demonstruoti skirtingas makiažo technikas. 

8. Dezinfekuoti ir sterilizuoti darbo įrankius bei parinkti priemones higieniniam manikiūrui ir 

pedikiūrui atlikti. 

9. Demonstruoti manikiūro technikas. 

10.  Demonstruoti pedikiūro atlikimo technikas. 

11.  Parinkti priemones nagų ir odos problemoms spręsti.

5 priedas. Mokinio praktikos atsiskaitymo lapas 
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Mokinio praktikos įvertinimas 

PRAKTIKOS MEISTRO ATSILIEPIMAS 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.......................... 

.........................................................................................................................................................

............. 

 

Mokinio darbo įvertinimas (Veido masažų atlikimas)  

.......................................................................... 
                                                                                        (pažymys) 

Mokinio darbo įvertinimas (Makiažų atlikimas)  

................................................................................... 
                                                                                        (pažymys) 

Mokinio darbo įvertinimas (Rankų ir kojų priežiūra)  

............................................................................ 
                                                                                        (pažymys) 

 

 

Praktikos meistras ______________________________________  _______________ 

                                                           (pareigos, vardas ir pavardė)                    (parašas) 

 

Data: _________ m. _____________________ d. 
 

PRAKTIKOS VADOVO PASTABOS 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.................................................... 

 

Užduotys praktikos eigoje 
Baigiamasis 

praktikos 

vertinimas 

(egzaminas)  

Galutinis įvertinimas pagal 

ugdomas modulių 

kompetencijas 
Lankomumas 

Praktikos 

dienoraščio 

pildymas ir 

refleksija 

Praktikos 

meistro 

įvertinimas 

10 proc. 10 proc. 30 proc. 50 proc. 

  

   
Veido masažų 

atlikimas 

   Makiažų atlikimas 

   
Rankų ir kojų 

priežiūra 

 
 



 

53 

Praktikos vadovas _______________________________  _______________ 

       (pareigos, vardas ir pavardė)             (parašas) 

 

Data: _________ m. _____________________ 
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KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

HIGIENINĖS KOSMETIKOS KOSMETIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMA 

  

Mokinio  praktikos atlikimo vietos vizitavimo ataskaita 

  

Praktikos atlikimo vieta: _____________________________________________ 

Vizitavimo data: __________________________ 

  

Įstaigos vadovo pastebėjimai: 

............................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................

....... 

.........................................................................................................................................................

....... 

.........................................................................................................................................................

... . Praktikos meistro pastebėjimai: 

............................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................

....... 

.........................................................................................................................................................

....... 

.........................................................................................................................................................

....... 

.........................................................................................................................................................

....... Mokinio pastebėjimai: 

........................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................

....... 

.........................................................................................................................................................

....... 

.........................................................................................................................................................

....... Vizituojančio asmens pastebėjimai: 

.................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................

....... 

.........................................................................................................................................................

....... 

.........................................................................................................................................................

....... 

.........................................................................................................................................................

.......  

  

 

6 priedas. Mokinio praktikos atlikimo vietos vizitavimo ataskaita 
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Vizituojantis asmuo: ______________________________________________    

_____________  
                                                                                    (pareigos, vardas, pavardė)                                                         (parašas) 
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Modu

lis 
Įgūdis 

Reikaling

as 

įtraukim

as, 

parama, 

skatinima

s 

Savaranki

škas, pats 

įsitraukia, 

iš esmės 

atlieka 

darbą 

Moko kitus, 

jiems 

padeda, 

lyderiauja 

Meistras (vardas ir 

pavardė, pastabos) 

Veido 

masa

žų 

atliki

mas 

Pademonstruoti odos paruošimo 

masažui techniką – demakiažą. 
  

   

Parinkti kosmetines priemones 

masažui atlikti. 

 
  

  

Demonstruoti veido masažo 

technikas. 

  
  

 

 

Maki

ažų 

atliki

mas 

Parinkti įrankius, kosmetines ir 

kitas priemones makiažams atlikti. 

 
  

  

Pritaikyti spalvų teoriją atliekant 

makiažą. 

 
  

  

Demonstruoti skirtingų makiažų 

atlikimo technikas. 
  

   

Demonstruoti skirtingas makiažo 

technikas. 
  

   

Rank

ų ir 

kojų 

prieži

ūra 

Dezinfekuoti ir sterilizuoti darbo 

įrankius bei parinkti priemones 

higieniniam manikiūrui ir 

pedikiūrui atlikti. 

  

  

 

Demonstruoti manikiūro technikas.      

Demonstruoti pedikiūro atlikimo 

technikas. 

 
  

  

Parinkti priemones nagų ir odos 

problemoms spręsti. 
  

   

7 priedas. Tarpinio mokinio praktikos vertinimo formos pavyzdys  
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4.  

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

HIGIENINĖS KOSMETIKOS KOSMETIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO 

PROGRAMA 

5.  

6. BAIGIAMOJO PRAKTIKOS VERTINIMO UŽDUOTIS 
7.  

Pasiruošti procedūrai, parinkti priemones, įrankius ir medžiagas, atlikti nurodytas 

procedūras (pagal užduoties variantą). Apmąstyti ir į(si)vertinti profesiniu ir vertybiniu aspektais 

praktikos metu įgytas žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas. 
 

UŽDUOTIES ATLIKIMO ETAPAI 

Eil. 

Nr. 
Užduotis 

1. Paruošti odą veido masažo procedūrai, parinkti priemones ir medžiagas, atlikti veido masažą. 

2. Parinkti įrankius, kosmetines ir kitas priemones makiažo atlikimui, kūrybiškai pritaikyti spalvų teoriją, 

atlikti makiažą. 

3. Dezinfekuoti ir sterilizuoti darbo įrankius bei parinkti priemones higieniniam manikiūrui ir pedikiūrui 

atlikti, atlikti manikiūrą ir pedikiūrą, parinkti priemones nagų ir odos problemoms spręsti. 

4. Konsultuoti klientą po atliktų procedūrų. 

5. Pristatyti asmeninę ir profesinę patirtį,  kritiškai įsivertinant pasiekimus ir vertybines nuostatas, įgytas 

mokomosios praktikos metu.  
 

UŽDUOTIES VERTINIMO KRITERIJAI 

Modulis Vertinimo kriterijai 
Atlikimo 

laikas 

Maksimalus 

įvertinimas, 

balai 

Veido 

masažų 

atlikimas 

Demonstruoti odos paruošimo masažui techniką. 15 min. 2 

Parinkti kosmetines priemones masažui atlikti. 5 min. 2 

Demonstruoti veido masažo technikas. 30 min. 4 

Kliento konsultavimas po atliktos procedūros. 5 min. 1 

Pristatymas. 5 min. 1 

Iš viso: 60 min. 10 

Makiažų 

atlikimas 

Parinkti įrankius, kosmetines ir kitas priemones makiažams 

atlikti. 
10 min. 2 

Kūrybiškai pritaikyti spalvų teoriją atliekant makiažą. 5 min. 2 

Demonstruoti skirtingų makiažų atlikimo technikas. 35 min. 4 

Kliento konsultavimas po atliktos procedūros. 5 min. 1 

Pristatymas. 5 min. 1 

Iš viso: 60 min. 10 

Rankų ir 

kojų 

priežiūra 

Dezinfekuoti ir sterilizuoti darbo įrankius.  5 min. 2 

Parinkti priemones higieniniam manikiūrui ir pedikiūrui atlikti 

bei nagų ir odos problemoms spręsti. 
10 min. 2 

Demonstruoti manikiūro ir pedikiūro technikas. 35 min. 4 

Kliento konsultavimas po atliktos procedūros. 5 min. 1 

Pristatymas. 5 min. 1 

Iš viso: 60 min. 10 

8 priedas. Baigiamojo praktikos vertinimo užduotis 
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Eil. Nr. 
Mokinio vardas, 

pavardė 
Moduliai 

Darbų 
sauga 

Darbo 
planavimas 

ir sparta 

Darbo 
atlikimo 
būdas ir 
kokybė 

Darbo 
atlikimo 
įsivertini

mas 

Viso 

Darbo 
metu 

laikomasi 
saugumo 

reikalavim
ų ir 

instrukcijų 

Darbas 
planuojamas 
sistemiškai, 
racionaliai, 

spėjama 
laiku 

Darbas 
atliekamas 

pagal 
technologini

us 
reikalavimus 

ir atitinka 
kokybės 

reikalavimus 

Mokinys 
kūrybiškai 
analizuoja 

ir 
įsivertina 

atliktą 
darbą 

0-1 balas 0-2 balai 0-6 balai 0-1 balai 

1.   Veido masažų 

atlikimas 

     
Makiažų 

atlikimas 

     
Rankų ir kojų 

priežiūra 

     

2.   Veido masažų 

atlikimas 

     
Makiažų 

atlikimas 

     
Rankų ir kojų 

priežiūra 

     

3.   Veido masažų 

atlikimas 

     
Makiažų 

atlikimas 

     
Rankų ir kojų 

priežiūra 

     

4.   Veido masažų 

atlikimas 

     
Makiažų 

atlikimas 

     
Rankų ir kojų 

priežiūra 

     

5.   Veido masažų 

atlikimas 

     
Makiažų 

atlikimas 

     
Rankų ir kojų 

priežiūra 

     

9 priedas. Baigiamojo praktikos vertinimo protokolas  



 

59 

 

10 priedas. Mokinio praktinio mokymo sutartis 
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9 priedas. Baigiamojo praktikos vertinimo protokolas 
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