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PRATARMĖ

Visais laikais kirpėjai kaip burtininkai keičia, gražina, puošia žmones. 
Moterys, vyrai ir vaikai tampa patrauklūs, elegantiški, malonūs, iškilūs.

Siekis tapti profesionaliu kirpėju reikalauja nuolatinio profesinio tobulė-
jimo bei malonaus ir profesionalaus bendravimo su klientais. Rengiant grožio 
kūrėjų – kirpėjų – mokymo programą bei mokomąją medžiagą, svarbu akcen-
tuoti būsimųjų kirpėjų kūrybiškumą taikant naujausias technologijas, ieškoji-
mus bei atradimus mados ir verslo pasaulyje.

 Kirpimo verslas glaudžiai susijęs su ekonomine, politine ir technologine 
sferomis, todėl  būtina reaguoti į naujus reikalavimus šiose srityse. Kokybiškas 
mokymas šiandien turi didesnę reikšmę nei bet kada. Tam nepakanka plėtoti 
vien tik profesinius gebėjimus. Didelę reikšmę turi bendrųjų kompetencijų ir 
vertybinių nuostatų ugdymas. Taigi kirpėjas turi gebėti prisitaikyti prie nuola-
tinių pokyčių, integruotis į nuolat besikeičiančią aplinką. 

Šiame informacijos gausos amžiuje svarbu pasirinkti naujausią informa-
ciją, kuri atskleistų kirpėjo profesijos paslaptis. Tad siūlome Jums pažintį su 
kirpėjo moduline ugdymo programa ir ugdymo procesu, kirpėjo darbo objektu 
ir pagrindiniais darbo uždaviniais, kliento plaukų priežiūros poreikių verti-
nimu ir rekomendacijų teikimu, kosmetinių priemonių ir medžiagų parin-
kimu, kliento aptarnavimo plano sudarymu, plaukų kirpimu, garbanojimu, 
dažymu, šukuosenų modeliavimu, specializuotų paslaugų teikimu.

Kirpėjo darbo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo asmeninių savybių, 
nuo bendravimo ir bendradarbiavimo su klientais paslaugų kokybės. Šiame 
leidinyje rasite medžiagos ir užduočių, skirtų ne tik norintiems įgyti norimą 
profesinę kvalifikaciją – susisteminta informacija paruoš jauną žmogų koky-
biškam darbui, ugdys profesines ir žmogiškąsias vertybines nuostatas, lei-
džiančias mokiniui tapti atsakingu, savarankišku ir sąžiningu žmogumi bei 
savo srities profesionalu.

Grožis – svečias, laukiamas visų.

J. V. Gėtė
„  “
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Būsimiesiems kirpėjams skirtame leidinyje pateikiama mokomoji 
medžiaga bei užduotys, skirtos mokytis ir bendradarbiauti su mokytojais bei 
bendramoksliais, mokytis taip pat bus galima ir atliekant užduotis savaran-
kiškai. Kirpėjo modulinę profesinio ugdymo programą sudaro pagrindinėms 
profesinėms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

 � Kirpėjo darbo vietos paruošimas;
 � Plaukų šukavimas, modeliavimas;
 � Plaukų kirpimas;
 � Plaukų dažymas;
 � Ilgalaikis plaukų garbanojimas;
 � Šukuosenų modeliavimas ir specializuotų paslaugų teikimas.

 Tikimės, kad tai dar labiau skatins Jus mokytis ir siekti kuo geresnių 
mokymosi rezultatų.
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CENTRO PROFESINIO MOKYMO PATIRTIES PERTEIKIMAS

Džiaugiamės galėdami pasidalinti sukaupta profesinio mokymo praktine patirtimi su 
kiekvienu, kuris paims į rankas šią knygą ir ją perskaitys. Esminė tiesa, kurią trokštame 
liudyti, – mūsų asmeninis patyrimas, kad žmogaus ugdymas yra galimas tik tada, kai suvo-
kiama žmogaus gyvenimo prasmė ir jo buvimo tikslas. Gyvenimo prasmės paieška – ilgas 
procesas, reikalaujantis visiško atvirumo ir nuolatinio įsiklausymo į save. Prasmės ieškoji-
mas, kaip ir gyvenimas, – nuolat kintantis, dinamiškas procesas. Jis kviečia žmogų nuolat 
kelti tuos pačius egzistencinius klausimus: kas yra žmogus? Kokia žmogaus gyvenimo 
prasmė, ir koks jo tikslas? Kas yra gėris, o kas – blogis? Kokia yra darbo prasmė? Kur glūdi 
žmogaus tikroji laimė, koks kelias veda į jo gyvenimo pilnatvę? Pagaliau, kas yra žmogaus 
buvimo ir veikimo šaltinis, kurio link veržiasi kiekvieno žmogaus širdis? Šie ir kiti klausi-
mai nėra palikti žmogui tik kaip laisvalaikio užsiėmimas: prasmės ieškojimas – kiekvieno 
žmogaus pirminis ir svarbiausias uždavinys. 

PROFESINIO UGDYMO SAMPRATA IR PASKIRTIS

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centro) ugdymo programa 
orientuojama į Valstybinę švietimo 2013–2022 m. strategiją, kurioje  atsižvelgiama į Lietuvos 
pažangos strategijos „Lietuva 2030“ iškeltą siekį tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, 
puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi. Čia švietimui priskiriama misija padėti 
ugdyti veržlų, savarankišką, kūrybingą, norintį ir gebantį nuolat mokytis žmogų, atsakingai 
ir solidariai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį. Atliepiant šį pagrindinį strategijos sie-
kinį, Centre profesinis mokymas suprantamas kaip integrali visuminio asmenybės ugdymo 
dalis. Ilgametė Centro patirtis rodo, kad mokymo paskirtis yra ne tik padėti įgyti, keisti ar 
tobulinti norimą profesinę kvalifikaciją, kitaip tariant, paruošti jauną žmogų kokybiškam 
darbui, bet ir ugdyti profesines ir žmogiškąsias vertybines nuostatas, leidžiančias mokiniui 
tapti doru, atsakingu, savarankišku, siekiančiu tobulėti žmogumi. Tokiu žmogumi, kuris yra 
kūrybingas ir pilietiškai brandus visuomenės narys, gebantis prisiderinti prie nuolatinių 
pokyčių ir norintis prasmingai gyventi atsiliepiant į Dievo kvietimą ir visuomenės poreikius. 
Kitaip tariant, mūsų įsitikinimu, profesinio ugdymo paskirtis yra ne tik išmokyti tam tikros 
profesijos, bet ir ugdyti mokinį doram, laisvam, prasmingam ir laimingam gyvenimui.

UNIKALIOS KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO  
MOKYMO CENTRO UGDYMO SISTEMOS PRISTATYMAS
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ŠV. IGNACO PARADIGMOS PRAKTINIS PRITAIKYMAS PROFESINIAME UGDYME

Vertybinių nuostatų ugdymas pabrėžiamas visuose švietimo dokumentuose, pavyz-
džiui, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (2011-03-17) teigiama, kad „ugdymas – dva-
sinių, intelektualinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir mokant“. „Baltojoje 
knygoje“ rašoma: „Profesinis rengimas – integrali visuminio asmenybės ugdymo dalis. 
Profesinio rengimo tikslas yra sąmoninga, savarankiška, veikli, tautos ir valstybės rei-
kmėms subrendusi, nuolat besimokanti asmenybė, kuri, remdamasi dalykinėmis, profe-
sinėmis ir žmogiškosiomis vertybėmis, kuria asmeninį gyvenimą, materialines ir dvasines 
vertybes, visuomenės gerovę, dalyvauja demokratinės visuomenės kūrimo procese“ (Baltoji 
knyga, 1999, p. 19). Tačiau šiuose ir kituose dokumentuose randamos ugdymo gairės – tik 
bendrojo pobūdžio nuostatos, nepateikiančios konkrečių būdų, kaip tai būtų galima įgyven-
dinti. Todėl kiekvienos švietimo institucijos svarbiausias uždavinys yra susikurti savitus 
ugdymo metodus, leidžiančius sėkmingai integruoti asmens profesinių kompetencijų ir jo 
vertybinių nuostatų formavimą(si). Centras pasuko savitu ir unikaliu profesinio mokymo 
keliu – pasirinko šv. Ignaco Lojolos pedagogine paradigma grindžiamą katalikišką ugdymo 
pasaulėžiūrą. Jos esmę sudaro cikliškumu paremtas metodas, kurį sudaro patirties, reflek-
sijos (apmąstymo), veiksmo ir įvertinimo bei savęs vertinimo etapai. Nuoseklus paradigmos 
naudojimas visame ugdymo turinyje įgalina užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą, orien-
tuotą į supratimo gilinimą, kad  profesionalumas – tai atsakomybė už atliktą darbą:

 � Formuojamas holistinis požiūris į mokymą(si). Jis mokiniams leidžia nuolat 
apmąstyti reikšmę ir svarbą to, ką jie daro. Mokiniai skatinami kelti klausimus: 
kodėl man to reikia? Kaip tai padės man siekti laimės? Tapdami aktyviais ir 
kritiškais ugdymo(si) proceso dalyviais, mokiniai gilina supratimą, kad žmogus 
negali apsiriboti tik žinių įgijimu, bet, siekdamas tapti visapusiška asmenybe, turi 
formuoti asmenines ir profesines vertybines nuostatas;

 � Ugdomas gebėjimas įvardyti ir apmąstyti savo patirtį, ja remtis priimant būsimus 
sprendimus. Nuolatinis įgytos patirties apmąstymas ir vertinimas mokiniui 
padeda teisingiau ir giliau suprasti jo kasdienės veiklos prasmę ir tikslą, įgalina 
jį sujungti naujai įgytas žinias bei išugdytas asmenines ir profesines savybes 
su jau turima patirtimi. Šis nenutrūkstamas patirties kaitos reflektavimas 
skatina aktyvią, sąmoningą ir motyvuotą veiklą, padedančią mokiniui lengviau 
apsispręsti, kas jam yra vertinga ir siektina kaip norinčiam tobulėti asmeniui; 

 � Ugdomas gebėjimas kurti pasitikėjimu ir pagarba grįstus tarpasmeninius santykius, 
kurie mokiniui leidžia patirti, kad žmogus gali išsiskleisti ir augti kaip asmenybė 
tik santykyje su Dievu ir kitais žmonėmis. Tai reiškia, jog tik peržengdamas save, 
jis gali sėkmingai integruotis ir veikti visuomenėje, įprasminti savo gyvenimą 
ir siekti dvasinės brandos. Šis suvokimas nulemia didesnį atvirumą ir jautrumą   
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kitam žmogui, domėjimąsi visuomenės gyvenimu bei įsiklausymą į Šventosios 
Dvasios vedimą;  

 � Ugdomas gebėjimas kritiškai žvelgti į socialinį, kultūrinį, politinį šalies kontekstą, 
pasirenkant iš daugelio vertybinių sistemų optimalias asmens individualią sklaidą 
ir visuomenės augimą bei vystymąsi garantuojančias vertybes. Taip gilinamas 
supratimas, kad tik tvirtą vertybinį pagrindą turintis žmogus gebės atsispirti 
sekuliarios visuomenės įvairiomis formomis primygtinai siūlomam smurto, 
galios, valdžios kultui, kelią tikėjimui užkirtusiai ir sukūrusiai žmogaus širdyje 
dvasinę tuštumą vartotojiškai, materialistinei pasaulėžiūrai.

UGDYMO(SI) PROGRAMOS STRUKTŪRA 

Siekiant padėti mokiniui geriau įsisavinti profesines žinias ir įgyti šiuolaikiniam 
nuolat besikeičiančiam darbo pasauliui būtinų gebėjimų, būti atsakingam už savo moky-
mąsi, planuoti savo profesinį gyvenimo kelią, Centre mokymo(si) procesas planuojamas ir 
įgyvendinamas pateikiant profesinio ugdymo turinį baigtiniais ciklais – moduliais. Modulis 
– iš kelių turinio požiūriu susijusių dalykų sudaryta profesinio ugdymo programos dalis, 
turinti apibrėžtą tikslą ir orientuota į tam tikros kompetencijos įgijimą. Modulinė programos 
struktūra yra sudaryta iš visoms profesinio mokymo programoms tapačių bendrųjų modu-
lių bei iš modulių, būdingų atskiroms profesinio mokymo programoms. Bendrieji modu-
liai – Įvadas į profesiją; Duomenų rinkimas ir pateikimas; Įvadas į darbo rinką (žr. 1 pav.). 
Pirminio profesinio mokymo mokiniai, siekiantys įgyti kvalifikaciją, privalo įsisavinti visus 
modulius. Kiekvienas modulis baigiamas įvertinimu. Bendrieji moduliai baigiami diferen-
cine įskaita, profesiniai – tarpiniu kvalifikaciniu modulio egzaminu.

Modulinio profesinio ugdymo(si) procesą, kaip nenutrūkstamą ciklą, iliustruoja 
pateikta ugdymo(si) programos struktūros lentelė (žr. 1 lentelę). Savito ugdymo programa 
realizuojama remiantis trejybės principu:

PATIRTIS

A-p-m-ą-s-t-y-m-a-s
 

Žinių ir gebėjimų 
įgijimas

VEIKSMAS / 
APMĄSTYMAS

P-a-t-i-r-t-i-s

Žinių ir gebėjimų 
įtvirtinimas per 

veiklą

VERTINIMAS / 
SAVĘS 

ĮVERTINIMAS
V-e-i-k-s-m-a-s 

Žinių ir gebėjimų 
įgyvendinimas

KONTEKSTAS
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Ugdymo programos eigos ratą sudaro trys viena kitai tiesiogiai įtaką darančios dalys: 
PATIRTIES ĮGIJIMAS – VEIKSMAS / APMĄSTYMAS – VERTINIMAS / SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Programos pirmoji turinio dalis (50 proc.)  – PATIRTIES ĮGIJIMAS – skiriama žinioms 
ir gebėjimams įgyti, mokymo programos reikalavimams įvykdyti ir mokymo 
turinio branduoliui perteikti tradiciniais mokymo(si) metodais. Pirmumas 
teikiamas profesinių ir esminių kompetencijų ugdymui. 

 � Antroji turinio dalis (apie 30 proc.) – VEIKSMAS / APMĄSTYMAS – skirta žinioms 
ir gebėjimams įtvirtinti per veiklą (savanorystę, menus, komunikaciją ir kt.). Jos 
metu išryškinama asmeninių ir profesinių vertybių svarba profesinėje veikloje 
bei ugdant gebėjimą praktiškai naudoti įgytas kompetencijas ir apmąstyti savo 
veiksmus vertybiniu požiūriu, sujungti naujai įgytą patirtį su jau turima. Žinių ir 
gebėjimų įtvirtinimas vykdomas kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę kūrybiniu 
integruotu projektu: „Genealoginis medis“, „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“, 
„Dovanodami turtėjame“, „Siekiu teisingumo“, „Aš pasitikiu“, „Dėkoju už viską“. 
Mokslo metų eigoje įgyvendinami šeši projektai (žr. 1 lentelę), kurių tikslas – 
integruoti profesinį mokymą su holistine asmens samprata besiremiančia 
bendrųjų kompetencijų ugdymo programa, pabrėžti mokinio intelektualinio ir 
dvasinio tobulėjimo svarbą. Siekiant ugdyti mokinio dorinę savimonę ir padėti  
jam atpažinti ir išskleisti Dievo duotus talentus ir gabumus, kiekvieno projekto 
metu yra išryškinama viena konkreti vertybė (žr. 1 lentelę), kurią mokiniai kartu 
su mokytoju išsamiai aptaria bei susieja su savo asmeniniu elgesiu, gyvenimo 
būdu ir pasirinkta profesine veikla. Tai padeda mokiniui kurti savą pasaulėžiūrą, 
grindžiamą žmogiškosiomis ir krikščioniškomis vertybėmis;

 � Trečioji ugdymo turinio dalis (apie 20 proc.) – VERTINIMAS / SAVĘS ĮVERTINIMAS 
– skirta mokinių žinioms ir įgūdžiams įgyvendinti, kuris realizuojamas vykdant 
bendruomeninius projektus. Mokslo metų eigoje (rugsėjo, sausio ir gegužės 
mėnesiais) įgyvendinami trys didieji bendruomeniniai projektai: „Mano 
gyvenimo Mokytojas“, „Mylėkime Mokytoją“ ir „Gerbkime Mokytoją“ (žr. 1 lentelę). 
Kiekvieno jų trukmė – trys savaitės, kurių kiekviena atitinkamai skirta bendrojo 
lavinimo, profesinio mokymo ir sociokultūrinio ugdymo vertinimui / savęs 
įvertinimui. Aptariami bei vertinami bendrieji mokinių gebėjimai ir žinios, 
bendravimo, bendradarbiavimo dėka mokiniai skatinami išreikšti savo požiūrį į 
įvairias gyvenimo problemas ir situacijas, atskleisti savo socialinius, kūrybinius 
ir profesinius gebėjimus. Mokytojui tai – puiki proga pamatyti ir išsiaiškinti tai, 
kas mokiniams svarbu, kaip intelektualiai ir dvasiškai jie patobulėjo po semestro. 
Didieji projektai jungia per semestrą įgyvendintus kūrybinius integruotus 
projektus, mokinių užklasinę veiklą, įvykusias konferencijas, kultūrinius 
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renginius, konkursus, parodas, išvykas, rekolekcijas, tradicines šventes, socialinį 
darbą, savanorišką veiklą ir kt. Kitaip tariant, didieji projektai leidžia mokiniams 
parodyti savo pasiekimus, pasidžiaugti pasiekimais ir įvardyti būsimus siekius. 

 
VERTYBINIŲ NUOSTATŲ UGDYMAS(IS)

Vertybinių nuostatų ugdymas Centre remiasi jėzuitų pedagogikos principais, kurių 
pamatinis – CURA PERSONALIS – rūpinimasis asmeniu kaip didžiausia vertybe, svarbiau-
sią dėmesį sutelkiant į mokinio asmenybės ugdymą, jo profesinį, intelektualinį, socialinį ir 
dvasinį augimą. Kiekvienas žmogus, siekdamas priimti teisingus sprendimus tiek asmeni-
niame gyvenime, tiek ir profesinėje veikloje, renkasi vertybes ir jomis vadovaujasi. Tačiau 
vertybių atpažinimas, vertinimas, sisteminimas yra nelengvas asmenybės brandos, įsiklau-
symo į save, kitą žmogų ir Dievą reikalaujantis uždavinys. Svarbų vaidmenį profesinių ir 
asmeninių vertybinių nuostatų formavimuisi vaidina mokykloje akcentuojamos vertybės 
ir pateikiama jų hierarchija. Mūsų Centras, skirtingai nuo daugelio kitų mokyklų, pasi-
rinko jėzuitų vertybių sistemą, kuri vadovaujasi MAGIS principu. Jis ragina mokinius nuolat 
apmąstyti savo veiksmus ir apsispręsti, koks yra geriausias asmeninis ir profesinis pasi-
rinkimas iš esamų galimų. Ignaciškame dvasingume šis principas siejamas su lotynišku 
posakiu „Ad majorem Dei Gloriam“, kviečiančiu viską daryti didesnei Dievo garbei ir artimo 
meilei. Siekdami ugdyti mokinių atvirumą Dievui, sau ir kitam žmogui, mes pasirinkome 
išskirti tris asmeninių ir profesinių vertybių grupes:

1. Pamatinės vertybės – TIKĖJIMAS, VILTIS ir MEILĖ. Šios vertybės yra siejamos su 
bendruomeniniais projektais „Mano Gyvenimo Mokytojas“, „Mylėkime Mokytoją“ 
ir „Gerbkime Mokytoją“. Viso ugdymo proceso metu mokinius siekiama vesti link 
gilesnio šių vertybių patyrimo; 

2. Kiekvieną mėnesį integruoto kūrybinio projekto metu yra išryškinama, su moki-
niais aptariama ir su jų profesine veikla susiejama viena ignaciška vertybė:

1. Bendruomeniškumas – buvimas, veikimas, mokymasis drauge;   

2. Darbštumas – sąmoningas savo galių tobulinimas; 

3. Tarnystė – tarnystė Dievui, tarnystė žmogui; 

4. Teisingumas – „atiduoti kitam tai, kas jam priklauso“. Teisingumo siekimas 
visiems Dievo kūriniams, ypač vargšams, atskirtiesiems ir nuskriaustiesiems, 
darbuojantis dėl visos visuomenės gerovės; 

5. Ištikimybė – ištikimybė Dievui, šalia esančiam, ištikimybė sau ir savo verty-
binėms nuostatoms;

6. Dėkingumas – gebėjimas dėkingai priimti viską, ką tik Dievas duoda gyvenime.
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3. Su bendruomeniniais projektais „Mano Gyvenimo Mokytojas“, „Mylėkime 
Mokytoją“ ir „Gerbkime Mokytoją“ yra siejamos trys profesinės vertybės, kurios  
strategijoje „Lietuva 2030“ laikomos pamatinėmis pažangos vertybėmis: 

1. ATVIRUMAS kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendra-
darbiavimui, naujovėms; 

2. ATSAKOMYBĖ už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik 
savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi;

3. KŪRYBINGUMAS generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius ver-
tinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti. 

Mokinių vertybinis ugdymas neapsiriboja vien tik kūrybinių integruotų ir didžiųjų 
bendruomeninių projektų įgyvendinimu. Jis vyksta nuolat – kiekvieną dieną, pamokų ir 
neformaliojo ugdymo metu, kuomet į ugdymo procesą įtraukiami ne tik mokiniai ir profe-
sijos mokytojai, bet ir Centro administracijos / vadybos komandos nariai ir aptarnaujančių 
tarnybų (buhalterijos, ūkio skyriaus, valgyklų, bendrabučio ir kt.) darbuotojai – juk visi švie-
timo įstaigos darbuotojai atlieka pedagoginę funkciją. Centro misija – bendruomeniškumas 
ugdymuisi visą gyvenimą. Centro bendruomenė yra aktyvus ugdymo veikėjas. Kiekvienas 
bendruomenės narys savo pareigų atlikimu, elgsena, išvaizda ir nuostatomis turi ugdomąjį 
poveikį. Centre siekiama sukurti tokią bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, kad kie-
kvienas bendruomenės narys neliktų izoliuotas, neišklausytas, neįvertintas ir noriai prisi-
imtų bendrą atsakomybę už bendruomenės narių ugdymą.
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UNIKALIOS KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO 
MOKYMO CENTRO UGDYMO SISTEMOS PRISTATYMAS

PROGR AMOS APR AŠYMAS

Kirpėjo mokymo programą baigęs asmuo įgyja profesinių kompetencijų šiose srityse: 
kirpėjo darbo organizavimas; įrankių, darbo priemonių parinkimas, naudojimas ir 
priežiūra; kirpėjo paslaugų teikimas, kliento plaukų būklės vertinimas, plaukų kirpi-
mas, garbanojimas, tiesinimas, dažymas ir šukuosenų modeliavimas.

Baigęs mokymo programą, mokinys gebės parinkti kosmetines priemones plaukų 
priežiūros, formavimo procedūroms ir individualiam naudojimui; konsultuoti klien-
tus plaukų priežiūros klausimais; bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir kli-
entais; naudotis informacinėmis technologijomis, taikyti savo veikloje ekonomikos ir 
verslo, darbo teisės, higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės etikos, aptar-
navimo psichologijos žinias. Kirpėjas galės dirbti salonuose ir kirpyklose individualiai 
ir kolektyve.

PROGR AMOS TIKSLAS

Paruošti kvalifikuotą kirpėją, gebantį savarankiškai, kokybiškai teikti kirpėjo paslaugas.

PROGR AMOS UŽDAVINIAI

1. Ugdyti darbo organizavimo gebėjimą;
2. Ugdyti mokinių profesinius gebėjimus kirpėjo kvalifikacijai įgyti; 
3. Ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus;
4. Paruošti specialistą, gebantį prisitaikyti darbo rinkoje ir besikeičiančioje aplinkoje.
 
Baigiamasis įvertinimas – kvalifikacinis egzaminas pagal LR Švietimo ir mokslo minis-
tro nustatytą egzaminų tvarką.

MOK YMO TRUKMĖ

2 metai.

ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS

 � Paruošti darbo vietą;
 � Nustatyti kliento poreikius;
 � Sudaryti aptarnavimo planą;

MODULINĖS UGDYMO PROGRAMOS APRAŠYMAS
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 � Saugiai dirbti kirpėjo įrankiais ir įrengimais;
 � Parinkti ir naudoti kosmetines priemones ir medžiagas;
 � Atlikti plaukų priežiūros procedūras;
 � Atlikti plaukų kirpimus;
 � Garbanoti ir tiesinti plaukus;
 � Dažyti plaukus;
 � Modeliuoti šukuosenas;
 � Teikti specializuotas paslaugas (manikiūro, makiažo);
 � Bendrauti ir bendradarbiauti.

Kirpėjo programa organizuojama pagal modulinę sistemą. Besimokantysis turi gali-
mybę savo gebėjimus ir kompetencijas tobulinti pagal savo poreikius. Programos 
moduliai per mokslo metus išdėstomi pagal schemą

KIRPIMAS. MODULINĖ PROFESINIO UGDYMO PROGRAMA

PIRMAS PUSMETIS ANTRAS PUSMETIS
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TREČIAS PUSMETIS KETVIRTAS PUSMETIS

II 
metai

IX 
modulis 

Įvadas 
į darbo 
rinką

108 val.

X modulis

Paslaugos pardavimas / teikimas

502 val.

XI modulis

Įsidarbinimo projektavimas

492 val.

XII modulis

Baigiamasis 
modulis

108 val.
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

I MODULIS.
ĮVADAS Į PROFESIJĄ

TIKSLAS – atskleisti mokinio pasirinktos profesijos ypatumus, supažindinti su mokymo(si) 
aplinka ir ugdyti vertybines nuostatas įgyvendinant bendruomeninį  projektą „Mano gyvenimo 
Mokytojas“.

UŽDAVINIAI:
1. Supažindinti su mokymo(si) aplinka ir įvertinti turimą profesinio pasirengimo lygį;
2. Sukurti sąlygas mokinių asmeninių ir profesinių vertybių dermei;
3. Mokinius supažindinti su realia darbo rinka ir padėti planuoti individualaus profesinio darbo 

kryptis ir gaires. 

REZULTATAS – atskleisti pasirinktos profesijos ypatumai, susipažinta su mokymo(si) aplinka, 
sukurtos sąlygas asmeninių ir profesinių vertybių dermei, planuojamos individualaus profesinio 
darbo kryptys ir gairės.

ĮVADO Į PROFESIJĄ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS 
BENDRUOMENINIAME  PROJEKTE „MANO GYVENIMO 
MOKYTOJAS“

MODULIO 
PAVADINIMAS:  
Įvadas į profesiją 

SKIRTA 
VALANDŲ:

108

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Mokymo(si) įstaigos pristatymas; 

 � Mokymo(si) įstaigos tvarkos, taisyklių, nuostatų 
pristatymas;

 � Bendrųjų kultūros kompetencijų ugdymo 
svarba; 

 � Turimų profesinių žinių ir gebėjimų 
patikrinimas;

 � Asmeninės ir profesinės vertybės bei jų svarba 
profesinėje veikloje;

 � Savanorystės reikšmė profesinei veiklai;

 � Piligrimystės svarba asmens vertybinių 
nuostatų formavimuisi;

 � Pasirinktos  profesijos „paveikslas“, paslaugų 
teikėjo darbo vietos.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR FORMOS:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Virtuali ir reali ekskursija po instituciją;

 � Vaizdo medžiagos, filmų peržiūra ir įžvalgos;

 � Diskusija;

 � Klausimai-atsakymai; 

 � Atvejų analizė. 

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS: 

Numatyti ir aprašyti individualią ugdymosi 
trajektoriją (profesiniu, bendruoju kultūros ir 
vertybiniu aspektais).

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS
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MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

Modulio mokymo medžiaga (priedai).

VERTINIMAS IR SAVĘS VERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai (profesiniu, 
bendruoju kultūros ir vertybiniu aspektais);

 � Pristatytas paruoštas Mokytojo dienos 
renginio scenarijus (grupinis darbas). 

Priedai: I modulio ,,Įvadas į profesiją“ priedai.

I MODULIS.
ĮVADAS Į PROFESIJĄ
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

II MODULIS. DUOMENŲ SURINKIMAS IR PATEIKIMAS 
KIRPIMO PROGRAMOS KONTEKSTE

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS IR ĮTVIRTINIMAS 

MODULIO TIKSLAS – suteikti bendrųjų  žinių, reikalingų informacijai (duomenims) rinkti ir 
pristatyti.

MODULIO UŽDAVINIAI:
1. Atskleisti bendrųjų žinių ir gebėjimų pagrindus, reikalingus informacijai (duomenims) rinkti 

ir pristatyti;
2. Įtvirtinti bendrąsias žinias ir gebėjimus įgyvendinant kūrybinį integruotą projektą 

„Genealoginis medis“.

REZULTATAS – taikomos bendrosios žinios ir gebėjimai, reikalingi informacijai (duomenims) 
rinkti ir pristatyti. 

KIRPIMO SKYRIUS

MODULIO PAVADINIMAS: 
Duomenų surinkimas ir pateikimas kirpimo 
programos kontekste

SKIRTA VALANDŲ: 144

MOKYMO(SI) TURINYS:

1. Taisyklinga specialybės sakytinės ir 
rašytinės kalbos vartosena;

2. Informacinių technologijų naudojimas 
mokymosi ir profesinėje veikloje;

3. Ekonomikos teorijos ir verslo pagrindai;

4. Estetinis požiūris į pasaulį;

5. Bendrosios žinios apie civilinę saugą ir 
gelbėjimo sistemą;

6. Saugaus darbo organizavimo, 
elektrosaugos, priešgaisrinės saugos ir 
darbo higienos reikalavimai;

7. Integruoto kūrybinio projekto 
„Genealoginis medis“ įgyvendinimas.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Aprašyti bendrųjų profesinių dalykų žinių 
pritaikymą pasirinktoje profesinėje veikloje  
(naudojant interneto erdvę, literatūrą);

 � Pristatyti integruoto kūrybinio projekto 
„Genealoginis medis“ atliktas užduotis.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Mokymo(si) medžiaga; 

 � Mokymo programa;  

 � Parengta mokymo(si) medžiaga teorinėms 
paskaitoms (pagal temas);

 � Apklausų sudarymo įrankiai: 
www.manoapklausa.lt, www.apklausa.lt ir 
kt.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys.

Vertinimas atliekamas naudojant dešimties balų 
sistemą pagal numatytus kriterijus.
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TEORINĖ MOKOMOJI MEDŽIAGA

TAISYKLINGA SPECIALYBĖS SAKYTINĖS IR RAŠYTINĖS KALBOS VARTOSENA

 � Lietuvių bendrinės kalbos ir kalbos kultūros paskirtis;

 � Rašto kultūra (rašybos ir skyrybos žinių gilinimas);

 � Žodyno kultūra (normos ir klaidos);

 � Kalbos taisyklingumas (žodžių darybos, morfologijos, sintaksės klaidos);

 � Viešosios kalbos ypatumai. Kalbų rūšys.

Lietuvių bendrinės kalbos ir kalbos kultūros paskirtis

Kas ir kokia yra ta lietuvių kalba? Tai kalba, kuria kalba tik apie 4 mln. žmonių, ir kuri 
nepatenka į pasaulio kalbamiausiųjų šimtuką. Esame maža tauta, turinti labai seną kalbą, 
kuri panaši į sanskritą (klasikinę indų kalbą), senovės lotynų ir graikų kalbas. Mūsų kalba 
yra balsinga, maloni ausiai ir  žodinga. Lietuvių kalba nepaprasta ir tuo, kad išliko. Istorijos 
vingiuose ji keletą kartų galėjo visam laikui dingti iš kalbų šeimos, bet išliko. Prisiminkime 
knygnešius, lietuvių kalbos priskyrimą prasčiokų kalbai…

Lietuvių kalba, kaip atskira rytų baltų šakos kalba, ėmė vystytis nuo VII a. Jau XIII–
XIV a. lietuvių kalboje ėmė išsiskirti pagrindinės aukštaičių ir žemaičių tarmės. Lietuvių 
rašomoji kalba atsirado tik XVI a., pirmoji lietuviška knyga Martyno Mažvydo „Katekizmas“ 
pasirodė 1547 metais. Bendrinė lietuvių kalba susiformavo XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje 
vakarų aukštaičių kauniškių tarmės pagrindu. Atlaikiusi įvairius išbandymus (spaudos 
draudimą, rusifikaciją sovietų laikais) šiuo metu lietuvių kalba yra vienintelė oficiali valsty-
binė Lietuvos Respublikos kalba (nuo 2004 m. – ir viena iš oficialių ES kalbų), saugoma spe-
cialių institucijų ir ginama Kalbos įstatymo. Lietuvių kalba yra labai archajiška, ji patenkina 
visus šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

ĮGYTI BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO DALYKŲ 
PAGRINDINIŲ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ

01
Uždavinys

Tik per kalbos aiškumą pasiekiame minties aiškumą. 
Kita vertus, jokio kito dalyko nemokėjimas nekrinta

 į akis kaip kalbos nemokėjimas. 

Juozas Balčikonis 
„

 “
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Kalba yra neatsiejama nuo tų, kurie ją vartoja. Ji labai greitai išduoda, kas esi, koks 
esi, kuo gyveni. Apie kalbėtoją pirmiausia sprendžiama pagal tai, kaip sklandžiai, raiškiai ir 
įtikinamai jis kalba. Kalbos kultūra yra žmogaus bendrosios kultūros dalis. Kiekvienas kal-
bantysis turi jausti atsakomybę už savo kalbą ir  kalbos taisyklingumą, turi stengtis, kad jo 
kalba būtų švari, taisyklinga, savita. 

Kalbos kultūra yra pavyzdingas ar bent tinkamas kalbos vartojimas, kaip kad, tarkim, 
elgesio kultūra yra pavyzdingas ar bent tinkamas elgesys. Kalbos kultūra – tai kalbos 
kokybė, apimanti  taisyklingumą, sakinių logiškumą, atitikimą bendrinės kalbos normoms. 
Skiriama sakytinė ir rašytinė kalbos kultūra, iš kurių pastaroji yra reglamentuojama griež-
čiau. Buitinės kalbos reikalavimai mažesni, arba ji net nereglamentuojama. Kalbos etika 
rūpinasi, kad kalbėtume ne tik taisyklingai, bet ir kultūringai, mandagiai mokėtume kreip-
tis, prašyti, atsiprašyti, dėkoti, pasisveikinti ir t. t. Visada buvo ir bus svarbu gerbti pašne-
kovą, neįžeisti jo savo žodžiais. Kalbos estetikai svarbu, kad kalba būtų ne tik taisyklinga, 
bet ir graži – vaizdinga, žodinga, įtaigi. Graži gali būti ir sausoka, dalykiška kalba.

Taigi rūpindamiesi kalbos kultūra, kartu rūpinamės bendravimo kultūra, parodome, 
kad iš tikrųjų gerbiame žmones, su kuriais tenka vienaip ar kitaip susidurti. Iš tiesų mes 
kartais net nė neįsivaizduojame, kiek skausmo ir nemalonumų galime suteikti žmonėms 
vienu vieninteliu neatsargiu žodžiu arba nevykusiu posakiu.

Pagrindinės kalbos klaidų priežastys yra kelios: kitų kalbų poveikis, tarmių poveikis, 
žargonas, slengas ir reikiamo kalbos stiliaus nepaisymas.

Žodyno kultūra (normos ir klaidos)

Žodyno klaidos pagal kilmę yra svetimybės, pagal kalbos sistemos pažeidimus – nevar-
totini vertiniai, pagal vartoseną – žargonizmai.

Bendrinėje kalboje neįteisinti skoliniai vadinami svetimybėmis arba barbarizmais 
(gr. barbaros „svetimas“), pvz., papkė (= aplankalas, segtuvas); markeris (= teksto spalviklis, 
spalviklis).

Daugiausia lietuvių kalboje vartojamų svetimybių yra slaviškos kilmės, gerokai mažiau 
– germanizmų. Dabar svetimybės plūsta iš anglų kalbos. Akivaizdžiomis, lietuvių kalboje 
nepateisinamomis svetimybėmis, laikomos tokios, kurios turi gerus lietuviškus atitikme-
nis. Šias klaidas Valstybinė lietuvių kalbos komisija priskyrė prie didžiųjų kalbos klaidų (žr.
http://vlkk.lt/lit/klaidos).

Vertinys – tai žodis ar žodžių junginys, sudarytas kitų kalbų pavyzdžiu. Vertiniai gali 
būti taisyklingi (norminiai) ir netaisyklingi (nenorminiai). Taisyklingi vertiniai nepriešta-
rauja lietuvių kalbos žodžių darybos ar žodžių junginių sudarymo polinkiams ir bendrinėje 
kalboje neturi lygiaverčių atitikmenų. Netaisyklingi vertiniai (arba vertalai) neatitinka lie-
tuvių kalbos žodžių darybos ar žodžių junginių sudarymo polinkių ir bendrinėje kalboje turi 
atitikmenų, pvz., išsireiškimas (= posakis, pasakymas); didelis ačiū (= labai ačiū).
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Kalbos taisyklingumas (žodžių darybos, morfologijos, sintaksės klaidos) 

Kalbos kultūrai svarbiausia priešdėlių ir priesagų vediniai, nes juos sudarant ir varto-

jant klystama dažniausiai (kursiokas, -ė (= bendrakursis, -ė; kurso draugas, -ė); grupiokas, -ė 

(= grupės draugas, -ė). Šiek tiek klaidų daroma sudarant ir vartojant dūrinius (senu terminu 

– sudurtinius žodžius). Beveik neklystama sudarant ir vartojant galūnių vedinius, pvz., bendra-

autorius (= bendraautoris).

Morfologija ir sintaksė sudaro gramatiką. Morfologijos objektas – žodžių formos, sintaksės 

– žodžių junginiai ir sakiniai. Morfologijos klaidų daroma nelabai daug, nes žodžių formas kitų 

kalbų įtaka sunkiai paveikia.

Aktualesnės morfologijos klaidos: kartais parenkama ne ta žodžio giminė, ne tas žodžio 

skaičius, ne ta linksnio galūnė, painiojamos įvardžiuotinės ir neįvardžiuotinės, sangrąžinės ir 

nesangrąžinės formos, pvz., (absolventui (= absolventei) Pavardenei įteiktas dėstytojo diplomas); 

Kirpykla dirba jau keturi (= ketveri) metai; Pasirašė vyriausias (= vyriausiasis) buhalteris.

Sintaksės klaidos – didelės, labai pavojingos. Pavyzdžiui, veiksmažodis atitikti turi valdyti 

galininką (plg. žinomą patarlę Atitiko kirvis kotą), bet jeigu kas su atitikti rusų kalbos pavyzdžiu 

vartoja naudininką, pasako ir atitinka dydžiui (= dydį), atitinka amžiui (= amžių), atitinka nuo-

taikai (= nuotaiką), atitinka reikalavimams (= reikalavimus) ir pan.

Sintaksės klaidas nelengva atpažinti, taisyti. Suabejojus dėl morfologijos ir sintaksės dalykų, 

reikia tikrintis gramatikose bei kalbos kultūros leidiniuose (žr. Literatūros sąrašą ir Priedus).

Viešosios kalbos ypatumai. Kalbų rūšys

Viešojo ir privačiojo kalbėjimo panašumai: ir vienu, ir kitu atveju savo mintis reikia išdės-

tyti logiškai, tai, ką sakai, turi būti pritaikyta pašnekovui, pvz., vieną tą patį dalyką aiškinsi pen-

kerių metų vaikui, kitaip – suaugusiam žmogui. Reikia stengtis kalbėti įtikinamai. Norėdami 

pagrįsti savo mintis, piešiame vaizdą, pasakojame anekdotą, įspūdžiui sustiprinti panaudojame 

balso toną, veido išraišką, gestus. Kalbėdami stebime kito žmogaus reakciją: ką jis sako, ką daro, 

kaip atrodo jo veidas.

Skirtumai: viešoji monologinė kalba turi aiškesnę struktūrą; viešoji kalba turi būti tai-

syklinga tiek žodyno, tiek gramatikos bei tarties požiūriu; viešoji kalba kitaip pateikiama negu 

paprastas pašnekesys. Kalbant viešai nederėtų demonstruoti savo manierų, pvz., daryti įvairių 

grimasų ar pozų, taip pat reikėtų atsikratyti pertarų bei „mykimo“.

Viešųjų kalbų klasifikacija: informacinės kalbos (pranešimas, referatas, paskaita, 

pamoka); apeliacinės kalbos (mitingų, agitacinė, propagandinė, protesto, priešrinkiminė, patri-

otinė kalba, pamokslas); emocinės kalbos (šventinė, pristatomoji, sveikinimo, padėkos, jubilie-

jaus, epitafinė (kalba prie kapo); atminų kalba (kalba mirties metinių proga); proginis pamoks-

las; tostas.

Kalbos planavimas: pasirinkti temą; surinkti medžiagą; dėstymo planavimas; įžangos ir 

pabaigos rengimas; teksto parašymas; sakymas balsu ir praktika.
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II MODULIS. DUOMENŲ SURINKIMAS IR PATEIKIMAS 
KIRPIMO PROGRAMOS KONTEKSTE

1.  Remdamiesi savo žiniomis bei patirtimi, parašykite laišką tema ,,Ką 
papasakočiau užsieniečiui apie lietuvių kalbą?“ Apimtis 150–200 žodžių.

2.  Aprašykite savo pasirinktą specialybę. Pamąstykite apie savo patirtį, asmenines 
savybes, gebėjimus, tinkančius Jūsų pasirinktai profesijai. Paaiškinkite, kodėl 
pasirinkote šią specialybę, kaip įsivaizduojate savo veiklą toje srityje. Apimtis 
200–250 žodžių.

3. Parašykite padėkos kalbą (10–15 sakinių) pagal pateiktą struktūrą: 
A. Padėkoti už įvertinimą; B. Pasakyti, kaip tai Jums svarbu; C. Padėkoti 
prisidėjusiesiems prie Jūsų pasiekimo; D. Galima papasakoti ką nors įdomaus iš 
Jūsų gyvenimo.

4. Nustatykite, kurių profesijų atstovams dažniausiai tenka bendrauti.

5. Sudarykite sąrašą profesijų ir pareigybių, kurių esminė dalis: 
A. Bendravimas su klientais; B. Vadovavimas ir kalbų sakymas.

6. Parašykite bent tris motyvus, dėl kurių priskyrėte savo profesiją vienai iš grupių.

7. Pasvarstykite, koks pašnekovas yra geras, ir koks – blogas. Parašykite po 5 
pirmiausia į galvą atėjusius apibūdinimus; pasitarkite su draugu.

8. Atsakykite į klausimą, kurių savybių Jums, kaip geram pašnekovui, dar trūksta?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

Priedas Nr. 1. Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba. 
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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS MOKYMOSI IR PROFESINĖJE VEIKLOSE

 � Nuotolinis mokymasis;

 � Informacijos paieška internete;

 � Komunikacija IKT priemonių pagalba.

Nuotolinis mokymasis

Technologijos yra neatskiriama nuotolinio mokymosi dalis. Istoriškai nuotolinis 
mokymas yra susijęs su technologijų plėtra. Mokslininkai pažymi, kad nuotolinis mokymas 
prasidėjo atsiradus industrinei visuomenei. XIX amžiaus pabaigoje nuotolinis mokymas 
buvo įsitvirtinęs kaip korespondencijos  studijos, t. y. studijos susirašinėjant.

Interneto atsiradimas ir įvairios sparčiai besiplėtojančios technologijos leido išplisti 
nuotoliniam mokymui bei paskatino besimokančiųjų bendravimą ir bendradarbiavimą. 
Šiuo metu dažniau mokymo studijų dėmesio centre atsiranda ne organizaciniai, bet peda-
goginiai klausimai, susiję su mokymo/ų vedimu. 

Kalbant apie nuotolines ir tradicines studijas, galima išskirti tokius nuotolinių studijų 
pranašumo ypatumus:

Lankstumas. Galimybė studijuoti patogiu laiku, patogioje vietoje, patogiu tempu;
Modulinė struktūra. Galimybė iš atskirų kursų modulių sudaryti individualius ar gru-

pinius mokymosi planus;
Technologiškumas. Naujausių informacinių ir komunikacinių technologijų panaudo-

jimas (spausdinta medžiaga, radijas, vaizdajuostės, garsajuostės, kompaktinės plokštelės, 
telekomunikacijos, virtuali mokymo aplinka ir kt.);

Naujas dėstytojo vaidmuo. Kuratoriams ir dėstytojams tenka svarbesnis vaidmuo, 
jiems būtina išmanyti technologijas, atsiranda naujos funkcijos: mokymosi proceso koor-
dinavimas, konsultavimas, dėstomo kurso koregavimas, vadovavimas projektams ir pan.;

Nauji reikalavimai besimokančiajam. Būtina tiksli motyvacija, savarankiškumas, 
darbštumas, tam tikri pagrindiniai technologijų naudojimo įgūdžiai;

Dvipusė komunikacija. Studentai ir dėstytojai bendrauja tiek sinchroniškai, tiek 
asinchroniškai;

Lygiagretumas. Galimybė studijuoti neatitrūkstant nuo profesinės veiklos, iš karto 
pritaikant naujai įgytus įgūdžius praktikoje;

Ekonomiškumas. Užsienyje atliktų tyrimų duomenys rodo, kad nuotolinės studijos 
yra pigesnės negu tradicinės. Tai pasiekiama efektyvesniu patalpų, techninių priemonių 
panaudojimu, koncentruotu ir unifikuotu mokymo medžiagos turiniu bei galimybe dirbti su 
dideliu studijuojančiųjų srautu;
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Socialinė lygybė. Vienodos galimybės įgyti išsilavinimą, nepriklausomai nuo gyvena-
mosios vietos, sveikatos būklės ar materialinių išteklių;

Tarptautiškumas. Pasaulinių laimėjimų švietimo paslaugų rinkoje eksportas ir impor-
tas, tarptautinis bendradarbiavimas.

Nuotolinės studijos vykdomos virtualių mokymosi aplinkų pagalba. Šiuo metu viena 
populiariausių yra Moodle (moodle.org). Tai – australų sukurta sistema, suprojektuota 
organizuoti mokymąsi tinkle. Moodle yra atviro kodo, žiniatinklinė virtualioji mokymosi 
aplinka, sukurta remiantis socialinės konstruktyvistinės pedagogikos samprata (bendra-
darbiavimas, aktyvumas, kritinis vertinimas ir kt.), kai žinios konstruojamos studentams 
bendraujant tarpusavyje arba su dėstytoju. Kadangi Moodle yra atvira, nemokamai plati-
nama sistema, kurią, nepažeidžiant licencijos sutarties, galima pritaikyti savo poreikiams, 
išsiversti į norimą kalbą ir naudoti be apribojimų. Sistema išversta arba verčiama į 50 kalbų. 
Moodle sėkmingai taikoma aukštojo mokslo, profesinio bei bendrojo lavinimo įstaigose.

Virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) vyksta visas ugdymo procesas: pateikiamas 
visas kurso ar modulio turinys, bendraujama diskutuojant (forumuose, pokalbiuose ar elek-
troniniu paštu), atliekamos praktinės užduotys, vyksta darbas grupėse, o įgytos žinios bei 
gebėjimai tikrinami kompiuteriniais testais, vertinama automatinėmis priemonėmis ir 
pan.

VMA leidžia įvairius mokymosi scenarijus ir metodus. Panašiai, kaip ir tikroje moky-
mosi aplinkoje (pvz., klasėje, būrelyje), VMA siekiama padėti mokiniams mokytis, stebėti 
mokymosi procesą, tobulinti jo turinį. Taigi VMA galėtume apibūdinti kaip mokomosios 
medžiagos, užduočių, bendravimo ir vertinimo priemonių sistemą, leidžiančią lanksčiai 
valdyti ugdymo procesą (1 pav.).

1 pav. Bendrieji virtualios mokymosi aplinkos bruožai
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1 pav. Bendrieji virtualios mokymosi aplinkos bruožai

VMA pirmiausia pradėta naudoti aukštosiose mokyklose. Taip vyko užsienio šalyse, 
taip buvo ir Lietuvoje. Universitetai jau plačiai naudojasi virtualiomis mokymosi aplinkomis 
– taip studentams dėstoma vis didesnė dalis universiteto kursų. Kiek vėliau VMA imta diegti 
ir bendrojo lavinimo mokyklose. Aukštosiose mokyklose VMA dažniau naudojamos tradici-
niam nuotoliniam mokymuisi, kai dėstytojas ir studentas negali dažnai susitikti. Tačiau šis 
ugdymo modelis neatitinka bendrojo lavinimo mokyklų tikslų, todėl imama ieškoti kitokių 
VMA taikymo būdų, mokymasis mokykloje derinamas su pagalba namuose, ieškoma speci-
finių ugdymo sričių, kuriose virtualus mokymas būtų pageidautinas ir veiksmingas (pavyz-
džiui, darbui su itin gabiais vaikais).

Aptarus esminius virtualiosios mokymosi aplinkos bruožus, palyginkime juos su nuo-
toliniu mokymusi. Nuotolinis mokymasis yra bendresnė sąvoka, ja pirmiausia nusakomas 
mokinio ir mokytojo fizinis atstumas. Virtuali mokymosi aplinka yra viena iš veiksmin-
giausių priemonių nuotoliniam mokymui įgyvendinti. Taigi nuotolinį mokymąsi galima 
organizuoti įvairiai, pavyzdžiui, vaizdo konferencija. Netgi elektroninių laiškų su užduoti-
mis ir paaiškinimais siuntimas mokiniams galėtų būti vienas iš nuotolinio mokymo būdų. 
O VMA yra priemonė sistemingam, tvarkingam nuotoliniam mokymo būdui išreikšti, orga-
nizuoti mokymosi procesą.

Žr. priedą Nr. 2.  Informacinės komunikacinės technologijos.

Informacijos paieška internete

Visų pirma reikia pastebėti, kad lietuviškas interneto pavadinimas yra pasaulinis 
žiniatinklis arba tiesiog žiniatinklis. Internetas – tai paprasčiausias tinklas, kurį sudaro tar-
pusavyje sujungti ir vienas su kitu komunikuojantys kompiuteriai.

Naršymui internete naudojamos naršyklės. Jų būna įvairių:

Internet Explorer

FireFox

Google Chrome                        ir kt.
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Kaip vyksta naršymas

1. Pasileiskite interneto naršyklę, pvz. Internet Explorer                ar FireFox

2. Adreso juostoje įrašykite adresą, pvz. www.delfi.lt, ir spauskite Enter klavišą:

Informacijos įrašymas iš žiniatinklio

Informaciją galima įrašyti keliais būdais:
 � Nukopijuoti informaciją į savo kompiuterį;

 � Pažymėti naršyklėje Jus dominančios informacijos adresą (funkcija Favorite/
Bookmark);

Funkcija Favorite (mėgstamiausi):

1. Atsidarykite Jus dominantį puslapį, pvz.: www.delfi.lt;

2. Jei naudojate Internet Explorer naršyklę, viršuje spauskite užrašą Add to Favorites 
(pridėti prie mėgstamiausiųjų); 

3. Jei naudojate FireFox naršyklę, viršuje spauskite užrašą Bookmarks, tada Bookmark 
this page (pažymėti šį puslapį):
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Žr. priedą Informacinės komunikacinės technologijos.

Komunikacija IKT priemonių pagalba

Tobulėjančiame pasaulyje keičiasi ne tik aplinka, bet ir mes, mūsų tarpusavio ben-
dravimas. Tarpasmeninės komunikacijos priemonės vis labiau plinta mūsų kasdieniniame 
gyvenime. Ar kada būtume pagalvoję, kad bendrausime ir matysime žmogų kitame pasaulio 
krašte net neišėję iš namų? Neabejotina – visuotinė prieiga prie modernių multimodali-
nių komunikacijos sistemų turi didžiulį potencialą keisti bei praturtinti socialines sąvei-
kas tarp asmenų. Viena iš paprasčiausių šių dienų komunikacijos formų yra elektroninis 
paštas. Populiariausias iš jų yra kompanijos Google siūlomas paštas Gmail, tad jį toliau ir 
pristatysime. 

Elektroninė komunikacija (el. paštas)

Kas yra Gmail? 
Gmail – tai kompanijos Google el. pašto sistema, kurią pati Google apibūdina taip: 

„Gmail – tai naujos rūšies interneto paštas, sukurtas vadovaujantis idėja, kad el. paštas gali 
būti intuityvesnis, efektyvesnis ir naudingesnis“. 

Kaip juo naudotis?
Adreso juostoje (tai yra ta vieta, į kurią įvedame tinklalapio adresą), esančioje naršyklės 

viršuje, įrašome adresą www.gmail.com. Spaudžiame Enter ir atverčiamas www.gmail.com 
tinklalapis.

Tinklalapio apačioje matome mygtuką, leidžiantį sukurti paskyrą. Spaudžiame šį myg-
tuką, ir atveriamas langas (sukurti Google sąskaitą Gmail), kuriame pateiksime informaciją 
apie save ir taip susikursime savo elektroninį paštą. Reikės užpildyti čia matomus langelius.

Kaip registruotis?
Vardas – čia rašote savo vardą;
Pavardė – čia rašote savo pavardę;
Norimas naudotojo vardas – pasirenkate naudotojo vardu savo vardą ir pavardę ir juos 

įrašote į šį laukelį. Taigi Jūsų vartotojo vardas bus vardenispavardenis@gamil.com. Jūsų 
pasirinktas naudotojo vardas turi būti nuo 6 iki 30 simbolių. Į laukelį įrašius pasirinktą nau-
dotojo vardą, reikia spausti žemiau esantį mygtuką, kuris tikrina galimybę. Sistema pati-
krina, ar Jūsų pasirinktas naudotojo vardas nėra užimtas. Jeigu toks vardas jau yra užimtas, 
Jums pasiūlomos kelios galimybės, kokį panašų vardą Jūs galėtumėte pasirinkti. Tad Jūs 
renkatės iš pasirinktų vardų arba sugalvojate naują naudotojo vardą. Jeigu paspaudus myg-
tuką tikrinti galimybę matome užrašą, kad Jūsų pasirinktas naudotojo vardas yra galimas, 
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vadinasi, viskas gerai – galima tęsti toliau. Dėmesio: turite pasirinkti tokį naudotojo vardą, 
kurį prisiminsite ir ateityje;

Pasirinkite slaptažodį – jį vartosite kiekvieną kartą prisijungdami. Jūsų pasirinktas 
slaptažodis turėtų būti ne mažiau 8 simbolių. Šalia slaptažodžio laukelio matome užrašą 
slaptažodžio stiprumas. Jums įvedus savo pasirinktą slaptažodį, sistema nustato, ar šis slap-
tažodis yra sunkiai (stiprus) ar lengvai (silpnas) atspėjamas;

Iš naujo įveskite slaptažodį. Šiame laukelyje dar kartą įrašote savo pasirinktą slapta-
žodį, kad sistema patikrintų, ar nesuklydote jį rašydami;

Apsaugos klausimas – turite įrašyti klausimą, kurio atsakymą visada prisimintumėte;
Atsakymas – šiame langelyje įrašome prieš tai užrašyto klausimo atsakymą;
Papildomas el. paštas – šiame langelyje įrašomas kitas (jei tokį turite) Jūsų elektro-

ninio pašto adresas, kuris bus naudojamas Jūsų atpažinimui, jeigu iškiltų problemų arba 
pamirštumėte slaptažodį. Jeigu neturite kito elektroninio pašto, galite šio lauko nepildyti;

Vieta – šiame langelyje įrašoma valstybė, kurioje Jūs gyvenate. Dažniausiai jau yra 
pasiūloma Lietuva, tad nieko keisti nereikia;

Žodžio patikra – į šį langelį turite įrašyti žemiau matomus simbolius;
Paslaugos teikimo sąlygos – čia Jums reikėtų perskaityti žemiau esančią informaciją, 

kur pateiktos paslaugų teikimo sąlygos. Spausdami Aš sutinku, Jūs sutinkate su aukščiau 
pateiktomis Paslaugos sąlygomis ir Programos taisyklėmis bei Privatumo politika. Jeigu visos 
sąlygos Jus tenkina, spauskite žemiau esantį mygtuką Sutinku. Sukurkite sąskaitą.

Jeigu kur nors padarėte klaidų, sistema prašo pakartoti vieną ar kitą veiksmą, pvz., 
pakartoti slaptažodį. Padarykite tai ir iš naujo įrašykite simbolius į laukelį Žodžio patikra. 
Jeigu viskas yra gerai, toliau atsiveria langas, kuriame Jūs esate sveikinamas, sėkmingai 
prisijungęs prie Gmail.

Mokslininkų įrodyta, jog bene svarbiausias žmonių bendravimo aspektas yra regi-
moji komunikacija. Naujosios technologijos suteikia galimybę išvysti asmenis, su kuriais 
bendraujame, nesvarbu kokiame pasaulio krašte jie bebūtų. Labiausiai paplitusi tiesioginė 
vizualinė komunikacija yra vaizdo konferencijos. Jų vieta visuomet būna internetas. Pačios 
konferencijos yra dviejų rūšių: viešos ir uždaros. Prie viešų vaizdo konferencijų gali jungtis 
kiekvienas norintis, o į uždarą konferenciją patekti galima tik esant pakviestam jos šeimi-
ninko arba turint specialius prisijungimo duomenis. Pastarąsias ypač mėgsta verslininkai. 

Žr. priedą Informacinės komunikacinės technologijos.
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1.  Pasirinkto vieno iš nuotolinio mokymosi teigiamų aspektų lyginimas su 
tradicinėmis studijomis. Šios užduoties tikslas – įgyti komunikacijos internete 
gebėjimus. 

A.  Susiskirstykite į grupes po 3 mokinius;

B.  Aprašykite pasirinktą aspektą (4–5 psl.);

C. Parenkite pristatymo skaidres;

D.  Pristatykite savo darbą naudodamiesi vaizdo konferencijų įranga.

2. Socialinių įrankių aprašymas bei pristatymas.

A.  Mokiniai suskirstomi poromis;

B.  Viena mokinių pora pasirenka vieną socialinės tinklaveikos įrankį (FaceBook, 
Doodle, Skype, RSS, LinkedIn, Twitter ir pan.);

C.  Dirbdami drauge mokiniai parengia rašto darbą, kurį sudaro šios dalys:

 � Įvadas (trumpas socialinės tinklaveikos įrankio pristatymas. Pagrindinės 
funkcijos, tikslai);

 � Mokinių parinktas pavyzdys, kaip šį socialinės tinklaveikos įrankį galimą 
naudoti mokymosi procesuose;

 � Išvados.

Rašto darbo apimtis – iki 5 psl. (1,5 eilėtarpis, Times New Roman šriftas).

D.  Mokinių, dirbusių drauge, pora pristato pasirinktą įrankį. Kiti mokiniai yra 
išmokomi šiuo įrankiu naudotis.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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2013-04-20).
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http://www.studijuok.lt/course/33/google_galimybes_kaip_greitai_ir_teisingai_
ieskoti_informacijos_2.htm (Peržiūrėta 2013-04-20).

EKONOMIKOS TEORIJOS IR VERSLO PAGRINDAI

 � Rinkos ekonominė sistema;

 � Paklausa. Pasiūla. Rinkos pusiausvyros kaina;

 � Vartotojai. Taupytojai. Investuotojai;

 � Verslo organizavimas ir finansavimas;

 � Konkurencija ir rinkodara. 

Rinkos ekonominė sistema

Rinka yra tokia sistema, kai žmonės tarpusavyje gali laisvai mainytis. Žmogus, ten-
kindamas savo poreikius, perka prekes ir paslaugas. Visuomenės norai ir poreikiai yra beri-
biai, o ištekliai – labai riboti. Taigi ekonomika yra mokslas apie tai, kaip veiksmingiausiai 
naudoti turimus ribotus gamybos išteklius, kad būtų geriausiai patenkinti neriboti visuo-
menės poreikiai prekėms ir paslaugoms įsigyti. Skiriamos trys išteklių arba gamybos veiks-
nių grupės: gamtiniai, žmogiškieji ir kapitalo ištekliai. Dažnai į gamybos veiksnių sąrašą 
įtraukiamas ir verslumas. Verslumas – tai verslui pradėti ir jam tvarkyti reikalingi ypatingi 
asmeniniai žmogaus gebėjimai. Ekonomikos teoriją sudaro dvi dalys: mikroekonomika ir 
makroekonomika. Mikroekonomika – ekonomikos mokslo šaka, nagrinėjanti pavienių 
asmenų, šeimų, verslo įmonių, ūkio šakų bei kitų savarankiškai priimančiųjų sprendimus, 
ūkio subjektų veiklą. Makroekonomika – ekonomikos mokslo šaka, nagrinėjanti naciona-
linę ekonomikos sistemą kaip visumą. 

Paklausa. Pasiūla. Rinkos pusiausvyros kaina

Paklausa – konkrečių prekių ar paslaugų kiekiai, kuriuos vartotojai (pirkėjai) kon-
krečiu metu nori ir gali įsigyti įvairiomis kainomis. Konkrečių produktų paklausos kiekiai 
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kinta. Paklausos pokytį gali sukelti šių veiksnių kitimas: pajamų, pakaitalų kainų, pirkėjų 
skaičiaus, komplektinių produktų kainų, lūkesčių, skonių ir įpročių kitimas. Pasiūla – įvai-
rūs konkrečios prekės kiekiai, kuriuos gamintojai konkrečiu metu nori ir gali parduoti skir-
tingomis tos prekės kainomis. Gamintojai dažniausia kurį nors produktą siūlo už didesnę 
kainą, nes jie siekia pelno. Rinkos pusiausvyros kaina, arba tiesiog rinkos kaina, – kaina, 
kuri suderina pirkėjų norimą pirkti prekės kiekį su pardavėjų norimu parduoti kiekiu. Kai 
prekės kaina yra mažesnė ar didesnė už rinkos kainą, susidaro tos prekės stoka arba perte-
klius. Konkurencija rinkoje tai pašalina.

Vartotojai. Taupytojai. Investuotojai

Vartotojas yra žmogus, turintis pajamas ir perkantis prekės ir paslaugas asmeniniam 
naudojimui. Pajamų rūšys: darbo užmokestis, alga, nuoma, palūkanos, pelnas. Asmeninio 
biudžeto sudarymas vartotojams ir taupytojams padėtų teisingai pasirinkti. Taupyti ir inves-
tuoti reikėtų laisvas lėšas. Laisvos lėšos – tai pajamos atėmus išlaidas. Pradedant taupyti, 
labai svarbu nustatyti finansinius tikslus, įvertinti pajamas, suplanuoti išlaidas. Investuojant 
pinigus, reikia įvertinti tris kriterijus: saugumą, pelningumą, likvidumą. Asmeninį turtą 
galima didinti ir kitais būdais. Populiariausios draudimo formos: gyvybės, sveikatos, turto, 
civilinės atsakomybės draudimas.

Verslo organizavimas ir finansavimas

Verslą paranku pradėti, kai atsiranda netikėta galimybė, keičiasi rinkos sąlygos, įsta-
tymai, kyla idėja, kaip patobulinti jau esamą gaminį, sukuriamas esamo produkto pakaita-
las ar produktas, kurio nėra rinkoje. Verslininkas – tai asmuo, kuris imasi rizikos sukurti 
naują produktą arba įdiegti geresnį komercinės veiklos būdą. Pagrindinės verslo organiza-
vimo formos: individualioji įmonė, ūkinė bendrija, bendrovė, ne pelno organizacija, valsty-
binė įmonė, kooperatyvas. Finansų rinkoje vyksta pinigų mainai tarp norinčių pasiskolinti 
ir taupytojų. Skiriamos trumpalaikio ir ilgalaikio finansavimo formos. Finansų ataskaitos: 
įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir kt.

Konkurencija ir rinkodara

Konkurencija – pirkėjų ir pardavėjų varžymasis perkant ir parduodant išteklius bei 
gaminius. Rinkos struktūros tipai: tobuloji konkurencija, monopolinė konkurencija, oligo-
polija, monopolija. Rinkos ekonomikos sąlygomis sėkmingose rinkose egzistuoja konkuren-
cija. Verslininkai turi peržiūrėti savo tikslus, žinoti savo pirkėjų poreikius ir siekti aplenkti 
konkurentus. Rinkodara – tai veikla, kuria siekiama tenkinti vartotojų poreikius mainų 
procese. Rinkodaros dėmenys: produktas, kaina, pardavimų rėmimas, pardavimo vieta. 
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Rinkodaros funkcijos: informacijos surinkimas, produkto pardavimas, finansavimas, stan-
dartizavimas ir klasifikavimas, rizikos vadyba.

1. Prisiminkite, kaip didieji prekybos centrai tenkina jūsų, kaip kliento, poreikius. 
Aprašykite, kaip nustatysite savo būsimo kliento poreikius;

2. Sukurkite planuojamos teikti paslaugos reklamą;

3. Atlikite testą. Grafoje Atsakymas įrašykite pasirinkto atsakymo varianto raidę. 

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

EIL. 
NR. KLAUSIMAS ATSAKYMŲ VARIANTAI ATSAKYMAS

1. Kas rinkos 
ekonomikoje 
lemia prekių 
ir paslaugų 
gamybą?

A. Laisvieji mainai;

B. Stygius;

C. Vyriausybė; 

D. Bankai.

2. Kas yra verslas? A. Veikla, teikianti naudą visiems; 

B. Veikla, susieta su prekių gamyba; 

C. Veikla siekiant gauti pelną; 

D. Visi atsakymai teisingi.

3. Ką vadiname 
paslauga?

A. Bet kokia nauda, kurią viena pusė gali 
pasiūlyti kitai;

B. Veikla, kuri nekuria ir neperdirba fizinių 
produktų;

C. Veikla, kuri kuria ir perdirba fizinius 
produktus;

D. Neapčiuopiama veikla, pasireiškianti 
vartotojui sąveikaujant su paslaugos teikėju.

4. Rinka egzistuoja 
ten, kur:

A. Vartotojai reiškia savo poreikius ir norus;

B. Gaminiai yra reklamuojami;

C. Vyriausybė ir komersantai stato parduotuves;

D. Pirkėjai ir pardavėjai už pinigus keičiasi 
prekėmis ir paslaugomis.
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5. Kas būdinga 
rinkos 
ekonomikai?

A. Tradicijos ir papročiai;

B. Privati nuosavybė, konkurencija ir kainų 
sistema;

C. Planinė ekonomika ir valstybės nuosavybė;

D. Vergvaldžių ir vergų santykiai.

6. Kas yra pelnas? A. Produkcija įmonės sandėlyje;

B. Įmonės pajamos, gautos už parduotą 
produkciją; 

C. Pajamų ir sąnaudų skirtumas;

D. Atlyginimas už darbą.

7. Kokios yra 
verslininkystės 
rūšys?

A. Gamybinė, komercinė, finansinė;

B. Gamybinė ir bankinė;

C. Komercinė ir gamybinė;

D. Finansinė ir parduotuvinė.

8. Jei produkto 
paklausa didėja 
greičiau už 
pasiūlą, kaip 
kis rinkos 
pusiausvyros 
kaina?

A. Kris;

B. Pakils;

C. Liks nepakitusi;

D. Nepakanka informacijos atsakyti į klausimą.

9. Konkurencija 
yra svarbi, nes:

A. Apriboja pasiūlos ir paklausos padarinius;

B. Pašalina pelno siekimą;

C. Skatina gamintojus našiau dirbti;

D. Sukuria rinką, kurioje gamintojai kontroliuoja 
kainas.

10. Žmonės, kurie 
savo santaupas 
investuoja į 
akcijas:

A. Užsidirba pinigų, jei parduoda tas akcijas už 
didesnę kainą nei jas pirko;

B. Gauna daug pelno;

C. Investuoja su labai maža rizika;

D. Nedalyvauja šalies finansų rinkoje.
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Priedas Nr. 3. Ekonomikos ir verslo pagrindai. 

REKOMENDUOJAMAS LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. *Ekonomika ir verslas (2008). Vilnius: LJA. 

2. Autorių kolektyvas (2006). Ekonomika. Kaunas: VDU leidykla.

3. *Makutėnas V., Makutėnienė D. (2003). Ekonomika. Kaunas: Šviesa.

4. *Maldeikienė A. (2004). Ekonomika. Vilnius: Tyto alba.

5. Martinkus B., Žilinkas V. (2001). Ekonomikos pagrindai. Kaunas: Technologija.

6. Snieška V. ir kt. (2006). Mikroekonomika. Kaunas: Technologija. 

Pastaba: * pažymėti leidiniai skirti mokiniams, kurie vidurinėje mokykloje nebuvo pasi-
rinkę ekonomikos ir verslo mokomojo dalyko.

ESTETINIS POŽIŪRIS Į PASAULĮ

 � Estetikos samprata;

 � Estetinės kategorijos;

 � Estetinis pasaulio suvokimas.

Estetikos samprata 

Estetikos mokslo užuomazgos atsirado prieš 2500 m. senovės Egipte, Indijoje, Kinijoje 
ir išsivystė senovės Graikijoje.

Šiuolaikinėje estetikoje galima išskirti 3 pagrindinius estetikos objekto traktavimus:
1. Estetika – tai mokslas apie meną;

2. Estetika – tai mokslas apie grožį;

3. Estetika – tai mokslas apie bendriausius estetinio pasaulio pažinimo dėsningumus.

Estetikoje galima išskirti 3 skirtingos paskirties objektų grupes:
1. Natūralūs gamtos objektai;

2. Naudojimui skirti daiktai;

3. Specialiai sukurti objektai – meno kūriniai. Jie turi didžiausią estetinę vertę.

Skonį formuoja bendroji kultūra, estetinis auklėjimas. Estetinio auklėjimo tikslas 
– formuoti savitą, estetinį žmogaus santykį su tikrove, su pasauliu: išugdyti sugebėjimą 
pajusti grožį mus supančioje aplinkoje, kelti žmogaus kultūrą.

II MODULIS. DUOMENŲ SURINKIMAS IR PATEIKIMAS 
KIRPIMO PROGRAMOS KONTEKSTE

40 Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



Estetinės kategorijos

Tikrovei estetiškai suvokti bei vertinti yra sukurtos estetinės kategorijos, apibūdinan-
čios tam tikrus estetinius reiškinius. Pagrindinės estetinės kategorijos – grožis, tragišku-
mas ir komiškumas. Šalia jų grupuojasi kitos kategorijos: kilnumas, graudumas, herojiš-
kumas, didingumas ir t. t.

Nė vienas estetinis reiškinys negali būti visiškai atskleistas nepasitelkus grožio kate-
gorijos. Ja remdamiesi galime estetiškai įvertinti gamtą, visuomenės gyvenimą, meno kūri-
nius. Harmonija, darna žmogui asocijuojasi su grožiu. Gražu yra tai, kas atitinka žmogaus 
supratimą apie tobulą gyvenimą, kas atitinka žmogaus idealą.

Tragiškumo pagrindas yra įvairūs visuomeninio gyvenimo susidūrimai, konfliktai, 
nesutaikomų jėgų kova. Ši kova dažnai neša kančias ir pražūtį didvyriškiems kovotojams ir 
baigiasi tragiškai.

Tragiškumas gali būti tik ten, kur vyksta kova vardan kilnių visuomeninių idealų.
Komiškumui būdingi prieštaravimai, kurių pobūdis susijęs su neigiamais, bjauriais 

reiškiniais, su atskirų žmonių arba visuomenės grupių ydomis bei trūkumais. Komiškumui 
suvokti yra reikalingas išvystytas estetinis komiškumo jausmas, vadinamas humoru.

Estetinis pasaulio suvokimas

Estetinis žmogaus požiūris į pasaulį ir estetinė veikla atsirado ir išsivystė darbo eigoje.
Estetinis požiūris yra emocinis. Tai – savitas dvasinis pergyvenimas. Mes džiaugia-

mės, gėrimės, užjaučiame, bjaurimės, piktinamės. Estetinį požiūrį išreiškiame teigiamu ar 
neigiamu daikto ar reiškinio vertinimu: vieni daiktai mus žavi ir džiugina, kiti atstumia savo 
bjaurumu, vieni reiškiniai kelia pasigėrėjimą, kiti – pajuoką ir t. t. Estetinį požiūrį į pasaulį 
mes įkūnijame savo estetine veikla, kuri pasireiškia įvairiose gyvenimo srityse – mokykloje, 
darbe, buityje ir t. t. Visapusišką estetinį žmogaus požiūrį į tikrovę išreiškia menas. 

Kuo jautresnis žmogus grožiui, tuo labiau jis bus nepakantus bjaurumui, stengsis tobu-
linti gyvenimą. Išvystytas estetinis požiūris į pasaulį – pirmiausia siekis kurti naują grožį 
visose gyvenimo srityse, o ne tik grožio stebėjimas. Todėl taip svarbu išugdyti grožio jausmą.

Estetiškai mes suvokiame ir vertiname tikrovę turėdami prieš akis tam tikrą estetinį 
(grožio) idealą. Estetinis idealas – tobulo gyvenimo ir tobulo žmogaus įsivaizdavimas. Šį 
jausmą išugdo realus gyvenimas. Įvairiose epochose estetiniam idealui priklausė kilnios 
dvasinės žmogaus savybės, siekis grožio, gėrio. Estetinį idealą įkūnija menas.

Estetinio idealo pagrindu formuojasi estetinis skonis. Estetinis skonis – žmogaus 
sugebėjimas estetiškai vertinti įvairius gamtos reiškinius bei meno kūrinius, kurti estetiškai 
vertingus daiktus. Estetinis skonis yra emocinio pobūdžio. Jis pasireiškia kiekvienu atskiru 
atveju, kaip mes tiesiogiai suvokiame konkrečius reiškinius. Kiekvieno mūsų estetiniai sko-
niai yra skirtingi. Skonis yra individualesnis negu estetinis idealas. 
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1. Ką nagrinėja estetika?

2.  Kur pritaikysite estetikos žinias savo profesinėje veikloje?

3.  Kuo skiriasi estetika nuo etikos?

4.  Ar tai, kas gražu, yra vertinga?

5.  Parašykite savo nuomonę, pratęsdami mintį ir pateikdami bent vieną pavyzdį: 
„Estetiška darbuotojo išvaizda turi svarbią reikšmę bendravime su vartotoju 
(klientu), nes …“

6.  Kokius bendravimo principus taikysite bendraudami su vartotoju (klientu)?

7.  Ką Šv. Tomas Akvinietis kalbėjo apie grožį ir kokias savybes jam priskiria?

8.  Kas yra moralė, ir kodėl ji mums reikalinga?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

II MODULIS. DUOMENŲ SURINKIMAS IR PATEIKIMAS 
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REKOMENDUOJAMAS LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Andrijauskas A. (1995). Grožis ir menas. Vilnius: VDA leidykla.

2. Estetikos enciklopedija (2010). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.

BENDROSIOS ŽINIOS APIE CIVILINĘ SAUGĄ IR GELBĖJIMO SISTEMĄ

 � Gyventojų apsauga ekstremalios situacijos metu;

 � Ekstremalios situacijos, jų kvalifikavimas, priežastys, galimi padariniai;

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų, visų ūkio 
subjektų, visuomeninių organizacijų, gyventojų pasirengimą ekstremaliai situacijai, veiks-
mus jai susidarius, padarinių šalinimą, visų valstybės išteklių panaudojimą gyventojams 
išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios ekstrema-
lios situacijos poveikio apsaugoti, aktyviai šiuose procesuose dalyvaujant piliečiams.
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Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tikslai:
1. Sudaryti sąlygas valstybės institucijoms, ūkio subjektams ir gyventojams pereiti 

iš įprastų gyvenimo (darbo) sąlygų į ekstremalios situacijos padėtį patiriant kuo 
mažesnius nuostolius, išlaikyti rimtį, išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, 
apsaugoti aplinką nuo ekstremalios situacijos poveikio;

2. Užtikrinti optimalų valstybės išteklių panaudojimą gyventojų saugumui užtikrinti, 
šalies ūkio gyvybingumui palaikyti, ekstremalių situacijų židiniams lokalizuoti ir 
jų padariniams šalinti;

3. Ruošti visuomenę praktiniams veiksmams ekstremalių situacijų atvejais, skatinti 
visuomenės iniciatyvą šiose srityse ir stiprinti pasitikėjimą civilinės saugos bei 
gelbėjimo sistemos veikla.

Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemą sudaro:
 � Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija;

 � Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos ir jam pavaldžios įstaigos;

 � Ministerijos, valstybės ir savivaldybių institucijos, savivaldybių priešgaisrinės ir 
kitos civilinės saugos tarnybos, ūkio subjektai, įstaigos;

 � Aplinkos stebėjimo ir laboratorinės kontrolės tinklas.

Atsižvelgdama į ekstremalių situacijų priežastis, pobūdį ir keliamą grėsmę, civilinės 
saugos ir gelbėjimo sistema įgyvendina šiuos uždavinius:

1. Perspėja gyventojus apie gresiančią ekstremalią situaciją, informuoja apie jos gali-
mus padarinius ir priemones jiems likviduoti;

2. Atlieka ekstremalių situacijų prevenciją;

3. Organizuoja gyventojų aprūpinimą individualiosiomis ir kolektyvinėmis apsaugos 
priemonėmis;

4. Žvalgo ir žymi pavojaus židinius;

5. Gesina gaisrus;

6. Atlieka gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus;

7. Palaiko viešąją tvarką nelaimės rajone;

8. Teikia medicinos pagalbą ir vykdo visuomenės sveikatos priežiūrą ekstremalių 
situacijų atvejais;

9. Evakuoja žmones ir turtą iš pavojingų teritorijų;

10. Vykdo sanitarinį švarinimą ir kitas kenksmingumo šalinimo priemones;
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1. Organizuoja laikiną nukentėjusiųjų apgyvendinimą ir materialinį aprūpinimą;

2. Organizuoja žuvusiųjų laidojimą;

3. Organizuoja nutrauktą būtiniausių komunalinių paslaugų teikimą;

4. Teikia pagalbą gyvybiškai svarbiems objektams išsaugoti;

5. Kaupia gyvybiškai svarbių materialinių vertybių atsargas;

6. Moko vadovus, darbuotojus, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgas bei gel-
bėjimo veiksmų ekstremalių situacijų atvejais;

7. Tiria ir analizuoja ekstremalių įvykių priežastis.

Pagrindinis dokumentas, kuris reglamentuoja ir nustato tvarkas civilinės saugos sri-
tyje, – Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos gyventojų teisės civilinės saugos srityje:
 � Ekstremalių situacijų ar jų pavojaus atvejais turi teisę į gyvybės ir sveikatos 

apsaugą, materialinę ir finansinę paramą;

 � Gauti informaciją apie galimus pavojus ir rekomendacijas kaip nuo jų apsisaugoti 
arba sumažinti pavojų savo ir kitų žmonių sveikatai.

Lietuvoje yra gana daug ekstremalių situacijų šaltinių, galinčių sukelti daugelio žmonių 
žūtį ar pakenkti sveikatai.

Ekstremali situacija – padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar 
socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir kelia staigų bei didelį pavojų žmonių gyvy-
bei ar sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuostolius.

Ekstremalus įvykis – nustatytus kriterijus pasiekęs ar viršijęs gamtinio, techninio, 
ekologinio ar socialinio pobūdžio įvykis, keliantis pavojų žmonėms, jų fiziologinėms ar soci-
alinėms gyvenimo sąlygoms, turtui, ūkiui ir aplinkai.

Ekstremalių situacijų priežasčių rūšys skirstomos į keturias grupes: gamtinės, techni-
nės, ekologinės, socialinės.

Gamtinės – ryškūs klimato sąlygų pakitimai, sukeliantys stichines nelaimes, masi-
nius miškų ir durpynų gaisrus, geologiškai pavojingus reiškinius, ypač pavojingas arba 
masines epidemijas, epizootijas, epifitotijas.

Techninės – įvairių technologinių procesų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta 
sprogimai, patenka į aplinką cheminiai ir radioaktyvieji teršalai, griūva pastatai, įvyksta 
įvairių transporto rūšių, energetikos, magistralių vamzdynų avarijos ir kiti ekstremalūs įvy-
kiai, būdingi pramonės objektams ir komunikacijoms.
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Ekologinės – priežastys, sukeliančios sausumos būklės, atmosferos sudėties ir savy-
bių, hidrosferos būsenos pakitimus.

Socialinės – masinės riaušės ir neramumai, blokados, provokacijos, diversijos, teroro 
aktai, taip pat kariniai veiksmai Lietuvos ar kaimyninės valstybės teritorijoje.

Civilinės saugos signalai

Siekdama paspartinti ir supaprastinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situ-
acijas perdavimą, Lietuvos Respublikos vyriausybė patvirtino civilinės saugos signalų sąrašą 
ir jų paskelbimo tvarką. Iš viso nustatyti 8 signalai:

 � Dėmesio visiems;

 � Radiacinis pavojus;

 � Cheminis pavojus;

 � Katastrofinis užtvindymas;

 � Potvynio pavojus;

 � Uragano pavojus;

 � Oro pavojus;

 � Oro pavojaus atšaukimas.

Parašyti rašto darbą apie civilinės saugos įtaką kasdieniniam žmonių gyvenimui 
(apimtis 2 psl.).

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

Priedai. Civilinės saugos pateiktys. 

REKOMENDUOJAMAS LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Kučinskas S. (2009). Civilinė sauga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

2. Civilinė sauga dideliems ir mažiems (2007). Prieiga internete http://pdfknygos.
com/wp-content/uploads/2013/06/
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SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMO, ELEKTROSAUGOS, PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS IR 
DARBO HIGIENOS REIKALAVIMAI

 � Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindinės sąvokos ir samprata;

 � Žmogus. Jo psichofizinės savybės, sąveika su aplinka. Ekologija;

 � Rizikos veiksniai, turintys įtakos žmogaus darbingumui ir sveikatai;

 � Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos;

 � Saugių ir sveikų darbo sąlygų formavimas. Instruktavimas, mokymas, 
atestavimas;

 � Darbdavio ir darbuotojo teisės ir pareigos. Darbo ir poilsio režimas;

 � Elektrosauga;

 � Priešgaisrinė sauga;

 � Pirmoji pagalba nukentėjusiajam.

Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindinės sąvokos ir samprata

Darbuotojų sauga ir sveikata nagrinėja teisines darbuotojų saugos ir sveikatos orga-
nizavimo normas, darbo sąlygų gerinimo būdus, gamybinių traumų, apsinuodijimų ir pro-
fesinių ligų profilaktikos klausimus, saugius technologinius procesus, saugos nuo elektros 
būdus, darbo higienos, gamybinės sanitarijos klausimus, saugios statybos ir remonto būdus, 
apsaugos nuo gaisrų, sprogimų, avarijų būdus bei technikos priemones, keliamus reikalavi-
mus įmonėms projektuoti, planuoti, eksploatuoti.

Žmogus. Jo psichofizinės savybės, sąveika su aplinka. Ekologija

Dirbančio žmogaus organizmas reaguoja į daugelį įvairių dirgiklių: darbo operacijų 
trukmę, klausos, uoslės, regėjimo ir lytėjimo organų poveikį. Darbo sąlygos labai įvairios ir 
sudėtingos, dažnai išsiskiria daug šilumos, drėgmės, kenksmingų ir nuodingų medžiagų, 
didžiulį triukšmą kelia virpantys mechanizmai, prietaisai. Šie nepalankūs gamybiniai 
veiksniai profesiniu požiūriu yra žalingi. Jie sukelia profesines ligas, apsinuodijimus, didina 
traumų ir ligų tikimybę. Todėl labai svarbu nustatyti, kokie gamybiniai veiksniai yra pavo-
jingi, išsiaiškinti jų poveikį žmogaus organizmui ir gamtai bei imtis apsaugos priemonių.

Rizikos veiksniai, turintys įtakos žmogaus darbingumui ir sveikatai

Kenksmingas veiksnys – darbo aplinkoje esantis rizikos veiksnys, kuris veikdamas 
darbuotojo sveikatą gali sukelti ligą ar profesinę ligą, ir kurio ilgalaikis poveikis gali būti 
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pavojingas gyvybei. Kenksmingu veiksniu gali būti gamybiniai aerozoliai, organinės, neor-
ganinės dulkės, vibracija, gamybinis triukšmas, lazerinis spinduliavimas, elektromagne-
tiniai laukai, aukšta arba žema temperatūra, padidėjęs atmosferos slėgis, nuodingosios 
medžiagos ir kt..

Pavojingas veiksnys – darbo aplinkoje esantis rizikos veiksnys, dėl kurio darbuotojas 
gali patirti ūmių sveikatos sutrikimų ar mirti (elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos normų 
pažeidimai ir kt.). Didelę įtaką darbingumui ir sveikatai turi socialiniai veiksniai: darbo san-
tykiai, stresas.

Nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos

Nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį darbo laiku, 
nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe, kurio padarinys – 
darbuotojo trauma (lengva, sunki, mirtina). Įvykis darbe, kai darbuotojas mirė dėl ligos, 
nesusijusios su darbu, nepriskiriamas nelaimingam atsitikimui darbe. Nelaimingi atsitiki-
mai klasifikuojami pagal pasekmes: lengvi, sunkūs, mirtini; pagal nukentėjusiųjų skaičių 
– pavieniai, grupiniai; pagal ryšį su darbu – susiję su darbu (taip pat pakeliui į darbą arba iš 
darbo) ir nesusiję su darbu. Nelaimingų atsitikimų priežastys gali būti techninės, organiza-
cinės, sanitarinės.

Profesinė liga – ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar 
daugiau kenksmingų arba pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nustatyta tvarka pripažintas 
profesine liga. Profesinės ligos gali būti ūmios ir lėtinės. Jas sukeliantys veiksniai: cheminės 
medžiagos, dulkės (aerozoliai), biologiniai, fiziniai veiksniai, įtampa darbe ir kt.

Saugių ir sveikų darbo sąlygų formavimas. Instruktavimas, mokymas, atestavimas

Darbuotojai turi būti supažindinti su saugiais darbo būdais, mokomi saugių darbo 
metodų nepriklausomai nuo darbo stažo, kvalifikacijos, gamybos pobūdžio. Šiuo tikslu vyk-
domas instruktavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pagal nustatyta tvarka 
patvirtintas instrukcijas. Instruktavimaibūna šie: įvadinis, darbo vietoje (pirminis, periodi-
nis, papildomas), specialusis.

Darbdavių, darbuotojų, padalinių vadovų atestavimas vykdomas baigus mokymo pro-
gramą, pareikalavus darbdaviui, pasikeitus darbo pobūdžiui, užfiksavus darbo pažeidimą, 
praėjus penkerių metų laikotarpiui nuo atestacijos.
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Darbdavio ir  darbuotojo teisės ir pareigos. Darbo ir poilsio režimas

Darbdavys turi teisę reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi darbuotojų saugos ir sveika-
tos norminių aktų; skirti drausmines baudas pažeidusiems saugos ir sveikatos norminius 
aktus; gauti iš valstybinio valdymo institucijų informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą; 
perduoti dalį teisių ir pareigų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais įgaliotam asmeniui.

Darbdavio pareigos: darbdavys privalo instruktuoti darbuotojus apie saugų darbą, 
sudarydamas sutartį, perkeldamas į kitą darbą, keisdamas darbo pobūdį, procesus, gamy-
bos technologiją, darbo sąlygas, pasikeitus saugos darbe standartams, normoms, instrukci-
joms. Darbdavys nemokamai duoda darbuotojams individualias ir kolektyvines saugos prie-
mones. Nelaimingų atsitikimų atvejais darbdavys privalo garantuoti darbuotojams skubią 
medicinos pagalbą.

Darbuotojai turi teisę reikalauti, kad darbdavys garantuotų darbuotojų saugą ir svei-
katą, aprūpintų darbo drabužiais, individualiomis saugos priemonėmis, sužinoti iš darbda-
vio apie jų darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir pavojingus veiksnius, atsisa-
kyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai ir gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai 
atlikti nėra išmokyti, nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai 
dėl nesaugių darbo sąlygų.

Darbuotojų pareigos: darbuotojai privalo saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų svei-
katai, mokėti saugiai dirbti, susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų 
reikalavimais ir juos vykdyti, laikytis mašinų ir mechanizmų eksploatavimo taisyklių, dar-
buotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo prie-
monėmis ir apie tai pranešti darbdaviui.

Darbo ir poilsio režimus reglamentuoja Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 40 
straipsnis.

Elektrosauga

Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui priklauso nuo šių veiksnių: kūno elek-
trinės varžos, srovės stiprumo, dažnio, srovės tekėjimo trukmės, srovės kelio,  rūšies (nuola-
tinė, kintama). Galimos traumos, kurias sukelia elektros srovė: nudegimai, elektros smūgis, 
elektros šokas. Saugumui užtikrinti, eksploatuojant elektros įrenginius, taikomos organi-
zacinės ir techninės priemonės. Pagrindiniai elektrosaugos būdai: įžeminimas ir įnulini-
mas. Įžeminimas – tai elektros įrenginių srovei laidžių korpusų sujungimas elektros gran-
dine su žeme, siekiant apsaugoti žmogų nuo srovės, kurią sukelia atsitiktinai atsiradusi 
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įtampa tarp korpuso ir žemės.  Įnulinimas – tai elektros srovei laidžių korpusų ir kitų kons-
trukcijų dalių sujungimas elektros grandine su įžemintu maitinimo tinklo nuliniu laidu. 

Priešgaisrinė sauga

Degimas – greita medžiagų oksidacijos reakcija, kurios metu išsiskiria šiluma ir šviesa 
(liepsna). Degimo procesui būtini veiksniai: degi medžiaga, oksidatorius, uždegimo šalti-
nis. Gaisras – nekontroliuojamas degimo procesas, kai susidaro materialiniai nuostoliai. 
Gaisrų kilimo priežastimi gali būti neatsargus elgesys su ugnimi, netvarkingi elektros įren-
giniai ir jų naudojimo taisyklių pažeidimas, neatsargus elgesys su šildymo prietaisais ir kt. 
Pagrindiniai gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Dažniausiai naudojamos gesi-
nimo priemonės: vanduo, vandens garai, putos, apdangalai, smėlis ir kt. Gaisrui gesinti 
naudojami gesintuvai parenkami pagal gesinančias medžiagas: putas, skystį, angliarūgštę, 
aerozolį, miltelius,  gali būti ir kombinuoti.

Pirmoji pagalba nukentėjusiajam

Darbuotojai privalo žinoti pirmosios pagalbos suteikimo būdus esant nedidelėms trau-
moms: susimušus, patempus raiščius, susižeidus, kraujuojant, apsinuodijus dujomis ar 
garais ir nukentėjus nuo elektros srovės. Tikrinama visų ateinančiųjų dirbti ir dirbančiųjų 
didesnio pavojingumo ar kenksmingomis sąlygomis sveikata. Įmonėje turi būti pirmosios 
medicinos pagalbos vaistinėlių, nuolat papildomų medikamentais, tvarsliava. Jei darbuoto-
jas gavo traumą, būtina skubiai suteikti pirmąją medicinos pagalbą.

Pažymėkite vieną teisingą atsakymą:

1. Kas yra darbuotojų sauga ir sveikata?

A.  Tai – darbuotojų mokymas;

B.  Profilaktinės priemonės, kaip išsaugoti sveikatą;

C.  Visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir 
gyvybei išsaugoti.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

2. Kenksmingas veiksnys:

A.  Darbo aplinkos veiksnys, dėl kurio susidarius atsitiktinėms aplinkybėms, 
darbuotojas gali būti traumuotas, gali žūti arba ūmiai pablogėti jo sveikata;

B.  Darbo aplinkoje esantis rizikos veiksnys, kuris, veikdamas darbuotojo sveikatą, 
gali sukelti profesinę ligą, o jo ilgalaikis poveikis gali būti pavojingas gyvybei;

C.  Ūmus darbuotojo sveikatos pakenkimas.

3.  Profesinė liga – tai:

A.  Darbo metu darbo vietoje patirta trauma;

B.  Ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė kenksmingas 
veiksnys;

C.  Nelaimingas atsitikimas važiuojant į darbą.

4. Kada darbdavys turi teisę darbuotoją atleisti iš darbo?

A.  Jei per dvylika mėnesių darbuotojas jau buvo gavęs drausminę nuobaudą;

B.  Jei darbuotojas gavo dvi drausmines nuobaudas per pastaruosius dvylika 
mėnesių;

C.  Abu variantai teisingi.

5.  Darbuotojai privalo:

A.  Pasitikrinti sveikatą;

B.  Nenaudoti individualių apsaugos priemonių;

C.  Dirbti su techniškai netvarkingomis priemonėmis, jei jos dar veikia.

6.  Kas yra įvadinis instruktavimas?

A.  Instruktuojami darbuotojai ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių;
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B.  Instruktuojami visi darbuotojai, sudarantys darbo sutartį;

C.  Įvadinį instruktavimą privalo išklausyti darbuotojai, dirbantys pagal paskyras 
– leidimus.

7.  Norint sustabdyti arterinį kraujavimą reikia:

A.  Pakelti galūnę, uždėti timpą aukščiau žaizdos ir ją užveržti, po to kreiptis į 
gydytoją. Taip pat uždėti sterilų tvarstį ant žaizdos;

B.  Užtenka uždėti tvarstį;

C.  Reikia plauti 15 minučių po tekančiu vėsiu vandeniu.

8.  Ko negalima daryti nudegus?

A.  Tepti riebalais;

B.  Uždėti sterilų tvarstį;

C.  Jei nudegimas dėl stiprios rūgšties, plauti 15 min. tekančiu vandeniu.

9.  Kaip atpalaiduoti darbuotoją nuo elektros srovės?

A.  Paimti už rankos ir atitraukti;

B.  Pastumti;

C.  Stengtis atpalaiduoti su izoliacine medžiaga: medžiu, guma ir kt., išjungti 
elektros srovę.

10.  Kuriuo iš šių atvejų yra pažeistos priešgaisrinės saugos taisyklės?

A.  Darbuotojai nemoka naudotis gaisro gesinimo priemonėmis;

B.  Evakuacijos keliai yra laisvai praeinami;

C.  Rūkoma tik tam skirtose vietose.
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Priedas Nr. 4. Darbuotojų sauga ir sveikata. 

REKOMENDUOJAMAS LITERATŪROS SĄRAŠAS
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vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas 2012 m. rugpjūčio 10 Nr. V-241 
(VŽ Nr. 96) Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo.

4. Gražulevičienė R., (2002). Žmogaus ekologija. Kaunas: VDU leidykla.
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „GENEALOGINIS MEDIS“

Kirpimo programoje modulio „Duomenų surinkimas ir pateikimas“ žinios ir gebėji-
mai įtvirtinami kūrybiniu projektu „Genealoginis medis“. Jo metu integruojamas profesi-
nių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebė-
jimą susieti kompetenciją surinkti ir pateikti duomenis su profesinėmis vertybėmis, atlieka 
patirties refleksiją ir ją įvertina.

Įtvirtinimo metodai. Kompetencijos įtvirtinimo formą ir būdą mokinys pasirenka 
individualiai. Galimi veiklos būdai: individualus arba grupinis darbas klasėje, individualus 
arba grupinis savarankiškas darbas (su konsultacija klasėje). Kūrybinio projekto pristatymo 
forma yra laisvai pasirenkama: referatas, iliustravimas, demonstravimas ir kt. 

Praktinė užduotis: mokiniai (individualiai ar grupėje) pasirenka kūrybinio pro-
jekto potemę, kurios tyrimo objektas – pristatyti istorinius šukuosenų formavimo etapus. 
Mokiniai gauna užduotį surinkti informaciją apie pasirinktą potemę. Tai jie gali padaryti 
naršydami internetinėje erdvėje, peržiūrėdami rekomenduotus filmus, skaitydami, ana-
lizuodami nurodytą literatūrą. Surinktą medžiagą mokiniai turi susisteminti ir paruošti 
pristatymą pasirinktu būdu: tai gali būti pranešimas naudojant skaidres, fotografijų pri-
statymas, vaidybinių situacijų paruošimas, referatas ir kt. Projekto pristatymo metu moki-
niai turi argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti kūrybinio projekto tikslą ir siekiamą 
rezultatą, išdėstyti projekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei 
buvo dirbama grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panaudoti pro-
jekte, pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti vertybines 
nuostatas, po projekto pristatymo pateikiami refleksiniai klausimai, leidžiantys permąstyti 
įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu.  

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO 
DALYKŲ PAGRINDINES ŽINIAS IR GEBĖJIMUS 
REALIZUOJANT KŪRYBINĮ INTEGRUOTĄ 
PROJEKTĄ „GENEALOGINIS MEDIS“

02
Uždavinys

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti bendrojo profesinio mokymo žinias ir gebėjimus atliekant 
kūrybinį projektą „Genealoginis medis“. 

UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Genealoginis medis“ įgyvendinimo eiga;
3. Pristatyti istorinius šukuosenų formavimo etapus;
4. Pristatyti bendruomeniškumą kaip siektiną vertybę; 
5. Atlikti ir įvertinti / įsivertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

REZULTATAS – įtvirtintos bendrojo profesinio mokymo žinios ir gebėjima. 

II MODULIS. DUOMENŲ SURINKIMAS IR PATEIKIMAS 
KIRPIMO PROGRAMOS KONTEKSTE

53Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



PRIEDAI
Priedas Nr. 1. Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba.
Priedas Nr. 2. Informacinės komunikacinės technologijos.
Priedas Nr. 3. Ekonomikos ir verslo pagrindai.
Priedas Nr. 4. Darbuotojų sauga ir sveikata.
Priedai. Civilinės saugos pateiktys.

REKOMENDUOJAMAS LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Šventasis Raštas (2009). Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija.

2. Šv. Ignacas Lojola (1998). Autobiografija. Dvasinės pratybos. Vilnius: Aidai.

3. Piličiauskas A. (2012). Pedagoginio dvasingumo link. Vilnius: Margi Raštai. 

4. Grebliauskienė B., Večkienė N. (2004). Komunikacinė kompetencija: komunikabilumo 
ugdymas. Vilnius: Žara.

5. Popiežiškoji visuomenės komunikavimo priemonių taryba. Etika reklamos srityje. 
1997 02 22 // Bažnyčios žinios. Nr. 13–14. 1998 07 13.
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1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Profesinių / žmogiškųjų vertybių perteikimas;

3. Bendradarbiavimas su partneriais, kolegomis;

4. Pristatymo aprašo išsamumas.
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

III MODULIS. DARBO VIETOS PARUOŠIMAS 
TEIKIANT KIRPĖJO PASLAUGAS

MODULIO TIKSLAS – paruošti specialistą, gebantį atsakingai, savarankiškai pasiruošti kirpėjo 
darbo vietą, nustatyti kliento poreikius, sudaryti aptarnavimo planą, bendrauti ir bendradarbiauti. 

MODULIO UŽDAVINIAI:
1. Mokyti savarankiškai pasiruošti saugos ir higienos reikalavimus atitinkančią kirpėjo darbo 

vietą, saugiai naudotis darbo įrankiais ir įrengimais, laikytis darbuotojų asmens higienos 
reikalavimų, bendrauti ir bendradarbiauti;

2. Mokyti nustatyti kliento poreikius, konsultuoti, parinkti, pritaikyti ekologiškas kosmetikos 
priemones, sudaryti kliento aptarnavimo planą;

3. Įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame integruotame projekte „Kuo galiu 
būti naudingas kitiems?“.

REZULTATAS – gebama savarankiškai, atsakingai pasiruošti saugią darbo vietą, nustatyti kliento 
poreikius, sudaryti aptarnavimo planą, susieti tai su ekologija, bendrauti ir bendradarbiauti. 
Įtvirtintos modulio „Darbo vietos paruošimas teikiant kirpėjo paslaugas“ pagrindinės žinios ir 
gebėjimai.

KIRPIMO SKYRIUS

MODULIO PAVADINIMAS:
Darbo vietos paruošimas teikiant 
kirpėjo paslaugas

SKIRTA VALANDŲ: 250

MOKYMO(SI) TURINYS: 

 � Saugos reikalavimai kirpėjo darbo vietai (1);

 � Kirpėjo bendravimo ir bendradarbiavimo principai (1);

 � Darbo įrankių, saugių kosmetinių priemonių parinkimas, 
klientų konsultavimas (1);

 � Saugaus aptarnavimo plano sudarymas (paruošiamieji, 
baigiamieji darbai) (2);

 � Kūrybinis integruotas projektas „Kuo galiu būti naudingas 
kitiems?“.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Instruktažas;

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Darbas grupėse;

 � Individualus darbas;

 � Demonstravimas;

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas 
ir klausymas;

 � Refleksija;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis 
(žinių patikrinimo testas) ir praktinė 
užduotis (darbo vietos paruošimas); 

 � Integruoto kūrybinio projekto „Kuo 
galiu būti naudingas kitiems?“ 
pristatymas.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS IR ĮTVIRTINIMAS 
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III MODULIS. DARBO VIETOS PARUOŠIMAS
TEIKIANT KIRPĖJO PASLAUGAS

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo(si) medžiaga;

 � Praktinio mokymo priemonės, įranga, darbo įrankiai ir 
medžiagos;

 � Literatūra: pateikta teorinės mokymo medžiagos 
pabaigoje.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys;

 � Integruoto kūrybinio projekto 
įvertinimas vertybiniu požiūriu.

56 Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



TEORINĖ MOKOMOJI MEDŽIAGA

1.1. SAUGOS REIKALAVIMAI KIRPĖJO DARBO VIETAI

Šiuo metu reikalavimus kirpyklų patalpoms numato Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio pas-
laugų sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatos. Ši higienos norma numato, kad kirpykloje 
turi būti tokios patalpos: grožio paslaugų teikimo patalpa(-os); laukiamasis kambarys arba 
atskira zona, skirta laukiantiems paslaugų vartotojams; personalo patalpa (jos gali nebūti, 
jeigu kitose patalpose, išskyrus tualetą, pakanka vietos įrengti atskiras spintas arba spintas 
su pertvaromis teikiančių paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams 
bei daiktams laikyti); pagalbinė patalpa darbo priemonėms laikyti (jos gali nebūti, jeigu yra 
ne daugiau kaip trys darbo vietos ir personalo patalpoje pakanka vietos darbo priemonėms 
laikyti); tualetas; kitos patalpos (instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpa 
(-os) (arba grožio paslaugų teikimo patalpoje(-ose) numatyta atskira instrumentams valyti, 
dezinfekcijai ir sterilizacijai skirta zona, skalbimo patalpa ir kt.), atsižvelgiant į teikiamų 
paslaugų asortimentą ir grožio paslaugų teikėjo poreikius. Higienos norma taip pat nustato, 
koks inventorius ir priemonės privalo būti patalpose. 

Grožio paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas. Grožio paslaugas teikian-
tys fiziniai ar juridiniai asmenys turi turėti šios veiklos leidimą-higienos pasą. 

Kosmetikos gaminiai, naudojami teikiant grožio paslaugas, turi atitikti teisės aktų 
reikalavimus. Jie turi būti naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir naudojimo 
instrukcijų. 

Grožio paslaugos vartotojui turi būti suteikta informacija apie riziką, susijusią su 
paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę kūno vietų, ypač suteikus A kategorijos 
paslaugą, priežiūrą. 

Grožio paslaugų teikėjas turi turėti kiekvienos teikiamos grožio paslaugos aprašą 
(paslaugos teikimo technologijos – proceso atlikimo būdo ir priemonių – aprašymą). 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI SAVARANKIŠKAI PARUOŠTI SAUGOS IR 
HIGIENOS REIKALAVIMUS ATITINKANČIĄ KIRPĖJO 
DARBO VIETĄ, SAUGIAI NAUDOTIS DARBO 
ĮRANKIAIS IR ĮRENGIMAIS, LAIKYTIS DARBUOTOJŲ 
ASMENS HIGIENOS REIKALAVIMŲ, BENDRAUTI IR 
BENDRADARBIAUTI

01
Uždavinys
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Paslaugų vartotojui pareikalavus, privaloma pateikti informaciją apie naudojamus 
instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus, naudojamus kosmetikos gami-
nius, dažus, papuošalus.

Grožio paslaugų teikėjas turi turėti įmonės pirmosios pagalbos rinkinį. Jo sudėtis ir 
apimtis turi atitikti teisės akto reikalavimus. Turi būti paskirtas už įmonės pirmosios pagal-
bos rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas asmuo. 

Patalpų, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai turi būti naudojamos teisės akto nusta-
tyta tvarka leistos naudoti priemonės. 

Grožio paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti šalinamos kiekvieną 
dieną baigus darbą. 

Vienkartiniai ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai, naudojami teikiant grožio 
paslaugas, išpakuojami klientui matant. Draudžiama kelis kartus naudoti vienkartinius 
instrumentus. 

Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui turi būti naudojami švarūs, kitiems 
vartotojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei 
servetėlės. 

Bendrieji A ir B kategorijos paslaugoms teikti naudojamų instrumentų valymo, 
dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimai

1. Valant ir dezinfekuojant instrumentus turi būti laikomasi valiklių, dezinfekcijos 
priemonių gamintojų nurodytų dozavimo, dezinfekcijos (mirkymo) trukmės ir 
naudojimo instrukcijų, kurios turi būti laikomos paslaugų teikimo vietoje;

2. Instrumentai, kurių negalima tinkamai dezinfekuoti ar sterilizuoti, turi būti 
vienkartiniai;

3. Instrumentai valomi ir dezinfekuojami instrumentų valymo, dezinfekcijos ir ste-
rilizacijos patalpoje (zonoje);

4. Instrumentai valomi ir dezinfekuojami rankomis arba mechanizuotai. 
Mechanizuotai instrumentai valomi ultragarso aparate pagal aparato gamintojo 
rekomendacijas, naudojant gamintojo rekomenduojamus instrumentų valiklius.

Draudžiama kelis kartus naudoti vienkartinius instrumentus, nedezinfekuotus B kate-
gorijos paslaugoms teikti naudotus daugkartinius instrumentus ir nesterilius A kategorijos 
paslaugoms teikti naudotus daugkartinius instrumentus.
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

1. Kada buvo patvirtintos Lietuvos higienos normos? 

2.  Kokios patalpos turi būti kirpyklose?

3.  Kokie instrumentai turi būti vienkartiniai?

4.  Kokių instrumentų negalima naudoti kelis kartus?

1.2. ASMENS HIGIENOS REIKALAVIMAI

Svarbu sukurti profesionalų kirpėjo įvaizdį, nes klientas tai vertina kaip salono veiklos 
atvaizdą. 

Profesionalumas
 � Būti punktualiam; 

 � Rūpintis, kad darbo vieta būtų švari ir tvarkinga (švarūs veidrodžiai, šepečiuose ar 
šukuosenos formavimo priemonėse, ant grindų, kėdžių ar staliukų nebūtų palikta 
plaukų, nesimėtytų tuščios dėžės, aplinka turi būti netriukšminga);

 � Riboti asmeninių daiktų kiekį darbo vietoje;

 � Palikti asmenines problemas namuose;

 � Vengti primygtinai kalbėtis su klientu arba aptarinėti asmeninius reikalus;

 � Neapkalbėti ir neaptarinėti kitų klientų ar darbuotojų;

 � Vengti per daug intensyvaus bendravimo, nepanikuoti, neatrodyti sumišusiam;

 � Kliento akivaizdoje nerūkyti, nevalgyti ir nekramtyti kramtomosios gumos.

Apranga
 � Vengti provokuojančios ir ryškios aprangos;

 � Vilkėti švarią, nesuplyšusią, derančią aprangą; 

 � Šukuotis stilingai ir šiuolaikiškai (jūsų plaukai rodo, kaip jūs šukuosite klientus);

 � Vilkėti jūsų kūno sudėjimui tinkančius drabužius;

 � Nesirengti per daug nerūpestingai ir neatrodyti gremėzdiškai; 

 � Avėti patogius, praktiškus, švarius, nenuavėtus batais;

 � Vengti avėti basutes;

 � Nenešioti per daug papuošalų (ypač apyrankių bei žiedų); 

 � Vengti neskoningo, ryškaus makiažo;

 � Nenaudoti aštrių kvepalų.
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Higiena
 � Įsitikinkite, kad jūsų plaukai švarūs;

 � Įsitikinkite, kad nagai yra tvarkingi, atliktas manikiūras;

 � Naudokite dezodorantą ar kitokias priemones nuo prakaito; 

 � Reguliariai valykite dantis ir naudokite priemones burnai skalauti (ypač po 
valgio); 

 � Teisingai maitinkitės ir pakankamai miegokite, kad atrodytumėte sveikai ir 
budriai, venkite alkoholio;

 � Kasdien prauskitės po dušu ar vonioje.

Laiko planavimas
 � Atvykite į darbą anksčiau už pirmą klientą;

 � Suplanuokite dieną efektyviai ir realiai;

 � Stenkitės, kad darbo vieta būtų nuolat paruošta;

 � Venkite pokalbių, kurie mažintų jūsų darbo našumą;

 � Kiekvieną dieną skirkite šiek tiek laiko netikėtiems darbams bei reikalams. 
Atitinkamai pertvarkykite tvarkaraštį klientams, kurie vėluoja.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

Išvardykite, kas nulemia kirpėjo profesionalumą?

1.3. KIRPĖJO BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI

Bendravimo įgūdžiai

Bendraudami su klientais, kirpėjai gali geriau suvokti jų norus bei būdus tiems norams 
patenkinti.

Teigiamas bendravimas
 � Atvirai aiškindami klientui, ką jūs darote ar ketinate daryti, leisite jam aiškiau 

suvokti apie savo teikiamas paslaugas;

 � Perfrazuodami klientų žodžius, leisite jiems suvokti, kad suprantate tai, ką jie 
sako;
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 � Kreipimasis į klientą vardu rodo, kad rūpinatės juo asmeniškai;

 � Užduodami nekategoriškus klausimus, leisite klientui aktyviau dalyvauti 
pokalbyje;

 � Jūsų šypsena padės klientui atsipalaiduoti;

 � Linktelėjimai galva tuo metu, kai klientas kalba, padrąsins jį duoti ilgesnius 
atsakymus;

 � Žiūrėdami į akis parodote, kad jus domina tai, ką klientas sako.

Neigiamas poveikis
 � Neigiami kritiški atsakymai trukdo bendrauti, o klientas jaučiasi nepatogiai;

 � Dominuodami pokalbyje, įbauginsite klientą ir nutrauksite bendravimo ryšius; 

 � Dažnai pertraukinėdami klientą, atgrasinsite jį nuo noro kalbėti;

 � Atsiribodami nuo kliento, priversite jį pasijusti atstumtu bei nepatogiai;

 � Įdėmus žiūrėjimas sudaro perdėto susirūpinimo ir agresijos įspūdį.

Bendravimas su klientu

Tikslas. Gerų santykių su klientu mezgimas yra esminis faktorius, lemiantis kirpėjo 
karjeros sėkmę. Kirpyklos yra paslaugų pramonės įmonės, kirpėjas yra priklausomas nuo 
kliento, o jo verslo plėtra – nuo klientų rekomendacijų.

Pateikiame nurodymus, kaip geriau bendrauti su klientais jų vizito pradžioje ir pabai-
goje, kaip geriau išsiaiškinti kliento poreikius, norus bei lūkesčius, palaikyti profesionalų 
pokalbį bei reikiamai elgtis esant problemoms ar skundams:

Kliento sutikimas
 � Jeigu pastebėjote, kad klientas laukia, eikite pats jo pasitikti; 

 � Jei tuo metu aptarnaujate kitą klientą, atsiprašykite minutei ir asmeniškai 
susipažinkite su laukiančiu klientu bei informuokite jį, kiek ilgai jūs būsite 
užimtas;

 � Visada kreipkitės į klientą vardu;

 � Būkite draugiškas ir nuoširdus, padėkite klientui jaustis patogiai;

 � Paklauskite kliento, ar jis nenorėtų pavartyti knygų ar žurnalų apie sušukavimo 
būdus;

 � Paimkite kliento paltą, pasiūlykite atsigerti;

 � Venkite prašyti kolegų priimti jūsų klientus.
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Klientų norų bei poreikių supratimas
 � Prieš pradėdami plauti galvą, išsiaiškinkite kliento vizito tikslą; 

 � Pasidomėkite apie ankstesnę plaukų priežiūrą, asmeninį stilių bei pageidaujamą 
sušukavimą;

 � Nustatykite kliento plaukų būklę bei reikiamas priemones; 

 � Skirkite klientui visą savo dėmesį.

Profesionalus pokalbis
 � Atsižvelkite į kliento nuotaiką; 

 � Leiskite klientui pasirinkti pokalbio toną; 

 � Nepasakokite tuščių istorijų; 

 � Venkite šnekų apie politiką, religiją bei asmeninius reikalus; 

 � Venkite kritikos, negatyvumo, apkalbų ir sarkazmo.

Atsisveikinimas su klientu
 � Pasakykite klientui, kokias priemones jūs naudojote, kodėl jas pasirinkote ir, 

jeigu domina, neįkyriai pasiūlykite jų nusipirkti;

 � Duokite klientui keletą patarimų, kaip prižiūrėti plaukus namuose; 

 � Paklauskite kliento, ar nenorėtų susitarti dėl būsimo vizito;

 � Įsitikinkite, kad klientas yra patenkintas; 

 � Pasiūlykite klientui vizitinę kortelę;

 � Nestovėkite prie kliento, kai jis apmoka sąskaitą. Jis gali pasijusti nejaukiai, 
manydamas, kad jūs laukiate arbatpinigių;

 � Niekada neskubinkite kliento išeiti.

Problemos ir skundai
 � Problemą spręskite nedelsdami, elkitės taktiškai ir diplomatiškai;

 � Reaguokite į klientų skundus;

 � Venkite gynybos;

 � Nesakykite pajuokiančių pastabų ar komentarų;

 � Neskelbkite ir neaptarinėkite incidento su kitais klientais;

 � Jeigu reikia, kreipkitės į valdytoją ar savininką.
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

1.  Perskaitykite klausimus, kurie galėtų padėti bendrauti su klientais. Išbraukite 
klausimus bei komentarus, kurie jums atrodo netinkami.

Kur dirbate? Ką veikiate darbe? Iš kur sužinojote apie mūsų saloną? Kokie jūsų 
savaitgalio planai? Ar šiandien jums bloga diena? Kokius gerus filmus matėte paskutiniu 
metu? Ar lankėtės naujai atidarytame restorane? Kur gyvenate? Kiek kartų per paskutinius 
penkerius metus keitėte šukuosenos stilių? Ar turite vaikų? Ar turite planų atostogoms? 
Kokią muziką mėgstate? Kokias plaukų priežiūros priemones dažniausiai naudojate? Kiek 
uždirbate? Ar žinote vietas, kur galima gauti meksikietiškų patiekalų? Ką jūs manote apie 
______________(visuomenės veikėją)?

2.  Realių situacijų užduotys:

Kaip jūs profesionaliai pasielgtumėte žemiau nurodytose situacijose?
A. Klientas pavėluoja 25 min. ir tikisi, kad Jūs, kaip ir buvote susitarę, aptarnausite ją 

45 min. Pagal jūsų tvarkaraštį, jums lieka 20 min. Ką jūs darote?

B. Jūs ką tik pabaigėte aptarnauti klientą, kuris labai nepatenkintas spalva ir kirpimu. 
Ką darote?

C. Klientas paslysta ir nukrinta ant šlapių, slidžių grindų. Ką darote?

D. Kito kirpėjo klientas susinervina ir pradeda triukšmauti prie kitų klientų. Kaip 
elgiatės?

E. Jūsų klientės plaukai labai susivėlę, ir jums labai sunku iššukuoti juos be skausmo. 
Ką darote?

1.4. DARBO ĮRANKIŲ, KOSMETIKOS PRIEMONIŲ PARINKIMAS IR KLIENTŲ 
KONSULTAVIMAS

Šukos ir šepečiai

Šukos – dantytas įrankis, naudojamas plaukų ar kito pluošto priežiūrai ir tiesinimui. 
Kirpėjui šukos yra „meistro teptukas“. Naudojamos plaukams iššukuoti, sukti, velti, taip pat 
virpant plaukus. Jos turi būti pagamintos iš tokios medžiagos, kuri atspari chemikalams, 
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turi būti antistatinės medžiagos (nesielektrina). Danteliai turi būti nušlifuoti, kad nepa-
žeistų plauko ir odos.

Pagrindinės šukų dalys: 
 � Nugarėlė;

 � Danteliai;

 � Du galai;

 � Uodegėlė (kotelis).
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Nugarėlė

Šukos, naudojamos kerpant plaukus

Plaukų sukimo suktukais šukos 
(su metaliniu koteliu)

Kontūrinės šukos 

Danteliai

Du galai

Uodegėlė
(kotelis)

Šukų rūšys pagal paskirtį
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Šepečiai ilgiems plaukams
Ilgiems plaukams šukuoti skirtas 

šepetys yra platus ir turi tvirtą rankeną.

Šukuojant fenu
Garbanotai šukuosenai naudoja-

mas mažesnis, o tiesių plaukų šukuose-
nai – didesnis apvalus šepetys.

Iššukavimo šukos 

Šukos, skirtos velti plaukus 

Reljefinės šukos
(trumpų plaukų modeliavimo šukos)

Retos šukos
(šlapiems, besiveliantiems plaukams
šukuoti)
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Garbanojimo šepetys

Šukuosenos formavimo šepečiai
Šiek tiek lenkti ar tiesūs, retadan-

čiai šepečiai iš plastmasės ar metalo su 
plastmasiniais dantų antgaliais skirti 
šukuosenai formuoti džiovinant plaukus 
fenu ir šukuosenos pabaigai.

Žirklės. Darbo būdai

Žirklės yra svarbus asmeninis kirpėjo darbo įrankis. Žirklės gaminamos iš plieno, 
plieno markės kietumas – 420, 440a, 440c (anglies plienas). Metalo kietumas skaičiuojamas 
pagal Rokvelo skalę HRC (pagal deimanto kietumą). Žirklės gali būti simetrinės arba nesime-
trinės. Žirklės matuojamos coliais – nuo 4 iki 8 colių (vienas colis – 2,54 cm). Universaliausios 
– 5,5 colio.

Kirpėjo žirklių sudėtis:
 � Plokštuma;

 � Sutvirtinimo varžtas;

 � Ašmenys;

 � Svirtis;

 � Žiedai;

 � Atrama pirštui.

Atrama pirštui

Žiedai

Svirtis

Sutvirtinimo varžtas

Plokštuma

Ašmenys 
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Darbo su žirklėmis būdai

Darbas vienu metu su žirklėmis ir šukomis

Į apatinių žirklių žiedą negiliai įkiškite didįjį dešinės 
rankos pirštą, o į viršutinį šiek tiek giliau – bevardį;

Didžiuoju pirštu keletą kartų atverkite ir užverkite 
žirkles; 

Po keleto pratimų nuimkite atraminį rodomąjį kairės 
rankos pirštą, toliau atveriant ir užveriant žirkles vienu 
pirštu.

Pastumkite žirkles link delno, paimkite šukas į tą pačią 
ranką. 

Laikykite jas didžiuoju ir rodomuoju pirštu.

Tik po to, kai išmokote taisyklingai elgtis su žirklė-
mis, galite pradėti dirbti su žirklėmis ir šukomis. 

Įkiškite dešinės rankos bevardį pirštą į viršutinį 
žirklių žiedą, pasukite žemyn ir laikykite žirkles 
rankoje.

Ant treniruočių galvutės atskirkite žirklėmis 5 cm 
pločio, 2 cm storio sruogą.

Suspauskite sruogą tarp rodomojo ir viduriniojo pirštų 
ir laikykite ją statmenai galvos viršuje.

Perdėkite šukas iš dešinės į kairę ranką ir suspauskite 
jas tarp didžiojo piršto vidinėje plaštakos dalyje. Dabar 
vėl galite paimti žirkles ir pradėti kirpti.
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Filiravimo  žirklės. Darbo būdai

Filiravimo žirklės naudojamos plaukams retinti, siekiant sumažinti plaukų apimtį ir 
suteikti „judesį“. Filiravimo žirklės yra dviejų rūšių, jos skirstomos pagal dantukų išdėstymą. 
Filiravimo žirklės su dideliais dantimis naudojamos kirpti, o su mažais dantimis – retinti. 
Žirklės Nr. 8 pakerpa nedaug plaukų, sukuria švelnų efektą. Žirklės Nr. 16 pakerpa vidutinį 
plaukų kiekį. Žirklės Nr. 32 tinka kerpant daug plaukų, jos padeda sukurti labai tekstūruotą 
plaukų efektą.

Dantyta plokštuma

Kitos sudedamosios 
dalys tokios pačios 

kaip ir kirpimo 
žirklių.

Plaukų retinimas su filiravimo žirklėmis

Atverkite ir užverkite žirkles, filiruokite visą plaukų 
sruogą vienu ir tuo pačiu intervalu (3–4 cm).

Skustuvas ir filiravimo peiliukas

Skustuvo arba filiravimo peiliukų pagalba galima suformuoti visą šukuoseną arba tik 
filiruoti (tekstūrizuoti). Kai skustuvą naudojame kaip kirpimo įrankį, išgaunamos plaukų 
kontūro linijos, minkštumas.
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Nugarėlė

Galas

Piršto atrama 

Kaklelis

Darbinė dalis (ašmenys)

Įdėklas

Filiravimo peiliukai gali būti ir skustuvo formos 
su dantyta darbine dalimi.

Filiravimo peiliukai.

Taisyklingas įvairių tipų skustuvų naudojimas

Filiruojant plaukus turi liestis dantyta peiliuko 
pusė.
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Plaukų džiovintuvai ir žnyplės

Plaukų džiovintuvas, fenas (šiltas ir sausas vėjas) – plaukams džiovinti skirtas elek-
tros prietaisas. Džiovintuvu išgaunamas šiltas arba karštas oras. 

1. Siauras antgalis;

2. Difuzorius;

3. Šalto oro įjungimo mygtukas; 

4. Temperatūros nustatymo mygtukas;

5. Greičio padėčių mygtukas;

6. Jonų (jonai apsaugo plaukus nuo karščio poveikio) 
įjungimo / išjungimo mygtukai;

7. Oro filtras;

8. Laidas.

Antgalių paskirtis
Siaurus antgalius (koncentruojamuosius) turi beveik visi džiovintuvai, jie naudojami 

greitam plaukų džiovinimui.
Difuzorius (sklaidomasis antgalis) yra skirtas plaukams pakelti nuo šaknų ir subanguoti. 

Dirbant su elektriniais įrankiais (plaukų tiesinimo žnyplėmis, plaukų garbanojimo 
žnyplėmis) plaukai turi būti išplauti ir sausai išdžiovinti.

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas;

2. Jonų įjungimo / išjungimo mygtukas;

3. Temperatūros nustatymo mygtukas;

4. Pakabinimo ąselė;

5. Keramika dengtos plokštelės.

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas;

2. Pastatymo kojelė;

3. Laidas.

Plaukų garbanojimo žnyplės

Plaukų tiesinimo žnyplės
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Plaukų kirpimo mašinėlė

Mašinėle plaukai gali būti kerpami arba atliekamas trumpų plaukų rėminimas.

Kirpimo mašinėlės sudedamosios dalys:

1. Įjungimo /  išjungimo mygtukas;

2. Šukų nustatymo reguliavimas;

3. Ilgio pasirinkimo indikatorius;

4. Įkrovimo indikacinė lemputė;

5. Įkrovimo adapteris;

6. Nuimamas reguliuojamų šukų įrenginys;

7. Plaukų ploninimo mechanizmas.

Saugos nurodymai kirpėjo darbe naudojamiems elektriniams prietaisams

 � Niekada be priežiūros nepalikite į elektros tinklą įjungto prietaiso;

 � Laikykite elektros šakutę ir laidą toliau nuo įkaistančių  paviršių;

 � Saugokite, kad elektros šakutė ir laidas nesudrėktų;

 � Nejunkite ir neišjunkite prietaiso šlapiomis rankomis;

 � Jokiu būdu nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius; 

 � Nemeskite šio prietaiso į buitinių atliekų konteinerius.
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

1. Ką turi patikrinti kirpėjas prieš pradėdamas dirbti elektriniais įrankiais ir 
prietaisais?

A.  Ar sutvarkytos kirpyklos patalpos;

B.  Ar tvarkingi elektros įrengimai ir prietaisai;

C.  Ar paruošta darbo vieta.

2. Kaip darbo vietoje turi būti sudėti darbo įrankiai ir prietaisai ?

A.  Įprastoje vietoje, nepaisant darbo eiliškumo;

B.  Dešinėje pusėje, arčiausiai atliekamai procedūrai;

C.  Įrankių išdėstymo tvarka neturi reikšmės.

3. Išvardykite skustuvo dalis.

4. Išvardykite žirklių dalis.
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2.1. KLIENTO PLAUKŲ BŪKLĖS IR STRUKTŪROS NUSTATYMAS

Kad galėtų parinkti plaukų priežiūros priemones ir konsultuoti klientą dėl plaukų arba 
galvos odos problemų, kirpėjas turi žinoti kliento plauko struktūrą.

Plauko fizinės savybės. Plauką sudaro šaknis ir stiebas. Plauko stiebas – tai lyg ilgas 
cilindras, sudarytas iš suragėjusių keratino ląstelių. Plauko stiebo struktūrą sudaro trys 
pagrindiniai sluoksniai: 

1. Kutikulė – plauko žvyneliai 

2. Korteksas – plauko žievė su plauko pigmentu (melaninu)

Medula – plauko šerdis

Visi šie sluoksniai atlieka konkrečias funkcijas:

 � Žvyneliai saugo nuo išorinių veiksnių (lyg mūsų oda);

 � Korteksas yra pagrindinis plauko pluoštas, lyg plauko kūnas;

 � Šerdis yra vidinis visai kitos struktūros pluoštas (lyg plauko smegenys).

Plaukų folikulai auga pagal plaukų augimo ciklą. Ciklas susideda iš šių stadijų: 

1. Anageno fazė. Jai būdingas intensyvus metabolinis plauko svogūnėlio aktyvumas, 
kuris gali trukti 3–7 metus. Anageno fazės brandos metu plaukas paauga apytiks-
liai 1 cm per mėnesį;

2. Katageno fazė. Reliatyviai trumpa fazė, trunkanti 2–4 savaites. Folikulas daugiau 
nebegamina plauko, baigiasi ląstelių dalijimasis bei pigmento gamyba, ir folikulas 
susitraukia;

3. Telogeno fazė. Tai yra poilsio stadija, trunkanti 3–4 mėnesius. Paprastai šios fazės 
metu plaukas iškrinta. Vėliau iš po telageno folikulo pradeda augti naujas plaukas. 
Todėl akivaizdu, kad plaukų slinkimas yra dalis normalaus senų plaukų pluošto 
pasikeitimo naujais. Kasdien iškrinta 50–150 plaukų. 

Pralaidumas pasireiškia gebėjimu sugerti kitas medžiagas.
Plaukai būna trijų pagrindinių formų: apvalūs, ovalūs ir plokšti. Apvalūs dažniausiai 

yra tiesūs, ovalūs – banguoti, o plokšti – garbanoti.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI NUSTATYTI KLIENTO POREIKIUS, JUOS 
KONSULTUOTI, PARINKTI, PRITAIKYTI EKOLOGIŠKAS 
KOSMETIKOS PRIEMONES, SUDARYTI KLIENTO 
APTARNAVIMO PLANĄ

02
Uždavinys
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Plaukų ir galvos odos problemos

Plaukų struktūros problemas dažniausiai sukelia šie veiksniai:
1. Mechaniniai veiksniai. Pavyzdžiui, šukavimas, trinkimas ar plaukų suktukų nau-

dojimas. Epidermio sluoksnis gali susidėvėti arba suplonėti, o rimtesniais atvejais 
– nusitrinti ir dingti, tolesniam pažeidimui atidengiant gilesnį sluoksnį; 

2. Aplinkos veiksniai. Globalus atšilimas lėmė sustiprėjusį žalingų spindulių, tokių 
kaip ultravioletiniai (UV) spinduliai, poveikį; intensyvus, tiesioginis karštis, kurį 
skleidžia saulė, taip pat žaloja plaukus; 

3. Karštis. Karštis, kurį lemia žnyplės plaukams garbanoti arba karšto oro džiovintu-
vai. Tai lemia cheminių ryšių ardymą, taip pat daroma žala galvos odai;

4. Cheminiai veiksniai. Pavyzdžiui, dažymas, balinimas ar ilgalaikių šukuosenų for-
mavimas. Cheminės medžiagos įsiskverbia į epidermio sluoksnį, suardomi chemi-
niai ryšiai, pernelyg intensyvus atidengimas gali lemti nepataisomus pažeidimus; 

5. Drėgmė. Per didelis drėgmės lygis atveria poras ir epidermio sluoksnį. Lemia galvos 
odos bei plaukų pažeidimus;

6. Sveikata. Prasta sveikata gali lemti prastą kraujo apytaką ir / arba būtinų vita-
minų, kurių reikia sveikam plaukų augimui, trūkumą. Vartojami vaistai gali kliu-
dyti įsisavinti būtinus mineralus ir vitaminus.

7. Hormonai. Besilaukiančios moterys dažnai turi labai sveikus plaukus dėl padidė-
jusio estrogeno lygio. 

Plaukų priežiūros priemonių parinkimas

Norint skatinti sveiką plaukų augimą būtina tinkama galvos odos priežiūra. Kiekvienai 
problemai spręsti turėtų būti parenkamos skirtingo poveikio priemonės.

Vienas pagrindinių pirmųjų šampūnų komponentų buvo muilo tirpalai, gauti iš įvairių 
riebalų (dažnai žemos kokybės techninių riebalų, dar vadinamų juoduoju muilu). Po kurio 
laiko pradėta vartoti aukščiausios rūšies augalinius aliejus, tokius kaip alyvuogių, migdolų, 
kokosų ir kt.

Norint gerai nuplauti nešvarumus, plauname 37–45 laipsnių temperatūros vandeniu.

Šampūno funkcijos:

1. Gerai putoti ir plauti; 

2. Nepažeisti plauko;

3. Lengvai išsiplauti ir nesuvelti plaukų;

4. Suteikti plaukams blizgesio, švelnumo, minkštumo, lygumo;
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5. Apsaugoti plaukus nuo kenksmingo aplinkos poveikio;

6. Šampūnas neturi erzinti plaukų ir galvos odos.

Galvos neerzina plovimo priemonės, kurių Ph yra nuo 5,5 iki 6.
Šampūnai gaminami įvairaus pavidalo: skysčio, miltelių, kremo, gelio, aerozolio ir 

aliejaus.

Šampūnus sudaro šie komponentai:

 � Aktyviosios paviršiaus medžiagos (detergentai), kurių pagrindinė paskirtis yra 
putoti ir plauti. Chemiškai tai – gana agresyvios medžiagos, deja, praktiškai niekuo 
nepakeičiamos nei pas mus, nei užsienyje;

 � Antrinio poveikio aktyviosios paviršiaus medžiagos, kurios turi geriau šalinti 
nešvarumus nuo plaukų bei padidinti šampūno putojimą ir pagerinti plaukų būklę;

 � Priedai, dėl kurių šampūnas geriau atrodo, t. y. dažomosios, kvapniosios medžiagos, 
ekstraktai, tirštikliai (druskos), vitaminai, silikonas, mineralai, konservantai.

 � Gydomieji komponentai. Tai – augalinės kilmės veikliosios medžiagos, pasižymin-
čios įvairiu biologiniu poveikiu. Pirmiausia jos maitina galvos odą, panaikina odos 
ligų požymius ir priežastis, pavyzdžiui, riebalavimąsi, pleiskanas, per didelį plau-
kų trapumą ar lūžinėjimą, plaukų slinkimą.

Konservantai yra beveik kiekvienos odos priežiūros priemonės sudėties labai svarbios 
ir būtinos medžiagos, tačiau kai kas gali būti jiems labai alergiškas, jeigu kliento oda yra 
jautri ir alergiška. 

Plaukų balzamai naudojami minkštinti šampūnu išplautus plaukus. Plaukai turi tapti 
elastingi, paklusnūs, purūs ir žvilgantys. Plaukų balzamas turi užtikrinti, kad ir sausi ir 
šlapi plaukai gerai išsišukuotų. Jis neturėtų apsunkinti plaukų. Balzamas yra tik priežiūros 
priemonė, tad jis negali padėti plaukui geriau augti, pašalinti odos ligų, padėti nuo plaukų 
slinkimo. Jis išlygina plaukų paviršių, tad sumažėja jų tarpusavio trintis, šukuojant jie neiš-
raunami. Naudojant plaukų balzamą prarandame mažiau plaukų. Ypač išsaugome tuos, 
kurie dėl cheminio ar aplinkos poveikio yra pažeisti.

Standinamosios ir fiksuojamosios priemonės

Standinamosios ir fiksuojamosios medžiagos yra skirtos šukuosenoms formuoti. 
Joms keliami du pagrindiniai reikalavimai: apsaugoti plaukus ir sutvirtinti šukuoseną. 
Mechaninis veikimas, karštas džiovintuvo pučiamas oras padaro plaukus labiau pažeidžia-
mus, plaukai gali imti lūžinėti. Drėgmės kiekis plaukuose yra labai svarbus jų būklei ir svei-
kai išvaizdai, todėl standinamuosiuose ir fiksuojamuosiuose produktuose gausu medžiagų 
(provitamino B5), saugančio plaukus ne tik formuojant šukuoseną, bet ir vėliau – iššukuo-
jant plaukus. Visos plaukų standinimo ir fiksavimo priemonės parenkamos pagal plaukų 
struktūrą.
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1. Kam skiriamos standinamosios ir fiksuojamosios priemonės?

2. Pagal ką parenkamos standinamosios ir fiksuojamosios priemonės?

2.2. APTARNAVIMO PLANO SUDARYMAS (PARUOŠIAMIEJI IR BAIGIAMIEJI DARBAI)

Kirpėjas privalo žinoti, kokios kategorijos paslaugą teikia. Grožio paslaugos skirstomos 
į dvi kategorijas:

A kategorijos paslauga – paslauga, kurią teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė, ir 
instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais (tatuiravimo, ilgalaikio (per-
manentinio) makiažo, papuošalų vėrimo, plaukų skutimo, manikiūro ir pedikiūro karpant 
nagų odeles ir kitos invazinės grožio paslaugos);

B kategorijos paslauga – paslauga, kurią teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė 
(veido ir kūno, plaukų priežiūros, manikiūro ir pedikiūro nekarpant nagų odelių paslaugos, 
plaukų šalinimo vašku, dekoratyvinės kosmetikos ir kitos neinvazinės grožio paslaugos);

Plaukų priežiūros paslauga – plaukų plovimo, masažo, plaukų kaukių dėjimo ir kitos 
su plaukų priežiūra susijusios paslaugos.

Grožio paslaugos paruošiamieji darbai:
1. Plaukų ir galvos odos būklės nustatymas;

2. Paruoštų mišinių bei koncentratų naudojimas (vadovautis naudojimo instrukcija);

3. Būtinosios higienos procedūros;

4. Asmeninė rankų odos apsauga;

5. Kliento apvilkimas apsaugos drabužiais;

6. Galvos plovimas, masažas.

Apsaugos drabužiai 

Apsaugos drabužiai naudojami siekiant apsaugoti kliento drabužius nuo vandens ir 
kosmetikos priemonių. Apsiaučiamas peniuaras, sulipinama apsauginė juostelė (svarbu įsi-
tikinti, kad ji nespaudžia kliento kaklo).

Būtina žinoti:
1. Priklausomai nuo tikslo yra kelios peniuarų rūšys:

 � Naudojamos kirpimo metu;
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 � Neperšlampamos;

 � Naudojamos šukuosenoms daryti.

2. Specialios apsauginės juostelės neleidžia tiesiogiai prisiliesti peniuarui prie kliento 
kaklo ir leidžia peniuarą naudoti daug kartų. 

Darbo aprašymas

Apsauginės juostelės sulipinimas:
1. Pasiūlykite klientui atsisėsti ant kėdės; 

2. Paimkite apsauginę juostelę už galų, lengvai patempkite. Apsauginė juostelė turi 
būti tokio ilgio, kad ja apjuosus kaklą, būtų truputį įtempta; 

3. Atsistokite klientui už nugaros; 

4. Apsukite apsauginę juostelę aplink kaklą; 

5. Paimkite už kito apsauginės juostelės galo; 

6. Suspauskite abu apsauginės juostelės galus, ir jie sulips (žr. 1 paveikslą).

1 pav.

Peniuaro apsiautimas

Dėmesio! Peniuaro niekada nelaikykite prieš kliento veidą.
Peniuaro apsiautimas stovint klientui už nugaros:

 � Paimkite peniuarą už viršutinės dalies (žr. 2 paveikslą);

 � Klientui peniuarą apsiauskite iš priekio ir užsekite prie kaklo;

 � Abu kraštus susekite ir pataisykite peniuarą taip, kad dengtų kliento rūbus. 

 � Peniuarą užsekite klientui prie kaklo taip, kad jo nespaustų, ir atlenkta apsauginė 
juostelė būtų per pusę sulenkta ant peniuaro krašto.
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2 pav.

Vatos juostelių panaudojimas

Jeigu kliento oda jautri, prieš pradedant kirpti, naudojame vatos juosteles. Imame tin-
kamo ilgio vatos juostelę, atsargiai pridedame prie kaklo ir užsegame apsauginę juostelę (žr. 
3 paveikslą).

3 pav.

Popierinių servetėlių panaudojimas
 
Naudojame bet kokių procedūrų metu, jei žinome, kad priemonės gali pratekėti ar 

lašėti.
Paimame popierinę servetėlę ir sulankstome į trikampę skarelę, atsargiai ilguoju 

kraštu prispaudžiame servetėlę prie kaklo. Jei reikia, taip galima vieną šalia kitos prispausti 
keletą popierinių servetėlių.
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Pasitikrinkite prieš pradėdami darbą su klientu:

1.  Netinkamas peniuaro naudojimas (nebus apsaugoti kliento drabužiai).

2.  Peniuaro kraštas liečiasi prie kliento kaklo (daug kartų naudojant peniuarą, tai 
bus nehigieniška).

3.  Apykaklė per daug ištemta (apykaklė nepriglus vienodai prie kaklo, atsiras 
tarpelių).

4.  Peniuaras per daug stipriai veržia kaklą (klientas jaus nemalonų kaklo spaudimą).

5.  Peniuaras laisvai susegtas (peniuaras pilnai neatlieka savo apsauginės funkcijos).

6.  Papildomos apsaugos priemonės nepanaudojimas (nugara nepilnai apsaugota, 
aptarnavimo kokybė netinkama).

7.  Ar teisingai parenkate peniuarą savo darbui?

8.  Ar apykaklė atlieka savo funkcijas?

9.  Ar kliento drabužiai apsaugoti?

10.  Ar klientas neturi nusiskundimų dėl apsauginių priemonių naudojimo jo 
drabužiams apsaugoti?
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PLAUKŲ PLOVIMO TECHNOLOGINĖ KORTELĖ

EIL. 
NR. TECHNOLOGIJOS APRAŠYMAS

1. Atsižvelgiant į plaukų tipą, parenkamas tinkamas šampūnas.

2. Galva plaunama specialioje kriauklėje, kuri turi priglusti prie kliento sprando. Atsargiai atlo-
šiama kliento galva, paklausiama, ar patogu ir atsistojama už kriauklės. Nureguliuojama van-
dens temperatūra (turi būti maždaug 34–45°C). Viena ranka laikoma prie kaktos, prie plaukų 
šaknų, kad vanduo nebėgtų klientui ant veido. Pasiteiraujama, ar vandens temperatūra 
maloni,  jei ne – pareguliuojama. Sudrėkinami visi plaukai. Tik gerai sušlapinus visus plaukus 
galima su pasirinktomis priemonėmis plauti galvą.

3. Šampūnas pirmiausia pilamas į delną, tada tolygiai paskirstomas ant visų plaukų. Galva 
plaunama du kartus: pirmą kartą nuplaunami nešvarumai nuo galvos odos, antrą kartą – 
plaukai. Šampūnas įtrinamas pirštų pagalvėlėmis masažiniais judesiais.

4. Plaukai pradedami plauti nuo kaktos. Masažuojama sukamaisiais judesiais prie plaukų 
augimo krašto, per smilkinius, viršugalvį sprando link. Paklausiame, ar klientui malonu. 
Atkreipti dėmesį į tai, kad smilkiniai yra jautrūs, todėl masažuoti reikia lengviau. Išskalaujame 
šampūną taip pat, kaip ir drėkindami plaukus.

5. Plaukai vandeniu kruopščiai plaunami tol, kol tarp pirštų trinami plaukai skleis girgž-
dantį garsą. Skalaujami plaukai lengvai kedenami ranka, kol išplaunamos visos putos. 
Nuspaudžiamas vanduo iš plaukų ir dedamas pasirinktas plaukų balzamas ar kondicio-
nierius. Laikoma tiek, kiek nurodyta naudojimo instrukcijoje, po to gerai išskalaujama. 
Rekomenduojama plaukus perplauti vėsiu vandeniu, kad užsidarytų visi plauko žvyneliai, ir 
jie įgautų žvilgesį.

6. Kiti darbai:

Likęs vanduo nuspaudžiamas rankšluosčiu nuo plaukų šaknų iki galiukų;

Rankšluostis apvyniojamas ant galvos taip, kad nesušlaptų kliento drabužiai;

Plaukai sušukuojami.

7. Su šlapiais plaukais reikia elgtis labai atsargiai, nes išorinis plauko ragenos sluoksnis 
išbrinksta vandenyje ir tampa nepaprastai jautrus. Neatsargiai šukuojant, ragenos sluoks-
nelius galima atplėšti, ir plaukai tampa ne tokie atsparūs, lankstūs, ne taip žvilga. Todėl šla-
piems plaukams iššukuoti naudojamos šukos retais danteliais. Svarbu pradėti šukuoti nuo 
galiukų ir pamažu kilti aukštyn – taip išvengiama plaukų rovimo bei pešimo. Prieš plaukų 
džiovinimą džiovintuvu rekomenduojama užpurkšti nuo karščio apsaugančio kremo, o išdžio-
vintų plaukų galiukus patepti specialia plaukų galiukams skirta priemone.

Plaukų paruošimas procedūroms:
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Plovimas

Kliento galvą lengvai palenkite atgal taip, kad kriauklės kraštas gaubtų kaklą (žr. 1 
paveikslą). Paklauskite, ar klientui patogu. Atsistokite už kriauklės.

1 pav.

2 pav.

Vandens temperatūros nustatymas ir plaukų sudrėkinimas

Galva plaunama 37–45°C vandeniu du kartus tam, kad gerai būtų išplauti plaukai ir 
galvos oda;

Pridėkite ranką prie plaukų augimo krašto, kad veidas būtų apsaugotas nuo nutekan-
čio vandens. Laikykite dušo galvą kaip galima arčiau plaukų, kad išvengtumėte stipraus 
vandens taškymosi (žr. 2 paveikslą);

Rūpestingai sudrėkinkite visus plaukus.
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Maždaug pusę reikalingo šampūno kiekio lygiai paskirstykite ant šlapių plaukų; 
Plaunant galvą atlikite masažą (žr. galvos masažas);
Masažas atliekamas tol, kol visi plaukai pasidengia gausiomis putomis. Siekiant paša-

linti mažiausius putų pėdsakus, skalavimo metu būtina keletą kartų papurenti plaukus 
ranka.

Išspauskite iš plaukų vandens likučius (žr. 3 paveikslą).

3 pav.

4 pav.

Atsargiai apsukite galvą rankšluosčiu pagal plaukų augimo kraštą (žr. 4 paveikslą), kad 
ant veido netekėtų vanduo, kai klientas kelsis iš krėslo;

Leiskite klientui patogiai atsisėsti; 
Nuspauskite nereikalingą drėgmę frotiniu rankšluosčiu nuo šaknų link plaukų galiukų;
Uždėkite ant pečių sausą frotinį rankšluostį;
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3 pav.

4 pav.

Apvyniokite galvą rankšluosčiu. Rankšluosčių vyniojimo būdai: 

Klaidos, kurių reikia vengti:
1. Blogai pasodinamas ir apdengiamas klientas – sušlapinami drabužiai;

2. Plaukai per mažai sudrėkinti prieš plaunant – sunku tolygiai paskirstyti šampūną;

3. Vandens čiaupas laikomas per toli nuo galvos – vanduo taškosi;

4. Masažuojama sugrubusiais pirštais – nagais galima sužeisti galvos odą;

5. Neišplaunamas šampūnas – ištrinkti plaukai pilkšvi, neblizga.

Būtinos priemonės:
 � Neperšlampama skraistė;

 � Apykaklė;

 � Frotinis rankšluostis;

 � Plaukų ir odos tipą atitinkantis šampūnas;

 � Didelės šukos / šepetys plaukams šukuoti;

 � Rankų odos apsaugos priemonė / pirštinės plaukams plauti.

Pasodinkite klientą ant kėdės prie kriauklės;
Uždėkite skraistę;
Iššukuokite plaukus;
Nustatykite plaukų ir odos galvos būklę;
Pakonsultuokite klientą ir kartu su juo išrinkite būtiną šampūną;
Užsimaukite pirštines.
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Galvos masažas

Kaklo masažas

Masažas pradedamas nuo kaklo, švelniai masažuo-
jant ir atpalaiduojant kaklo raumenis. Rodomuoju 
pirštu ir nykščiu suimama oda. Pradėti lėtai ir 
palaipsniui eiti iš kairės į dešinę ir atvirkščiai, nesti-
priai spaudžiant odą. Judesius kartoti 2–3 kartus.

Spiralės sukimas

Atliekant šią masažo dalį, galvos oda suminkštėja, 
šis odos elastingumas pagerina kraujotaką ir apy-
kaitą. Viena ranka laikoma prie kliento kaktos, kitos 
rankos pirštų galiukai (pagalvėlės) juda sukamai-
siais judesiais. Pradedama nuo kaklo apačios išilgai 
šoninio pakaušio ir smilkinių link kaktos. Tokiais 
judesiais masažuojama visa galva. Masažuojant kitą 
galvos dalį galima pakeisti rankas. Judesius kartoti 
2–3 kartus.

Zigzagai į šonus

Šis judesys galvos odai suteikia lankstumą bei elas-
tingumą. Masažo judesys pradedamas prilaikant 
kliento galvą. Zigzaginiais judesiais pradedama nuo 
kaklo apačios per pakaušį link kaktos. Smilkinių 
dalyje negalima stipriai spausti. Šis masažas atlie-
kamas sukamuoju judesiu. Kartoti 2–3 kartus.
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Gnybtelėjimai

Šis masažas stimuliuoja epidermį ir padidina kraujo 
cirkuliaciją. Su nykščiu ir smiliumi gnybama galvos 
oda, pradedant nuo kaklo link kaktos. Dirbti reikia 
abiem rankom, spaudžiant galvos odą. Pradėti nuo 
šonų link galvos vidurio.

Vibracija

Šio masažo dalis pradedama kaire ranka prilaikant 
galvą. Dešinę ranką padėti ant galvos prie kaklo, pirš-
tai suglausti ir standūs (nesujungti). Judanti ranka 
dirba viename galvos odos trečdalyje, tvirtu nuolati-
niu paspaudimu kylama aukštyn į viršų. Smilkinių 
dalyje sumažinti spaudimą. 

Pirštų suėmimas

Atsistoti už kliento nugaros, rankomis suspausti 
galvą ties ausimis. Spausti rankas į viršų ir vidų, kol 
pirštai susikryžiuos. Susijungus pirštams, suspausti 
pirštus tvirtai į galvos odą. Ši dalis labai gerai 
atpalaiduoja.

Baigiamasis masažo etapas

Šis etapas yra atpalaiduojantis ir skatinantis gerą 
savijautą. Rankas pridėti prie kaktos, plaukų augimo 
krašto. Lėtai traukti atgal, išilgai galvos odai, rankas 
laikyti plokščias. Tęsti link sprando. Sugriebti petį ir 
masažuoti raumenis sukamaisiais judesiais. Baigti 
stipriu paspaudimu nuo kaklo link pečių, žemyn 
rankomis. Kartoti 4–5 kartus.
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 � Neteisingai uždėtas peniuaras (ant kliento drabužių gali pakliūti vandens).

 � Prieš plovimą plaukai nepakankamai arba visai nešukuojami (plaukai susivelia ir 
blogai šukuojami po plovimo).

 � Plaunant neužsimaunama pirštinių (nesilaikoma asmens higienos).

 � Plaunant galvą kriauklės kraštai nevisiškai gaubia kaklą (vanduo teka sprandui ir 
pakliūna ant kliento drabužių; Plaukai sprando srityje bus neišplauti).

 � Kliento veidas nebuvo uždengtas ranka drėkinant plaukus (vanduo patenka į 
kliento ausis ir ant veido, po drabužiais).

 � Plaukai nepakankamai sudrėkinti prieš pirminį plovimą (blogai pasiskirsto 
šampūnas).

 � Dušo galva laikoma per toli nuo galvos paviršiaus (rezultatas – vandens purslai).

 � Atliekant valomąjį masažą pirštų galiukai vertikalūs galvai (masažas skausmingas, 
nagai gali pažeisti kliento galvos odą).

 � Spaudimas smilkinių srityje pernelyg stiprus (masažas bus nemalonus).

 � Blogai išplautas šampūnas (po džiovinimo plaukai bus blausūs, bespalviai ir 
sunkūs).

 � Drėgnas rankšluostis nepakeistas sausu (drėgnas rankšluostis – nemalonus).

 � Ar klientas sėdėjo patogiai?

 � Ar klientui buvo maloni vandens temperatūra?

 � Ar klientui buvo malonus masažas?

 � Ar kliento veidas ir drabužiai liko sausi?

 � Ar plovimas buvo kruopštus?

 � Ar darbo vieta sutvarkyta?

 � Ar klientui patiko jūsų aptarnavimas? 
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Integruota užduotis (teorinė dalis)

1.  Kada ir kaip atliekama įrankių dezinfekcija kirpyklose?

2.  Kaip turi pasielgti kirpėja su vienkartiniais įrankiais?

3.  Kokias žinote grybelines odos ligas?

4.  Apibūdinkite profesinės rizikos sąvoką.

5.  Kokie yra pagrindiniai stresą formuojantys veiksniai?

6.  Kokie yra pagrindiniai ergonominiai reikalavimai sėdimai ir stovimai darbo 
vietai? 

7.  Kokiais būdais žmogus gali susidurti su nuodinga medžiaga (kokiais keliais ji 
patenka į žmogaus organizmą)?

8.  Kokias apsaugos priemones draudžiama išduoti darbuotojams?

9.  Koks aktas pildomas įvykus nelaimingam atsitikimui buityje?

10.  Kada ir kaip kirpyklose plaunamos rankos?

11.  Kaip turi pasielgti kirpėjas su panaudotomis vienkartinėmis pirštinėmis?

12.  Kiek įrankių komplektų turi turėti kirpėjas?

13.  Kas yra mikroorganizmai? 

14.  Kokius žinote plaukų augimo ciklus?

15.  Kuri plauko dalis yra gyva, kuriame odos sluoksnyje ji yra?

16.  Kokios plaukų priežiūros priemonės veikia kutikulę?

17.  Kokios šampūno sudedamosios dalys?

18.  Kokios priemonės ir medžiagos naudojamos higieninei plaukų priežiūrai?
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19.  Kaip turi būti sudėti darbo įrankiai ir prietaisai darbo vietoje?

A.  Įprastoje vietoje, nepaisant darbo eiliškumo;

B.  Dešinėje pusėje, arčiausiai atliekamai procedūrai;

C.  Įrankių išdėstymo tvarka neturi reikšmės.

20.  Kiek ploto skirta vienai kirpėjo darbo vietai?

A.  Ne mažiau kaip 4 m2 ;

B.  Ne mažiau kaip 2 m2;

C.  Ne mažiau kaip 5 m2 .

21. Išvardykite skustuvo dalis.

22. Išvardykite žirklių dalis.

23. Kokios temperatūros vandeniu reikia plauti galvą?

24. Kada ir kaip atliekama įrankių dezinfekcija kirpyklose? 

25. Ką turi patikrinti kirpėjas prieš pradėdamas dirbti elektriniais įrankiais ir 
prietaisais?

A. Ar sutvarkytos kirpyklos patalpos;

B.  Ar tvarkingi elektriniai įrengimai ir prietaisai;

C.  Ar paruošta darbo vieta.

Praktinė modulio užduotis: naudojantis modulio metu gautomis žiniomis bei įgytais 
gebėjimais, sukurti paruošiamųjų, baigiamųjų darbų ir jų įgyvendinimo planą profesiona-
liam kirpėjui.
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „KUO GALIU BŪTI NAUDINGAS KITIEMS?“

Kirpėjo programoje modulio „Darbo vietos paruošimas teikiant paslaugą“ žinių ir gebė-
jimų įtvirtinimas kūrybiniame projekte „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“ Įtvirtinimo 
metu pristatomi pagrindiniai bendravimo psichologijos principai, integruojamas profesinių 
vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebėjimą 
susieti kompetenciją paruošti darbo vietą ir sudaryti aptarnavimo planą su profesinėmis ir 
asmeninėmis vertybėmis, atlieka patirties refleksiją ir save įvertina.

Įtvirtinimo metodai. Kompetencijos įtvirtinimo formą ir būdą mokinys pasirenka 
individualiai. Galimi veiklos būdai: individualus arba grupinis darbas klasėje, individualus 
arba grupinis savarankiškas darbas (su konsultacija klasėje). Kūrybinio projekto forma yra 
laisvai pasirenkama: referatas, iliustravimas, demonstravimas, kompozicija ir kt. 

Įtvirtinimo praktinė užduotis. Mokiniai (individualiai arba grupėje) pasirenka kūry-
binio projekto potemę, pavyzdžiui, „Probleminio bendravimo pasekmės kirpėjo paruošia-
muosiuose darbuose“, „Bendravimo psichologijos išmanymo reikšmė paruošiamuosiuose 
kirpėjo darbuose“. Pagal pasirinktą potemę mokiniai gauna užduotį, kurios metu gali išana-
lizuoti bendravimo psichologijos ir paruošiamųjų kirpėjo darbų bei paslaugos teikimo tar-
pusavio sąsajas, to svarbą kirpėjo darbui. Užduotį sudaro įvairių probleminių kirpėjo situ-
acijų paruošiamuosiuose darbuose suvaidinimas bei jų filmavimas, analizavimas ir vaizdo 
medžiagos aptarimas. Įgytas žinias ir patirtį mokiniai turi susisteminti ir paruošti 10–15 
min. pristatymą pasirinktu būdu (gali būti pranešimas naudojant skaidres, fotografijų, fil-
muotos medžiagos pristatymas, referatas ir kt.). Projekto pristatymo meto mokiniai turi 
argumentuoti potemės pasirinkimą; įvardyti kūrybinio projekto tikslą ir siekiamą rezultatą; 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI ĮGYTAS PROFESINES ŽINIAS IR 
GEBĖJIMUS KŪRYBINIAME INTEGRUOTAME 
PROJEKTE „KUO GALIU BŪTI NAUDINGAS 
KITIEMS?“

03
Uždavinys

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame 
projekte „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“.

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“ įgyvendinimo eiga;
3. Pristatyti bendravimo psichologijos principus;
4. Pagrįsti darbštumą kaip siektiną vertybę;
5. Atlikti ir įvertinti kompetencijos įtvirtinimą.

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos modulio „Darbo vietos paruošimas teikiant 
paslaugą“  mokymo elementų pagrindinės žinios ir gebėjimai. 
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išdėstyti projekto rengimo procesą; pristatyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei buvo dirbama 
grupėje); įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panaudoti projekte; pasakyti, 
ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti vertybines nuostatas, po 
projekto pristatymo pateikiami refleksiniai savikontrolės klausimai, leidžiantys permąstyti 
įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu.

Įtvirtinimo vertinimo kriterijai: 
1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Efektyvus pagrindinių bendravimo psichologijos principų pritaikymas perteikiant 
informaciją;

3. Profesinių / asmeninių vertybių perteikimas;

4. Darbštumo vertybės išryškinimas;

5. Pristatymo aprašo išsamumas.

(Plačiau žiūrėti CD. Priedas Nr. 3. „Darbo vietos paruošimas teikiant paslaugą“.  Aplankas 
Nr. 3.2. „Įtvirtinimas“).

REKOMENDUOJAMAS LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Adomonis A. (2008). Nuo taško iki sintezės. Vilnius: VDA leidykla.

2. Grebliauskienė B., Večkienė N. (2004) Komunikacinė kompetencija: komunikabilumo 
ugdymas. Vilnius: Žara. 

3. http://www.zebra.lt/lt/laikas_sau/grozis/geros-sukos-plauku-nepesa-148321.html 
(žiūrėta 2013 02 01).

4. http://www.krinona.lt/index.php?s_id=151&lang=lt (žiūrėta 2013 02 15).

5. Jucevičienė P. (1994) Organizacinė elgsena. Kaunas: Technologija.

6. Juočerienė N., Liugailaitė V. Žodis scenoje // Gimtasis žodis. 2001, Nr. 4.

7. Kušneris M. (1999) Tobula kalba žaliems. Kaunas.

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2007 m. rugpjūčio 1 d. įsaky-
mas Nr. V-633  Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos 
saugos reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimo //Valstybės žinios. 2011, Nr. 61-2924.

9. Piličiauskas A. (2012) Pedagoginio dvasingumo link. Vilnius: Margi Raštai. 

10. Popiežiškoji visuomenės komunikavimo priemonių taryba. Etika reklamos srityje. 
1997 02 22 // Bažnyčios žinios. Nr. 13–14. 1998 07 13.

11. Ramanauskienė R., Cirkina E., Kutienė S. (2000). Kirpėjo menas. Vilnius: Žuvėdra.

12. Rudaitienė A. (2008). Psichologija: pažink save. Vilnius: Vilniaus teisės ir verslo 
kolegija.

13. Šventasis Raštas. (2009) Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija.

14. Šv. Ignacas Lojola. (1998) Autobiografija. Dvasinės pratybos. Vilnius: Aidai.

15. WELLA AG, г. Дармштадт, 1995 ООО „Русвелл“ , г. Москва, 2001.

III MODULIS. DARBO VIETOS PARUOŠIMAS
TEIKIANT KIRPĖJO PASLAUGAS

90 Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



TERMINŲ ŽODYNAS

Aptarnavimas – paslaugų klientams teikimas.
Bendravimas – procesas, kuriame du ar daugiau žmonių keičiasi informacija, spren-

džia dalykinius klausimus, konsultuojasi.
Bendravimo įgūdžiai – mokėjimas klausytis, kalbėti, elgtis.
Dezinfekcija – daugelio arba visų mikroorganizmų, išskyrus bakterijų sporas, sunaiki-

nimas aplinkoje fizinėmis ir cheminėmis priemonėmis. 
Etika – mokslas apie grožį, meną, žmonių tarpusavio santykius.
Klientas – asmuo, kuris gauna tam tikras paslaugas.
Konfliktas – prieštaringų charakterių, interesų, siekių susidūrimas.
Peniuaras – tekstilinis gaminys, apsaugantis kliento drabužius nuo kirpykloje naudo-

jamų kosmetikos priemonių.
Profesinė etika – etikos šaka, nagrinėjanti darbuotojų moralines savybes, požiūrį į 

klientą, savo darbą, kolektyvą.
Psichologija – mokslas, tiriantis žmonių sąveiką su aplinkiniu pasauliu.
Sterilizacija – mikroorganizmų ir jų sporų sunaikinimas fizinėmis ir cheminėmis 

priemonėmis.
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

IV MODULIS.
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS, MODELIAVIMAS

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS IR ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ 

MODULIO TIKSLAS – paruošti specialistą, gebantį atsakingai, savarankiškai garbanoti, 
tiesinti plaukus, juos šukuoti ir dekoruoti.

MODULIO UŽDAVINIAI:

1. Mokyti parinkti ir saugiai naudotis plaukų modeliavimo įrankiais, prietaisais;
2. Mokyti paruošti plaukus garbanojimui;
3. Mokyti įvairiomis technikomis sukti, tiesinti plaukus;
4. Mokyti tvarkyti ir dekoruoti plaukus po plaukų garbanojimo, tiesinimo;
5. Įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame integruotame projekte 

„Dovanodami turtėjame“.
6. Įgyvendinti bendruomeninį projektą ,,Mylėkime Mokytoją“.

REZULTATAS – gebėjimas atsakingai, savarankiškai parinkti procedūrai reikiamus įrankius 
ir kosmetikos priemones, įvairiomis technikomis sukti, tiesinti plaukus, šukuoti plaukus 
po garbanojimo, dekoruoti suformuotus plaukus. Įtvirtintos modulio „Plaukų šukavimas ir 
modeliavimas“ mokymo elementų žinios ir gebėjimai. 

KIRPIMO SKYRIUS

MODULIO PAVADINIMAS: 
Plaukų šukavimas, modeliavimas

SKIRTA VALANDŲ: 230

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Įrankių parinkimas atliekamai 
procedūrai, jų naudojimas;

 � Kosmetikos priemonių parinkimas 
atliekamai procedūrai;

 � Plaukų sukimas, tiesinimas įvairiomis 
technikomis;

 � Plaukų šukavimas ir dekoravimas po 
garbanojimo ar tiesinimo;

 � Kūrybinio integruoto projekto 
„Dovanodami turtėjame“ įgyvendinimas 
ir pristatymas;

 � Savanorystės reikšmė ir galimybės 
kirpėjo darbe;

 � Tarnystė kaip siektina vertybė.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Instruktažas;

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Darbas grupėse;

 � Individualus darbas;

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas ir klausymas

 � Klausimai ir atsakymai;

 � Demonstravimas;

 � Refleksija;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis 
(žinių patikrinimo testas) ir praktinė užduotis (plaukų 
sukimas, iššukavimas, formavimas, dekoravimas); 

 � Integruoto kūrybinio projekto „Dovanodami turtėjame“  
pristatymas.
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MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo(si) medžiaga;

 � Praktinio mokymo priemonės, įranga ir 
medžiagos; 

 � Literatūra: pateikta teorinės mokymo 
medžiagos pabaigoje.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys;

 � Integruoto kūrybinio projekto įvertinimas vertybiniu 
požiūriu.  

IV MODULIS.
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS, MODELIAVIMAS
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TEORINĖ MOKOMOJI MEDŽIAGA

1.1. ĮRANKIŲ PARINKIMAS ATLIEKAMAI PROCEDŪRAI, JŲ NAUDOJIMAS

Šepečiai naudojami plaukams šukuoti, masažuoti, šukuosenai formuoti. Šepečiai yra 
įvairių formų, dydžių. Jie skiriasi savo funkcionalumu ir dizainu. Jų konstrukcija: danteliai 
(natūralūs, t. y. šeriniai, plastmasiniai arba metaliniai) su patogia rankena ar kotu. Šepečiai 
po darbo gerai išvalomi ir dezinfekuojami arba sterilizuojami (žr. lll modulis: dezinfekcija).

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI PARINKTI IR SAUGIAI NAUDOTIS PLAUKŲ 
MODELIAVIMO ĮRANKIAIS IR PRIETAISAIS

01
Uždavinys

IV MODULIS.
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS, MODELIAVIMAS

Plokšti šepečiai dažniausiai 
naudojami ilgiems plaukams šukuoti.

Šepečiai šukuosenai formuoti. Šepečiai skirti plaukams pakelti, plaukų galams ir gar-
banoms formuoti. Tai – apvalios formos šepečiai su apvaliu kotu. Kotas pagamintas iš sinte-
tinio pluošto, medžio arba metalo. Šeriai gali būti sintetinio pluošto, natūralūs. Jų ilgis gali 
būti įvairus, skirtingo tankumo. Šerių ilgių skirtumas suteiks plaukams daugiau purumo. 
Kirpyklose naudojami įvairaus skersmens šepečiai: nuo 15 mm iki 70 mm. Trumpesniems 
plaukams pasirenkamas mažesnio skersmens šepetys, o ilgiems – didesnio.

Šepečiai plaukams džiovinti 
ir formuoti. Šie šepečiai skirti trum-
piems plaukams džiovinti ir pakelti 
bei šukuosenai formuoti. 
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Žnyplės. Jos skirtos plaukams gar-
banoti karščiu. Daugiausiai naudojamos  
paryškinti vieną ar kitą šukuosenos 
detalę arba modeliuojant šukuoseną.

Grimperis – elektrinis įrankis, 
skirtas plaukams gofruoti ir tiesinti. 

Suktukai – įrankiai, skirti plaukams sukti. 

Šaltam plaukų šukavimui, plaukų susukimui naudojami plastmasiniai, metaliniai 
su šepetėliais ar be jų suktukai. Vienai klientei reikia nuo 40 iki 60 suktukų. Suktukai gali 
būti fiksuojami smeigtukais arba gumytėmis. Naudojant šiuos suktukus, priklausomai nuo 
skersmens, galima numatyti plaukų susukimo laipsnį, pavyzdžiui, jei suktuko skersmuo 2 
cm, tai garbana bus smulkesnė ir ryškesnė, jei  4 cm – stambesnė, neturės tvirtų raitinių ar 
bangų, šukuosena atrodys natūraliai.

Tuščiaviduriai voleliai
Tai oro cirkuliacijos nesulaikantys 

voleliai. Išgaunamos minkštos garbanos.
Jie tvirtinami smeigtukais.

Lankstūs voleliai
Šie voleliai vadinami papilotėmis. 

Jų pagalba gaunamos natūralios garba-
nos. Papilotės tvirtinamos sulenkiant 
galus.
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Spiraliniai voleliai
Garbanojame ilgus ir pusilgius 

plaukus. Jie tvirtinami specialiais 
segtukais.

Plaukų džiovinimo aparatai
Plaukų džiovinimo aparatai naudo-

jami susuktiems su suktukais plaukams 
džiovinti. Šiai procedūrai atlikti naudo-
jami tiesioginę oro srovę pučiantys džio-
vintuvai. Džiovinimo greitį, temperatūrą 
ir laiką reguliuoja pats meistras. 

Klasikiniai (įgaubti) voleliai
Šie voleliai vadinami papilotėmis. Jų 

pagalba gaunamos natūralios garbanos. 
Papilotės tvirtinamos sulenkiant galus.

Plaukų garinimo aparatas 
Plaukų garinimo aparatas yra skirtas šildyti ir suteikti padidintą kiekį drėgmės plau-

kams ir odai. Šilti garai palengvina plaukų žvynelių atsidarymą, pagreitina medžiagų pate-
kimą į plaukus, pagerina medžiagų apykaitą, paspartina reakcijos greitį. Naudojant gari-
nimo aparatą (dažymo ir plaukų cheminio garbanojimo metu), plauko vidiniai sluoksniai 
lieka nepažeisti. Tai labai svarbu silpniems ir su pažeista plauko struktūra plaukams. 
Šiuolaikiniai garinimo aparatai yra, modernizuoti, turi valdymo sistemą, todėl meistrui 
reikia tik įvesti plaukų diagnozės duomenis.

IV MODULIS.
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS, MODELIAVIMAS
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2.1. KOSMETIKOS PRIEMONIŲ PARINKIMAS ATLIEKAMAI PROCEDŪRAI

Standinamosios ir fiksuojamosios priemonės

Standinamosios ir fiksuojamosios medžiagos skirtos šukuosenoms formuoti. 
Joms keliami du pagrindiniai reikalavimai: apsaugoti plaukus ir sutvirtinti šukuoseną. 
Mechaninis veikimas, karšto džiovintuvo naudojimas formuojant šukuoseną padaro plau-
kus labiau pažeidžiamus – jie gali imti lūžinėti. Drėgmės kiekis plaukuose yra labai svarbus 
jų būklei ir sveikai išvaizdai, todėl standinamuosiuose ir fiksuojamuosiuose produktuose 
gausu medžiagų (provitamino B5), saugančių plaukus ne tik formuojant šukuoseną, bet ir 
vėliau, šukuojant plaukus. Visos plaukų standinimo ir fiksavimo priemonės parenkamos 
pagal plaukų struktūrą: 

Standinamosios priemonės:
 � Putos; 

 � Standiklis, losjonas;

 � Skysta želė.

 Visos standinamosios medžiagos tepamos ant šlapių arba drėgnų plaukų prieš darant 
šukuoseną.

Putos džiūsta gana lėtai – tai leidžia išradingai sušukuoti sutvirtintus, bet dar neiš-
džiūvusius plaukus. Plaukų putos suteikia šukuosenai purumo. Kai putomis padengti plau-
kai išdžiūsta, jose esantis polimeras sutirštėja, ir susidaro jungtys, kurių nebegalima per-
formuoti. Tačiau plaukus sudrėkinus, vėl galima koreguoti šukuoseną. Nuo polimero kiekio 
putose priklauso jų standinimo stiprumas.

Losjonas specialiai sukurtas naudoti kirpimo metu. Suteikia plaukams formą, purumo 
ir blizgesio, panaikina elektrostatinį krūvį. Nesulipina plaukų ir lengvai pašalinamas švel-
niai šukuojant. Apsaugo plaukus nuo aplinkos poveikio.

Standiklis gali būti skirtas plaukams standinti ir formuoti. Jis suteikia purumą, natū-
ralų lankstumą, glotnina plaukų paviršių, turi antistatinių savybių.

Skysta želė drėkina, suteikia plaukams elastingumo, švelnią formą ir tekstūrą, užti-
krina lanksčią fiksaciją, praturtina plaukus augalų ekstraktais ir proteinais.

Fiksuojamosios medžiagos. Šios priemonės skatina kūrybiškumą norint sukurti rei-
kiamą stilių. Nepažeidžiant plaukų, jie tampa lankstesni, greitai ir patikimai sukuriamas ir 
išlaikomas reikiamas įvaizdis. Priemonės taip pat suteikia nuostabų žvilgesį, apsaugo nuo 
tiesioginių saulės spindulių ir išdžiūvimo, yra malonaus kvapo bei užpildo plauką provita-
minu B5. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI PARUOŠTI PLAUKUS GARBANOJIMUI02
Uždavinys
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Sausiems plaukams sutvirtinti vartojamos fiksuojamosios medžiagos:
 � Sausas arba šlapias lakas yra baigiamoji priemonė visai šukuosenai arba 

atskiroms jos dalims sutvirtinti. Plaukų laką patartina purkšti 30 cm atstumu 
nuo šukuosenos. Lakas gali būti skirtas dažytiems, garbanotiems arba ploniems 
plaukams. Naudojant laką yra išlaikomas plaukų elastingumas, suteikiamas 
blizgesys. Lakas greitai džiūsta ir labai lengvai iššukuojamas šepečiu. 

 � Želė  padeda kasdien keisti šukuoseną. Šukuojant su šia priemone plaukus, svarbu 
panaudoti optimalų jos kiekį. Per gausus kiekis suteiks nešvarių plaukų įspūdį, 
o per mažas – nepakankamai sutvirtins šukuoseną, ji greitai iširs. Trumpiems 
plaukams galima suteikti papildomos apimties, jeigu į drėgnus plaukus įtrinsime 
želė ir išdžiovinsime fenu prieš plaukų augimo kryptį. Taip pat želė suteikia šlapių 
plaukų efektą – tereikia įtrinti priemonę į šlapius plaukus ir natūraliai išdžiovinti. 
Stiprios fiksacijos želė sulipina nepaklusnias plaukų sruogeles į tvarkingą 
šukuoseną. Drėgnus arba sausus plaukus reikia iššukuoti šukomis, padengtomis 
želė. Sustiprina cheminio garbanojimo efektą, o šukuoseną iš raitinių, suvilgius 
juos želė, formuojame pirštais.

 � Vaškas naudojamas įvairioms šukuosenoms formuoti. Jis suteikia plaukams 
minkštumo, elastingumo, purumo ir sveiko blizgesio. Vaškuoti reikia tik sausus 
ir švarius plaukus, nes prie drėgnų plaukų vaškas nelimpa. Vaškas sutvirtina 
atskiras šukuosenos sruogas. Gali būti naudojamas smilkinių plaukams sutepti 
(sutepę pirštus nedideliu kiekiu vaško, paglostome smilkiniuose esančius plaukus), 
plaukų apimčiai didinti, neklusnioms garbanoms tvarkyti, lygiems plaukams 
paryškinti ar dažytų plaukų spalvai sodrinti.

 � Šukuosenos modeliavimo ir blizgesio kremas be alkoholio, su pantenoliu ir 
ultravioletinių spindulių filtru. Tai – naujas būdas suteikti plaukams formą. Su 
juo plaukai lengvai modeliuojami, išryškinamos linijos, jie tampa minkšti ir 
blizgantys. Drėgmę saugančios medžiagos – vaškai ir gliukoliai – suteikia ilgalaikį 
blizgesio efektą. Kremas vartojamas natūraliai garbanotiems ar cheminiu būdu 
sušukuotiems plaukams. Jis padaro garbanas tampresnes, neriebina plaukų. 
Garbanotų plaukų šukuosenoms sukurti dažnai yra naudojami specialūs 
kosmetiniai pieneliai, serumai ar purumą mažinančios priemonės, kad plaukai 
nesipūstų.

IV MODULIS.
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS, MODELIAVIMAS

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

1. Kokios priemonės standina plaukus?

2. Kokios priemonės fiksuoja plaukus?
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3.1. TECHNOLOGINĖ KORTELĖ

Paslaugų vartotojų grupė: moterys, vyrai, vaikai.
Paslauga teikiama visiems vartotojams.
Paslaugos atlikimo etapai:
1. Klientas pasodinamas į kirpyklos kėdę;

2. Klientui su šampūnu išplaunama galva;

3. Rankšluoščiu nusausinami plaukai;

4. Uždedama kaklajuostė;

5. Uždedamas kirpimo peniuaras;

6. Tepamos / purškiamos formavimo priemonės:

 � Šaknims putos ir / arba kitos standinančios priemonės;

 � Ilgiems plaukams (per visą plaukų ilgį) – aliejukas;

7. Plaukai džiovinami džiovintuvu, naudojant šepečius arba sukami suktukais, 
žnyplėmis;

8. Šukuosenai  sutvirtinti naudojamas plaukų lakas arba kitos fiksuojančios 
priemonės;

9. Nuimamas peniuaras ir kaklajuostė. 

3.2. PLAUKŲ SUKIMAS, TIESINIMAS ĮVAIRIOMIS TECHNIKOMIS

Tai trumpalaikis plaukų garbanojimas, kuris trunka iki plaukų plovimo arba sudrė-
kimo. Šalto plaukų garbanojimo išsilaikymas priklauso ir nuo plaukų rūšies (kieti, minkšti).

Šaltą plaukų garbanojimą sudaro šios operacijos:
 � Geras plaukų kirpimas;

 � Plaukų rūšies nustatymas (riebūs, sausi) tinkamam šampūnui, balzamui, 
standikliui parinkti;

 � Galvos plovimas;

 � Suktukų ir sukimo krypties parinkimas pagal būsimą šukuoseną;

 � Plaukų sukimas (suktukais, žiedeliais, žnyplėmis, bangų formavimas pirštais, 
džiovintuvu ir t. t.);

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI SUKTI, TIESINTI PLAUKUS ĮVAIRIOMIS 
TECHNIKOMIS

03
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 � Geras suformuotų plaukų išdžiovinimas, atvėsinimas;

Plaukų iššukavimas pagal sukimo ir būsimos šukuosenos kryptis;

Šaltas plaukų garbanojimas gali būti atliekamas suktukais, žiedeliais, džiovintuvu, 
karštomis žnyplėmis, gali būti spaustos bangos, taip pat taikomas mišrusis metodas.

3.1.1. Sukimas suktukais

Nuo pasirinkto suktuko dydžio priklauso bangos sukrumas ir tvirtumas: 
 � Mažas skersmuo = didesnis šoklumas; 

 � Didelis skersmuo = mažesnis šoklumas. 

Šukuosenos apimtis priklauso nuo kampo tarp sruogos ir galvos odos: 

1 pav.

2 pav.

Jei norima, kad plaukai nuo šaknų būtų pakelti, sruoga sukama stačiu kampu į galvos 
odą;

Jei norima, kad būtų didelė plaukų apimtis, sruoga sukama buku kampu į galvos odą; 

IV MODULIS.
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS, MODELIAVIMAS
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1 pav.

2 pav.

3 pav.

Norint plaukų nepakelti nuo šaknų, sruoga sukama smailiu kampu (sukrumas plaukų 
galams).

Plaukų sukimas tam tikru kampu suktukais turi svarbią reikšmę darant šukuoseną. 
Nepageidaujamų skyrimų po sukimo galima išvengti atskiriant sruogas šiais dviem būdus: 
šachmatiniu ir zigzaginiu.

Paruošiamieji darbai 
1. Gerai sušlapinti plaukus ir juos iššukuoti;

2. Pasiruošti suktukus darbui. 

Sukimas ant suktukų 
1. Atsiskirti plaukų sruogą pagal suktuko ilgį ir plotį; 

2. Laikyti sruogą pasirinktu kampu galvos odai;

4 pav.

3. Laikyti sruogą nekeičiant pasirinkto tempimo kampo, sruogą gerai sušukuoti nuo 
šaknų iki galiukų;

4. Paimti sruogą tarp didžiojo ir parodomojo piršto, truputį įtempti; 

5. Kita ranka paimti suktuką ir kuo plačiau, sukimo kampu, per visą suktuko plotį 
uždėti ant plaukų galiukų; 

6. Ištempti sruogą kartu su suktuku;

IV MODULIS.
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5 pav.

7. Slystančiu judesiu prispausti sruogą prie suktuko didžiuoju ar rodomuoju pirštu;

8. Pradėti sukti, išlindusius sruogų galiukus prispausti prie suktuko sukamuoju 
judesiu;

9. Tempiant sruogą, plaukus iki pat šaknų susukti ant suktuko;

6 pav.

7 pav.

10. Prilaikant suktuką, pritvirtinti smeigtuku. Spausti nelabai stipriai, smeigtuką 
nukreipiant kampu, kad nebūtų sužeista oda;

11. Sukti kitą sruogą;

12. Sukti kitus suktukus (sruogas) pritvirtinant juos smeigtukais;

13. Išimti pirmo suktuko smeigtuką ir įkišti į antrą suktuką. Taip išvengsite galvos 
odos spaudimo.

IV MODULIS.
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5 pav.

6 pav.

7 pav.

Plaukų sukimas papilotėmis

Spiralinis plaukų sukimas

Technologiškai sudėtingas dvipakopis plaukų susuki-
mas keičiant sukimų kryptis. 

Susukimas dviem pakopomis.

Kad plaukų sruogų raitiniai įgautų ovalią formą, juos 
galima sukti ant dviejų suktukų vienu metu.

JEIGU:
 � Plaukai nepakankamai iššukuoti (jie blogai atsiskiria ir sukasi);

 � Atskiriamos per daug plačios sruogos (plaukai kris nuo suktuko, velsis);

 � Atskiriamos per daug storos sruogos (jos nesusisuks ant suktuko iki galo; 
Šukuosenoje bus matomi skyrimai);

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

3.3. GARBANŲ FORMAVIMO ŽNYPLĖMIS TECHNOLOGIJA

Garbanų stambumas priklauso nuo žnyplių volelio skersmens.
1. Žnyplės įkaitinamos pagal plaukų struktūrą;

2. Šukų koteliu atskiriama plaukų sruoga ir gerai iššukuojama;

3. Garbanas galima pradėti formuoti nuo plaukų šaknų arba nuo plaukų galų;

4. Plaukų sruoga (prie odos ar nuo galų) suspaudžiama žnyplėmis, o žnyplės suka-
mos į save, kol visi plaukai (visas ilgis) apvyniojami;

5. Palaikoma keletą sekundžių (kol susiformuoja garbanos), ir žnyplės ištraukiamos;

6. Tokiu pat būdu formuojamos garbanos ir kitoms plaukų sruogoms.

 � Atskiriamos per siauros ir per plonos sruogos (bus sudėtinga atskirti kitas sruogas 
ir išdėlioti suktukus);

 � Plaukų sruogos ištempiamos ne stačiu kampu galvos odai (plaukų apimtis bus 
arba per didelė, arba per maža);

 � Sruogos sukamos netolygiu tempimu į šonus (atsiras nelygumų);

 � Plaukų galiukai netolygiai susukami ant suktukų (atsiranda lūžiai; Sušukavus, 
atskiri plaukų galiukai ir šie lūžiai matysis paviršiuje); 

 � Ant suktukų sruogos netolygiai ištempiamos (atsiras nelygumų); 

 � Neteisingai įsmeigiami segtukai (per silpnai bus pritvirtinti suktukai, reikiamai 
neįtemps plaukų; Jeigu suktukai per stipriai įtempti, plaukai bus per daug įtempt). 

IV MODULIS.
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Atvirkščias sruogos sukimo būdas – nuo šaknų link plaukų galų

IV MODULIS.
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS, MODELIAVIMAS

Geriausia plaukus sukti ant žnyplių statmenai 
jų sukimo ašiai – tada susuktų plaukų sruoga bus 
standi.

 � Atskirta plaukų sruoga gerai iššukuojama, 
žnyples laikant vertikaliai, pradedama sukti 
nuo plaukų šaknų link galiukų;

 � Plaukų sruoga (prie odos ar galų) suspaudžiama 
žnyplėmis, o žnyplės sukamos į save, kol plaukai 
apvyniojami per visą ilgį;

 � Kuo ilgesni plaukai, tuo plonesnė sruoga turi 
būti;

 � Palaikoma keletą sekundžių (kol susiformuoja 
garbanos), ir žnyplės ištraukiamos;

 � Tokiu pat būdu formuojamos garbanos ir kitoms 
plaukų sruogoms.

 � Susukta plaukų sruoga atvirkščiu sukimo būdu – 
nuo šaknų link plaukų galų.

 � Plaukus suskirstykite pagal būsimą šukuoseną ir sušukuokite reikiama kryptimi. 
Atskirkite sruogelę viršugalvio zonoje, kad atitiktų vidutinio dydžio suktuko svorį.

 � Plaukus šukuokite statmenai galvos odai.
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 � Žnyples uždėkite per vidurį plaukų sruogelės;

Laikykite sruogelę didžiuoju ir rodomuoju pirštais vienoje rankoje, o į kitą ranką paim-
kite įkaitusias žnyples.

3.4. TRUMPŲ PLAUKŲ SUKIMAS ŽNYPLĖMIS

 � Patemkite žnyples nuo sruogos vidurio iki galo;

 � Suimkite sruogos galą, uždarykite žnyples (žiūrėti 4 
nuotrauką). Stebėkite, kad visi sruogos plaukai būtų 
tolygiai suskirstyti žnyplėse;

 � Pradėkite sukti palukus. Atlikite sukamuosius judesius 
žnyplėmis, jas atidarykite ir, truputį patraukus, išlyginkite 
išsikišusius sruogos galus;

 � Tolygiai susukite plaukus žnyplėmis neliečiant galvos 
odos;

 � Norint apsaugoti galvos odą nuo karštų žnyplių, po jomis 
pakiškite šukų dantelius, kad nesiliestų su susuktos 
sruogos oda;
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 � Truputį palaukite, kad šiluma galėtų paveikti plaukus. Storiems plaukams reikia 
daugiau laiko negu pažeistiems bei ploniems;

 � Truputį atleidus žnyples, atlaisvinkite plaukus;

 � Atsargiai ištraukite žnyples iš suformuotos garbanos;

 � Visus plaukus suformuokite pagal būsimą šukuoseną.

Plaukus lengvai pakeliame šepečio pagalba, džiovinant 
plaukų džiovintuvu, leidžiame juos norima šukuosenos 
kryptimi.

Tuo pačiu metu nukreipiame šiltą oro srautą iš plaukų 
džiovintuvo į formuojamą plaukų sruogą, pakaitomis nuo 
plaukų šaknų iki galiukų.

Negalima laikyti ilgai plaukų džiovintuvo arti plaukų 
pagrindo ir vienoje vietoje. Šepetys ir džiovintuvo oro srovė 
visada turi judėti viena kryptimi.

Tam, kad suteiktume plaukams apimties, šukuojame ir 
džioviname plaukus priešinga kryptimi, nei džiovinta 
prieš tai.

3.5. PLAUKŲ DŽIOVINIMAS ŠEPEČIAIS IR DŽIOVINTUVU, SUTEIKIANT PLAUKAMS 
ŠUKUOSENOS KRYPTĮ
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Šukuosenos apimties formavimas

Džiovinimo šukomis ir plaukų džiovintuvu, plaukai for-
muojami tik viršugalvio srityje.

Džiovinimo šukomis pakeliame plaukų sruogą nuo 
šaknų ir džiovindami sukame šukas, kad pakeltume 
plaukus.

Truputį atleidžiame džiovinimo šukomis plaukų sruogą 
ir, sukdami šukas ir taip priverždami sruogą, džioviname.

Tokį patį veiksmą atliekame su visomis plaukų 
sruogomis.

Plaukai iššukuojami tik pilnai išdžiūvę, kitaip neteks įtempimo, ir bus sugadinta 
forma. Iššukuojant pakeisti jau sugarbanotų plaukų formą pavyksta labai sunkiai.
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 � Lengvos garbanos; 

 � Bangos su neryškiomis keteromis.

3.6. PLAUKŲ SUKIMAS ŽIEDELIAIS

Prigludę žiedeliai 

IV MODULIS.
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 � Atskirta plaukų sruoga nuo šaknų iki galiukų gerai 
iššukuojama ir įtempiama;

 � Plaukų sruoga sukama aplink rodomąjį pirštą, 
pradedant nuo šaknų iki galiukų;
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 � Susuktų plaukų sruoga nuimama nuo piršto ir 
pritvirtinama gnybtuku;

 � Susukti žiedeliai tvirtinami gnybtukais;

 � Žiedelių išdėstymo tvarka.

3.7. BANGŲ FORMAVIMAS PLAUKŲ DŽIOVINTUVU

Formuojant plaukų džiovintuvu bangas, sukuriamos pusiau prigludusio ir dekoratyvi-
nio silueto šukuosenas. Galima formuoti bangas plaukų džiovintuvu ir šukomis bei plaukų 
džiovintuvu ir stačiakampiu šepečiu.

Bangų formavimo plaukų džiovintuvu technologija

 � Plaukai nušukuojami nuo veido;

 � Kombinuotos šukos arba stačiakampis šepetys 
traukiamas į dešinę pusę, ir nuo šaknų darome 
bangos įlinkimą. 
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 � Plaukai, keisdami judėjimo kryptį, sudaro bangos 
keterą;

 � Oro srovė nukreipiama į susidariusios bangos 
įlinkį ir taip stipriau užfiksuojama bangos linija. 

 � Paskui šukos traukiamos į kairę pusę – 
susiformuoja antras bangos įlinkis ir ketera. 

Bangų formavimas plaukų džiovintuvu – specifi-
nis būdas, daugiausia taikomas kuriant šukuosenas 
konkursams.
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3.8. BANGŲ FORMAVIMAS ŽNYPLĖMIS

Bangas žnyplėmis galima formuoti dviem būdais:
 � Plaukai iš pradžių susukami vamzdelio formos ratiniais, iššukuojami šepečiu, 

šukomis suformuojamos bangos;

 � Iš karto formuojamos bangos, iš anksto nesukant plaukų. 

1. Šukų koteliu atskiriama plaukų sruoga ir gerai iššukuojama;

2. Plaukų sruoga nuo šaknų iki galiukų pertraukiama įkai-
tintomis žnyplėmis – plaukai sušyla ir tampa elastingesni;

3. Bangos pradedamos formuoti nuo šaknų;

         Dėmesio! Nepriglauskite žnyplių prie odos – nudeginsite.

4. Plaukų sruoga (prie odos) suspaudžiama žnyplėmis, o žny-
plės pasukamos į save. Palaikoma kelias sekundes – kol 
susiformuoja banga ir bangos ketera;

5. Žnyplės ištraukiamos ir apverčiamos į kitą pusę;

6. Plaukų sruoga (šalia suformuotos bangos keteros) suspau-
džiama žnyplėmis, o žnyplės pasukamos nuo savęs;

Bangų formavimo žnyplėmis technologija
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7. Taip suformuojama antroji banga ir bangos ketera;

8. Tokiu pat būdu (keičiant žnyplių padėtį) formuojamos 
bangos iki plaukų galų;

9. Subangavus visą sruogą, bangos sutvirtinamos fiksuo-
jamosiomis priemonėmis.

Pirštais spaustos  bangos

Požymiai:
 � Gilios bangos;

 � Aukštos bangų keteros;

 � Bangos glotniai prigludusios prie galvos odos.

3.9. MIŠRUS, KOMBINUOTAS PLAUKŲ ŠUKAVIMAS

Tai – plaukų šukavimas, kai, modeliuojant vieną šukuoseną, derinamos dvi ar trys 
šukavimo technikos. Jų ypatumus lemia:

 � Kliento pageidavimai;

 � Plaukų struktūra;

 � Plaukų kirpimo forma;

 � Šukuosenos paskirtis;

 � Bendras ansamblio stilius.

Suktukai ir žiedeliai

Šis sušukavimo būdas taikomas tuomet, kai, sukant 
plaukus suktukais, smilkinių apatinėse dalyse ir pakau-
šio apatinėje dalyje (o galbūt ir kitose galvos dalyse) plau-
kai trumpi ir jų suktukais susukti neįmanoma. Tose vietose 
šukuosena formuojama žiedeliais.

Suktukai ir šukavimas plaukų džiovintuvu

Toks šukavimo būdas taikomas tuomet, kai, sukant plaukus suktukais, smilkinių apa-
tinėse dalyse ir pakaušio apatinėje dalyje plaukai yra labai  trumpi ir jų susukti suktukais 
neįmanoma. Tose vietose šukuosena formuojama plaukų džiovintuvu ir mažo skersmens 
apvaliu šepečiu.

Bangos ir žiedeliai

Toks plaukų šukavimo būdas taikomas tuomet, kai, modeliuojant šukuoseną, 
sumanytas būtent šis derinys – tam tikroje galvos dalyje pirštais spaustos bangos, o kiti 
plaukai banguojami juos susukus žiedeliais.
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113Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



4.1. PASTIŽO DIRBINIAI

Pastižas – tai gaminiai iš plaukų. Jie skirstomi į:
 � Vyriškus (perukai, daliniai perukai, ūsai, barzdos);

 � Moteriškus (perukai, šinjonai, kasos, blakstienos, sruogelės, papuošalai).

Pastižo dirbinių gamyboje naudojamos medžiagos 

Gyvulinės kilmės:
 � Angoros ožkų vilna;

 � Tibeto ožkų vilna;

 � Kupranugario vilna;

 � Arklio uodega, karčiai.

Augalinės kilmės:
 � Karna (žievė);

 � Kanapės;

 � Linai.

Natūralūs plaukai dalinami į tris etnines grupes:
 � Mongoloidinė (aziatinė) – stori, kartais lengvai banguoti plaukai;

 � Europinė – ploni, vos banguoti ar garbanoti plaukai;

 � Negroidinė – tankūs, stipriai garbanoti plaukai.

Sintetinis pluoštas skirstomas į:
 � Akrilas (išlaiko ne aukštesnę kaip 60°C temperatūrą);

 � Vinilas (po plovimo pagamintas gaminys praranda formą);

 � Poliamidas (išlaiko 200°C temperatūrą);

 � Kanekalonas (įvairių spalvų cheminis pluoštas, blizga kaip natūralūs plaukai, 
lengvai plaunamas, šukuojamas ir nesivelia).

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI TVARKYTI IR DEKORUOTI PLAUKUS 
PO PLAUKŲ GARBANOJIMO, TIESINIMO

04
Uždavinys
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Sintetinis pluoštas kanekalonas

Plaukų paruošimas

Pradedant gaminti pastižo dirbinius, reikia, kad plaukai būtų apdirbti, t. y nuriebinti, 
dezinfekuoti, iššukuoti, nudažyti ir t. t. Turimus plaukus reikia surūšiuoti pagal ilgį, spalvą, 
kokybę. Kad plaukai atrodytų natūraliai, įvairių atspalvių plaukai sumaišomi.

 � Imama plaukų sruogelė, peršukuojama ant kardos ir lygiu sluoksniu 
išskleidžiama ant stalo;

 � Iššukuojama antra sruogelė, ji patiesiama ant pirmosios;

 � Tuomet visi plaukai suimami ir iššukuojami ant kardos tam, kad plaukai 
susimaišytų.

Plaukai yra dedami nukirptais galais į vieną pusę. Jei bus plaukai dedami bet kaip, jie 
velsis –plaukų žvyneliai kabinsis vienas už kito.

Plaukų paruošimas

Tresas

Tresais vadinamas plaukų įpynimas į siūlus. Tarp trijų siūlų įpinti plaukai, kurių ilgo-
sios sruogos vienoje linijoje nukarusios žemyn, o storieji galai – įpinti. Tresui pinti naudo-
jamos tresų pynimo staklės ir geros kokybės plaukai, nes iš jų gaminami perukai, šinjonai, 
kasos, papuošalai.
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Tresams pinti reikalingi įrankiai ir priemonės:
 � Plaukai;

 � Karda;

 � Tresų pynimo staklės;

 � Siūlai.

Tresų pynimo staklės

Šinjonų formos

Šinjonų gamyba

Šinjonai gaminami:
 � Iš tresų su pagrindu. Naudojant pagrindą, šinjonai gaminami tresų pynimo arba 

tambūravimo metodu. Šinjonų pagrindo gamybai naudojami medvilniniai arba 
sintetiniai audiniai.

 � Be pagrindo – tik treso pynimo būdu. 

Šinjonų formos

Šinjonai gali būti įvairių formų: pailgi, ovalūs.  

Šinjono susiuvimas

Nupintas tresas prisiuvamas prie šinjono pagrindo pagal laikrodžio rodyklę. Baigus 
darbą, ant išvirkščiosios šinjono pusės daromos keturios kilpos, kurios skirtos šinjonui pri-
tvirtinti prie galvos.

IV MODULIS.
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS, MODELIAVIMAS

116 Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



Tresų pynimo staklės

Šinjonų formos

Kasų gamyba

 Naudojami įrankiai ir priemonės:
 � Karda, skirta plaukams iššukuoti;

 � Treso pynimo staklės;

 � Siūlai;

 � Tiulis;

 � Verpstas.

Pagrindiniai darbai gaminant kasas:
 � Tresų gamyba;

 � Tresų apsukimas ant tiulio.

Treso pynimas kasų gamybai

Vienai kasai pagaminti pinami trys tresai. Tresams pinti naudojami trijų ilgių plaukai: 
ilgi, pusilgiai ir trumpi. Plaukai dalinami į tris lygias dalis, dedami į kardas ir prispaudžiami 
šepečiais, kad plaukai nesusiveltų. Ilgų plaukų galai dedami į kardačių, kad neišsipešiotų 
pinant kasą. Pirmas tresas gaminamas iš 60–65 cm ilgio plaukų. Pinama 10–15 cm treso. Į 
vieną centimetrą įpinama 14 plaukų sruogelių. Pinant antrą ir trečią tresus, viename treso 
centimetre įpinamos 3–5 plaukų sruogelės. Nupinti tresai sutvirtinami siūlu. Rišami 4–5 
mazgai. Tresams tvirtinti prie tiulio naudojamos staklės – verpstas. Kai visi trys tresai pri-
tvirtinami prie tiulio, jie susiuvami. Laisvi likę tiulio galai susukami virvele ir susiuvami. Iš 
šios virvelės daroma kilpelė. Matomi siūlai, mazgai paslepiami po prisiuvamu tiulio gabalė-
liu. Gauta kasa iššukuojama ir pinama.

Papuošalai iš plaukų

Plaukų papuošalai, blakstienos, ūsai ir barzdos gaminami iš natūralių arba sintetinių 
plaukų.

Priemonės, naudojamos gaminant papuošalus:
 � Klijai;

 � Šukos tankiais danteliais;

 � Plaukai;

 � Siūlai, karoliukai arba kitos medžiagos, skirtos papuošimas.
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Papuošalų gaminimas

Kuo tvarkingiau iššukuota sruogelė, tuo kokybiškiau bus pagamintas papuošalas.

 � Papuošalą galima gaminti iš nupinto 
treso;

 � Tresas dedamas ant labai lygaus 
pagrindo;

 � Formuojamas norimas piešinys iš 
plaukų;

 � Tresas tepamas klijais;

 � Papuošalas nuimamas nuo pagrindo 
tik tada, kai yra visiškai išdžiūvęs.

Ant karkaso užpilami klijai;

Jie tolygiai paskirstomi ant karkaso 
paviršiaus;

Dedama gerai iššukuota plaukų sruogelė;

Sruogelė dar kartą šukuojama ant karkaso 
su klijais, perbraukiama šukų nugarėle 
tam, kad susivilgytų klijais ir išsilygintų.

Jau pagamintus papuošalus iš plaukų patogu naudoti atliekant proginę šukuoseną.
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Tresų pynimo būdai gaminant šinjonus

Tresų pynimo būdai gaminant šinjonus

Atsižvelgiant į šinjono dydį, sunaudojama 2–4 m treso. Svarbu atsiminti, kad supynus 
trešą, plaukai sutrumpėja 2–3 cm. 

Šinjonų gamybai tresas pinamas pagal vieną iš trijų schemų.

Plaukų sušukavimai su prisegtu šinjonu
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JEIGU: 
 � Treso pradžioje ir pabaigoje neužrišti mazgai, tresas išsipina;

 � Nepilnai įtemptas treso pynimo siūlas, bus neįmanoma teisingai sustumti sruogas 
vieną šalia kitos;

 � Pynimui imamos nevienodo storumo sruogos, tresas bus netolygus;

 � Sruogos per silpnai rišamos ir netolygiai sustumiamos,  matysis mazgai;

 � Palikti per ilgi plaukų galai, plaukai gali susipinti (susivelti). 

Integruota užduotis (teorinė)

1.  Kokie keliami pagrindiniai reikalavimai standinamosioms ir fiksuojamosioms 
medžiagoms?

2.  Koks pagrindinis plauko sandaros cheminis komponentas?

3.  Kas yra banga?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

Treso pynimas kasų gamybai
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4.  Kas yra ketera?

5.  Kokie yra mišrieji garbanojimo būdai?

6.  Kaip klasifikuojami pastižo dirbiniai?

7.  Kokios natūralios medžiagos naudojamos pastižo dirbinių gamyboje?

8.  Kaip skirstomos natūralios medžiagos?

9.  Koks sintetinis pluoštas naudojamas pastižo dirbinių gamyboje?

10.  Kas tai yra tresas?

11.  Kokie įrankiai, įrengimai ir medžiagos reikalingos tresams pinti?

12.  Kiek metrų treso sunaudojama šinjono gamybai?

13.  Kaip šinjonas tvirtinamas prie kliento plaukų?

14.  Kokie atliekami pagrindiniai darbai gaminat kasas?

15.  Kokie įrankiai ir priemonės naudojamos gaminant kasas?

16.  Kiek plaukų sunaudojama kasos gamybai?

17.  Kiek pinama tresų gaminant kasą?

18. Kokio ilgio plaukai naudojami?

19.  Kokios priemonės naudojamos gaminant papuošalus?

20.  Kokia papuošalo gaminimo technologija?

Praktinė užduotis: susukti plaukus pasirinktu būdu, suformuoti šukuoseną, ją 
dekoruoti.
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „DOVANODAMI TURTĖJAME“

Kirpėjo programoje modulio „Plaukų šukavimas ir modeliavimas“ žinių ir gebėjimų 
įtvirtinimas, vykdomas savanoriaujant, realizuojamas kūrybiniame projekte „Dovanodami 
turtėjame“. Įtvirtinimo metu pristatomi savanorystės principai kirpėjo profesijoje, integruo-
jamas profesinių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demons-
truoja gebėjimą susieti kompetenciją šukuoti ir modeliuoti plaukus su profesinėmis vertybė-
mis, atlieka patirties refleksiją ir įvertina savo kompetenciją.

Įtvirtinimo metodai. kompetencijos įtvirtinimo formą ir būdą mokinys pasirenka 
individualiai. Galimi veiklos būdai: individualus arba grupinis darbas klasėje, individualus 
arba grupinis savarankiškas darbas (su konsultacija klasėje). Kūrybinio projekto forma yra 
laisvai pasirenkama: referatas, iliustravimas, demonstravimas, kompozicija ir kt. 

Įtvirtinimo praktinė užduotis:  mokiniai gauna užduotį suorganizuoti gerumo akciją 
Centro bendruomenės nariams. Akcijos tikslas – savanorystės pagrindu akcijos dalyviams 
sušukuoti ir modeliuoti plaukus. Gerumo akcija filmuojama ir fotografuojama, o vėliau per-
žiūrima, aptariama ir įvertinama. Įgytą patirtį, nuotraukas, filmuotą medžiagą mokiniai 
turi susisteminti, apipavidalinti ir paruošti 10–15 min. pristatymą pagal pasirinktą potemę 
(pvz., „Šukavimas ir modeliavimas kaip savanoriška paslauga“, „Tarnystės vertybės svarba 
šukavimo ir modeliavimo paslaugos teikime“). Pristatoma gali būti pasirinktu būdu: tai gali 
būti pranešimas naudojant skaidres, fotografijų, filmuotos medžiagos demonstravimas ir 
kt. Projekto pristatymo metu mokiniai turi argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti 
kūrybinio projekto tikslą ir siekiamą rezultatą, išdėstyti projekto rengimo procesą, prista-
tyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei buvo dirbama grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI ĮGYTAS PROFESINES ŽINIAS IR 
GEBĖJIMUS KŪRYBINIAME INTEGRUOTAME 
PROJEKTE „DOVANODAMI TURTĖJAME“

05
Uždavinys

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame projekte 
„Dovanodami turtėjame“.

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1.   Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;

2.   Supažindinti su kūrybinio projekto „Dovanodami turtėjame“ įgyvendinimo eiga;

3.   Pristatyti savanorystės reikšmę ir galimybes kirpėjo darbe;

4.   Aptarti tarnystę kaip siektiną vertybę; 

5.   Atlikti ir įvertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos modulio „Plaukų šukavimas ir modeliavimas“ 
mokymo elementų žinios ir gebėjimai.

IV MODULIS.
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS, MODELIAVIMAS
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ir gebėjimus pavyko panaudoti projekte, pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant 
padėti mokiniams ugdyti vertybines nuostatas, po projekto pristatymo, pateikiami refleksi-
niai savikontrolės klausimai, leidžiantys permąstyti įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu. 

Įtvirtinimo vertinimo kriterijai:  

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje.

2. Savanorystės reikšmės ir galimybių kirpėjo darbe perteikimas.

3. Profesinių / žmogiškųjų vertybių perteikimas.

4. Tarnystės vertybės išryškinimas kirpėjo darbe.

5. Pristatymo aprašo išsamumas. 

IV MODULIS.
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS

TIKSLAS – įtvirtinti I pusmečio profesines žinias ir gebėjimus, susiejant meilės ir atsakomybės 
vertybes su kokybišku paslaugos atlikimu. 

UŽDAVINIAI:
1. Atskleisti artimo meilės esmingumą žmogaus asmeniniame gyvenime ir profesinėje veikloje;
2. Išryškinti atsakomybės esmingumą kokybiškai atliekant darbą;
3. Atskleisti kalbos ir rašto kultūros svarbą asmeninėje ir profesinėje veikloje.

REZULTATAS – įtvirtintos I pusmečio profesinės žinios ir gebėjimai, susiejant meilės ir 
atsakomybės vertybes su kokybišku paslaugos atlikimu.  

BENDRUOMENINIS PROJEKTAS „MYLĖKIME MOK YTOJĄ“

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS BENDRUOMENINIAME  
PROJEKTE „MYLĖKIME MOKYTOJĄ“

SKIRTA 
VALANDŲ:

108

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Artimo meilės esmingumas žmogaus 
asmeniniame gyvenime ir profesinėje veikloje;

 � Asmeninė atsakomybė: atsakomybės 
prisiėmimas už savo veiksmus;

 � Meilės ir atsakomybės svarbumas kokybiškai 
atliekant paslaugą;

 � Reikalavimai rašto darbui ir pranešimui.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR FORMOS:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaizdo medžiagos, filmų peržiūra ir įžvalgos;

 � Diskusija;

 � Klausimai-atsakymai;

 � Atvejų analizė. 

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS: 

Aprašyti ir pristatyti meilės ir atsakomybės 
svarbą kokybiškai atliekant paslaugą. 

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Šventasis Raštas. Vilnius: Lietuvos Vyskupų 
Konferencija. 2009.

 � Kriūnaitė V., Grigas R. (sud.) (2006) Tautiškumas 
ir pilietiškumas: sintezės keliai. Vilnius: Vilniaus 
pedagoginio universiteto leidykla.

VERTINIMAS IR SAVĘS VERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai;

 � Bendruomeninio projekto apžvalga ir 
įsivertinimas.

IV MODULIS.
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ĮGYVENDINTI BENDRUOMENINĮ PROJEKTĄ 
,,MYLĖKIME MOKYTOJĄ“

06
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TERMINŲ ŽODYNAS

Banga – šukuosenos elementas, suspaustas pirštais, turintis įlinkimą ir keterą.
Karkasas – pagalbinė priemonė šukuosenai sukurti.

Ketera – aukščiausia bangos linija.
Modeliavimas – kūrybinis procesas, kurio metu sukuriami originalūs šukuosenų 

modeliai, o šukuosena pritaikoma atsižvelgiant į žmogaus galvos, veido formas ir žmogaus 
figūrą.

Pastižo gaminiai – iš plaukų gaminiai dirbiniai, kurie naudojami darant šukuosenas 
– raitiniai, kasos, šinjonai, barzdos, perukai, ūsai.

Perukas – dirbtinė plaukų danga, padaryta iš natūralių plaukų, sintetinių medžiagų, 
gyvulių plaukų.

Raitinys – vamzdelio arba spiralės formos plaukų sruoga, susukta suktuku arba žny-
plėmis į viją.

Skyrimas – šukuosenos elementas, kuris įvairiais būdais skiria plaukus į dvi skirtin-
gas dalis. Jie gali būti tiesūs, įstriži, zigzago formos.

Šinjonas – ilgų arba trumpų plaukų pastižo gaminys, naudojamas šukuosenai papildyti.
Tresas – iš smulkių plaukų sruogelių ant siūlų supinti plaukai, ruošinys pastižo gami-

niams ir šukuosenos tūriui padidinti.
Virvelės – plaukų sruogos, tampriai susuktos viena kryptimi.
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

V MODULIS.
PLAUKŲ KIRPIMAS

MODULIO TIKSLAS – paruošti specialistą, gebantį atsakingai, savarankiškai parinkti 
atliekamai procedūrai kirpimo įrankius, atlikti kirpimo operacijas, bazinius, modelinius plaukų 
kirpimus. 

MODULIO UŽDAVINIAI:
1. Mokyti parinkti kirpimo įrankius, suteikiant paslaugą jais saugiai naudotis;
2. Mokyti atlikti kirpimo operacijas, kirpti įvairiomis technikomis;
3. Įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame integruotame projekte „Siekiu 

teisingumo“.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai, savarankiškai parinkti įrankius plaukams kirpti, 
saugiai jais naudotis, prižiūrėti, braižyti plaukų kirpimų schemas, išmanys įvairias plaukų 
kirpimų operacijas ir technologijas, gebės atlikti plaukų kirpimus įvairiomis technikomis. 
Įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS IR ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

KIRPIMO SKYRIUS

MODULIO PAVADINIMAS:

Plaukų kirpimas

SKIRTA VALANDŲ: 150

MOKYMO(SI) TURINYS: 

 � Įrankiai plaukams kirpti, jų priežiūra, 
saugus naudojimas;

 � Kirpimų klasifikavimas, operacijos ir 
technologijos;

 � Plaukų kirpimas įvairiomis technikomis;

 � Įtvirtinamų žinių ir gebėjimų 
apibendrinimas;

 � Kūrybinio projekto „Siekiu teisingumo“ 
įgyvendinimo eigos pristatymas;

 � Veido formas koreguojantys plaukų 
kirpimai; 

 � Teisingumas, kaip siektina vertybė.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Instruktažas;

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Individualus darbas;

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas ir klausymas;

 � Refleksija;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis (žinių 
patikrinimo testas) ir praktinė užduotis (plaukų 
kirpimas); 

 � Integruoto kūrybinio projekto „Siekiu teisingumo“ 
įgyvendinimo eigos pristatymas.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo(si) medžiaga;

 � Praktinio mokymo priemonės, įranga ir 
medžiagos; 

 � Literatūra (pateikta teorinės mokymo 
medžiagos pabaigoje).

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys;

 � Integruoto kūrybinio projekto  įvertinimas 
vertybiniu požiūriu. 
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1.1. ĮRANKIAI PLAUKAMS KIRPTI, SAUGUS JŲ NAUDOJIMAS, PRIEŽIŪRA

Kad būtų patogu dirbti bei tiksliai kerpama, svarbu išmokti teisingai laikyti kirpėjo 
įrankius.

Taisyklingas žirklių laikymas

Įkiškite dešinės rankos bevardį pirštą į viršutinį žirklių žiedą, pasukite žemyn ir laiky-
kite žirkles rankoje (1 pav.).

1 pav.

2 pav.

Pastumkite žirkles prie delno, paimkite šukas į tą pačią ranką. Laikykite jas nykščiu 
prispaudę prie delno (2 pav.).

Perdėkite šukas iš dešinės į kairę ranką ir suspauskite jas tarp didžiojo piršto ir nykš-
čio. Dabar vėl galite paimti žirkles pirštų galiukais ir pradėti kirpti (3 pav.).

TEORINĖ MOKOMOJI MEDŽIAGA

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI PARINKTI KIRPIMO ĮRANKIUS, 
SUTEIKIANT PASLAUGĄ JAIS SAUGIAI NAUDOTIS

01
Uždavinys
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1 pav.

3 pav.

2 pav.

4 pav.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

Išmokite laikyti žirkles pagal reikalavimus (atlikite pratimus).

V MODULIS.
PLAUKŲ KIRPIMAS

Skustuvo laikymas

Skustuvo atidarymas. Uždarytą skustuvą paimkite į kairę ranką (4 pav.).

Paimkite skustuvą taip, kad didysis pirštas būtų ant vienos geležtės pusės, o rodomasis 
ir vidurinysis – ant kitos. Mažasis pirštas turi būti ant uodegėlės ir prilaikyti skustuvo kotą 
(5 ir 6 pav.).

5 pav.                                                                                                                                                        6 pav.
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V MODULIS.
PLAUKŲ KIRPIMAS

Skutama į dešinę pusę. Paimkite skustuvą didžiuoju ir likusiais pirštais ir pasukite 
taip, kad ašmenys būtų nukreipti į viršų (7 pav.). 

7 pav.

8 pav.

Pasukite ranką taip, kad ašmenys būtų apačioje (8 pav.)

Dirbant riešu, atlikite judesius pusiau apvaliais judesiais į dešinę pusę.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi judesiai atliekami riešu, dilbis negali judėti.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

 Išmokite laikyti skustuvą (atlikite pratimus).
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V MODULIS.
PLAUKŲ KIRPIMAS

7 pav.

8 pav.

Šukų laikymas

Šukos laikomos danteliais į viršų (9 pav.).

9 pav.

Šukų ir žirklių pozicijos kerpant žirklėm per šukas (10 pav.).

10 pav.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

Išmokite laikyti šukas (atlikite pratimus).

131Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



11 pav.

2.1. KIRPIMŲ KLASIFIKAVIMAS, OPERACIJOS IR TECHNOLOGIJOS

Plaukų kirpimo technologinė kortelė:
Paslaugų vartotojų grupė: vyrai, moterys, vaikai.
Paslaugos teikimo etapai:
1. Klientas sodinamas į kirpyklos kėdę;

2. Užjuosiama kaklajuostė;

3. Uždedamas peniuaras, skirtas plaukams kirpti;

4. Klientui pageidavus, išplaunama galva (naudojamas rankšluostis);

5. Atliekamas kirpimas;

6. Pabaigus kirpti, ant plaukų uždedamos standinančios priemonės (putos arba van-
dens konsistencijos standiklis);

7. Plaukus džiovinama plaukų džiovintuvu;

8. Klientui pageidaujant, purškiamos fiksuojančios priemonės.

Plaukų kirpimas yra viena sudėtingiausių ir dažniausiai kirpykloje atliekamų opera-
cijų. Parenkant kirpimą, reikia atkreipti dėmesį į galvos, veido formas ir trūkumus, plaukų 
rūšį, kliento amžių, aprangą.

Prieš pradedant kirpti plaukus, juos reikia išplauti su šampūnu, suskirstyti zonomis – 
bus lengviau kirpti, geresnė kirpimo kokybė.

Plaukų skirstymas zonomis (11 pav.):

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI ATLIKTI KIRPIMO OPERACIJAS, KIRPTI 
ĮVAIRIOMIS TECHNIKOMIS

02
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11 pav.

Kiekvienam kirpimui turi būti atliekami paruošiamieji darbai ir baigiamieji darbai.

Paruošiamieji darbai:
1. Plaukų plovimas;

2. Peniuaro uždėjimas;

3. Plaukų iššukavimas;

4. Plaukų skirstymas zonomis.

Baigiamieji darbai:
1. Įrėminimas;

2. Filiravimas;

3. Kokybės tikrinimas;

4. Gyvaplaukių skutimas arba iškarpymas;

5. Smulkių plaukų iššukavimas, išvalymas;

6. Peniuaro nuėmimas.

Kiekvienas tiek vyrų, tiek moterų plaukų kirpimas susideda iš atskirų operacijų. 
Plaukai kerpami nustačius natūralų plaukų kritimą:

1. Nuolaidus plaukų kirpimas;

2. Kirpimas per pirštus;

3. Tušavimas;

4. Filiravimas;

5. Gradavimas (projektavimas);

6. Įrėminimas;

7. Kontrolinės linijos nustatymas.

Kirpimo operacijos atliekamos paprastomis arba dantytomis (filiravimo) žirklėmis, 
skustuvu, filiravimo įrankiu (dantytu skustuvu), kirpimo mašinėle.

V MODULIS.
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Kirpimas žirklėmis                  zxz  dsvdsavsdvdsv                                                                             Kirpimas plaukų kirpimo mašinėle

Natūralus plaukų kritimas

Nuolaidus plaukų kirpimas. Tai – tolygus, laipsniškas plaukų kirpimas nuo trumpes-
nių plaukų apatinėje galvos dalyje iki ilgesnių plaukų vidurinėje ir viršutinėje galvos dalyse. 
Kirpti pradedama nuo apatinės galvos dalies link vidurinės (plačiausios) ir aukščiausios 
galvos dalių.

Trumpų plaukų įrėminimas 

Po nuolaidaus plaukų kirpimo atliekamas plaukų įrėminimas.

V MODULIS.
PLAUKŲ KIRPIMAS
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Kirpimas plaukų kirpimo mašinėle

Tai – plaukų patrumpinimas pagal visą plaukų augimo kraštą. Jis gali būti griežtas, 
neapibrėžtų kontūrų, asimetriškas ir kt. Gali būti atliekamas žirklėmis, skustuvu, mašinėle. 
Prieš trumpų plaukų įrėminimą plaukai turi būti sudrėkinti. Tai labai svarbu įrėminant 
skustuvu – kitaip klientas gali jausti plaukų pešimą ir skausmą. Prieš įrėminimą, plaukai 
pagal plaukų augimo kraštą (perimetrą) ir augimo kryptį tankiąja šukų puse turi būti sušu-
kuoti. Įrėminimą patariama pradėti nuo kairiojo smilkinio. Įrėminant plaukus apatinėje 
galvos dalyje (ant sprando), galva turi būti palenkiama į priekį, kad įsitemptų kaklo oda. Po 
plaukų rėminimo, plaukai, esantys žemiau rėminimo linijos, turi būti iškerpami žirklėmis, 
skustuvu arba mašinėle.

Kad nebūtų sugadintas bendras kirpimo vaizdas, reikia laikytis šių taisyklių: esant 
laibam kaklui,  rėminimo linija turi būti tiesi, platesnė (nefigūrinė); esant pilnam, stam-
biam kaklui, tinka elipsinis (įgaubtas) rėminimas.

Ilgų plaukų įrėminimas. Prieš įrėminant ilgus plaukus, reikia sušukuoti juos pagal 
plaukų augimo kryptį, nustatyti rėminimo linijos formą ir aukštį, atsižvelgiant į veido dalis 
(nosį, smakrą ir kt.). Šukos įkišamos į plaukus viršugalvyje, kuo arčiau skyrimo, šukų dan-
teliai į galvos odą nukreipiami smailiuoju kampu. Kai šukos nuvedamos iki plaukų galų, 
kairės rankos delnu prilaikomi plaukai (galima prispausti prie žmogaus kūno), kerpama 
žirklių galiukais pagal pasirinktą rėminimo liniją. Tikrinant įrėminimo kokybę, plaukai 
sušukuojami ta kryptimi, kuria jie bus šukuojami vėliau. Ilgesni nei 20 cm plaukai rėmi-
nami pirštų arba šukų pagalba. Jų rėminimo linija yra žemiau smakro, todėl jų negalima 
kirpti prispaudus prie odos. Tarp pirštų suimta sruoga turi būti gerai ištempta ir kuo mažiau 
atitraukiama nuo galvos. Įrėminant šukomis, jos traukiamos nuo šaknų link galų, jų neiš-
traukus plaukų galai pakeliami ir nukerpami žirklių galiukais.
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Plaukų filiravimas. Tai – plaukų kiekio sumažinimas (išretinimas). Jis atliekamas 
tam, kad šukuosena būtų lengvesnė, puresnė (tekstūrizuota). Kontūro linijos filiravimas ją 
sušvelnina, padidina šukuosenos mobilumą. Filiruojant plaukus prie šaknų arba ties sruo-
gos viduriu, vizualiai sukuriamas didesnis šukuosenos tūris. Esant nevienodo ilgio plau-
kams, ilgiau laikosi šukuosena. Įrankiai, kurie bus pasirinkti ir kaip jie bus naudojami, 
nulems galutinį rezultatą. Plaukai filiruojami paprastomis, dantytomis žirklėmis, skustuvu, 
filiravimo peiliukais.

 Norint išretinti plaukų galiukus paprastomis žirklėmis, kirpimą galima atlikti „eglute“.

Filiravimas vėlimo būdu.

Filiravimas (paprastomis žirklėmis)

Suimkite sruogos galus ir tvirtai laikykite rodomuoju ir viduriniuoju arba rodomuoju 
ir didžiuoju pirštais (12–13 pav.). 

Pridėkite žirkles pusiau atidarytais ašmenimis prie šios plaukų sruogos iš vienos pusės. 
Ašmenų galai nukreipiami į viršų (14 pav.).
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12 pav.                                                                  13 pav.                                                                        14 pav.

Žirklių ašmenimis atlikite keletą slidžių judesių pradedant nuo pirštų, laikančių 
sruogą, artėjant prie šios sruogos šaknų dalies. Prieš atlikdami judesį, po truputį padidinkite 
spaudimą slystant link šaknų. Sutrumpinti plaukai atsiskirs (15 pav.).

15 pav.

Kartokite slidžius judesius tol, kol kairėje rankoje liks tik nukirpti plaukai (16 pav.)

Filiravimas dantytomis žirklėmis

Filiruojant dantytomis žirklėmis, žirklės į plaukų sruogą laikomos 45 laipsnių kampu. 
Jeigu bus laikoma horizontaliai, plaukai bus nukerpami vienodo ilgio, kirpime išryškės laip-
teliai. Atsižvelgiant į plaukų tankumą, žirklės per plaukų sruogos ilgį turi būti suspaudžia-
mos kas 2–3 cm, vienoje vietoje suspaudžiant vieną kartą. Šiuo atveju šukuosena bus puri.

Išskleistomis žirklėmis sruogą apgaubkite įstrižai. 

16 pav.
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Dar kartą atidarykite ir uždarykite žirkles, filiruokite pagal visą plaukų sruogą vienu ir 
tuo pačiu intervalu (3–4 cm).

Neteisingas žirklių laikymas filiruojant.

Filiravimas skustuvu

Filiruojant plaukus skustuvu arba filiravimo peiliukais, plaukai turi būti drėgni, kad 
klientas nejaustų tempimo ir skausmo. Plaukai filiruojami nuo sruogos viršaus, dažniausiai 
pagal plaukų augimo kraštą, kad labiau priglustų. Plaukus filiruojant iš apatinės sruogos 
pusės, suteikiamas purumas, t. y., trumpesni plaukai palaiko ilgesnius.

Plaukų galų filiravimas Filiravimas nuo plaukų 
šaknų

Visos sruogos filiravimas
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 Išorinis būdas Vidinis būdas

Kirpimas tarp pirštų

Tai – visos galvos arba atskirų jos vietų plaukų, suimtų tarp pirštų, patrumpini-
mas. Kirpti galima iš išorinės arba vidinės pirštų pusės. Ši operacija atliekama žirklėmis. 
Nukerpama kontrolinė linija ir pagal ją kerpami plaukai (remiantis numatyta schema).

Tušavimas

Tai – nuolaidžiai nukirptų plaukų klaidų taisymas (norint, kad kirpime neliktų staigių 
perėjimų, išsikišimų, įdubimų, laiptelių). Operacija gali būti atliekama žirklėmis, skustuvu, 
o kai kada – ir mašinėle.

Gradavimas (projektavimas) 

Plaukų galų iškarpymas, keliant plaukų sruogas tam tikru laipsniu į galvos odą.
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45 laipsnių projekcijos kampas. Tokiu būdu kerpamai plaukai išsikarpo šiek tiek 
mažiau nei kerpant 90 laipsnių kampu.

30 laipsnių projekcijos kampas. Tokiu būdu kerpami plaukai daugiausiai iškarpomi 
galuose (norint jiems suteikti sukrumo ir lengvumo).

15 laipsnių projekcijos kampas. Taip kerpami plaukai iškarpomi tik pačiuose galiu-
kuose (norint suteikti jiems sukrumo ir lengvumo).
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Gradavimas (projektavimas) gali būti:
 � Nulio laipsnių (kai norima, kad visos kerpamos sruogos būtų vienodo ilgio (plaukų 

galai neiškarpyti). Kirpti pradedama apatinėje galvos dalyje. Prie plaukų augimo 
krašto atskiriama kontrolinė linija. Visos kitos sruogos kerpamos natūraliai 
atšukavus, lyginant su kontrolinės linija.

 � Trumpėjantis gradavimas (kai norima, kad plaukų galai būtų iškarpyti 
(tekstūrizuoti)). Kirpti pradedama apatinėje galvos dalyje. Prie plaukų augimo 
krašto, apatinėje galvos dalyje atskiriama kontrolinė linija, šukuojama pagal 
natūralų kritimą. Visos kitos sruogos kerpamos šukuojant pagal natūralų kritimą, 
statmenai galvos odai iki 45 laipsnių kampu.

 � Ilgėjantis gradavimas (kai norima, kad plaukų galai linktų į vidų). Kirpti pradedama 
apatinėje galvos dalyje. Apatinėje galvos dalyje, prie plaukų augimo krašto, 
atskiriama kontrolinė linija, šukuojama pagal natūralų kritimą, neatkeliant 
sruogos nuo galvos. Visos kitos sruogos kerpamos 1 mm ilgesnės už  prieš tai 
nukirptąją.

Kontrolinė linija – tai plaukų sruoga, pagal kurią kerpamas visas kirpimas, arba tam 
tikra plaukų dalis. Ji gali būti aukščiausiame galvos taške, ant plaukų augimo krašto viršu-
galvyje (kirpčiukų zonoje), apatinėje galvos dalyje. Gali būti tiesi linija, trikampio, rombo ar 
apskritimo formų (tai priklauso nuo pasirinkto kirpimo). Viename kirpime gali būti kelios 
kontrolinės linijos.

Kontrolinė linija, kai plaukai yra trumpesni nei 20 cm.
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Kontrolinės linijos atskirose galvos dalyse

Išvardykite kirpimo operacijas: paruošiamuosius, baigiamuosius darbus.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

V MODULIS.
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2.2. PLAUKŲ KIRPIMAS ĮVAIRIOMIS TECHNIKOMIS

Plaukų kirpimas (bazė, modeliavimas) 

„Garson“ (gradacinis) plaukų kirpimas.
Gradacinis kirpimas – geltona spalva.

 1. Galvos padėtis Tiesi.

 2. Forma Trikampė.

 3. Struktūra Trumpesni plaukai apatinėje galvos dalyje tolygiai ilgėja viršugalvio link.

 4. Tekstūra Kombinuota: aktyvuota apatinėje galvos dalyje, neaktyvuota viršutinėje 
galvos dalyje.

 5. Skyrimai Horizontalus, diagonalus į priekį, diagonalus atgal, vertikalus, saulės.

 6. Šukavimas Statmenas skyrimui, natūralus, lygiagretus, paslinktas.

 7. Projektavimas 0º, 45º, 90º kampu.

8. Briaunos linija Atskiria aktyvuotą tekstūrą nuo neaktyvuotos.

 9. Kontrolinė 
linija

Stacionari, mobili, mobilios ir stacionarios linijos kombinacija.

 10. Pirštų padėtis Lygiagretūs pagrindiniam skyrimui, nelygiagretūs pagrindiniam 
skyrimui.

Struktūra
Trumpesni plaukai apatinėje galvos dalyje tolygiai ilgėja viršugalvio link.
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Struktūra
Trumpesni plaukai apatinėje galvos dalyje tolygiai ilgėja viršugalvio link.
Gradacijos laipsnis turi daug įtakos šukuosenai.
Gradacija – plaukų galiukai matosi vieni virš kitų (sukuria aktyvuotą tekstūrą).

Gradacijos laipsnis:
A – žemos gradacijos 0º>30º; 
B – vidutinės gradacijos 30º>60º. Standartas – 45º;
C – aukštos gradacijos 60º >90º. 

Paveiksle parodyta, kaip kinta forma kintant gradacijos laipsniui.
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Forma
Gradacinė forma yra kombinuojama iš dviejų tekstūrų. Jas skiria briaunos linija.
Kerpant gradaciniu kirpimu, plaukai, priklausomai nuo kitimo linijos, gali būti projek-

tuojami žemu, vidutiniu ar aukštu nuokrypio kampu.

Gradacinis kirpimas savo forma dažniausiai primena trikampį.
Paveiksluose matyti, kokią įtaką šukuosenai turi gradacijos laipsnis:
A – žemas 0º>30º;
B – vidutinis 30º>60º;
C – aukštas 60º >90º.

Kontrolinė linija
A – stacionari; B – mobili; C – stacionari, mobili.

Stacionari Stabili, plaukai pritraikiami prie šios linijos.

Mobili Judanti plaukų sruoga.

Jei norime, kad gradacija būtų nedidelė, galime suprojektuoti visus plaukus pagal 
pirmą suprojektuotą plaukų dalį. Tokiu atveju bus sukurta stacionari kontrolinė linija.

Labai dažnai naudojama stacionarios ir mobilios kontrolinės linijos kombinacija.
Stacionari kontrolinė linija naudojama ten, kur norima sukoncentruoti daugiau vie-

nodų ilgių plaukų.
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Projektavimas:

Projektavimas – tai kampas, kuriuo kirpimo metu projektuojami plaukai galvos kon-
tūro atžvilgiu. Tai – metodas gradacijai sukurti.

Mažesni projektavimo kampai sukuria mažesnę gradaciją. Didesni kampai sukuria 
didesnę gradaciją.

Paveiksle:
A – projektavimo kampas 0º, 45º, 90º;
B – 0º; 
C – 0º, 45º apatinėje galvos dalyje;
Plačiausioje galvos dalyje – 0º, 45º, 90º.

Projektavimas ir gradacijos laipsnis:
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Kerpant gradaciniu kirpimu, plaukai tam tikru kampu pakeliami (suprojektuojami).
Mažesni projektavimo kampai sukuria mažesnę gradaciją, o didesni kampai sukuria 

didesnę gradaciją.
Projektavimo žvaigždutė padės šukuoti plaukus įstrižai pagal norimą gradacijos kitimo 

liniją.
Žemas projektavimo kampas sukurs žemą gradaciją, didesni kampai – didesnę 

gradaciją:
A – žema gradacija 0º>30º;
B – vidutinė gradacija 30º>60º, standartas – 45º;
C – aukšta gradacija 60º>90º.

Gradacijos laipsnis:
A – žemas 0º>30º
B – vidutinis 30º>60º, standartas – 45º;
C – aukštas 60º>90º.
Daug turi įtakos šukuosenai.
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Žema gradacija
Skyrimai:
A– horizontalus 0º>30º;
B – diagonalus į priekį;
C – diagonalus atgal.
Tekstūra – kombinuota: aktyvuota (labai nedidelė), neaktyvuota (labai didelė).
Šukavimas – statmenas skyrimui.
Projektavimas – 0º. 

Išimtis – horizontalūs skyrimai. Pradedame kirpti plaukus nuo apatinės galvos dalies 
(perimetro) į viršų.
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Šukavimas

 � Statmenas pagrindiniam skyrimui;

 � Plaukai šukuojami 90º kampu pagrindiniam skyrimui; 

 � Pirštų padėtis lygiagreti skyrimui.

B, C pavyzdžiai:
1. Tekstūra kombinuota – aktyvuota dalis (nedidelė) apatinėje galvos dalyje, neakty-

vuota – labai didelė;

2. Šukavimas statmenas skyrimui;

3. Stacionari kontrolinė linija;

4. 0º projektavimas; 

5. Pirštų padėtis – lygiagreti skyrimui.

6. Išimtis: horizontalus skyrimas (plaukai tam tikru kampu projektuojami).

Trys gradacijos formos
Gradacijos formą sudaro briaunos linija atskirtos dvi tekstūros. Tekstūra aktyvuota ir 

neaktyvuota.
A – lygiagreti gradacija, jei briaunos linija yra lygiagreti kontūro linijai (kirpimo);
B – didėjanti gradacija, jei veidą laikome atskaitos tašku, o gradacija nuo šio taško 

didėja;
C – mažėjanti gradacija, jei veidą laikome atskaitos tašku, o gradacija nuo šio taško 

mažėja.
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Briaunos linija

Atskiria aktyvuotą tekstūrą (apatinėje galvos dalyje) nuo neaktyvuotos. Parodo, kokia 
proporcija kombinuojamos dvi tekstūros.

1. Tekstūra – aktyvi, neaktyvi;

2. Skyrimas – horizontalus;

3. Šukavimas – statmenas skyrimui;

4. Projektavimas – 45º;

5. Kontrolinė linija – mobili;

6. Pirštų padėtis – lygiagreti skyrimui;

7. Didinant projektavimo kampą, didės gradacijos laipsnis.

B pavyzdys

1. Tekstūra – aktyvuota labai maža (geltona), neaktyvuota (didelė);

2. Galvos padėtis – tiesi;

3. Skyrimai – diagonalus į priekį;

4. Šukavimas – statmenas skyrimui (A, C);

5. Projektavimas – 0º;

6. Kontrolinė linija – stacionari;

7. Pirštų padėtis – lygiagreti skyrimui;

8. Kerpant viršugalvyje, nepamiršti taisyklingai šukuoti plaukus ir projektuoti.
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C pavyzdys

1. Kerpame nuo perimetro;

2. Šukavimas – statmenas skyrimui.

Forma – trikampė

1. Galvos padėtis – tiesi;

2. Struktūra – trumpesni plaukai apatinėje galvos dalyje ilgėja viršugalvio link;

3. Tekstūra – aktyvuota (apatinėje galvos dalyje), neaktyvuota (labai didelė);

4. Skyrimai – diagonalus atgal;

5. Šukavimas – statmenas skyrimui; 

6. Projektavimas – 0º; 

7. Kontrolinė linija – stacionari;

8. Pirštų padėtis – lygiagreti skyrimui;

9. Viršugalvyje labai taisyklingai šukuoti plaukus ir neprojektuoti. Plaukų sruogos 
yra vienodo pločio ir lygiagrečios viena kitai.

A, B – sprando (apatinėje galvos dalyje, perimetre) atskirkite įstrižą atgal skyrimą.
Šukuokite plaukus statmenai skyrimui; 
Neprojektuokite. Gradacija žema;
Pirštų padėtis – lygiagreti skyrimui.
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Skyrimai – diagonalus į priekį sujungtas su horizontaliais šonuose;
Šukavimas – statmenas  skyrimui; 
Projektavimas – 0º>300 apatinėje galvos dalyje, plačiausioje galvos dalyje žemas pro-

jektavimo kampas;
Kontrolinė linija – stacionari;
Pirštų padėtis – lygiagreti pagrindiniam skyrimui;
Pradedame kirpti plaukus nuo apatinės galvos dalies. Toliau kerpame dalimis viršu-

galvio link, išlaikydami tolygius skyrimus ir vienodą projektavimą (žema gradacija).

Skyrimas – vertikalus;
Šukavimas – lygiagretus skyrimui; 
Projektavimas – 45º;
Kontrolinė linija – mobili;
Pirštų padėtis – lygiagreti skyrimui;
Gradacijos laipsnis – vidutinis.
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A. Kirpčiukai – solidaus kirpimo technika;

B. Gradacinio kirpimo technika;

C. Kombinacija solidaus kirpimo technikos ir ilgėjančio kirpimo;

D. Gradacinis kirpimas. Vidutinė gradacija
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,,Gradacinis kirpimas“ 

Gradacinis kirpimas:
1. Galvą laikome tiesiai;

2. Forma – trikampė;

3. Struktūra – iš apačios plaukai ilgėja viršugalvio link;

4. Tekstūra – kombinacija aktyvuotos apatinėje galvos dalyje ir neaktyvuota;

5. Skyrimai – vertikalus, horizontalus, diagonalus atgal;

6. Šukavimas – lygiagretus vertikaliam skyrimui, statmenas skyrimui (horizonta-
lus, diagonalus  atgal);

7. Projektavimas – 45º; 

8. Kontrolinė linija – mobili, stacionari;

9. Pirštų padėtis – lygiagreti skyrimui.

1. Kerpame nuo perimetro (1) į viršų (vertikalus skyrimas (1)).
Kontrolinė linija – mobili.

„Garson“
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,,Gradacinis kirpimas“ 

Projektavimas – 45º. 
Šukavimas – lygiagretus skyrimui. 
2. Skyrimas –  horizontalus.
Šukavimas – statmenas skyrimui. 
Projektavimas – kombinuotas. Vienodo ilgio plaukų daugėja mažėjant projektavimo 

kampui.
Kontrolinė linija – mobilios ir stacionarios linijų kombinacija.
Vidutinis ir žemas gradacijos laipsnis.

„Garson“

1. Gradacinis kirpimas
Kontrolinė linija – mobili;
Projektavimas – 45º.

2. Solidus kirpimas
Kontrolinė linija – stacionari;
Šukavimas – natūralus;

3. Gradacinis kirpimas
Kontrolinė linija – stacionari;
Projektavimas – 45º; 
Šukavimas – statmenas skyrimui.
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4. Gradacinis kirpimas
Kontrolinė linija –stacionari;
Projektavimas – 45º; 
Projektavimas – žvaigždutėje yra keturios pagrindinės linijos: horizontali, vertikali, 

įstriža į kairę, įstriža į dešinę.
Kuo statesnis bus pakreipimo kampas (į liniją), tuo didesnė bus gradacija.

Ilgėjantis plaukų kirpimas

Ilgėjantis kirpimas – raudona spalva.

 1. Galvos padėtis Tiesi (arba palenkta, jeigu labai ilgi plaukai).

 2. Forma Ištęstas ovalas.

 3. Struktūra Plaukai nuo viršugalvio link apatinės galvos dalies tolygiai ilgėja.

 4. Tekstūra Aktyvuota.

 5. Skyrimai Horizontalus, vertikalus, diagonalus į priekį, diagonalus atgal, saulės.

 6. Šukavimas Statmenas skyrimui. Paslinktas.

 7. Projektavimas Dažniausiai 90º– 45º–0º. Galima didinti ar mažinti.

8. Kontrolinė linija Stacionari.

 9. Pirštų padėtis Pirštai ar žirklės gali būti lygiagrečioje padėtyje.
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Kontrolinės linijos – stacionarios.
I – Viena stacionari linija;
II – Dvi stacionarios kontrolinės linijos;
III – Trys stacionarios kontrolinės linijos.

Viena stacionari linija.
Dvi stacionarios kontrolinės linijos.
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Skyrimas – horizontalus;
Šukavimas – statmenas skyrimui;
Kontrolinė linija – stacionari;
Pirštų padėtis – lygiagreti skyrimui.

Pirštų padėtis 1, 2 pav. – lygiagreti skyrimui.
Pirštų padėtis 3, 4 pav. – nelygiagreti skyrimui.
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Skyrimas – diagonalus į priekį;
Šukavimas – statmenas skyrimams;
Kontrolinė linija – stacionari;
Pirštų padėtis – lygiagreti skyrimui.
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1. 2.

Skyrimas – diagonalus į priekį; Skyrimas – diagonalus  atgal;

Šukavimas – statmenas skyrimui; Šukavimas – statmenas skyrimui;

Kontrolinė linija – stacionari; Kontrolinė linija – stacionari;

Pirštų padėtis – lygiagreti skyrimui. Pirštų padėtis – lygiagreti skyrimui.

Skyrimas – diagonalus atgal;
Šukavimas – paslinktas (nei statmenai, nei lygiagrečiai skyrimui);
Pirštų padėtis – vertikali.

V MODULIS.
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„Vėjelis“ (uniforminis) plaukų kirpimas

Uniforminis kirpimas – žalia spalva.

1. Forma Apvali. Atkartojanti galvos ovalą.

2. Struktūra Aktyvuota. Pilnai aktyvuota

3. Tekstūra Aktyvuota.

4. Skyrimai Horizontalus, vertikalus, diagonalus į priekį, diagonalus atgal, saulės.

5. Šukavimas Statmenas galvos paviršiui. Statmenas pagrindiniam skyrimui.

6. Projektavimas 90º kampu nuo galvos linijos (kreivės).

7. Kontrolinė linija Mobili. Atkartoja galvos paviršių.

8. Pirštų padėtis Pirštus laikome lygiagrečiai galvos paviršiui.

Struktūra. Visi plaukai – vienodo ilgio.

V MODULIS.
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Tekstūra. Pilnai aktyvuota

Skyrimai – horizontalus, vertikalus, saulės. Pakaušyje kerpame skirstant saulės sklas-
tymais, atitinkančiais galvos liniją (kreives).

V MODULIS.
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Mobili kontrolinė linija
Šukuokite statmenai, projektuokite 90º kampu. Pirštus laikykite lygiagrečiai galvos 

paviršiui. Kirpkite lygiagrečiai pirštams, pagal mobilią kontrolinę liniją.

Projektavimas 90º kampu atkartojant galvos linkimus.

V MODULIS.
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„Rusiškas“ (solidus) plaukų kirpimas

Solidus kirpimas – mėlyna spalva.

1. Galvos padėtis Tiesi (stabili).

2. Forma Kvadratas (kampuota).

3. Struktūra Plaukai ilgėja kerpant nuo apatinės galvos dalies viršugalvio link.

4. Tekstūra Neaktyvuota.

5. Skyrimai Horizontalus, diagonalus  į priekį, atgal.

6. Šukavimas Natūralus.

7. Projektavimas 0º.

8. Kontrolinė linija Stacionari.

9. Pirštų padėtis Lygiagreti skyrimui.

Galvos padėtis – tiesi, stabili;
Forma –  viršuje kvadrato formos kreivė, atkartojama galvos linijos kreivė. Kampuota 

linija formos apačioje;
Skyrimai – 
Šukavimas – plaukai šukuojami natūralaus kritimo kryptimi;
Pirštų, žirklių pozicija – lygiagreti skyrimui (priklauso nuo skyrimo);
Solidžiu kirpimu gali būti kerpama įvairiuose lygiuose, pagal horizontalias, įstrižas 

tiesias ar kreivas linijas. Kerpant solidžiu kirpimo būdu, natūraliai ar 0º kampu krentančių 
plaukų nereikia įtempti, kad nesusidarytų gradacija.

V MODULIS.
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1 pav. 2 pav. 3 pav.

Skyrimas Horizontalus Diagonalus  atgal Diagonalus  į priekį

Šukavimas Natūralus Natūralus Natūralus

Pirštų, žirklių,

šukų padėtis

Lygiagreti skyrimui Lygiagreti skyrimui Lygiagreti skyrimui

V MODULIS.
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Projektavimas 0º.

Skyrimas – diagonalus  į priekį.
1 projektavimo žvaigždutė – tai linijos kampams ar kryptims apibūdinti; duotosios lini-

jos kelias.
Pagal projektavimo žvaigždutę, linija (skyrimas) daromas 30º kampu. Bet galima > ar 

<. Kryptis – žemyn.

V MODULIS.
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Skyrimas – diagonalus  į priekį;
Projektavimas žvaigždute – 45º.

Skyrimas – horizontalus.

V MODULIS.
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„Kare“ plaukų kirpimas

Skyrimas – diagonalus atgal.
Projektavimo žvaigždute linijos kelias daromas 30º kampu.
Gradavimas (projektavimas) – nuo 0º iki 45º. 

Projektavimo žvaigždutės linijos kelias – 30º, 45º. Kryptis – žemyn.

„Sasson“ plaukų kirpimas

V MODULIS.
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„Pažas“ (solidus) plaukų kirpimas

Ilgėjantis gradavimas (projektavimas), šukavimas – griežtai natūralus. 

V MODULIS.
PLAUKŲ KIRPIMAS

1. Kas yra tekstūra; projektavimas; struktūra? 

2. Kokie gali būti šukavimai?

3. Kokios yra keturios kirpimų formos?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI ĮGYTAS PROFESINES ŽINIAS IR 
GEBĖJIMUS KŪRYBINIAME INTEGRUOTAME 
PROJEKTE „SIEKIU TEISINGUMO“

03
Uždavinys

KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „SIEKIU TEISINGUMO“

Kirpėjo programoje modulio „Plaukų kirpimas“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas, vykdo-
mas per dizainą, realizuojamas kūrybiniame projekte „Siekiu teisingumo“. Įtvirtinimo metu 
pristatomi veido formas koreguojantys plaukų kirpimai, integruojamas profesinių verty-
bių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebėjimą susieti 
kompetenciją atlikti plaukų kirpimus su asmeninėmis ir profesinėmis vertybėmis, atlieka 
patirties ir save įvertina.

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame 
projekte „Siekiu teisingumo“.

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Siekiu teisingumo“ įgyvendinimo eiga;
3. Pristatyti veido formą koreguojančius plaukų kirpimus;
4. Aptarti teisingumą, kaip siektiną vertybę;
5. Atlikti ir įvertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai.

Įtvirtinimo metodai. Kompetencijos įtvirtinimo formą ir būdą mokinys pasirenka 
individualiai. Galimi veiklos būdai: individualus arba grupinis darbas klasėje, individualus 
arba grupinis savarankiškas darbas (su konsultacija klasėje). Kūrybinio projekto forma yra 
laisvai pasirenkama: referatas, iliustravimas, demonstravimas, kompozicija ir kt. 

Praktinė užduotis. Mokiniai gauna užduotį surinkti informaciją ir paruošti 10 min. pri-
statymą pagal pasirinktą potemę (pvz., „Veido putlumą maskuojantys kirpimai“, „Kvadrato 
formos veidą švelninantys kirpimai“, „Pailgą veidą koreguojantys plaukų kirpimai“), sie-
kiant išsiaiškinti veido formos korekcijos galimybes klientui pritaikant įvairius kirpimus. 
Šiai užduočiai paruošti mokiniams yra siūloma praktinė veikla dizaino užsiėmimuose, 
kurių metu mokiniai susipažins bei patys kurs veido formų koregavimo galimybes taikant 
įvairius plaukų kirpimus. Tai bus išbandoma kuriant eskizus (piešiant) bei taikant įvairias 
dizaino technikas. Projekto metu mokiniai reflektuoja teisingumo vertybės svarbą jų gyve-
nimuose bei profesijoje per teorinius ir praktinius užsiėmimus.

Pristatymo metu mokiniai turi argumentuoti potemės pasirinkimą; įvardyti kūry-
binio projekto tikslą ir siekiamą rezultatą; išdėstyti projekto rengimo procesą; pristatyti 
kiekvieno grupės nario indėlį (jei buvo dirbama grupėje); įvardyti, kokias įgytas žinias ir 
gebėjimus pavyko panaudoti projekte; pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant 

V MODULIS.
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V MODULIS.
PLAUKŲ KIRPIMAS

padėti mokiniams ugdyti vertybines nuostatas, po projekto pristatymo pateikiami refleksi-
niai savikontrolės klausimai, leidžiantys permąstyti įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu.

Įtvirtinimo vertinimo kriterijai: 

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;
2. Informacijos apie plaukų kirpimus, koreguojančius veido formas, pritaikymas;
3. Profesinių / žmogiškųjų vertybių perteikimas;
4. Teisingumo vertybės svarbos išryškinimas kirpėjo darbe;

5. Pristatymo aprašo išsamumas.

KIRPIMO SKYRIUS
MODULIS:
Plaukų kirpimas

TEORIJA:

1. Įtvirtinamų žinių ir gebėjimų 
apibendrinimas;

2. Kūrybinio projekto „Siekiu teisingumo“ 
įgyvendinimo eigos pristatymas;

3. Veido formas koreguojantys plaukų 
kirpimai; 

4. Teisingumas, kaip siektina vertybė.

MOKYMO(SI) FORMOS:

 � Darbas klasėje arba savarankiškai;

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Darbas grupėse;

 � Individualus darbas;

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas ir klausymas;

 � Praktinė užduotis;

 � Refleksija.

PRAKTINIS MOKYMAS:

Integruotas kūrybinis projektas „Siekiu 
teisingumo“:

 � Eskizavimas;

 � Pristatymas;

 � Praktinė užduotis;

 � Refleksija.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Integruotas kūrybinis projektas;

 � Modulį aptarnaujančių elementų savikontrolės 
klausimai; 

 � Vertinimas (savęs įvertinimas) atliekamas 
vadovaujantis pateiktais vertinimo kriterijais 
naudojant dešimties balų sistemą (žr. priedą). 

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulį aptarnaujančių elementų mokymo  
medžiaga;

 � Šventasis Raštas (2009).Vilnius: Lietuvos 
Vyskupų Konferencija. 

 � Šv. Ignacas Lojola (1998). Autobiografija. 
Dvasinės pratybos. Vilnius: Aidai. 

 � Piličiauskas A. (2012). Pedagoginio 
dvasingumo link. Vilnius: Margi Raštai. 

 � Laužackas  R. (2008). Kompetencijomis 
grindžiamų mokymo / studijų programų 
kūrimas ir vertinimas.  Kaunas: VDU. 

 � Albrechtaitė-Lingienė G. (2010). Lietuvos 
mada. Vilnius: Alma littera.

UŽDUOTIS SAVARANKIŠKAM DARBUI:

Parengti kūrybinį projektą, skirtą įtvirtinti modulio 
„Plaukų kirpimas“ žinias ir gebėjimus. 
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TERMINŲ ŽODYNAS

Forma – objekto išorės linijos ar paviršiaus apytikrė forma.
Gradacija – trumpėjanti plaukų progresija, sukurianti aktyvizuotą tekstūrą.
Ilgėjanti forma – forma, kai plaukai ilgėja nuo viršugalvio link apatinės pakaušio 

dalies.
Kontūro linija – šukuosenos išorės ribos arba išorinė linija (plaukų augimo kraštas).
Natūralus plaukų kritimas – tai natūrali plaukų padėtis, kurią suformuoja gravita-

cinė jėga.
Perimetras – apskritimo ilgis, uždaras kontūras arba išorinės ribos – plaukai apie 

plaukų liniją.
Projektavimas – kampas, kuriuo kirpimo metu  projektuojami plaukai galvos linkimų 

atžvilgiu.
Saulės skyrimai – tai skyrimai, prasidedantys nuo aukščiausio galvos taško ir einan-

tys žemyn pagal galvos kontūrą – sukuriami trikampiai plaukų padalinimai.
Siluetas – išorinis objekto arba dizaino kontūras.
Struktūra – plaukų ilgiai galvos kontūro atžvilgiu.
Tekstūra – plaukų paviršius sukurtas įvairiomis technikomis ir garbanomis.

V MODULIS.
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

VI MODULIS.
PLAUKŲ DAŽYMAS

MODULIO TIKSLAS  – paruošti specialistą, gebantį atsakingai, savarankiškai, sudaryti dažų 
receptūras, parinkti įrankius ir įrengimus procedūrai, įvairiomis technikomis dažyti plaukus.

MODULIO UŽDAVINIAI:
1. Mokyti naudotis įrankiais ir prietaisais, atliekamai procedūrai parinkti, naudoti kosmetikos 

priemones;
2. Mokyti analizuoti paletės struktūrą, dažų sudėtį;
3. Mokyti dažyti plaukus įvairiomis technikomis ir technologijomis;
4. Įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame integruotame projekte „Aš 

pasitikiu“.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai, savarankiškai analizuoti plaukų dažų sudėtį ir 
grupes, išmanys paletės struktūrą, spalvų derinimo būdus, mokės sudaryti dažų receptūras 
individualiam dažymui, gebės dažyti plaukus įvairiomis technologijomis ir technikomis. Bus 
įtvirtintos modulio „Plaukų dažymas“ mokymo elementų žinios ir gebėjimai. agilintos turimos 
profesinės žinios ir gebėjimai atsakingai ir kokybiškai parduoti ar teikti paslaugas.

KIRPIMO  SKYRIUS

MODULIO PAVADINIMAS:
Plaukų dažymas

SKIRTA VALANDŲ: 160

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Plaukų dažymo įrankių prietaisų parinkimas;

 � Paletės struktūros, dažų sudėties 
analizavimas, dažų receptūrų sudarymas;

 � Plaukų dažymas įvairiomis technologijomis 
ir technikomis;

 � Įtvirtinamų žinių ir gebėjimų 
apibendrinimas;

 � Kūrybinio projekto „Aš pasitikiu“ atlikimo 
eigos pristatymas;

 � Pagrindiniai spalvų derinimo principai;

 � Ištikimybė, kaip siektina vertybė.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR FORMOS:

 � Instruktažas;

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Individualus darbas;

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas ir 
klausymas;

 � Refleksija;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis (žinių 
patikrinimo testas) ir praktinė užduotis (plaukų 
dažymas); 

 � Integruoto kūrybinio projekto „Aš pasitikiu“ 
atlikimo eigos pristatymas.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS IR ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ
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MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo(si) medžiaga;

 � Praktinio mokymo priemonės, įranga ir 
medžiagos; 

 � Literatūra: pateikta teorinėje mokymo 
medžiagos pabaigoje.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys;

 � Integruoto kūrybinio projekto  įvertinimas 
vertybiniu požiūriu. 

VI MODULIS.
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI NAUDOTIS ĮRANKIAIS IR PRIETAISAIS, 
ATLIEKAMAI PROCEDŪRAI PARINKTI, NAUDOTI 
KOSMETIKOS PRIEMONES

01
Uždavinys

TEORINĖ MOKOMOJI MEDŽIAGA

1.1. PLAUKŲ DAŽYMO ĮRANKIŲ IR PRIETAISŲ PARINKIMAS

Plaukams dažyti būtina turėti geros kokybės teptukus, svarstykles, menzūrėles, kitas 
dažų matavimo priemones bei indelius dažams paruošti, pirštines rankų apsaugai ir kitas 
priemones, kurios reikalingos visoms paslaugoms teikti.

VI MODULIS.
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Pagalbinės priemonės

Pasirenkant dažymo būdą, būtina turėti ir kitas dažymui reikalingas priemones: 
įvairiaspalvę foliją, specialią kepurėlę su skylutėmis, kabliuką, plaukų sruogelėms ištraukti, 
sruogelių dažymui skirtas specialias šukas, dažams išplakti, gerai sumaišyti skirtus plaktuvus 
arba dozatorius. Iš natūralių ir sintetinių medžiagų pagaminti teptukai (svarbiausia, kad 
jie būtų atsparūs cheminėms medžiagoms). Laiko matuoklis („taimeris“), kuris neleidžia 
meistrui užmiršti procedūrai paskirto laiko.

 Išvardykite įrankių ir prietaisų pavadinimus, kurie bus naudojami atliekant plaukų 
dažymą.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

VI MODULIS.
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI ANALIZUOTI PALETĖS STRUKTŪRĄ, DAŽŲ 
SUDĖTĮ

02
Uždavinys

2.1. PALETĖS STRUKTŪROS, DAŽŲ SUDĖTIES ANALIZAVIMAS, DAŽŲ RECEPTŪRŲ 
SUDARYMAS

2.1.1. Natūralių spalvų teorijoje pirminės ir antrinės spalvos yra šiltos ir šaltos. Keičiant 
pirminį spalvų kiekį, gaunama beribė antrinių spalvų gama. Antrinių spalvų susidarymas 
yra labai aiškiai nustatomas pagal spalvų ratą:

Pirminės (pagrindinės) spalvos:
Raudona  Mėlyna  Geltona 
(šilta spalva)  (šalta spalva)   (šilta spalva)

Antrinės (išvestos) spalvos gaunamos sudedant pirmines spalvas:
Mėlyna + geltona = žalia (šalta spalva) 
Mėlyna + raudona = violetinė (šalta spalva) 
Geltona + raudona = oranžinė (šilta spalva)
Mėlyna + raudona + geltona = ruda (juoda spalva)

VI MODULIS.
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Tretinė spalva – tai vienos pirminės ir vienos antrinės spalvos junginys. 
Tretinės spalvos yra:
Geltonai  oranžinė (gaunama lygiomis dalimis maišant geltoną ir oranžinę spalvas);
Raudonai oranžinė (gaunama lygiomis dalimis maišant raudoną ir oranžinę spalvas);
Raudonai violetinė (gaunama lygiomis dalimis maišant raudoną ir violetinę spalvas);
Geltonai žalia (gaunama lygiomis dalimis maišant geltoną ir žalią spalvas);
Mėlynai žalia (gaunama lygiomis dalimis maišant mėlyną ir žalią spalvas);
Mėlynai violetinė (gaunama lygiomis dalimis maišant mėlyną ir violetinę spalvas). 
Šalti atspalviai spalvų rate, būdami  prieš šiltus atspalvius, juos neutralizuoja.

Norint panaikinti oranžinę spalvą, reikia plaukus dažyti mėlyna spalva.
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Pagal spalvų ratą sukurtų dažų atspalviai:
 � Natūraliosios serijos: (pagrindinis pigmentas – mėlynai purpurinis). Puikus būdas 

sukurti atspalvio sodrumą ir pagerinti žilų plaukų padengimą;

 � Natūraliai ryškios serijos: 0 (pagrindinis pigmentas – mėlynas). Ryškių atspalvių 
serijos –  puiki priemonė atspalvio sodrumui sukurti bei šviesių plaukų padengimui 
pagerinti;

 � Pelenų serijos: 1 (pagrindinis pigmentas – pilkai žalias). Puiki priemonė neutralizuoti 
nepageidaujamo raudonai morkinio (vario) atspalvio atspindį. Norint pagerinti 
žilų plaukų padengimą, būtina sumaišyti su natūralia arba natūraliai ryškia 
serija;

 � Aukso pelenų serijos: 1.3 (pagrindinis pigmentas – žaliai geltonas). Puiki priemonė 
norint išgauti smėlio spalvos natūralų atspalvį. Norint pagerinti žilų plaukų 
padengimą, būtina sumaišyti su natūralia serija;

 � Aukso serijos: 3 (pagrindinis pigmentas – geltonas). Puiki priemonė norint išgauti 
natūraliai auksinį atspalvį. Norint pagerinti žilų plaukų padengimą, būtina 
sumaišyti su natūralia serija.

 � Ryškiai auksinės serijos: 3.3 (pagrindinis pigmentas – geltonas). Puiki priemonė 
norint išgauti ryškiai auksinį atspalvį. Norint pagerinti žilų plaukų padengimą, 
būtina sumaišyti su natūralia serija;

 � Auksinio vario serijos: 3.4 (pagrindinis pigmentas – geltonas-vario). Puiki priemonė 
auksinio vario atspalviams išgauti. Norint pagerinti žilų plaukų padengimą, 
būtina maišyti su natūralia serija;

 � Vario serijos: 4 (pagrindinis pigmentas – raudona morkinis). Puiki priemonė 
ypač ryškiems raudonojo vario atspalviams išgauti. Norint pagerinti žilų plaukų 
padengimą, būtina maišyti su natūralia serija;

 � Vario auksinės serijos: 4.3 (pagrindinis pigmentas – morkinis-geltonas). Puiki 
priemonė vario aukso atspalviui išgauti. Norint pagerinti žilų plaukų padengimą, 
būtina maišyti su natūralia serija;

 � Ryškaus vario serijos: 4.4 (pagrindinis pigmentas – morkinis). Puiki priemonė 
ryškiems vario atspalviams išgauti. Norint pagerinti žilu plaukų padengimą, 
būtina maišyti su natūralia serija;

 � Vario raudonmedžio serijos: 4.5 (pagrindinis pigmentas morkinis-raudonmedžio). 
Puiki priemonė vario raudonmedžio (bronziniams) atspalviams išgauti. Norint 
pagerinti žilų plaukų padengimą, būtina maišyti su natūralia serija;

 � Vario raudonos serijos: 4.6 (pagrindinis pigmentas – morkinis-raudonas / violetinis). 
Puiki priemonė vario raudonio atspalviams išgauti. Norint pagerinti žilų plaukų 
padengimą, būtina maišyti su natūralia serija;
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 � Raudonmedžio serijos: 5 (pagrindinis pigmentas – raudonai purpurinis). Puiki 
priemonė raudonmedžio atspalviams išgauti. Norint pagerinti žilų plaukų 
padengimą, būtina maišyti su natūralia serija;

 � Raudonmedžio aukso serijos: 5.3 (pagrindinis pigmentas – raudonmedžio-geltonas). 
Puiki priemonė raudonmedžio aukso atspalviams išgauti. Norint pagerinti žilų 
plaukų padengimą, būtina maišyti su natūralia serija;

 � Raudonmedžio raudonos serijos: 5.6 (pagrindinis pigmentas raudonai violetinis). 
Puiki priemonė raudonmedžio atspalviams išgauti. Norint pagerinti žilų plaukų 
padengimą, būtina maišyti su natūralia serija;

 � Violetinės serijos: 6 (pagrindinis pigmentas violetinis). Puiki priemonė natūraliai 
violetiniams atspalviams išgauti. Norint pagerinti žilų plaukų padengimą, būtina 
maišyti su natūralia serija;

 � Violetinės vario serijos: 6.4 (pagrindinis pigmentas – violetinis-vario). Puiki 
priemonė ypač ryškiems violetiniams vario atspalviams išgauti. Norint pagerinti 
žilų plaukų padengimą, būtina maišyti su natūralia serija;

 � Violetinio raudonmedžio serijos: 6.5 (pagrindinis pigmentas – violetinis-
purpurinis). Puiki priemonė violetinio raudonmedžio atspalviams išgauti. Norint 
pagerinti žilų plaukų padengimą, būtina maišyti su natūralia serija.

 � Ryškios violetinės serijos: 6.6 (pagrindinis pigmentas – violetinis). Puiki priemonė 
ypač ryškiems vario atspalviams išgauti. Norint pagerinti žilų plaukų padengimą, 
būtina maišyti su natūralia serija.

Specializuotos serijos: 12 (galima naudoti 8, 9, 10 dažų lygius) puiki priemonė pašvie-
sinti plaukus iki 4 sodrių tonų.

Skatinamųjų priemonių atspindžiai – specialiai dažymo rezultatams sustiprinti:
 � Violetinė 0.6 sustiprina violetinį atspalvį;

 � Raudona 0.5 sustiprina raudoną atspalvį;

 � Vario 0.4 sustiprina vario atspalvį;

 � Aukso 0.3 sustiprina auksinį atspalvį.

Skatinamoji priemonė maišoma su dažais santykiu 1:10. Įmanomi ir kiti maišymo 
variantai, tačiau galimas spalvos tamsėjimas.

Reikia suprasti, kad visos spalvos, kokias tik galime įsivaizduoti, yra sudarytos iš 3 
pagrindinių spalvų (raudonos, mėlynos ir geltonos). Dažų tūbelėse esantys dažų pigmentai 
irgi susideda iš šių trijų spalvų.

Plaukų dažų skirtumus lemia kiekvieno iš šių trijų dažų pigmentų kokybė ir kiekis.
Pvz., tamsesniuose atspalviuose yra didesnė mėlynų ir raudonų pigmentų koncentra-

cija, o šviesesniuose – didesnė geltonų pigmentų koncentracija; mėlynų pigmentų kiekis 
juose minimalus.
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Jei neturite reikiamo dažo, galite jo pasigaminti:
Jei jums reikia 6 lygio natūralios bazinės spalvos, tačiau turite tik 5 ir 7 lygius, tai 

galima padaryti. Tačiau, kaip jau minėta, maišant perpus negausite 6 lygio, nes pigmento 
koncentracija 5 lygyje didesnė nei 7.

Norėdami pasiekti 6 lygį, turite naudoti 1/3 penkto lygio dažo ir 2/3 septinto lygio dažo.
Kad geriau suvoktumėte maišymo proporcijas, pateiksime kraštutinį pavyzdį: kai mai-

šote juodą ir baltą spalvas, tereikia tik poros lašų juodos, kad balta virstų šviesiai pilka, nes 
pigmento koncentracija juodoje spalvoje yra labai didelė. Kita vertus, norint pakeisti juodą 
spalvą, baltos reikės labai daug. Todėl maišant lygiomis dalimis, gauta spalva bus daug arti-
mesnė juodai.

Dažų numeracija. Pirmas skaičius nurodo dažų tono aukštį (šviesumą, pavyzdžiui, 
6 – tamsiai geltona – tamsus blondinas). Antras skaičius nurodo pagrindinį atspalvį (pagal 
spalvų rato žymėjimą, pavyzdžiui, 6 – violetinė). Trečias skaičius nurodo antrinį atspalvį, 
kuris prisideda prie pagrindinio atspalvio jį slopindamas ar stiprindamas, pavyzdžiui, 
7 rudas (jis visada slopina pagrindinį atspalvį, nes ruda spalva gaunama sumaišius tris 
pagrindines spalvas).

Dažai gali būti žymimi ir raidėmis
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1. Išvardykite pagrindinius atspalvius.

2. Išvardykite antrinius atspalvius.

3. Iš kelių spalvų sudaryti dažai, skirti plaukams dažyti?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

2.1.2. Dažų priedai

Tarpinės medžiagos, dar vadinamos spalvų prototipais, yra sintezuotos molekulės, 
sudarančios spalvų pagrindą. Kai šios tarpinės medžiagos kontaktuoja su vandenilio perok-
sidu, plauko vidinėje struktūroje sukuriama spalva, vadinama KOSMETINE SPALVA.

Amoniakai. Amoniako vandenilis tirpalas (NH4OH), esantis dažų sudėtyje, yra šarmi-
nis faktorius, kuris dažymo metu atlieka dvi funkcijas:

1. Katalizuojantis poveikis, t. y. pagreitina vandenilio peroksido oksidacijos procesą, 
kuris tarpines medžiagas transformuoja į dažančius pigmentus. Žili plaukai prie-
šinasi oksidacijai, nes juose trūksta deguonies;

2. Šarminis poveikis, t. y. sukuria šarminę aplinką, kuri „atidaro“ epidermio sluoksnį 
(pakelia žvynelius), ir taip vyksta spalvos pigmento įsiskverbimas į plauko vidų.

Yra nustatyta, kad kitos bekvapės šarminės medžiagos, naudojamos vietoje amoni-
ako, pavyzdžiui, etanolaminas, pažeidžia plaukus. Išplovus plaukus, jis pilnai pašalinamas 
lakumo dėka (išgaruoja).

Vandenilio peroksidas (H2 O2) atlieka dvejopą užduotį:
1. Oksiduoja prototipus, kurie yra dažų sudėtyje, ir sukuria kosmetinę spalvą;

2. Pašalina natūralią plaukų melanino pigmentų spalvą.

Oksidacija yra cheminis procesas, kurio metu susidaro pigmentų augimui (daugeliu 
atvejų – ir natūralių pigmentų pašalinimui) reikalingas deguonis.

Dažų pigmentai, sumaišyti su vandenilio peroksidu, ima augti ir gali padidėti net 350 
kartų.

Norint pasiekti tobulą daugialypį apdorojimo veiksmą, kuris yra esminė kokybiškos 
spalvos išgavimo dalis, labai svarbu, kad prieš tai išvardyti elementai būtų idealiai suderinti.
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Maišant sudedamąsias dalis, pasireiškia daugialypė reakcija: 

Sutirštėja kreminė emulsija:

1. Kremas nelaša;

2. Atsiranda galimybė apsauginiam bei kondicionuojančiam poveikiui.

Dažomoji bazė:

1. Leidžia atsiverti epidermiui;

2. Padeda medžiagos sudedamosioms dalims įsigerti į plauką. Išlaisvina deguonį.

Deguonies išlaisvinimas + dažomoji bazė:

1. Nušviesina tamsiuosius natūralių plaukų pigmentus (melaniną);

2. Oksidacija ir dažų sankaupos.

STIPRUMAS PAKĖLIMO 
LYGIAI NAUDOJIMAS LAIKAS

5 val. (1,5–1,8 proc.) - Tonavimas 20–30 min.

10 val. (3 proc.) - Dažymas į tamsiąją pusę 35 min.

20 val. (6 proc.) Iki 2 lygių ½ atspalvio šviesesnis „tonas prie 
tono“

35 min.

30 val. (9 proc.) Iki 3–4 lygių Šviesinimas 45 min.

40 val. (12 proc.) Iki 4–5 lygių Šviesinimas 45–50 min.

40 val. (12 proc.) Balinama 4–6 tonais naudojant su

šviesintojais

VANDENILIO PEROKSIDAS
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Dažant plaukus, būtina teisingai parinkti oksidatorių ir jo kiekį, nes rezultatas bus 
netinkamas. Jeigu oksidatorius per silpnas, plaukai nenusidažys norima spalva ar neįgaus 
reikiamo tono. Oksidatoriui esant per stipriam, plaukai tampa jautrūs, sausi, pablogėja spal-
vos patvarumas. Jei oksidatoriaus per daug, sumažėja spalvos intensyvumas. Jeigu oksida-
toriaus per mažai, plaukai nepakankamai pašviesėja.

1. Kokia amoniako paskirtis?

2. Kokia vandenilio peroksido paskirtis?

3. Įvardyti vandenilio peroksido procentus, poveikį.

4. Išvardykite dažymo rezultatus, kai naudojamas neteisingas peroksido kiekis ar 
koncentracija.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI DAŽYTI PLAUKUS ĮVAIRIOMIS 
TECHNIKOMIS IR TECHNOLOGIJOMIS

03
Uždavinys

3.1. PLAUKŲ DAŽYMAS ĮVAIRIOMIS TECHNIKOMIS
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Plaukų  analizė

Nustatoma:
1. Natūrali bazė;
2. Žilų plaukų santykis;
3. Ilgio ir galų tono aukštis (skirtumas);
4. Plauko struktūra;
5. Plaukų poringumas;
6. Dirbtinio pigmento kiekis.
Reikia prisiminti, kad riebaluoti plaukai būna vienu tonu tamsesni, nei natūralus 

šviesumas.

Ruošiantis dažymo procedūrai, būtina išanalizuoti faktorius, kurie galėtų lemti galu-
tinį dažymo rezultatą. Tai yra labai svarbu. Jei nebus kreipiamas dėmesys, dažus sumai-
šysite „aklai“. Pagrindiniai faktoriai, kurie lemia dažymo rezultatą, yra natūralios spalvos 
šviesumo lygis, žilų plaukų procentas, plaukų poringumas ir esama plaukų spalva.

Kaip įvertinti šiuos faktorius?

Faktorių, lemiančių dažymo rezultatą, nustatymas užima apie minutę. Dažymo metu 
ši minutė gali būti lemtinga. Kuo tiksliau išanalizuosite plauką, tuo tiksliau nustatysite 
dažymo formulę. Išanalizuoti plauką nėra sunku – tereikia žinoti, ko jūs siekiate.

Kai jūsų klientas pradeda pasakoti apie savo plaukus, pažvelkite įjuos. Jei reikia, pasi-
žymėkite. Sudarant dažymo formulę, ši informacija labai pravers:

1. Nustatomas kliento plaukų natūralios spalvos lygis

Natūralių plaukų lygis visuomet nustatomas prie šaknų, netgi jei plaukai ir nėra 
dažyti. Padarykite skyrimą, netempkite plaukų prie šaknų, kad jie neįgautų tamsesnės spal-
vos. Tiesiog stumkite plaukus išilgai skyrimo. Patikrinkite priekinėje, pakaušio dalyje ir vir-
šugalvyje bei apie kaklą ir ausis. Dažniausiai kliento natūralių plaukų spalva skirtinguose 
plotuose yra skirtinga (todėl negalima tiksliai nustatyti natūralios spalvos lygio).

Pats lengviausias būdas nustatyti natūralų plaukų lygį – palyginti kliento plaukus su 
sintetinėmis sruogomis iš spalvų paletės. Tam tikslui gaminamos paletės su nuimamo-
mis sruogomis. Kad tiksliai nustatytumėte natūralią spalvą dirbtinių sruogų pagalba, turi 
priprasti akis. Tačiau visų svarbiausia atsiminti, kad natūralus lygis nustatomas prie pat 
šaknų. Nustatykite, ar klientas šviesus, vidutinio tamsumo ar tamsus. Tada parinkite ati-
tinkamo tamsumo lygio sruogą iš paletės. Truputį išskleiskite sruogą, kad atitiktų kliento 
plaukų tankumą ir stebėkite: jei dirbtinė sruoga tiesiog ištirpsta plaukuose, vadinasi sura-
dote natūralios spalvos lygį. Jei pasirinkta sruoga neatitinka, vadinasi imkite kitą dirbtinę 
sruogą.
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Kartais kliento natūralios spalvos lygis svyruoja, pavyzdžiui tarp 5 ir 6 lygio. Jei plau-
kus šviesinsite, geriau nustatyti spalvos lygį į tamsesnę pusę – 5 lygį. Šiuo atveju venkite 
nušviesinti plaukus per daug, kad netaptų per šilta spalva.

Natūralios spalvos lygiui nustatyti dažniausiai naudojamos neutralios serijos sruogos, 
nes daugumos plaukų spalva yra neutrali. Tačiau tai nėra taisyklė. Plaukai, kurie iš prigim-
ties yra rausvi, lyginami su raudonai rudos arba raudonai blondinės, kartais net su auksinės 
serijos sruogomis. Pilki plaukai mažiau atspindi šviesą, mažiau žvilga ir atrodo matiniai. Jie 
lyginami su pilkos serijos sruogomis.

Visada nustatomas sausų plaukų natūralios spalvos lygis (riebaluotų ar drėgnų plaukų 
spalva visada yra tamsesnė). Labai svarbus yra apšvietimas. Pati geriausia šviesa – dirbtinė 
dieninė.

2. Nustatomas žilų plaukų procentas

Nustatydami natūralių plaukų lygį, taip pat nustatykite žilų plaukų kiekį. Atsiminkite, 
jei klientas iš pirmo žvilgsnio atrodo žilas, vadinasi jis turi virš 50 proc. žilų plaukų. Jei pirmas 
įspūdis, kad plaukai yra natūralūs, jis turi žilų plaukų mažiau kaip 50 proc. Nuspręskite, ar 
klientas turi virš ar iki 50 proc. žilų plaukų. Jei atrodo, kad žilų plaukų yra labai nedaug, tai 
reiškia, kad jų yra nuo 5 iki 15 proc. Jei žilų plaukų nedaug, bet jau pastebimi, vadinasi jų yra 
nuo 25 iki 30 proc. Jei susidaro įspūdis, kad ant galvos „susimaišę druska su pelenais“, žilų 
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plaukų procentas svyruos nuo 40 iki 60 proc. Jei matosi daug žilų plaukų, tai sudarys nuo 75 
iki 80 proc. 90 proc. žilų plaukų atrodo solidžiai baltai. Prieš dažant žilus plaukus, rekomen-
duojama parinkti didesnį žilų plaukų procentą.

Žilų plaukų procentas nėra vienodas skirtinguose galvos plotuose. Plaukai paprastai 
žilesni šonuose ir priekinėje galvos dalyje nei nugarinėje pusėje. Dėl šios priežasties, jei nau-
dosite tuos pačius dažus visiems plaukams dažyti, gausite šviesesnį rezultatą priekyje ir 
šonuose, o tamsesnį likusioje dalyje. Todėl tokiems plaukams dažyti naudojamas skirtin-
gas žilų ir nežilų plotų dažymas. Dažniausiai žiliems plaukams dažyti taikoma išankstinė 
pigmentacija.

3. Nustatoma plauko struktūra

Būtina nustatyti, ar plaukai stori, ar ploni. Dauguma žmonių turi vidutinio storumo 
plaukus, su kuriais yra mažiausiai problemų. Dažymo formulė ir išlaikymo laikas kinta 
priklausomai nuo plauko storio. Plauko struktūra daro įtaką oksidatoriaus parinkimui, 
pilkų tonų kiekiui formulėje ir išlaikymo laikui. Reikia atkreipti dėmesį į tas plauko savy-
bes, kurios nėra įprastos. Devynis kartus iš dešimties plauko struktūra būna normali, todėl 
dažymas vyksta įprastai. Tiesiog reikia žinoti, kad labai ploni plaukai sugers dažus labai 
greitai (dėl to reikia sumažinti išlaikymo laiką), o labai stori plaukai sunkiai įsisavins dažus 
ir šviesės ilgiau (išlaikymo laiką būtina prailginti). Žilų plaukų kutikulė dažnai būna gana 
kompaktiška, todėl, dažant žilus plaukus, rekomenduojama parinkti stipresnio procento 
oksidatorių.

Ploni plaukai greičiau apdorojami, lengviau pašviesėja, tačiau nuo jų greičiau ir nusi-
plauna dažai.

Vidutinės struktūros plaukams skiriamas vidutinis apdorojimo ir dažų išlaikymo 
laikas. 

Stiprūs plaukai turi daug natūralaus pigmento, reikia ilgesnio laiko apdorojimui ir 
stipresnių dažų, papildomų pilkų atspalvių bendrame dažų mišinyje (tam, kad būtų neutra-
lizuotos išryškėję šiltos spalvos).

4. Nustatomas plaukų poringumas

Normalus poringumas reiškia, kad kutikulė yra šiek tiek pakilusi. Dažant normalaus 
poringumo plaukus, jokių ypatingų taisyklių nėra. Dauguma klientų turi normalaus porin-
gumo plaukus. Plaukas skirtingose dalyse yra skirtingo poringumo. Paprastai labiausiai 
išporėję yra plaukų galai. Kuo labiau plaukų galai išporėję, tuo atidžiau reikės stebėti išlai-
kymo laiką ir parinkti dažus, kad spalva galuose netaptų intensyvesnė. Šiuo atveju geriausia 
atlikti sruogos testą ir tik tada parinkti dažymo priemones.
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Porėti plaukai yra pažeisti plaukai. Jie atrodo šiurkštūs ir silpni, per daug nušviesinti 
ir nusiplovusios spalvos.

Poringumas (plauko kondicija, sugebėjimas absorbuoti ir palaikyti drėgmę).
Patvarūs plaukai: kompaktiška kutikulė, reikalingas ilgesnis išlaikymo laikas ir sudė-

tingesnės dažų kombinacijos.
Normalus poringumas: truputį pakilusi kutikulė, pažeisti plaukai, greitai apdorojami, 

dažymui reikia šiltesnių spalvų kombinacijų, vengti stiprių oksidatorių.
Poringi plaukai: stipriai pakilusi kutikulė, pažeisti plaukai. Apdorojami greitai, gali 

reikėti šiltesnių atspalvių panaudojimo, būtina vengti stiprių oksidatorių

5. Nustatomas dirbtinio pigmento kiekis atskirose plauko stiebo dalyse

Nustatant dirbtinio pigmento procentą, svarbu tinkamai ištirti plaukus. Paklauskite 
kliento, kiek ir kaip jis eksperimentavo su savo plaukais. Plauko tyrimas stebint taip pat yra 
labai svarbus. Skirkite plaukus į atskiras dalis ir žiūrėkite, kur baigiasi natūralūs plaukai 
ir prasideda dažyti. Nustatykite, ar plaukai buvo šviesinti dažais, ar pašviesėję nuo saulės. 
Pasakykite savo klientui, kad labai svarbu, norint teisingai nudažyti plaukus, žinoti viską, 
kaip prieš tai jie buvo apdoroti.

Jei kliento plaukuose nėra dirbtinio pigmento, nustatykite esamą spalvą. Tam tikslui 
naudokite sruogų paletę:

1. Jei esama spalva yra šviesesnė nei norima, reikia atlikti šviesiausių vietų pigmen-
taciją norima tamsesne spalva;

2. Jei esama spalva yra to paties lygio kaip norima (arba tik šiek tiek šviesesnė), nerei-
kia nieko daryti. Pasirinkta spalva gražiai nudažys;

3. Jei esama spalva yra tamsesnė nei norima, pirmiausia ją reikia pašviesinti (milte-
lių pagalba). Netgi jei esama spalva yra šiek tiek raudonesnė ar rudesnė nei norima, 
reikės pašviesinti, kadangi dažai dažų nešviesina. Dažai šviesina tik natūralius 
plaukus.

Todėl būtina atlikti „blondavimą“-plovimą (dirbtinio arba natūralaus pigmento 
naikinimą).

VI MODULIS.
PLAUKŲ DAŽYMAS

190 Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



PLAUKŲ STRUKTŪROS POŽYMIAI, PASTABOS

ESAMA PLAUKŲ 
STRUKTŪRA POŽYMIAI IR PASTABOS

Natūralūs plaukai Šiuos plaukus galima dažyti beveik visais būdais.

Anksčiau dažyti 
plaukai

Jei plaukai buvo dažyti anksčiau, visas plaukas ir jo galiukas reikalauja ats-
kirų procedūrų.

Anksčiau pridėti spalvos pigmentai gali daryti įtaką spalvos rezultatui: plau-
kai gali patamsėti ar įgauti daugiau intensyvumo.

Šviesinti plaukai 
(antros grupės 
dažais)

Stipriai šviesinti plaukai ir jų galiukai reikalauja galiukų sulyginimo dažant 
šaknis. Tamsinant stipriai šviesintus plaukus, reikalinga plaukų ilgio ir 
galiukų pigmentacija.

Balinti plaukai 
(pirmos grupės 
dažais)

Jei balinti plaukai bus dažomi tamsiau dviem tonais, rekomenduojamas 
intensyvus dažymas. Jei plaukai tamsinami daugiau nei dviem tonais, 
plaukai prieš intensyvų dažymą turi būti apdoroti prepigmentacija (atbulinis 
pigmentavimas).

Sruogomis dažyti 
plaukai

Ant šviesintų sruogų spalvos rezultatas bus šviesesnis arba ryškesnis nei ant 
likusių plaukų.

1. Kurioje plauko dalyje geriausia nustatyti natūralų plauko šviesumą?

2. Kada plaukų natūrali spalva būna tamsesnė?

3. Kaip nusidažys pažeista plaukų dalis, lyginant su natūraliais plaukais

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

Plaukų šviesinimo technologija:

1. Esant jautriai odai plaukų dažyti nepatariama;

2. Prieš vilgant plaukus cheminiu preparatu, reikia patikrinti odos jautrumą tam 
preparatui (lašą tirpalo užlašinti ant vatos ir patepti odą už ausies kraštelio. Po 
8–10 min. plauname. Jei nėra paraudimo, galima šviesinti);

3. Prieš plaukų šviesinimą galvos plauti nereikia. Riebalinių liaukų išskirti riebalai 
apsaugo odą ir plauką.
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Kai dažymo tikslas yra pašviesinti plaukus vienu ar daugiau tonų, yra tikimybė susi-
durti su pačių plaukų sukurtais fiziniais ir cheminiais nepatogumais, todėl prieš šviesinant 
plaukus būtina įvertinti:

 � Plaukų etninę kilmę; 

 � Plaukų tipą ir būklę; 

 � Norimą nušviesinimo laipsnį. 

Šie parametrai lemia:

 � Šviesinančio produkto pasirinkimą;

 � Oksiduojančios medžiagos pasirinkimą;

 � Užteptų dažų ant plaukų laikymo trukmę.

Pasirenkant šviesinimo produktą, pats svarbiausias dalykas yra etninė kilmė. 
Šviesinant pirmiausia pašalinamas eumelaninas, lieka tik feomelaninas, suteikiantis oran-
žinę, raudoną spalvą.

Šviesinant plaukus, būtina teisingai įvertinti, ar plaukai yra stori, ploni, vidutinio 
storumo. Ploni plaukai nusidažo greičiau nei stori, todėl būtina tiksliai nustatyti dažymo 
trukmę. Kiekvienu atveju ji gali būti skirtinga, didelę reikšmę turi temperatūra.

Plaukų dažymo kambario temperatūroje laikas ilgesnis, o naudojant papildomą šil-
dymą – per pusę trumpėja.

Plonus plaukus lengviau šviesinti negu storus, bet jie gali būti trapesni, todėl būtina 
atitinkamai parinkti oksidanto stiprumą. Jeigu plaukai ploni, geriau naudoti 6 proc. emul-
siją. Dažų kiekis ploniems plaukams gali būti mažesnis nei storiems plaukams. Dažų išlai-
kymo laikas trumpesnis negu storiems, tamsiems, riebiems plaukams. 

Stori, tamsūs plaukai turi būti prisotinami dideliu kiekiu dažų tam, kad įvyktų pilna 
cheminė reakcija su plaukų keratinu. Mažas kiekis dažų nepašviesins plaukų iki norimo 
lygio. Reikia naudoti 9 proc. emulsiją. Kuo natūralus pigmentas tamsesnis ir plaukai sto-
resni, tuo išlaikymo laikas yra ilgesnis, o oksidantas – stipresnis. Norint pašviesinti plaukus 
1–2 tonais, naudojama 6 proc. oksidantas, 3–4 tonais, jei plaukų pigmentas labai tamsus, 
retais atvejais naudojamas 12 proc. oksidintas arba atliekamas „blondavimas“-plovimas. 
Šviesinimo produktų poveikis trunka ne ilgiau nei 50–60 min. Šio laiko ilginti nereikia, nes 
galima pažeisti plaukus. Norint gauti optimalų šviesumo rezultatą, rekomenduojama imti 
labai plonas sruogeles ir uždėti pakankamą kiekį produkto.

Šviesinimas sukuria šiltus tonus, jiems kontrastinga spalva – pelenų, todėl norint 
natūralius plaukus pašviesinti be šilto atspalvio, būtina naudoti dažus su šaltu atspalviu, 
pvz., .../1, …/11, …/8, …/6, …/9.
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Dirbtinio arba natūralaus pigmento šalinimas

Svarbu prisiminti, kad visi oksidaciniai dažai negali nušviesinti jau nudažytų plaukų 
(spalva nepašalina spalvos).

Kad išgautumėte šviesesnį atspalvį, būtina pašalinti prieš tai buvusią spalvą. Toks 
spalvos pašalinimas (nuėmimas) panaikina kosmetinius atspalvius ir padaro atspalvį švie-
sesnį nei vėliau norima išgauti spalva. Ši procedūra yra būtina, jei norite pasiekti kokybišką 
galutinį rezultatą. Išgautas naujasis pagrindas suteiks galimybę pasiekti užsibrėžtą naujos 
spalvos padengimo tikslą.

Yra tikimybė, kad Jūsų klientas, kurio plaukai yra nudažyti, nori:
1. Pasirinkti šviesesnį atspalvį;
2. Pakeisti atspalvį;
3. Pasirinkti tamsesnį atspalvį.

Pasirenkant šviesesnį atspalvį:
 � Kad išgautumėte šviesesnį nei esamas atspalvis, būtina pašalinti buvusią spalvą. 

Spalvos pašalinimas – tai kosmetinio atspalvio panaikinimas („blondavimas“-
plovimas, „blondavimas“). Jei norime pašviesinti plaukus dviem tonais, tai 
ir dažus imame dviem tonais šviesesnius. Atspalvis turi būti šaltų tonų. Šis 
variantas taikomas tik sveikiems nedažytiems plaukams. Jei plaukai buvo dažyti, 
atliekamas „blondavimas“-plovimas.

 � „Blondavimą“-plovimą atliekame: 1 kaušelis „Blondoran-Supra“, 60 g vandens, 5 g 
šampūno, 30 g 6 proc. vandenilio peroksido. Jei plaukai labai intensyviai patamsėję, 
imame 9 proc. peroksidą. Klientę sodiname prie kriauklės, užsidedame pirštines 
ir turimu mišiniu kempine tepame reikiamas vietas. Dažus tepame ant drėgnų 
plaukų. „Blonduojant“ plaukus reikia pastoviai vėdinti, kad plaukai neužkaistų ir 
per daug nenusidažytų atskiros vietos. Svarbu dažus greitai ir vienodai užtepti, 
kad vienodai nusidažytų.

 � Spalvos pašalinimas reiškia, kad reikia šviesinti esamą dirbtinį arba natūralų 
pigmentą, kad vėliau galėtumėte padengti naująjį.

Procedūra:

Norimos spalvos išgavimo procesas susideda iš dviejų dalių:
1. Buvusios spalvos pašalinimo (natūralaus arba dirbtinio pigmento naikinimas);
2. Naujos spalvos padengimo.
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Tam reikia: šviesinimo miltelių, turinčių aukštesnio lygio pašalinimo galimybę. Jie 
pašalina 5 ir daugiau kosmetinių atspalvių.

Padengimo technika:

1. Plaukų galiukų padengimas (apdorojimo laikas – 15 min.);
2. Viso ilgio plaukų ir galiukų padengimas (apdorojimo laikas – 15 min.);
3. Šaknų, viso ilgio ir galiukų padengimas (apdorojimo laikas – 20–30 min).

Svarbu! Jeigu plaukai labai jautrūs, ploni arba nedažyti atliekame, 
„blondavimą“-plovimą.

Mišinio paruošimas: imame 1 kaušelį „blondavimo“ miltelių, 30 g 6 proc. arba 9 proc. 
emulsijos, 60g vandens ir kelis lašus šampūno. 

Procedūra atliekama prie kriauklės, mišinys tepamas nuo plaukų galiukų link šaknų, 
paliekame 2 cm nuo galvos odos, sruogas galima įvynioti į foliją. Laikome 15–20 min. (pagal 
norimą nušviesėjimo laipsnį). Tepame šaknis, laikome 10–15 min. Išplauname.

Jei plaukai tamsūs ir nedažyti, norint pašviesinti 4–5 tonais, patartina atlikti „blon-
davimą“. „Blonduojant“ plaukus, spalva šviesėja. Norint gauti norimą rezultatą, atliekant 
plaukų dažymą, šviesinimo rezultatas turi būti puse tono šviesesnis negu norimas gauti 
rezultatas. Po to, kai spalva buvo panaikinta, plaukai dažomi su 3 proc. arba 6 proc. (retai) 
oksidantu. Jei po spalvos naikinimo plaukai sujautrėjo, emulsijos galima dėti pusę reko-
menduojamo kiekio. Mišinys tepamas nuo šaknų link galų.

7 auksinės plaukų šviesinimo taisyklės:

1. Teisingai įvertinkite plaukus;

2. Reikiamai įvertinkite dažymo rezultatą;

3. Teisingai pasirinkite šviesinantį ir oksiduojantį produktus (kad plaukų 
nepakeistumėte labiau nei reikia);

4. Kontroliuokite proceso trukmę: kiekvienu atveju ji gali būti skirtinga; didelę 
reikšmę turi kambario temperatūra;

5. Tepkite produktą ant labai plonų sruogų ir jo šviesinamoms vietoms naudokite 
pakankamai;

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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6. Gerai išskalaukite ir baikite specialiomis po šviesinimo naudojamomis 
priemonėmis;

7. Jei po šviesinimo proceso norite suteikti spalvą, kiek įmanoma sausiau iššluosty-
kite plaukus rankšluosčiu ir atsižvelkite į šviesinimo bazę, ant kurios bus dedama 
spalva.

Plonus plaukus lengviau šviesinti negu storus, bet jie gali būti trapesni – atitinkamai 
parinkite produkto stiprumą.

 � Jei plaukai riebūs, šviesūs, šviesėjimo procesas sulėtės. Todėl jo trukmę reikia 
pailginti.

 � Kartais trumpus vyrų plaukus sunkiau šviesinti nei moterų plaukus, nes jie 
mažiau paveikti dažno šukavimo naudojant plaukų džiovintuvą. Jiems gali tekti 
naudoti stipresnės koncentracijos produktus.

 � Šviesinimo produktų poveikis trunka ne ilgiau kaip 50–60 minučių. Šio laiko ilginti 
nereikia, nes galite pažeisti plaukus.

 � Norint gauti optimalų šviesinimo rezultatą, rekomenduojama imti labai plonas 
sruogeles ir uždėti pakankamą kiekį produkto. Jei neuždėsite reikiamo kiekio, 
nepasieksite norimo rezultato. Tačiau venkite per daug prisotinti plaukus dažais, 
nes jie ims tekėti.

 � Dažų šalinimo produkto pasirinkimą lemia tai, kokio rezultato siekiate. Kad 
rezultatas būtų geras, plaukai turi būti nušviesinti vienu atspalviu daugiau, nei 
pasirinkta spalva, kuria dažysite (ypač, jei atspalvis yra šaltas).

 � Oksiduojančios medžiagos pasirinkimas visada priklauso nuo norimo rezultato ir 
nuo plaukų būklės. Per stiprus oksidatorius gali sugadinti plaukus.

Išvardyti produktus ir jų kiekį „blondavimo“-plovimo procedūrai atlikti.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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Žilų plaukų dažymas:

1. Supažindinti su pamokos tema „Žilų plaukų dažymas“;
2. Apžvelgti pamokos tikslą – suprasti žilų plaukų dažymo ypatumus. Sumaišyti 

dažus žiliems plaukams dažyti, gebėti nudažyti žilus plaukus.

Dažant žilus plaukus, pirmiausia reikia nustatyti jų procentą (kiek jų yra): 20, 30, 50, 
70, 100 proc. ir pan., išsiaiškinti, kokios spalvos pageidauja klientas.

Plaukai dažomi antros grupės dažais, o augaliniai naudojami tais atvejais, kai yra iki 5 
proc. žilų plaukų. Dažymui naudojama 6 proc. emulsija, maišant 1:1. Jeigu žilų plaukų labai 
daug ir jie stori, emulsijos galima pilti mažesnį kiekį.

Jeigu žilų plaukų yra 50 proc. ir daugiau, mišinys ruošiamas taip:
1. Norint gauti šiltą atspalvį (½ tūbelės 5.00 + ¼ tūbelės 5.6 + ¼ tūbelės 5.3); 
2. Norint gauti šaltą atspalvį (½ tūbelės 9.00 + ½ tūbelės 9.1).

Pastaba: šaltų tonų maišyti su šiltais negalima! Galima tarpusavyje maišyti šaltus su 
šaltais arba šiltus su šiltais. 

Dažų veikimo trukmė 35–45 min. Kai plaukai dažomi pakartotinai, šaknys – 30 min., 
o visas plaukų ilgis – 15 min

ŽILŲ PLAUKŲ 
PROC. NATŪRALIOSIOS SERIJOS IR NORIMOS SPALVOS MIŠINYS

Natūrali Norima spalva

Iki 30 proc. - Visa tūbelė

30–70 proc. 1/2 tūbelės 1/2 tūbelės

70–100 proc. 3/4 tūbelės 1/4 tūbelės

ŽILŲ PLAUKŲ DAŽYMAS

Pastaba: dažai su emulsija maišomi pagal gamintojo nurodymus.
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Dažus tepkite teptuku. Dažus galima tepti galvos odos link (prieš žvynelio kryptį). Tai 
atvers plauko paviršinį sluoksnį ir leis pigmentams geriau įsiskverbti. Siekiant padengti 100 
proc., laikymo trukmę galima pratęsti iki 40–45 min. Tada pigmentai turės daugiau laiko 
įsiskverbti.

1. Kaip reikia maišyti dažus žiliems plaukams dažyti (pigmentas + pageidaujamas 
atspalvis).

2. Dažų veikimo trukmė dažant žilus plaukus?

Užduotis: 
Nustatyti artimų draugų arba tėvų žilų plaukų kiekį

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

Nedažytų plaukų dažymas:

1. Supažindinti su pamokos tema „Nedažytų plaukų dažymas“;

2. Apžvelgti pamokos tikslą – suprasti nedažytų plaukų dažymo ypatumus.

Jeigu reikia pakeisti natūralių plaukų spalvą, būtina atkreipti dėmesį į tris dalykus: 
natūralią plaukų spalvą, norimą gauti atspalvį ir plaukų ilgį. Būtina atkreipti dėmesį į 
plaukų ilgį, ypač, jeigu norima plaukus pašviesinti.

Šilumos sumažėjimas skirtingame plaukų ilgyje. Galvos odos srityje vidutinė tem-
peratūra yra 32°C (šaknų srityje). Palaipsniui ji vis mažėja, priklausomai nuo plaukų ilgio. 
Galuose gali būti 18–20°C. 

Keratinas plaukų ilgyje. Didžiausią plaukų sudedamąją dalį sudaro keratinas, skir-
tas suformuoti ir įtempti įvairius audinio sluoksnius, kad plaukų struktūra taptų stipresnė. 
Tokia struktūra nesileidžia būti pakeista įvairių išorinių faktorių, todėl turi stiprų pasiprie-
šinimą cheminiams produktams visame plauko ilgyje bei galiukuose.

Dažant natūralius plaukus galima:
 � Dažyti „tonas prie tono“;

 � Tamsinti ir šviesinti plaukus.
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Tamsinant pirmą kartą, dažai tepami nuo šaknų link galiukų. Šviesinant pirmą kartą, 
dažai tepami 2–3 cm nuo šaknų, laikome 20–25 min, nutepame plaukų šaknis, laikome 
15–20 min.

Svarbu! Struktūros skirtumai:

Plaukų ilgis ir plaukų pagrindai (prie odos) yra skirtingos struktūros, kurias galima 
apibrėžti skirtingomis ypatybėmis:

 � Suragėjimas. Plaukų dalis, esanti prie odos, yra mažiau suragėjusi negu plaukų 
ilgis ir viršūnės;

 � Poringumas. Viršūnės ir plaukų ilgis dėl aplinkos įtakos ir senėjimo pasikeičia. Į 
šiuos skirtumus reikia atsižvelgti tepant dažantį preparatą.

Temperatūra

Visi cheminiai procesai pagreitinami keičiant temperatūrą. Tam užtenka kūno šilu-
mos, kad greičiau vystytųsi spalvos sudarytojai arba šviesinimas vyktų greičiau. Tuo tarpu 
kitose plaukų vietose neužtenka kūno šilumos arba jos visai nėra (toliau nuo odos).

Dėl temperatūros skirtumo tarp kūno šildomos atkarpos ir nešildomų atkarpų dažan-
tis preparatas bus skirtingas, jeigu į tai nebus atsižvelgta. Todėl preparatas, pirmą kartą 
dažant, tepamas daug stadijų (pakopų). 

Preparato tepimo skirtumai

Normaliai dažant, dažai tepami taip, pakliūtų ant kiekvienos plaukų sruogos. Šviesinant 
turi būti užtepama šiek tiek daugiau preparato, kad plaukai būtų gerai padengti (efektin-
gesnis dažymas). Šis būdas ypač svarbus šviesinant šviesiausiais dažais. 

1. Dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, kai norima pakeisti plaukų spalvą.

2. Ką galima daryti dažant natūralius plaukus?

Užduotis:
Nustatyti natūralų plaukų šviesumą ir sudaryti nedažytų plaukų dažymo planą.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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Ataugusių plaukų dažymas:

1. Supažindinti su pamokos tema „Ataugusių plaukų dažymas“;

2. Apžvelgti pamokos tikslą – suprasti ataugusių plaukų dažymo ypatumus.

Ankščiau dažyti plaukai, kurie ataugo 1–2 cm., ir kurie išbluko galuose, turi būti taip 
nudažyti, kad jie įgautų norimą spalvą ir sudarytų harmoningą spalvinį vaizdą visu plaukų 
ilgiu.

Dažant ataugusius plaukus, dažai labai atsargiai tepami tik ant ataugusių plaukų 
dalies. Jei užtepsime ant dažytų plaukų – kenks,  be to, suintensyvės anksčiau dažytų plaukų 
spalva, t. y. susisumuos dažančios medžiagos. 

Prieš dažant ataugusius plaukus, reikia atsižvelgti į tai, kad plaukuose yra trejopos 
spalvinės padėtys:

1. Naujai ataugę nedažyti plaukai;

2. Vidurinė atkarpa, kurioje po paskutinio dažymo dažai yra neišblukę;

3. Jau išblukusios plaukų viršūnės.

Plaukų kokybė tarp atskirų plaukų atkarpų labai dažnai skiriasi. Plaukų viršūnės daž-
niausiai žymiai poringesnės negu pagrindai, todėl jie skirtingai reaguoja į tą patį dažymą. 
Dažnai turi būti dažoma skirtingais būdais:

Dažų tepimas ant viso plauko ilgio:

1. Jei plaukų ilgio ir galų spalva truputį skiriasi, 5 min. prieš laikymo trukmės 
pabaigą. Jei plaukai buvo dažyti ir ataugo, dažome tik šaknis. Tai darome įprastiniu 
būdu, tik dažus tepame ant šaknų. Išlaikius reikiamą laiką, šaknys nusidažo. Tada 
išpurškiame vandenį, iššukuojame retomis šukomis. Tai vadinama mulgavimu. 
Mulguoti negalima, kai yra /l, /2, /8, /9 (Kolestono), nes galimas žalias atspalvis.

2. Jei ilgio ir galų spalva šiek tiek skiriasi, dažai tepami ant viso plaukų ilgio 15 min. 
prieš laikymo pabaigą.

3. Jei ilgio ir galų spalva žymiai skiriasi, dažai ant viso plaukų ilgio tepami iš karto, 
užtepus ant šaknų.
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Pigmentavimas

Jis atliekamas, kai norima šviesintiems plaukams grąžinti natūralią spalvą. 

Pavyzdys: paimame vienu tonu tamsesnio už norimą rezultatą cheminius dažus. 
Paimame dažų paletę, pridedame ją prie ataugusių šaknų ir žiūrime spalvą. Jei reikia 6 
numerio, imame 5 numerį. Į specialų buteliuką dedame 20 g dažų ir 3 dalis vandens. Gerai 
išmaišome ir paskleidžiame ant plaukų. Viską darome prie kriauklės, 10 min. nuolat juos 
masažuojant. Paskui pasidarome 1,8 proc. peroksido tirpalą ir vėl greitai paskleidžiame ant 
plaukų. Dar kartą plaukus šukuojame, masažuojame 10 min. Kaip gauti 1,8 proc. peroksido 
tirpalą? Imame l0 g 9 proc. peroksido ir 40 g vandens. Gauname 1,8 proc. vandenilio per-
oksido tirpalą. Padaromas lengvas masažas. Tai turi reikšmės ne tik plaukams ir odai, bet 
ir spalvos išsilaikymui, nes stiprus plovimas muilinančiomis priemonėmis gali išplauti iš 
plaukų dar nestabiliai fiksuotus spalvos (dažų) pigmentus.

JEIGU:

 � Atskirta sruoga per plati (gali atsitikti taip, kad ataugę plaukai neproporcingai ir ne 
visur bus padengti dažais);

 � Dažantis preparatas atskirose vietose užtepamas per plonai (arba atskiros ataugusių 
plaukų vietos lieka nepadengtos preparatu, atsiras dėmėtas vaizdas, gali atsirasti 
tamsios juostos arba kiti spalvos nukrypimai);

 � Oda buvo užtepta dažančia priemone (atsiranda sunkiai pašalinamos dėmės);

 � Plaukai po ištepimo dažais neatpalaiduojami (susidarys šilumos susikaupimas, 
kuris gali lemti spalvos nevienodumą);

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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1. Išvardyti dažų tepimo etapus visam nedažytų plaukų ilgiui, kai norima šviesinti 
plaukus.

Užduotis:
Nustatyti ataugusių plaukų šviesumo lygį ir sudaryti pageidaujamą dažų formulę bei 

dažymo planą.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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 � Papildomai šilumai panaudojamas šildymo gaubtas (plaukai suspaudžiami – 
taip dažai patenka nuo ataugusių plaukų ant plaukų ilgio; susidaro šilumos 
susikaupimas);

 � Dažymo procesas nestebimas (per trumpas poveikio laikas gali lemti nepakankamą 
spalvą; per ilgas poveikio laikas – per intensyvų nudažymą).

Plaukų dažymas (integruota teorinė užduotis)

1.  Išvardykite pagrindinius įrankius, reikalingus plaukams dažyti.

2.  Išvardykite spalvų rato pagrindinius, antrinius atspalvius.

3.  Kokia sudėtinė plaukų dažų medžiaga atidaro plaukų žynelius?

4.  Išvardykite šaltus dažų atspalvius.

5.  Išvardykite natūralios bazės tonus.

6.  Nuo ko priklauso viso darbo (dažymo) sėkmė?

7.  Išvardykite peroksidinės emulsijos laipsnius, nušviesinimo lygį.

8.  Kada kirpyklose turi būti įrengta mechaninė vėdinimo sistema?

9.  Ką turi naudoti kirpėjas, norintis apsaugoti savo rankų odą?

10.  Kokias žinote kirpyklose naudojamas labai nuodingas medžiagas ?

11.  Kokias funkcijas atlieka dažų sudėtyje esantis amoniakas?

12.  Kokias funkcijas atlieka dažų sudėtyje esantis vandenilio peroksidas?

13.  Kuriame plauko sluoksnyje yra pigmentas melaninas?

Praktinė užduotis: sudarykite dažų receptą  (klientės plaukuose – 50 proc. žilų plaukų, 
natūrali spalva – tamsi blondinė (6 lygis), kliento pageidaujama spalva – 7/ 43).
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI ĮGYTAS PROFESINES ŽINIAS IR 
GEBĖJIMUS KŪRYBINIAME INTEGRUOTAME 
PROJEKTE „AŠ PASITIKIU“

04
Uždavinys

KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTE „AŠ PASITIKIU“

Kirpėjo programoje modulio „Plaukų dažymas“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas, vykdo-
mas per dizainą, realizuojamas kūrybiniame projekte „Aš pasitikiu“. Įtvirtinimo metu pri-
statomi pagrindiniai spalvų derinimo principai, integruojamas profesinių vertybių ugdymas 
ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebėjimą susieti kompetenciją 
atlikti plaukų dažymus su profesinėmis ir asmeninėmis vertybėmis, atlieka patirties reflek-
siją ir save įvertina.

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant per 
dizainą, kūrybiniame projekte „Aš pasitikiu“.

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Aš pasitikiu“ įgyvendinimo eiga;
3. Pristatyti pagrindinius spalvų derinimo principus;
4. Aptarti ištikimybę, kaip siektiną vertybę; 
5. Atlikti ir įvertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos modulio „Plaukų dažymas“ mokymo elementų 
žinios ir gebėjimai. 

Įtvirtinimo metodai. Kompetencijos įtvirtinimo formą ir būdą mokinys pasirenka 
individualiai. Galimi veiklos būdai: individualus arba grupinis darbas klasėje, individualus 
arba grupinis savarankiškas darbas (su konsultacija klasėje). Kūrybinio projekto forma yra 
laisvai pasirenkama: referatas, iliustravimas, demonstravimas, kompozicija ir kt. 

Praktinė užduotis. Mokiniai gauna užduotį surinkti informaciją pagal pasirinktą 
potemę (pavyzdžiui, „Spalviniai moterų tipai pagal metų laikus“, „Plaukų spalvos parinki-
mas pagal akių spalvą“, „Populiariausios 2014-ųjų moterų plaukų spalvos ir tendencijos 2015-
iems“). Šiai užduočiai atlikti mokiniams siūloma praktinė veikla dizaino užsiėmimuose, 
kurių metu mokiniai turi galimybę sudaryti pagrindinių ir išvestinių spalvų ratą bei apžvelgti 
jo taikymo galimybes praktinėje kirpėjo veikloje atliekant plaukų dažymo paslaugą. Projekto 
metu, dizaino ir vertybinio ugdymo užsiėmimuose, mokiniai apmąsto ištikimybės vertybės 
svarbą kirpėjo darbe.

Surinktą medžiagą mokiniai turi susisteminti ir paruošti 10–15 min. pristatymą apie 
spalvų derinimo galimybes pasirinktu būdu: tai gali būti pranešimas naudojant skaidres, 
fotografijų, albumų pristatymas, vaidybinių situacijų paruošimas, referatas ir kt. Projekto 
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pristatymo metu mokiniai turi argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti kūrybinio pro-
jekto tikslą ir siekiamą rezultatą, išdėstyti projekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno 
grupės nario indėlį (jei buvo dirbama grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus 
pavyko panaudoti projekte, pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant padėti moki-
niams ugdyti vertybines nuostatas, po projekto pristatymo pateikiami refleksiniai savikon-
trolės klausimai, leidžiantys permąstyti įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu.

Įtvirtinimo vertinimo kriterijai: 

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Pagrindiniai spalvų derinimo principai;

3. Profesinių / asmeninių vertybių perteikimas;

4. Ištikimybės vertybės išryškinimas kirpėjo darbe;

5. Pristatymo aprašo išsamumas.

KIRPIMO  SKYRIUS
MODULIS:
Plaukų kirpimas

TEORIJA:

1. Įtvirtinamų žinių ir gebėjimų 
apibendrinimas;

2. Kūrybinio projekto „Aš pasitikiu“atlikimo 
eigos pristatymas;

3. Pagrindiniai spalvų derinimo principai;

4. Ištikimybė kaip siektina vertybė.

MOKYMO(SI) FORMOS:

 � Darbas klasėje arba savarankiškai;

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Darbas grupėse;

 � Praktinė užduotis;

 � Refleksija.

PRAKTINIS MOKYMAS:

Integruotas kūrybinis projektas „Aš pasitikiu“:

 � Eskizavimas;

 � Pristatymas;

 � Praktinė užduotis;

 � Refleksija.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Integruotas kūrybinis projektas;

 � Modulio savikontrolės klausimai; 

 � Vertinimas ir savęs įvertinimas atliekamas 
vadovaujantis pateiktais vertinimo kriterijais 
naudojant dešimties balų sistemą (žr. priedą). 
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MOKYMO IR MOKYMOSI PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo  medžiaga.

 � Šventasis Raštas (2009). Vilnius: Lietuvos 
Vyskupų Konferencija. 

 � Šv. Ignacas Lojola (1998). Autobiografija. 
Dvasinės pratybos. Vilnius: Aidai. 

 � Piličiauskas A. (2012). Pedagoginio dvasingumo 
link. Vilnius: Margi Raštai. 

 � Laužackas  R. (2008). Kompetencijomis 
grindžiamų mokymo / studijų programų 
kūrimas ir vertinimas.  Kaunas: VDU. 

 � Marsh J. (2012). Mados istorija: nuo New Look 
iki šiandien.  Vilnius: Šarkos knygos. 

 � Janušauskas M. (2006). Mada: istorija, mados 
žmonės, aktualijos“.  Vilnius: Versus Aureus. 

 � Statkevičius J. (2006). Grožio kirtis. Vilnius: Tyto 
Alba.

UŽDUOTIS SAVARANKIŠKAM DARBUI:

Parengti kūrybinį projektą, skirtą  modulio „Aš pasiti-
kiu“ žinioms ir gebėjimams įtvirtinti.

VI MODULIS.
PLAUKŲ DAŽYMAS

204 Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



REKOMENDUOJAMAS LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Carin hair cosmetics 2011-11-16. Kaunas.

2. Carin seminar 2011-05-30. Kaunas.

3. Colorica, Naturica and fix stylings pecialist. M. Puglisi. Kaunas.

4. Colorslopes. Stardust 2011-11-22. Ryga, Latvija.

5. Evans V., Dooley J. (2012). CareerPaths. Beauty Salon. Express Publishing.

6. Glendinning E. H., Howard R. (2007). Professional English in Use. Cambridge 
University Press.

7. Janušauskas M. (2006). Mada: istorija, mados žmonės, aktualijos“.  Vilnius: Versus 
Aureus.

8. Statkevičius J. (2006). Grožio kirtis. Vilnius: Tyto Alba.

9. Marsh J. (2012). Mados istorija: nuo NewLook iki šiandien. Vilnius: Šarkos knygos. 

10. Laužackas  R. (2008). Kompetencijomis grindžiamų mokymo / studijų programų 
kūrimas ir vertinimas. Kaunas: VDU. 

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas 
Nr. V-633  Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos 
saugos reikalavimai“ patvirtinimo pakeitimo // Valstybės žinios. 2011, Nr. 61-2924.

12. Piličiauskas A. (2012). Pedagoginio dvasingumo link. Vilnius: Margi Raštai. 

13. Periodiniai leidiniai „Hair“, „Hairstyling“.

14. Petraitienė  E.  (2005). Grožis ir kosmetika. Vilnius: Ašvieniai.
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TERMINŲ ŽODYNAS

„Tonas prie tono“ – specialusis efektas, kai plaukai nudažomi keliomis susijusiomis 
spalvomis.

Akcentai – efektas, sukuriamas apvyniojus plonas sruogeles folija ir dažant 3–4 
atspalviais.

Akcentuojantis priedas – koncentruoti skysti dažai, kuriuos galima pridėti prie bet 
kurių oksiduojančių ar neoksiduojančių dažų siekiant praturtinti, suintensyvinti ar prislo-
pinti toną.

Aktyvatorius – priedas, naudojamas kartu su šviesinančia medžiaga, siekiant paspar-
tinti spalvos šalinimo procesą. Dar vadinamas „busteriu“, spartintoju ar katalizatoriumi.

Analizė – spalvų dažymo moksle tai yra kliento natūralių plaukų ypatybių tyrimas ir 
supratimas, kaip geriausia jas pakeisti siekiant patenkinti kliento norus.

Antrinės spalvos – spalvos, gaunamos jungiant pagrindines spalvas: oranžinė (geltona 
plius raudona); violetinė (raudona plius mėlyna); žalia (geltona plius mėlyna). 

Atspalvis – plaukų dažų skirtumų gradavimas.
Atsparumas – tai plaukų ypatybė sugerti dažomąsias ir įvairias kitas medžiagas.
Balinimas – spalvos šalinimo procesas keičiant ir išsklaidant natūralų pigmentą.
Bazė – spalvos šalinimo procese taip vadinamas pigmentas – natūralios spalvos bazė, 

prie kurios pridedami naujų spalvų dažai ir sukuriamas specifinis plaukų spalvos tonalu-
mas bei intensyvumas.

Blyksnis – šviesių atspindžių akcentavimas viršugalvyje.
Blizgesys – dažų tonalumas (šiltas arba šaltas tonalumas).
Blukimas – plaukai, kuriuose daugėja pilkšvos spalvos. Tada dažyti plaukai ima atro-

dyti išblukę. 
Cisteinas – natūrali amino rūgštis, kurios dėka susidaro feomelaninas.
Dažų bazė – dažų junginys, sukuriantis specifinius plaukų dažų tonus. Dažų bazė pagal 

toną gali būti šilta ar šalta, o jos intensyvumas – skirtingas (lemia panaudoti dažai).
Deguonis – bespalvės ir bekvapės dujos. Jungdamosi su vandeniliu gali sudaryti 

vandenį. 
Dydis – tam tikro plaukų dažo šviesumas ar tamsumas. Kiti terminai, nusakantys 

plaukų nudažymo laipsnį – „lygis“ ir „gylis“.
Dvigubas procesas – plaukų dažymas, kuriam reikalingos dvi atskiros procedūros. 

Visų pirma iki tam tikro laipsnio pašalinama plaukų spalva, tada tepama nauja spalva.
Eumelaninas – melanino tipas. Natūralus pigmentas, randamas daugiausia juoduose, 

ruduose ir geltonuose plaukuose.
Feomelaninas – melaninas, randamas raudonuose plaukuose ir šiltų atspalvių tam-

siuose plaukuose.
Folikulas – odos įduba, kurioje formuojasi plaukas.
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Gylis – tam tikro plaukų dažo šviesumas arba tamsumas. Sinonimai – „dydis“, „lygis“.
Granulė – mažytė plaukų dalelė, kurioje yra melanino. 
Intensyvumas apibūdina spalvos tonalumą – šiltumą arba šaltumą. Tono intensyvu-

mas gali būti mažas, vidutinis ar didelis.
Keratinas – netirpi baltyminė plauką sudaranti medžiaga, kurią folikule suformuoja 

apie 20 amino rūgščių. Keratinas suteikia plaukui 95 proc. svorio. Manoma, kad jo gelsva 
spalva prisideda prie natūralios geltonos plaukų spalvos.

Korteksas – didžiausia ir pati svarbiausia plaukų kamieno dalis. Ji sudaro 75–90 proc. 
visos plaukų masės ir suteikia plaukui stiprumą, elastingumą, tekstūrą ir banguotumą (ar 
lygumą). Kortekse esantis pigmentas lemia natūralią plaukų spalvą.

Kreminiai plaukų dažai – sutirštintos konsistencijos plaukų dažai, kurie nenuteka, ir 
todėl užtikrinamas didesnis kliento komfortas.

Lygis – tam tikros plaukų spalvos šviesumas arba tamsumas. Sinonimai – „dydis“, 
„gylis“.

Likęs pigmentas – po spalvos šalinimo plaukuose likęs pigmentas.
Mišrusis melaninas – eumelanino ir feomelanino mišinys granulėje. 
Molekulė – labai smulkus materijos vienetas, smulkiausia cheminio junginio dalis.
Mordancage metodas – išankstinis plauko kamieno suminkštinimas „Oxycreme“, kai 

žili plaukai labai „priešinasi“ padengimui.
Neoksiduojantis – plaukų dažymo produktas, nedalyvaujantis oksidaciniuose proce-

suose ir todėl negalintis pašalinti natūralaus plauko pigmento. 
Neutralizuoti – per šilto plaukų dažo tono „šaldymas“ arba „pilkumo“ didinimas.
Oksidacija – medžiagos jungimasis su deguonimi ir naujos medžiagos susidarymas. 

Šią reakcija greitina katalizatoriai.
Padengimas – sąvoka, dažniausiai vartojama kalbant apie žilų plaukų dažymą. Plauko 

dažymo sėkmė dažnai siejama su produkto geba visiškai padengti arba nudažyti žilus 
plaukus.

Pagrindinės spalvos – geltona, raudona ir mėlyna. Jas chemikai naudoja kurdami 
plaukų dažus.

Pakartotinis dažymas – procesas, kurio metu po spalvos šalinimo procedūros ant 
plaukų tepamas naujas dažas. Tai – antroji dvigubo dažymo proceso dalis.

Paletė – specialios šukos, naudojamos taikant „balayage“ metodą.
Paviršinis sluoksnis (kutikulė) – išorinis skaidrus plauko kamieno sluoksnis. Jį suda-

rančios plokščios ląstelės dengia plauką ir apsaugo korteksą.
Pigmentas – natūrali arba dirbtinė spalva. 
Pilki plaukai – plaukai, kuriuose mažėja natūralaus pigmento. Kai plaukuose nebelieka 

natūralaus pigmento, jie tampa balti. Jei balti plaukai yra susimaišę su likusiais pigmentuo-
tais plaukais, jie atrodo pilki.

VI MODULIS.
PLAUKŲ DAŽYMAS

207Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



Pilkumas („nuobodumas“), pilkas – terminas, vartojamas apibūdinti plaukus ar 
plaukų spalvą be blizgesio, neturinčią pakankamo tonalumo ar intensyvumo. 

Pirminis pigmentavimas – reikiamas išankstinis spalvos pakoregavimas, kai klien-
tas nori daug tamsesnio atspalvio palyginti su esama spalva arba nori grįžti prie anksčiau 
buvusios spalvos.

Plaukų dažai (želė pavidalo) – labai tirštos konvencijos plaukų dažai, tepami teptuku.
Plaukų dažai (neoksiduojantys) – neilgalaikiai, nuplaunami plaukų dažymo produktai. 
Plaukų dažai (oksiduojantys) – plaukų dažymo produktai, kurie, reaguodami su ryš-

kalu, deponuojami plaukuose ir ilgai išlieka, t. y. jie išblunka tik palaipsniui, per ilgą laiką.
Plaukų dažai (pusiau ilgalaikiai) – neoksiduojantys plaukų dažai, išsiplaunantys po 

4–8 plovimų šampūnu.
Plaukų dažai (skysti) – skysčio pavidalo plaukų dažai.
Plaukų dažai (trumpalaikiai) – neoksiduojantys plaukų dažai, padengiantys išorinę 

plauko dalį ir išsiplaunantys po 1–2 plovimų. 
Plaukų spalva (dirbtinė) – plaukų spalva, sukurta naudojant plaukų dažymo produktus.
Plaukų spalva (natūrali) – žmogaus plaukų spalva, kurią lemia melaninas, eumelani-

nas, feomelaninas ar mišrusis melaninas.
Plaukų spalva – natūrali arba dirbtinai sukurta žmogaus plaukų spalva.
Plunksnelės – išbalintos plaukų sruogos. 
Porėtumas – tai plauko kutikulės būklė,  ypatybė sugerti ir sulaikyti vandenį viduje.
Poringumas – plauko geba sugerti vandenį. Kad plaukai būtų nudažomi, jie turi būti 

kažkiek poringi. Per daug poringi plaukai sugers per daug dažo, ir spalva bus per tamsi, 
nebus pasiektas norimas tonas.

Receptūra – tam tikras dažų ir ryškalo mišinys, skirtas pasiekti tam tikrą plaukų 
dažymo rezultatą.

Rezultatas – plaukų spalva, sukurta baigus dažymo procedūrą.
Ryškalas  (10 laipsnių) – nestiprus ryškalas.
Ryškalas (20 laipsnių) – vidutinio stiprumo ryškalas, naudojamas siekiant pašviesinti 

3 lygiais.
Ryškalas (40 laipsnių) – labai stiprus ryškalas, naudojamas su milteliais 

„SolarisPowder“. Jo negalima tepti ant galvos odos.
Ryškalas – oksiduojanti medžiaga, dažniausiai vandenilio peroksidas (rūgštinio pH), 

kuri maišoma su kai kuriais oksiduojančiais plaukų dažais, toneriais ir šviesintojais, sie-
kiant pašalinti plaukų spalvą ir sukurti nudažymui būtiną poringumą.

Septyni šviesinimo etapai – tradicinis plaukų šviesinimo matas, reiškiantis, kad kei-
čiant spalvą nuo juodos iki blyškiai geltonos, plaukai „praeina“ 7 spalvas.

Spalvos sritys – trys bendrieji spalvų spektrai: tamsus, vidutinio tamsumo ir šviesus. 
Spalvos šalinimas – natūralaus plaukų pigmento šviesinimo procesas. 
Spalvų ratas – tai priemonė profesionalams, padedanti kurti įvairias dažų receptūras.
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Spektras – plati plaukų spalvų skalė. 
Spektras. Plaukų dažymo srityje šis terminas reiškia platų spalvų spektrą, pavyzdžiui, 

įvairius rudos atspalvius nuo vidutinio tamsumo iki šviesiai rudos. 
Sustiprinti – terminas, vartojamas apibūdinti kliento plaukų gražinimo procesą kei-

čiant ar intensyvinant jų tonalumą.
Šerdis – plauko viduje esanti oro pripildyta ertmė, netaisyklingai išsidėsčiusi išilgai 

kortekso. Ji yra ne kiekviename plauke.
Šviesinimas – plaukų pigmento šalinimo procesas.
Šviesintojas (miltelinis) – miltelių pavidalo plaukų šviesinimo priemonė. Naudojama 

specialiems akcentams ir netepami ant galvos odos.
Šviesintojas – priemonė, skirta natūraliam plaukų pigmentui pašalinti. Kartais vadi-

nama balintoju.
Tekstūra – plaukų „pojūtis“ (minkšti, kieti ar šiurkštūs plaukai). 
Tirozinas – amino rūgštis, būtina natūraliam melaninui susidaryti.
Tonas – terminas, apibūdinantis plaukų spalvos šiltumą ar šaltumą.
Tretinės spalvos – spalvos, gautos jungiant pagrindines ir antrines spalvas: geltonai 

žalia, geltonai oranžinė, raudonai oranžinė, raudonai violetinė, mėlynai žalia, mėlynai 
violetinė.

Vandenilio peroksidas – rūgštinė cheminė medžiaga (H2O2), plaukų dažyme atliekanti 
kelias svarbias funkcijas.
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

VII MODULIS.
CHEMINIS PLAUKŲ GARBANOJIMAS

MODULIO TIKSLAS – paruošti specialistą gebantį atsakingai, savarankiškai parinkti ir 
naudoti darbo įrankius, įrengimus, atliekamai procedūrai, kokybiškai atlikti cheminį plaukų 
garbanojimą, tiesinimą.

MODULIO UŽDAVINIAI:
1. Mokyti parinkti procedūrai darbo įrankius, prietaisus ir medžiagas;
2. Mokyti parinkti ilgalaikio (cheminio) garbanojimo būdą pagal plaukų ilgį, būklę, struktūrą ir 

laukiamą rezultatą; atlikti cheminį plaukų garbanojimą;
3. Įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame integruotame projekte „Dėkoju už 

viską“.

REZULTATAS – mokinys gebės atsakingai, savarankiškai, įvairiomis technikomis ir 
technologijomis atlikti ilgalaikį (cheminį) plaukų garbanojimą, tiesinimą. Įtvirtintos modulio 
„Cheminis plaukų garbanojimas“ mokymo elementų pagrindinės žinios ir gebėjimai.

KIRPIMO  SKYRIUS

MODULIO PAVADINIMAS:
Cheminis plaukų garbanojimas

SKIRTA VALANDŲ: 150

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Įrankių ir medžiagų parinkimas;

 � Ilgalaikio (cheminio) garbanojimo būdo 
parinkimas, atlikimas;

 � Įtvirtinamų žinių ir gebėjimų 
apibendrinimas;

 � Kūrybinio projekto „Dėkoju už viską“ 
įgyvendinimo eigos pristatymas;

 � Pagrindiniai grafinio dizaino principai;

 �  Dėkingumo, kaip siektinos vertybės, 
pagrindimas.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Instruktažas;

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Individualus darbas;

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas ir 
klausymas;

 � Refleksija;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis  
(žinių patikrinimo testas) ir praktinė užduotis 
(cheminis plaukų garbanojimas);

 � Integruoto kūrybinio projekto „Dėkoju už viską“ 
įgyvendinimo eigos pristatymas.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS IR ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

210 Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo(si) medžiaga;

 � Praktinio mokymo priemonės, įranga ir 
medžiagos; 

 � Literatūra: pateikta teorinėje mokymo 
medžiagos pabaigoje.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys;

 � Integruoto kūrybinio projekto  įvertinimas 
vertybiniu požiūriu. 

VII MODULIS.
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1.1. ĮRANKIŲ IR MEDŽIAGŲ PARINKIMAS

Priemonės cheminiam plaukų sušukavimui:
 � Indeliai arba aplikatoriai (2 vnt. );

 � 100 ml tūrio cilindras;

 � Įvairaus skersmens voleliai;

 � Smeigtukai ir gumytės voleliams tvirtinti;

 � Apsauginiai popierėliai;

 � Kempinėlės;

 � Neperšlampamos medžiagos kepuraitė;

 � Pirštinės;

 � Vežimėlis;

 � Šukos.

TEORINĖ MOKOMOJI MEDŽIAGA

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI PARINKTI PROCEDŪRAI DARBO 
ĮRANKIUS, PRIETAISUS IR MEDŽIAGAS

01
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Šukos:

 � Šlapių plaukų iššukavimui;  � Šukos su koteliu.
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Suktukai:

Plaukų šildymo aparatai

Klimazonas, infrazonas. Paskirtis – dvigubai pagreitinti chemines reakcijas cheminio 
plaukų sušukavimo metu.

Klimazono paruošimas. Paruoškite aparatą darbui ir jį įjunkite. Orientuokitės pagal 
šviesos kryželį, pridėkite jį reikiamu atstumu prie galvos.

Termodaviklio pritvirtinimas prie volelio pakaušio dalyje.

VII MODULIS.
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Šilumos programavimas. Įveskite į kompiuterį plauko charakteristikas, norimo susu-
kimo būdą ir naudojamo plaukų struktūros keitimui preparato duomenis.
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Klimazono programavimas. Cheminio sušukavimo mygtukas, plauko storis, plauko 
struktūra,  plauko ilgis, cheminio sušukavimo kodas.

Kontrolinė lemputė. Jeigu užsidega aparato kontrolinė lemputė, tai jūsų įvesti duome-
nys yra neteisingi. Pakartokite įvedamus duomenis ir pasistenkite nesuklysti. 

Laiko, trukmės nustatymas. Jei teisingai įvedėte duomenis, kompiuteris automatiš-
kai nustato trukmę.

Kontrolinės sruogos patikrinimas. Kai aparatas išsijungs, patikrinkite vieną kontro-
linę sruogą. 

Jeigu cheminis garbanojimas atitinka reikalavimus, tai nuplaukite preparatą. Jeigu 
cheminis garbanojimas neatitinka reikalavimų, pratęskite šildymo laiką. 

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

1. Kokie įrankiai naudojami atliekant plaukų struktūros keitimą?

2. Kaip teisingai nustatyti atstumą tarp klimazono ir klientės?

3. Kokius duomenis būtina įvesti į klimazono kompiuterį, norint teisingai ir 
kokybiškai atlikti plaukų struktūros keitimą?

4. Kaip nustatomas klimazono veikimo laikas?

VII MODULIS.
CHEMINIS PLAUKŲ GARBANOJIMAS

214 Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



1.2. CHEMINIO GARBANOJIMO PREPARATAI

Reikalavimai preparatams: 
Plaukai turi likti sušukuoti ne mažiau kaip tris mėnesius;
Preparatas turi būti lengvai nuplaunamas;
Po sušukavimo neturi pasikeisti plaukų spalva;
1. Preparato sudėtyje turi būti cheminės medžiagos, pagreitinančios jo įsiskverbimą 

į plauko vidų;

2. Preparatas neturi erzinti odos, o jo garai – nosies ir burnos gleivinių;

3. Preparatas privalo turėti nestiprų parfumerinį kvapą.  

Cheminio plaukų sušukavimo preparatų sudėtyje yra tioglikolio rūgšties, amonio 
hidroksido arba kitų amonio druskų, drėkinančių medžiagų (glicerino), priedų, apribojan-
čių plauko brinkimą (gamtinis taninas ir urotropinas), minkštinančių medžiagų (lanolino, 
natūralių aliejų), kvapiųjų medžiagų, stabilizatorių, fiksatorių (vandenilio peroksido).

Cheminių preparatų pH. 1 pH – didžiausias rūgštingumas, o 14 pH – didžiausias šarmų 
kiekis. 7 pH – tai lygus šarmų ir rūgščių santykis. Optimalus pH – nuo 4,5 iki 6,5. Šaltieji che-
miniai preparatai turi nuo 3 iki 6,8 pH, o šarminiai cheminiai preparatai – 9–9,5 pH.

Preparatai gaminami:
 � Natūraliems ir sunkiai susisukantiems;

 � Natūraliems, nepažeistiems;

 � Dažytiems arba ploniems;

 � Nušviesintiems ir labai porėtiems;

 � Sruogelėmis dažytiems plaukams.

Šarminiai preparatai (jų sudėtyje – amonio tioglikolatas, amoniakas).
Savybės. Būdingas amoniako kvapas, tinka normaliems, atspariems plaukams, nau-

dojami atliekant klasikinį būdą, užtikrina patvarią garbaną.
Privalumai. Sąlyginis šarminių preparatų pigumas, susukta garbana tampri ir ilga-

laikė, geriausiai tinka klasikiniam cheminio sušukavimo būdui.
Šarmų poveikis plaukams. Šarmai pažeidžia kutikulę (apsauginį plauko apvalkalą) – 

žvyneliai prasiskleidžia, ir preparatas įsigeria į vidų.
Rūgštiniai preparatai (jų sudėtyje – monotioglikolinė rūgštis, sudėtinis glicerininis 

eteris).
Savybės. Daug švelniau veikia plaukus nei tradicinės; nepažeidžia kutikulės; sufor-

muojamos sveikos, lanksčios garbanos; tinka ploniems, retiems, jautriems, trapiems, 
pažeistiems arba dažytiems plaukams.
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Privalumai. Preparatas patenka į plauką tiesiai per žvynelius, jų neatidarydamas; gau-
namos minkštos, šilkinės garbanos.

Trūkumai. Prie šaknų garbanos neišlaiko apimties – jie išsitempia; rūgštinis sušuka-
vimas trumpalaikis; rūgštiniai preparatai brangesni už šarminius.

Rūgščių poveikis plaukams. Plauko paviršius pakankamai akytas, tad preparatas 
beveik nepakenkdamas lengvai prasiskverbia vidun, o susuktos garbanos gerai laikosi.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS

Šarminių, rūgštinių preparatų privalumai ir trūkumai.
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2.1. ILGALAIKIO (CHEMINIO) GARBANOJIMO BŪDO PARINKIMAS, ATLIKIMAS

Technologinė kortelė

Cheminis plaukų garbanojimas

Paslaugų vartotojų grupė: moterys, vyrai.
Paslauga teikiama visiems vartotojams.

Paslaugos atlikimo etapai:
1. Klientas pasodinamas į kirpyklos kėdę;

2. Uždedamas vienkartinis peniuaras;

3. Klientui su šampūnu išplaunama galva;

4. Rankšluosčiu nusausinami plaukai;

5. Pasirinkus suktukus pagal reikiamą skersmenį, susukami plaukai;

6. Uždedamas pasirinktas reduktorius;

7. Pasibaigus nustatytam chemikalų poveikio laikui, tikrinamas sukrumas;

8. Skalaujami plaukai po tekančiu vandeniu;

9. Uždedamas fiksatorius;

10. Pasibaigus nustatytam fiksatoriaus poveikio laikui, klientui išplaunama galva su 
neutralizuojančiu šampūnu ir balzamu;

11. Klientui pageidaujant, kerpami, džiovinami plaukai arba atliekamas šaltas plaukų 
garbanojimas.

Ilgalaikio (cheminio) sušukavimo eiliškumas:
1. Klientas pasodinamas į kirpyklos kėdę;

2. Uždedamas vienkartinis peniuaras;

3. Klientui su šampūnu išplaunama galva;

4. Rankšluosčiu nusausinami plaukai;

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI PARINKTI ILGALAIKIO (CHEMINIO) 
GARBANOJIMO BŪDĄ PAGAL PLAUKŲ ILGĮ, 
BŪKLĘ, STRUKTŪRĄ IR LAUKIAMĄ REZULTATĄ; 
ATLIKTI CHEMINĮ PLAUKŲ GARBANOJIMĄ

02
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5. Pasirinkus reikiamo skersmens suktukus, susukami plaukai;

6. Uždedamas pasirinktas reduktorius;

7. Pasibaigus nustatytam chemikalų poveikio laikui, tikrinamas sukrumas;

8. Skalaujami plaukai po tekančiu vandeniu;

9. Uždedamas fiksatorius;

10. Pasibaigus nustatytam fiksatoriaus poveikio laikui, klientui išplaunama galva su 
neutralizuojančiu šampūnų ir balzamu;

11. Klientui pageidaujant, kerpami, džiovinami plaukai arba atliekamas šaltas plaukų 
garbanojimas.

Plaukų būklės nustatymas:

Plaukų vizualus įvertinimas. Cheminio plaukų sušukavimo sėkmė priklauso nuo kli-
ento plaukų storio, formos, struktūros. Tik kruopštus plaukų įvertinimas užtikrins puikų 
rezultatą.

Plaukų būklė: natūralūs plaukai, lengvai sudirginti (dažyti), labai sudirginti (išblukinti). 
Apžiūrimas visas plauko ilgis: plauko būklė galiukuose, būklė per plauko vidurį ir prie 

plauko šaknies.
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Plaukų struktūra

Plaukų struktūros pakitimų priežastys: natūralus senėjimas, ultravioletinai spindu-
liai, mechaninis poveikis, cheminis poveikis.

Plauko prigimtis: normalūs plaukai, greitai besiriebaluojantys plaukai, sausi plaukai. 
Plauko tekstūra: šiurkštūs plaukai, vidutiniai plaukai, ploni plaukai. Normaliems ir 

storiems plaukams parenkamas tikslus volelio storis, kuris turi atitikti bangavimą. Ploniems 
plaukams naudojami viena pakopa plonesni voleliai. 

Plaukų įvertinimas atliekant matavimus. Plaukų matavimas atliekamas prietaisu, 
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kuris greitai ir tiksliai nustato plauko storį ir formą. Matuojami sausi plaukai 3–5 galvos 
dalyse (viršugalvyje, apatinėje pakaušio dalyje). Tai padės parinkti volelius ir susukimo 
techniką bei suteiks didesnį klientės pasitikėjimą Jumis.

Plaukų matavimo procedūra:

1. Planinis matavimas. Įdedamas lygus plaukas – parodo skersmenį (plauko sti-
prumo rodiklis);

2. Kilpos matavimas. Iš to paties plauko daroma kilpa, įdedama į prietaisą.

Matavimo rezultatas:

 � Kai abi matavimo vertės skiriasi iki, 25 proc. arba yra beveik lygios, plaukas yra 
apvalus;

 � Kai gautos vertės skiriasi 25–50 proc., plaukas yra ovalus;

 � Kai skirtumas siekia 50 proc. ir daugiau, plaukas yra juostos formos.

Apvalios formos plaukai nekelia problemų juos performuojant. Ovalūs ir juostiniai 
plaukai garbanojant sukasi ne tik apie volelį, bet ir apie save – jie persisuka. Efektas: sil-
pnesnės bangos ir mažesnis tamprumas. Sprendimas: parinkti 1–2 pakopomis mažesnius 
volelius.

Plaukų paruošimas cheminiam 
sušukavimui

Plaukų plovimas. Prieš cheminį 
sušukavimą plaukus būtina išplauti. 
Plaunant nuo plaukų pašalinami rieba-
lai ir kosmetikos priemonių likučiai.
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Plaukų ilgis. Geriausias rezultatas 
pasiekiamas garbanojant 15–20 cm ilgio 
plaukus. Tačiau galima garbanoti ir 
daug ilgesnius plaukus. Plaukus kirpti 
galima atlikti ir prieš, ir po plaukų 
garbanojimo.

Apsauginiai preparatai. Silpniems ir dažytiems plaukams prieš cheminį plaukų 
sušukavimą naudojami apsauginiai preparatai („Wella“ firmos „Cuticin“, „Londa“ firmos 
„Londaprewell“).

Plaukų susukimo klasikiniais voleliais technika

Plaukų skirstymas. Nuo kaktos link 
kaklo dalies skiriami du lygiagretūs sky-
rimai. Gautą dalį daliname horizontaliu 
skyrimu. Plaukus susegame žnybtukais.

Plaukų sruogos atskyrimas. Sruogos 
plotis atitinka volelio ilgį. Sruogos storis 
atitinka volelio skersmenį.

VII MODULIS.
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Sruogos atskyrimas. Sruogos skirs-
tomos šukų koteliu, pakeliant plaukus į 
viršų ir suimant juos laisvąja ranka.

Plaukų įtempimas. Plaukų sruoga 
šukuojama tol, kol visi plaukai tolygiai 
įtempiami. Dešinės rankos rodomuoju ir 
didžiuoju pirštais atliekami lyginamieji 
judesiai.

Sruogos tempimas. Šukomis plaukų 
sruoga gerai iššukuojama ir tempiama 
statmenai galvai.

Popierėlio uždėjimas. Kaire ranka 
paimamas popierėlis, dešine laikomi 
plaukų galiukai.

VII MODULIS.
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Pusiau sulenktą popierėlį prispau-
džiame prie sruogos vidurio ir slystančiu 
judesiu popierėlis traukiamas link plaukų 
galiukų.

Volelio tvirtinimas. Gumytė kaire 
ranka įtempiama ir fiksuojama ant vole-
lio. Volelis turi tvirtai laikytis.

Vilgymas preparatu

Egzistuoja du preparato paskirstymo metodai:
 � Tiesioginis metodas;

 � Netiesioginis metodas.

Tiesioginis metodas naudojamas, kai: plaukai ilgesni nei 15 cm.; plaukai išskirtinai 
sudirginti.

Suvilgymas. Preparatu vilgomi plaukų galai ir per visas ilgis – taip palengvinamas 
susukimas voleliais.

Prisotinimas. Kiekvienas volelis kempinėle kruopščiai prisotinamas putomis.

Netiesioginis metodas naudojamas, kai: plaukai trumpesni nei 15 cm.; plaukų sudir-
ginimas vienodas.

Ant volelių sukami sausi plaukai.
Prisotinimas. Preparatas vilgomas tris kartus iš eilės (iš pradžių skysčiu, po to 

– putomis).

Vilgymas  aplikatoriumi atliekamas 
tada, kai preparatas mažai putoja.

Vilgymas kempinėle atliekamas 
tada, kai preparatas gausiai putoja.

VII MODULIS.
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Vilgymas šepetėlių atliekamas tada, kai preparatas yra žėlė konsistencijos.

Redukcija. Preparato poveikio plaukui proceso stebėjimas

Tiesūs plaukai. Pradinė plaukų būklė.    
Nepaliestos cistininės jungtys

–  S – S –
– S – S –
– S – S –

Mechaninis poveikis. Susuktas ant volelio, plaukas įgauna garbanos formą. 
Perstumiamos keratininės grandinės.

Redukcija – tai preparato poveikis plauko elementų ryšiams.
Tiltų suardymas padaro plaukus lanksčius.

– S – S –
– SHHS –
– S – S –

Idealus redukcijos procentas. Idealiu atveju suardoma 30 proc. besierinių jungčių, tai 
yra 1/3.

Plaukai + skystis + laikymo trukmė = 30 proc. pertrauktų jungčių KOKYBĖ

Cheminio garbanojimo kokybė suteikia: 
 � Plaukams švelnumą, žvilgesį;

 � Šukuosenai judrumą, purumą, ilgalaikiškumą.

Preparato laikymo trukmė – tai laikas, per kurį suminkštinamas plaukas ir suardomi 
besieriniai junginiai.

Preparato išlaikymo laikas priklauso nuo plaukų struktūros, būklės, patalpos tempe-
ratūros, papildomo šildymo naudojimo, naudojamo preparato.
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Susigarbanojimo patikrinimas

Pirmas patikrinimas atliekamas praėjus pusei numatyto laiko:
 � Skirtingose galvos dalyse iki pusės išsukami voleliai;

 � Garbanos tamprumas tikrinamas volelį pastumiant link sruogos pagrindo;

 � Jei sruogos vija atitinka volelio skersmenį, rezultatas pasiektas;

 � Jei sruogos vija neatitinka volelio diametro, skiriamas papildomas laikas.

Antras patikrinimas atliekamas pasibaigus skirtam laikui. Tikrinama taip pat, kaip ir 
pirmą kartą. Jei kontrolinė sruoga liko tiesi, suvilgoma preparatu dar kartą ir pašildoma. Jei 
pasiektas optimalus rezultatas, nuskalaujama.

Preparato nuplovimas (skalavimas). Jo tikslas – visiškai pašalinti preparatą 
(reduktorių).

Minimalus skalavimo laikas – 3 minutės. 

VII MODULIS.
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Nusausinimas. Jo tikslas – kiek įmanoma geriau pašalinti iš plaukų vandenį tam, kad 
būtų išvengta fiksatoriaus praskiedimo. Nusausinimas atliekamas: kempinėle, rankšluos-
čiu, popierine servetėle.

Cheminio plaukų sušukavimo fiksavimas

Fiksavimo procesas – tai plaukų struktūros keitimo užbaigimas ir pasiekto rezultato 
stabilizavimas. Fiksažo paskirtis – tai rūgštinio poveikio plaukams neutralizavimas ir šar-
minių likučių  neutralizavimas.

Fiksavimo priemonės (pirštinės, rankšluostis, vienkartinės servetėlės, kempinėlė, 
indelis arba aplikatorius, laikmatis.

Fiksažo paruošimas. Fiksažas ruošiamas pagal instrukciją. Priklausomai nuo panau-
dojimo technikos, jis supilamas į paruoštą indą (indelį arba aplikatorių).

Fiksavimas kempinėle. Kelis kartus įmerkti kempinėlę į indelį su fiksažo tirpalu. 
Greitu judesiu suvilgyti visus volelius. Po to atlikti lengvus spaudimus kempinėlės prie vole-
lių, taip gaunant putas. Sunaudojama apie 2/3 preparato.

VII MODULIS.
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Fiksavimas aplikatoriumi-dušu. Tolygiai paskirstoma apie 2/3 fiksažo tirpalo iš apli-
katoriaus-dušo ant visų volelių.

Fiksavimas aplikatoriumi. Tolygiai paskirstome apie 2/3 fiksažo tirpalo iš aplikato-
riaus ant visų volelių.

Fiksažo išlaikymo laikas skiriamas pagal instrukciją.

Volelių išsukimas. Baigiamasis fiksavimas. Atsargiai išsukami voleliai, išsaugant 
bangas. Sruoga po sruogos fiksuojama fiksažo likučiu. Fiksažo išlaikymas.

Fiksažo nuskalavimas. Pradėti nuskalavimą nuo plaukų augimo krašto linijos (den-
giant delnu) link pakaušio. Dušo antgaliu vandens srovė kreipiama nuo plaukų augimo 
krašto linijos link pakaušio. Skalavimo metu, laisva ranka judinami plaukai. Skalavimas 
trunka apie 3 minutes.

Cheminio plaukų garbanojimo regeneravimas

Regeneravimas – tai cheminis procesas, kurio metu neutralizuojami fiksažo likučiai 
plauko viduje. Atkuriamas odos pH santykis ir plaukų struktūra.

VII MODULIS.
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Atliekant plaukų regeneraciją po struktūros keitimo, neutralizuojami fiksažo likučiai 
plauko viduje. Sustabdomi plauko viduje vykę procesai. Atstatomi odos pH santykis ir plaukų 
struktūra. Tam, iš karto po plaukų struktūros keitimo, naudojami stabilizatoriai, kuriais 
plaukai perskalaujami. Plaukus stabilizuojančių preparatų pH – 3,9. Stabilizatoriai nenu-
plaunami, jie veikia plaukų viduje.

Plaukų išorei (žvyneliams) naudojamos kitos priemonės. Plaukai plaunami šampū-
nais chemiškai paveiktiems plaukams, naudojami balzamai, drėkinančios bei maitinančios 
kaukės.

Plaukų tvarkymas po procedūros:

VII MODULIS.
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Nustatykite plaukų būklę, parinkite cheminio sušukavimo būdą.

1.  Išvardykite reduktoriaus sudedamąsias dalis.

2.  Ko mes klausiame klientės konsultacijos metu?

3.  Kokie įrankiai naudojami atliekant plaukų struktūros keitimą?

4.  Kaip nustatomas klimazono veikimo laikas?

5.  Kokią įtaką volelių pasirinkimui daro plaukų forma?

6.  Kodėl sruogą būtina tolygiai įtempti?

7.  Kodėl prieš cheminį plaukų sušukavimą reikia išplauti plaukus?

8.  Ką vadiname tiesioginiu metodu?

9.  Kokiais etapais atliekamas fiksavimas?

10.  Kokios priemonės skiriamos tolesnei plaukų priežiūrai po cheminio sušukavimo?

11.  Kokius žinote galvos odos pažeidimus?

12.  Kuo skiriasi sausosios pleiskanos nuo riebiųjų?

13. Kas sukelia cheminį plaukų pažeidimą?

14.  Kokią funkciją atlieka cheminių preparatų sudėtyje esanti tioglikolinė rūgštis?

15.  Ar reikia papildomai šildyti plaukus garbanojant cheminiu būdu?

16.  Kas suardo keratiną?

17.  Ar kirpėjas privalo apžiūrėti plaukus ir odą prieš cheminį sugarbanojimą?

Praktinė užduotis: nustatyti plaukų būklę, parinkti cheminio sušukavimo būdą, atlikti 
cheminį garbanojimą.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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VII MODULIS.
CHEMINIS PLAUKŲ GARBANOJIMAS

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI ĮGYTAS PROFESINES ŽINIAS IR 
GEBĖJIMUS KŪRYBINIAME INTEGRUOTAME 
PROJEKTE „DĖKOJU UŽ VISKĄ“ 

03
Uždavinys

KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „DĖKOJU UŽ VISKĄ“

Kirpėjo programoje modulio „Cheminis plaukų garbanojimas“ žinios ir gebėjimai įtvir-
tinami kūrybiniame integruotame projekte „Dėkoju už viską“. Įtvirtinimo metu pristatomi 
pagrindiniai grafinio dizaino principai, integruojamas profesinių vertybių ugdymas ir įgy-
vendinamas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebėjimą susieti kompetenciją 
atlikti cheminį plaukų garbanojimą, tiesinimą su asmeninėmis ir profesinėmis vertybėmis, 
atlieka patirties refleksiją ir save įvertina.

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame 
integruotame projekte „Dėkoju už viską“.

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Dėkoju už viską“ įgyvendinimo eiga;
3. Pristatyti pagrindinius grafinio dizaino principus;
4. Pagrįsti dėkingumą kaip siektiną vertybę;
5. Atlikti ir įvertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos modulio „Cheminis plaukų garbanojimas“ žinios 
ir gebėjimai.

Įtvirtinimo metodai. Kompetencijos įtvirtinimo formą ir būdą mokinys pasirenka 
individualiai. Galimi veiklos būdai: individualus arba grupinis darbas klasėje, individualus 
arba grupinis savarankiškas darbas (su konsultacija klasėje). Kūrybinio projekto forma yra 
laisvai pasirenkama: referatas, iliustravimas, demonstravimas, kompozicija ir kt. 

Praktinė užduotis. Mokiniai (individualiai arba grupėje) gauna užduotį surinkti infor-
maciją apie cheminio sušukavimo kaitą ir galimybes istoriniu atžvilgiu pagal pasirinktą 
potemę (pavyzdžiui, „Cheminio šukavimo atsiradimas ir istoriniai faktai“, „Cheminis sušu-
kavimas nuo 1900 m.“. Šiai užduočiai atlikti mokiniams siūloma praktinė veikla, kurios 
metu mokiniai turi sukurti koliažinę kompoziciją, panaudojant cheminio šukavimo šukuo-
senų motyvus. Projekto metu mokiniai turi galimybę ugdytis dėkingumo vertybę per ben-
dravimą su profesijos, dizaino mokytojais, vertybinio ugdymo mokytoju bei savo grupės 
nariais, su kuriais tarpusavyje gali pasidalinti turima patirtimi bei žiniomis.

Įtvirtinimo metu surinktą medžiagą mokiniai turi susisteminti ir paruošti 10 min. 
pristatymą pasirinktu būdu: tai gali būti pranešimas naudojant skaidres, fotografijų, 
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albumų pristatymas, vaidybinių situacijų paruošimas, referatas ir kt. Projekto pristatymo 
meto mokiniai turi argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti kūrybinio projekto tikslą 
ir siekiamą rezultatą, išdėstyti projekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario 
indėlį (jei buvo dirbama grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panau-
doti projekte, pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti 
vertybines nuostatas, po projekto pristatymo, pateikiami refleksiniai savikontrolės klausi-
mai, leidžiantys permąstyti įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu.

Įtvirtinimo vertinimo kriterijai: 

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Grafinio dizaino principų panaudojimas ir perteikimas;

3. Profesinių / žmogiškųjų vertybių perteikimas;

4. Dėkingumo vertybės išryškinimas;

5. Pristatymo aprašo išsamumas.

KIRPIMO  SKYRIUS
MODULIS:
Cheminis plaukų garbanojimas

TEORIJA:

1. Įtvirtinamų žinių ir gebėjimų 
apibendrinimas;

2. Kūrybinio projekto „Dėkoju už viską “ 
įgyvendinimo eigos pristatymas;

3. Pagrindiniai grafinio dizaino principai;

4. Dėkingumo, kaip siektinos vertybės, 
pagrindimas.

MOKYMO(SI) FORMOS:

 � Darbas klasėje arba savarankiškai;

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Darbas grupėse;

 � Individualus darbas;

 � Vaizdo / garso medžiagos žiūrėjimas ir 
klausymas;

 � Praktinė užduotis;

 � Refleksija.

PRAKTINIS MOKYMAS:

Integruotas kūrybinis projektas „Dėkoju už viską “:

 � Eskizavimas;

 � Pristatymas;

 � Praktinė užduotis;

 � Refleksija.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Integruotas kūrybinis projektas;

 � Modulio savikontrolės klausimai; 

 � Vertinimas ir savęs įvertinimas atliekamas 
vadovaujantis pateiktais vertinimo kriterijais 
naudojant dešimties balų sistemą (žr. priedą). 
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MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 �  Modulį mokymo medžiaga.

 � Šventasis Raštas (2009). Vilnius: Lietuvos Vyskupų 
Konferencija. 

 �  Šv. Ignacas Lojola (1998). Autobiografija. Dvasinės 
pratybos. Vilnius: Aidai. 

 �  Piličiauskas A. (2012). Pedagoginio dvasingumo 
link. Vilnius: Margi Raštai. 

 �  Rudaitienė A. (2008). Psichologija: pažink save. 
Vilnius: Vilniaus teisės ir verslo kolegija.

 �  Adomonis A. (2008). Nuo taško iki sintezės. Vilnius: 
VDA leidykla.

 �  Marsh J. (2012). Mados istorija: nuo New Look iki 
šiandien. Vilnius: Šarkos knygos. 

 �   Janušauskas M. (2006). Mada: istorija, mados 
žmonės, aktualijos“. Vilnius: Versus Aureus. 

 �  Statkevičius J. (2006). Grožio kirtis. Vilnius: Tyto 
Alba.

UŽDUOTIS SAVARANKIŠKAM DARBUI:

Parengti kūrybinį projektą, skirtą  įtvirtinti 
modulio „Cheminis plaukų garbanojimas“ žinias ir 
gebėjimus. 
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2001.

TERMINŲ ŽODYNAS

Fiksacija – oksidacijos veiksmas, leidžiantis atstatyti cistinius junginius, taip užfik-
suojant plaukus esamoje padėtyje.

Laikymo trukmė – laikas, per kurį suminkštinamas plaukas ir suardomi keratino 
tiltai.

Prisotinimas – redukuojančio produkto tepimas ant suktukais susuktų plaukų.
Protektorius – priemonė, naudojama užtikrinti maksimalią jautriausių plauko vietų 

apsaugą.
Redukcija – cheminio sušukavimo skysčio poveikis plaukų elementų ryšiams.
Sukimas ant suktukų – veiksmas, kai sruoga po sruogos visi plaukai sukami ant suk-

tukų, kurie atitinkamai pagal savo formą ir skersmenį leidžia pasiekti norimų rezultatų.
Suvilgymas – prieš sukant sruogą suktukais, produkto tepimas ant plaukų galų (jeigu 

reikia).
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KIRPIMO  SKYRIUS

MODULIO PAVADINIMAS:
Šukuosenų modeliavimo ir specializuotų kliento 
poreikių paslaugų teikimas

SKIRTA VALANDŲ: 110

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Šukuosenų istorijos apžvalga;

 � Veido formos, šukuosenų pritaikymas;

 � Šukuosenų modeliavimo pagrindai;

 � Šukuosenų dekoras;

 � Specializuotų kliento poreikių paslaugų 
teikimas;

 � Įtvirtinamų žinių ir gebėjimų 
apibendrinimas;

 � Kūrybinio projekto „Dėkoju už viską“ 
vykdymas ir pristatymas;

 � Įvairūs šiuolaikinės visuomenės 
komunikavimo būdai kirpėjo darbe;

 � Dėkingumas, kaip siektina vertybė.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Instruktažas;

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Darbas grupėse;

 � Vaizdo ir garso medžiagos žiūrėjimas ir 
klausymas;

 � Refleksija;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

 � Integruota užduotis: teorinė dalis 
(žinių patikrinimo testas) ir praktinė užduotis 
(šukuosenos formavimas, dekoravimas); 

 � Integruoto kūrybinio projekto „Dėkoju už viską“ 
pristatymas.

GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

VIII MODULIS. ŠUKUOSENŲ MODELIAVIMO 
IR SPECIALIZUOTŲ KLIENTŲ POREIKIŲ 
PASLAUGŲ TEIKIMAS

MODULIO TIKSLAS – paruošti specialistą, turintį žinių apie šukuosenų tipus, modeliavimo, 
dekoravimo principus, technikas, gebantį savarankiškai modeliuoti šukuosenas, pritaikant 
jas prie žmogaus veido, galvos formų, figūros, poreikio. Teikti specializuotas klientų poreikių 
paslaugas. 

MODULIO UŽDAVINIAI:
1. Suteikti žinių apie įvairių laikmečių šukuosenas;
2. Mokyti šukuosenų pritaikymo prie veido, galvos formų;
3. Mokyti trumpų ir ilgų  plaukų šukuosenų modeliavimo, dekoravimo principų ir technologijų. 

Specializuotų paslaugų teikimo;
4. Įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame integruotame projekte „Dėkoju už 

viską“.
5. Įgyvendinti bendruomeninį projektą ,,Gerbkime Mokytoją“.

REZULTATAS – mokinys žinos šukuosenų tipus, paskirtį, modeliavimo principus ir technologijas, 
gebės savarankiškai, atsakingai modeliuoti trumpų, ilgų plaukų šukuosenas, dekoruoti pagal 
numatytą tikslą, teikti specializuotas paslaugas įvairių poreikių turintiems klientams. Įtvirtintos 
modulio „Šukuosenų modeliavimo ir specializuotų kliento poreikių paslaugų teikimas“ mokymo 
elementų žinios ir gebėjimai.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS IR ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ
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MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo(si) medžiaga;

 � Praktinio mokymo priemonės, įranga ir 
medžiagos; 

 � Literatūra: pateikta teorinės mokymo 
medžiagos pabaigoje.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas (testas);

 � Praktinės užduotys;

 � Integruoto kūrybinio projekto įvertinimas 
vertybiniu požiūriu. 

VIII MODULIS. ŠUKUOSENŲ MODELIAVIMO IR
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TEORINĖ MOKOMOJI MEDŽIAGA

1.1. ŠUKUOSENŲ ISTORIJOS APŽVALGA

Senovės Egiptas

Šiaurės Rytų Afrikoje, kur į Viduržemio jūrą įteka Nilas, maždaug nuo 3000 iki 30 m. 
prieš Kristų klestėjo galinga vergovinė Egipto valstybė.

Ilgas jos gyvavimas skirstomas į Ankstyvąją karalystę (apie 3000–2800 m. pr. Kristų), 
Senąją karalystę (apie 2800–2250 m. pr. Kristų), Vidurinę karalystę (apie 2050–1700 m. pr. 
Kristų) ir Naująją karalystę (apie 1580–1070 m. pr. Kristų).

Egipto gyventojai buvo susiskaidę į sluoksnius: žyniai, žemdirbiai, amatininkai, laisvi 
valstiečiai ir vergai. Faraonas, valstybės galva, turėjo neribotą valdžią, buvo vyriausiasis įsta-
tymų leidėjas ir teisėjas. Šio krašto gyventojai vertėsi žemdirbyste, gyvulininkyste, žvejyba, 
medžiokle bei įvairiais amatais: audimu, metalo, odos, kaulo, stiklo apdirbimu.

Iš archeologinių kasinėjimų galima spręsti, kad per visą valstybės gyvavimą egiptiečių 
šukuosenos mažai tesikeitė.

Visi laisvieji Egipto gyventojai nešiojo perukus. Jie buvo daromi iš natūralių plaukų, 
avių vilnos, šilkinių siūlų, virvelių bei augalinio pluošto ir dažomi tamsiai ruda bei juoda 
spalva. Pradžioje šukuosenos buvo labai paprastos. Ilgainiui egiptiečiai perukus ėmė šukuoti 
įvairiau: plaukus pindavo į daugybę standžių kasyčių arba sugarbanodavo, gausiai tepdavo 
aromatiniais aliejais, kvepalais, esencijomis, lipniomis medžiagomis. Perukai apsaugodavo 
galvą nuo kaitrių saulės spindulių, o jų šukuosena, dydis, žaliava priklausė nuo socialinės 
žmogaus kilmės. Ypač prašmatnius ir aukštus perukus nešiojo faraonas ir jo artimieji.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

SUTEIKTI ŽINIŲ APIE ĮVAIRIŲ LAIKMEČIŲ 
ŠUKUOSENAS

01
Uždavinys
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Vyrai barzdas skusdavosi, o faraonas per iškilmingus ceremonialus užsidėdavo barz-
delę, kurią prilaikydavo dekoratyvi juostelė, pritvirtinta prie galvos apdaro arba apjuosta 
apie ausį po peruku. Barzdeles darė iš nukirptų plaukų, pynė į kaseles ir puošė auksiniais 
siūlais arba auksine gyvatėle, kuri simbolizavo faraono valdžios galybę.

Moterų šukuosenos visais laikais buvo įdomesnės 
ir sudėtingesnės negu vyrų. Buvo nešiojami įvairaus ilgio 
perukai, jų plaukus sušukuodavo simetriškai arba asi-
metriškai ritmiškomis sruogomis arba pindavo į kasy-
tes, kurių vienos būdavo ilgos, kitos trumpos. Jaunimas 
dažnai beveik visus plaukus nusiskusdavo, tik viename 
šone palikdavo jų sruogą, kurią supindavo į kaselę arba 
susukdavo ir apvyniodavo spalvota juostele.

Moterys ir vyrai mūvėjo žiedus, apyrankes, puošėsi aus-
karais, segtukais, šukomis, lankeliais, antkakliais, nešiojo 
įvairius amuletus. Ypač populiarūs buvo geležiniai plaukų seg-
tukai, kuriuos puošdavo sakalo, stručio, vanago figūrėlės. Buvo 
paplitę metaliniai lankeliai ir diademos.

Faraonų žmonos pasidabindavo lotoso žiedų pavidalo 
karūnomis bei kitais įvairių formų galvos apdangalais. 

Senovės egiptiečiai daug dėmesio skyrė kosmetikos pro-
cedūroms. Įvairūs dažai, kvepalai, esencijos, kremai buvo labai geros kokybės. Kai kurių jų 
gamybos receptai išliko iki mūsų dienų. Egipto teritorijoje buvo rastas kosmetikos žinynas, 
kurio autorė – gražioji valdovė Kleopatra. Visi Egipto gyventojai – vergai ir patricijai, vyrai ir 
moterys – kūną tepdavo aliejais. 
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Dekoratyvinę kosmetiką daugiausia naudojo turtingieji. Skruostus tepdavo gelsvos arba 
tamsesnės oranžinės spalvos kremu. Lūpas dažydavo raudonai, o nagus, delnus ir padus – 
spalvingais chna mišiniais. Daugiausia dėmesio egiptiečiai skyrė akims: apatinį ir viršutinį 
voką dažė žalsvos spalvos milteliais, pagamintais iš malachito; blakstienas, antakius ir pail-
gintą akies liniją paryškindavo juoda, pilka arba tamsiai žalia spalva.

Visas tualeto procedūras atlikdavo vergės, kurios labai gerai išmanė savo amatą. 
Kilmingųjų kūnus įtrindavo aromatiniais aliejais, o vėliau balinančiais ir dažančiais kre-
mais tepdavo veidus, plona lazdele pratęsdavo akies liniją, dažydavo lūpas, nagus. Plonyčiais 
kontūrais kartais paryškindavo net kraujagysles smilkiniuose. Tik po to būdavo tvarkomi 
plaukai.

Senovės Graikija

Balkanų pietinėje dalyje ir Mažosios Azijos vakarinėje pakrantėje VII–II a. pr. Kristų 
klestėjo Senovės Graikija. Graikijos gyventojai vertėsi žemdirbyste, gyvulininkyste, įvairiais 
amatais, jūreivyste ir prekyba su kaimyninėmis šalimis.

Graikai beveik visada vaikščiojo vienplaukiai, todėl itin rūpinosi šukuosenomis. 
Ankstyvaisiais laikotarpiais vyrai nešiojo 
ilgus, palaidus plaukus. Juos suko, dažė, 
įvairiai puošė. Archaikos laikotarpiu šukuo-
sena neteko žaismingumo: priekyje plau-
kus kirpdavo trumpiau ir sukdavo į taisy-
klingas, kaktą dengiančias garbanas, arba 
patogumo dėlei ilgus plaukus kartais pin-
davo ir apsukdavo apie galvą.

Vyrai dažniausia želdindavo barzdas. 
Jas rūpestingai pasikirpdavo, paprastai nusmailindavo. Klasikos laikotarpiu vyrai pradėjo 
plaukus kirpti trumpai. Šukuosenos nepasi-
žymėjo įvairumu: visos jos buvo iš trumpų 
plaukų, tik skirtingai sugarbanotų. Po 
kurio laiko šukuosenos vėl tapo puošnios ir 
sudėtingos, panašios į moterų. Belvederio 
Apolonas pavaizduotas labai ilgais, sukel-
tais ant viršugalvio ir susuktais į dvigubą 
mazgą plaukais.
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Graikės, išskyrus verges, daugiausia 
nešiojo ilgus plaukus, perskirtus per galvos 
vidurį. Vėliau plaukai buvo suimami ir 
standžiai susukami ant pakaušio. Kartais 
ant jų uždėdavo medžiagos maišelį (Heteros 
šukuosena).

Susuktas ant pakaušio kuodelis įgavo konuso  formą. Tokia šukuosena klasikos laiko-
tarpiu labai paplito ir buvo pavadinta ,,graikišku mazgu“. Senovės Graikijoje ji tapo klasikine 
šukuosena.

Vėliau (IV–I a. pr. Kristų) buvo madingos sudėtingos šukuosenos. Vėl sukamos garba-
nos, naudojami dirbtiniai plaukai. Norėdamos suteikti plaukams auksinį atspalvį, graikės 
bėrė į juos įvairių žolių ir aukso miltelių.

Senovės graikai jau išmanė kosmetikos paslaptis. Graikija ypač garsėjo įvairiais alie-
jais ir tepalais. Kosmetikos receptai dažnai būdavo tokios sudėties, kad jų vartojimas rodo 
didelį moterų ryžtingumą. Į visų veidą balinančių priemonių sudėtį įeidavo netgi gyvsida-
brio sulfatas, kuris sukeldavo didelius apsinuodijimus. 

Per šventes vyrai ant plaukų dėdavosi auksinį vainiką arba auksinę, lapų vainiko pavi-
dalo diademą. Graikės mėgo auskarus, puošėsi apyrankėmis. Jas mūvėdavo aukštai ant 
rankos, kartais ant kojos aukščiau kulkšnies. Daug dėmesio skyrė galvos papuošalams: lan-
keliams, pintiems iš aukso ir sidabro gijų, diademoms, tinkleliams iš tauriųjų metalų, kurie 
ne tik puošė, bet ir tvirtino šukuoseną.
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Moterys plaukų priežiūrai skyrė daugiau dėmesio ir laiko 
negu vyrai. Romos respublikos laikotarpiu buvo madingi ilgi plau-
kai. Juos suskirstydavo sruogomis ir ant pakaušio susegdavo į 
didelius, standžius kuokštus.

Vėliau, sustiprėjus ryšiams su kitomis šalimis, atsirado 
naujų šukuosenų. Pasirodė egiptietiškos ,,geometrinės“ šukuose-
nos, puošnūs ,,graikiški mazgai“.

Ant karkaso ar volelių priekyje iškeltos standžios plaukų gar-
banos buvo panašios į aukštas diademas. Tokioms sudėtingoms 
šukuosenoms savų plaukų neužtekdavo, todėl moterys ėmė nešioti 
įmantrius, dažnai keičiamus perukus. Kad suteiktų šviesų atspalvį, 
romėnės į plaukus bėrė specialius auksinius miltelius.

Senovės Roma

Nuo VIII a. pr. Kristų vidurio iki V a. po 
Kristaus pabaigos egzistavo galinga Romos 
valstybė. Geografinė pusiasalio padėtis, 
šiltas ir drėgnas klimatas lėmė pagrindi-
nius romėnų verslus – žemdirbystę ir gyvu-
lininkystę, o patogūs laivams stovėti užu-
tėkiai skatino prekybą su kitomis šalimis.

Romėnų kultūrai turėjo įtakos graikų kultūra. Romėnų šukuosenos, palyginti su graikų, 
kur kas kuklesnės ir griežtesnės. Vyrai plaukus kirpo trumpai, šukavo juos į priekį pagal 
augimo kryptį. Dabitos trumpus plaukus 
garbanodavo žnyplėmis.

Vyrai želdinosi įvairaus ilgio barzdas, 
jas garbanodavo, o vėliau ėmė jas skusti. 
Kaip ir graikai, romėnai dažniausiai vaikš-
čiojo vienplaukiai. Tačiau kartais dėdavosi 
nedideles pusrutulio arba smailiu viršumi 
odines, fetrines kepurėles, kurių formą 
perėmė iš graikų.
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Romėnės, kaip ir graikės, mėgo būti vienplaukės, tačiau tik namuose. Padori romėnė 
nepasirodydavo viešoje vietoje neapsigobusi galvos plona skraiste. Romėnai kaip ir graikai 
ėmė naudoti įvairias kosmetikos priemones. Jie praleisdavo ištisas valandas voniose, pir-
tyse, kur vergai darydavo masažą, kūnus įtrindavo aromatiniais aliejais.

Ypač daug dėmesio kosmetikai skyrė moterys. Romėnės vartojo vienkartines pagalbi-
nes priemones – grimą ir pudrą, kurios slėpė veido ir odos trūkumus. Romėnės balindavo 
veidą, kaklą, krūtinę, rausvindavo skruostus, paryškindavo akių vokus ir antakius.

Romos imperijos laikotarpiu kosmetiką vartojo ir vyrai.

Viduramžiai

Vakarų Europos feodalinės visuomenės kultūros raida dalijama 
į du pagrindinius laikotarpius: ankstyvuosius (IX–XII a.) ir vėlyvuo-
sius (XIII–XV a.) viduramžius. Europos valstybėse įsigalėjo krikščio-
nybė. Ankstyvaisiais viduramžiais feodalai ir prastuomenė šukavosi 
panašiai.

XI a. paplito dvejopos šukuosenos: vienokia – pusilgiai, ant 
pečių užkritę plaukai, kitokia – trumpi, garbanoti, apskritai apkirpti 
su trumpais kirpčiais ant kaktos.

Ankstyvųjų viduramžių merginos 
nešiojo ilgus palaidus plaukus, kaip tyrumo ir dorovingumo simbolį.

Kilmingos damos plaukus pindavo į ilgas, plačias kasas iš dau-
gelio sruogų, apsukdavo kaspinais ir vadindavo jas riteriškomis.

IX a. buvo madingos kasos, supintos iš trijų, keturių ar penkių 
sruogų ir papuoštos spalvingomis juostelėmis.

Renesansas

XIV a. Italijoje susiformavo, vėliau paplito ir kitose Europos šalyse naujas stilius – rene-
sansas. Renesansas (pranc. renaissance – atgimimas) – tai pereinamasis laikotarpis nuo 
viduramžių prie naujųjų amžių kultūros.

Renesanso epochoje šukuosenos kito 
priklausomai nuo drabužių formos ir deta-
lių: didėjant apykaklėms, šukuosenos mažėjo 
arba „kilo į viršų“. Tuo metu jau tapo mada 
kirptis plaukus, ypač vyrams.

Labiausiai buvo paplitusi apvalaus 
silueto šukuosena: į apačią švelniai pasukti 
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plaukai švelniai gaubė visą veido ovalą.
Jaunuoliai kartais nešiojo kiek pagarbanotus, pečius siekian-

čius plaukus. Barzdas ir ūsus augino tik vyresnio amžiaus vyrai. 
Padidėjus ir paaukštėjus apykaklėms, vyrai plaukus ėmė kirpti ir 
šukuoti į viršų.

Vyrų galvos apdangalai buvo labai įvairūs. Pačios populia-
riausios buvo beretės. Sutrumpėjus plaukams, ir jauni, ir seni ėmė 
auginti smailias, kvadratines ar perskirtas į dvi dalis barzdeles.

Renesanso epochos moterys šukuose-
nai skyrė ypač daug dėmesio. Italijoje mote-
rys plaukus sukdavo panašiai kaip Graikijoje 
– į „graikišką mazgą“. Tarp jaunų merginų 
buvo paplitusi šukuosena – „florentietiška 
kasa“. Plaukus perskirdavo per vidurį, apva-
liomis sruogomis ar garbanomis nuleisdavo 
iš šonų ant veido, o ant pakaušio supindavo 
kasą, kurią perrišdavo kaspinais, virvele, 
karoliais.

Ištekėjusios moterys taip pat pindavo 
kasas, sukdavo jas spirališkai ant ausų arba 
sudėdavo panašiai į kriauklę. Šukuosenas 
puošė iš sidabrinių ir auksinių siūlų nupintais 
tinkleliais, vualiais, aksominėmis kepurėlė-
mis. Kartais išdabindavo tokia gausybe bran-
genybių, kad plaukų beveik nebuvo matyti.

Barokas

Pasibaigus trisdešimt metų trukusiam karui Europoje (1618–1648 m.), politinę bei kultū-
rinę hegemoniją perėmė Prancūzija. Valstybės valdymo forma – absoliuti monarchija. 

Dideli pokyčiai vyko ne tik ekonomikos, politikos, bet ir mokslo, meno srityse. Europoje 
įsigalėjo barokas ir klasicizmas. 

Keistas, įmantrus baroko stilius susiformavo XVII a. pabaigoje Italijoje. Jam būdinga 
pompastiškas išorinių efektų bei puošybos elementų gausumas, teatrališkumas, masy-
vumas – įkūnija to meto dvaro aristokratų skonį. Ryškiausias šis stilius architektūroje. 
Barokinė architektūra – didinga, dekoratyvi, dinamiška. Savo įvairove, didingumu, puošyba 
baroko stilius veikė ir šukuosenų meną.

XVII a. Prancūzija – klasikinis absoliutinės monarchijos pavyzdys. Tapusi viena 
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galingiausių valstybių,  Prancūzija tampa 
madų propaguotoja daugelyje Europos šalių. 

1679 m. išleistas pirmasis spausdintas 
madų žurnalas „Merkul galant“, kuriame 
talentingi dailininkai pateikdavo karaliaus 
rūmų madas. 

Šukuosenų mados raidą Prancūzijoje 
galima suskirstyti į du periodus: 1) karaliaus 
Liudviko XIII (1601–1643 m.) valdymo laikotarpis; 2) karaliaus Liudviko XIV (1638–1643 m.) val-
dymo laikotarpis. 1620–1630 m. vyrai nešiojo ilgesnius plaukus. Plaukų ilgiui turėjo įtakos 
apykaklių formos pakeitimas (muškietininkai).

Populiarūs „vaikiškų“ šukuosenų variantai (Liudvikas XIV – vaikas). Plaukai padalyti į 
dvi lygias dalis, rėmina veidą iš abiejų pusių. Ant kaktos – nedideli lygūs kirpčiukai. Iš kairės 
pusės plaukų galiukai baigdavosi maža kasele, papuošta kaspinu, 
kartais brangenybėmis. Ši šukuosena populiari tarp didikų, tarnų, 
taip pat ir armijoje.

Vienas iš šios šukuosenos variantų – „Kometa“. Šukuosenos 
kairėje pusėje paliekama ilgesnė plaukų sruoga ir kairėje ausyje 
nešiojamas auskaras su dideliu lašo formos perlu.

Žemesniųjų sluoksnių gyventojai nešiojo Viduramžių epochos 
šukuosenas. Vyrai augino pačių įvairiausių formų barzdas ir ūsus.

Nuo 1624 m. madingi purūs garbanoti 
perukai. Amžiaus pabaigoje perukai taip išdidėjo, kad didelės gar-
banos priekyje nusilesdavo žemai ant krūtinės, o nugaroje siekdavo 
taliją. Šiuos kalnus dirbtinių plaukų dėl spalvos kartais pudruodavo.

Pamažu perukų šukuosenos keitėsi. Antroje XVII a. pusėje peru-
kai gaminami tokie tobuli, kad Prancūzija gauna užsakymus iš visos 
Europos. 

Rūmų damos privalėjo turėti net keletą skirtingų spalvų perukų 
(kaštoninį, pilką, juodą ir t. t.). Juos darydavo iš įvairių medžiagų – 

natūralios vilnos, plaukų, jūros žolelių ir t. t. Nuo 1620 m. keičiantis drabužių detalėms, kei-
tėsi ir šukuosenos. Šukuosenos tampa natū-
ralesnės, paprastesnės.

Karaliaus Liudviko XIV „vaikiškasis 
periodas“ atsispindėjo ir moterų šukuose-
nose. Trumpi lengvai sugarbanoti kirpčiukai 
vadinami „Mergaitė“. Smilkiniuose viduti-
nio ilgio sruogos buvo susukamos smulkio-
mis, puriomis garbanėlėmis. 1660 m. madoje 
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nauja šukuosena – „Marija Mediči“. Ji išsiskyrė tuo, kad plaukai virš ausų susukami mažo-
mis garbanėlėmis, sudarančiomis du pusrutulius ir dengiančius ausis. Daromas tiesus sky-
rimas, tai pat spiraliniai raitiniai, laisvai krintantys ant pečių.

1680 m. sukurta nauja šukuosena. Karališkos medžioklės metu Andželikai de Fontanž 
išsidraikė šukuosena ir išradinga gražuolė surišo savo gražius, švie-
sius plaukus į kuodą brangakmeniais ir nėriniais puoštu kojinės 
raiščiu. Karalius pagyrė jos šukuoseną, o rūmų damos nuo to laiko 
šukuodavosi „alia de Fontaž“.

Aukštai ant karkaso sukeldavo tankias garbanas, sudėliodavo 
keliais aukštais horizontaliomis linijomis, ant kaktos iš abiejų pusių 
palikdavo dvi garbanas, o ant krūtinės krito vienas arba du raitiniai. 
Šukuosena buvo madinga 30 metų.

Šukuosena su gobtuvu „Fontaž“ – mažos garbanėlės, sukeltos 
keliais aukštais ant labai iškrakmolytų mezginių. Šukuosenai sutvirtinti kirpėjai naudojo 
lydytus avies taukus, kiaušinio baltymus, aromatizuodavo aliejais.

Be išvardytų šukuosenų, damos darė įvairiausius jų variantus, bet siluetas nebuvo kei-
čiamas – raitiniai krisdavo ant ausų, o likę plaukai buvo supinami.

Kosmetika tapo ne tik moterų, bet ir vyrų grožio priemone. Balta oda buvo aristokratiš-
kumo požymis, todėl moterys baltalais tepė ne tik veidą, bet ir rankas, kaklą, krūtinę bei dalį 
nugaros. Rausvino skruostus, dažė lūpas, kvėpinosi. Didžiausia to meto kosmetikos naujovė 
buvo veido, kaklo, krūtinės puošimas apgamėliais, kuriuos vadino muselėmis. „Muselių“ 
mada paplito beveik visoje Europoje.

Papuošalų naudojama mažiau nei Renesanso epochoje. Juostelės, kokardos, kutai, 
vėriniai, pakabukai, žiedai, apyrankės, auskarai – visa tik pabrėžė kilmingumą ir eleganciją.

Rokoko

Nauji visuomeniniai ir politiniai santykiai paspartino kultūros ir meno raidą. Valstietija 
skurdo, tuo tarpu Versalio dvaras žėrėjo prabanga, o pats karalius ir jo dvariškiai gyveno 
pagal principą: po mūsų nors ir tvanas. Buvo švaistomas iždas, nerūpestingai linksmina-
masi, keliamos puotos.

XVIII a. mene įsitvirtino vėlyvojo baroko atmaina – rokokas, kuris ypač suklestėjo 
amžiaus II pusėje.

Pasak menotyrininkų, ,,Liudviko XV epochoje žmogaus išorė daugiau negu kada nors 
tapo meno kūriniu“, o ,,moteris turėjo atrodyti brangi lėlė, rojaus paukštė, įmantri gėlė“.

XVIII a. grožio idealas – absoliutus dirbtinumas. Šiame amžiuje Prancūzijoje vyrai ir 
moterys supanašėjo.

Nešiojami perukai, veidas gausiai pudruojamas, skruostai rausvinami, o kaklo raukš-
lės slepiamos mezginiuose. Išsipustę, išsikvėpinę aukštuomenės vyrai valandų valandas 
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maivėsi prieš veidrodį arba siuvinėjo, dažnai 
kalbėdavo apie vienatvę, liūdesį.

Iki 1715 m. vyrai vis dar nešiojo didelius, 
kaip XVII a. perukus. Vėliau perukų dydis 
bei jų forma kito,  ir kiekvienas buvo kitaip 
vadinamas. Vieni perukai buvo ilgi ir gausiai 
garbanoti, kiti – mažesni, su keliomis gar-
banomis ties smilkiniais ir uodegyte nuga-
roje. Suklestėjus rokoko stiliui, tiek perukai, tiek nuosavi plaukai buvo gausiai pudruojami. 
Amžiaus pabaigoje tapo madingi natūralūs plaukai, tačiau šukuosenos išliko tokios pačios.

Vyrų alonžiniai perukai keičiami į trumpesnius. Populiari 
šukuosena „Kio“ – sugarbanoti plaukai  sušukuojami atgal, suri-
šami pakaušio apačioje juodu kaspinu. Vėliau uodegą slėpė į mai-
šelį. Smilkinių zonoje plaukus pakirpdavo žemiau ausies „balan-
džio sparnais“. Šukuosena vadinosi „alia Burs“ („piniginė“).

Kita populiari šukuosena „alia katogon“, „mazgas“ – garba-
noti plaukai, sušukuoti atgal ir surišti mazgu.

Tuo metu 
populiari šukuosena 
ir „alia budera“ – 
„žiurkės uodega“. 
Virš kaktos plau-
kai išpašomi ir sukeliami, šoniniai plaukai 
sugarbanojami, „uodega“ tvirtai suvyniojama 
juodu kaspinu.

Moterys pirmoje XVIII a. pusėje darydavo šukuosenas „alia Fontanž“, tik šiek tiek 
paprastesnę „Fontanž komoda“ („patogi“). Puošė nėriniais, kaspinais, brangakmeniais.

Nuo 1725 m. madingos mažos šukuosenos „maža pudrinė“. 7–8 dešimtmečiuose šukuo-
senos pasiekė pusės metro aukštį, įgudę kirpėjai – kuafiorai jas padarydavo per kelias 
valandas. Paryžiuje įkurta Kirpėjų meno akademija. Ją įkūrė Liudviko XV kirpėjas Legro. 
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Šukuosenoms atlikti naudojo karkasą, daug pridėtinių plaukų, smeigtukų, daug dažų, pudros, 
tiulio. Dekoruodavo šukuoseną neįtikėtinais būdais: įkomponuodavo laivus, medžioklės, 
meilės, gamtovaizdžių detales, vazas su pamerktomis gėlėmis, daržovių, vaisių lėkšteles.

Tokios šukuosenų kompozicijos buvo labai sudėtingos. Siužetinės šukuosenos buvo 
susijusios su visuomeninėmis ir praktinėmis aktualijomis.

Šukuosenos buvo labai nepatogios, sunkios, todėl, norėdamos išlaikyti pusiaus-
vyrą, moterys turėdavo pasiramsčiuoti lazdele, o važinėjant karieta tekdavo klūpėti arba 
nuimti karietos viršų. Šukuosenas išsaugodavo kelias savaites. Miegodami naudojo speci-
alias kėdes, pagalvėles. Bet pati didžiausia blogybė – plaukuose imdavo knibždėti parazitai. 
Niežuliui numalšinti buvo gaminamos dramblio kaulo ar kitokios lazdelės, kurias kaip atri-
butą damos visur nešiodavosi. Kartais iškilmėse damai buvo nepatogu kasytis galvą, tuomet 
tą darydavo jos kavalierius.

1770 m. būsimojo Liudviko XVI vestuvių puotoje apie 500 šukuosenų užsidegė nuo fejer-
verko kibirkščių ir liepsnojo tarsi fakelai.

Brangenybės buvo aukštuomenės damų privilegija. Moterys puošė šukuosenas, nešiojo 
auskarus, apyrankes, žiedus, dailius vėrinius, ant kaklo rišdavo įvairius kaspinus ar nėrinių 
juosteles.

Paskutiniais XVIII a. metais keičiasi kostiumas, keičiasi ir šukuosena. Šukuosenos 
tampa mažesnės ir paprastesnės.

9-ajame dešimtmetyje nebemadinga pudra. Madingi rudi, auksiniai, kaštoniniai peru-
kai. XVIII a.  – kosmetikos klestėjimo laikotarpis. Europos šalių diduomenė dažėsi kaip nie-
kada gausiai. Tiek vyrai, tiek moterys, kurie laikėsi etiketo, gausiai pudravo veidą ir plaukus, 
grimavosi. ,,Antakiai paryškinti kinišku tušu, o rankos, alkūnės, pečiai, pasmakrė, šnervės, 
vokų viršus, ausų speneliai, delnai, pirštų galiukai parausvinti, ir tas raudonumas atrodė 
kažkoks raižus ir iššaukiantis“.

Ant veido, kaklo ir net uždengtų kūno vietų damos ir kavalieriai klijavo ,,museles“ – 
tamsaus, dažniausiai juodo šilko ar taftos lipdukas – meilės simbolį. Jie buvo įvairiausių 
pavidalų: širdelės, žvaigždės, gėlės, pusmėnulio, o kartais netgi gyvūnų ir paukščių figūros.

Kiekvienas lipdukas turėjo savo vietą: ant smilkinio prie akies klijuodavo ,,aistringą 
muselę“, ant kaktos vidurio – ,,didingą“, prie lūpų – ,,koketišką“. Jų būta iki aštuoniolikos.

Amžiaus pabaigoje šukuosenos sumažėjo, imta mažiau dažytis.
XIX a. pradėta nešioti trumpus plaukus, kokie buvo madingi per Prancūzijos didžiąją 

buržuazinę revoliuciją.
Perukai ir ilgi plaukai liko praeityje. Daugelis vyrų kirpdavosi trumpai. Tik priekyje 

palikdavo ilgesnes sruogas ir jas sugarbanodavo. Kai kurie inteligentai – dailininkai, poetai, 
rašytojai – kartais užsiaugindavo ilgesnes garbanas.

Amžiaus viduryje prie trumpų, garbanotų, su sklastymu per vidurį plaukų vyrai derino 
nedideles barzdas, pereinančias į žandenas ir ūsiukus.

Pasirodė smailios trumpos barzdelės, vadinamos ,,espanjola“, ar šiek tiek ilgesnės, 
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perskirtos į dvi dalis smailiais galais – „kregždės uodega“ – ir ūsai. 
Jie būdavo įvairių formų: ploni, ilgi, styrantys į šalis kaip strėlės arba 
trumpi, užriestais į viršų galais. Buvo populiarios įvairių formų žan-
denos, įvairių XIX a. šukuosenos dažnai keitėsi ir buvo be galo įvairios.

Amžiaus pradžioje mėgta antikos stiliaus šukuosenas, nešiotas 
Prancūzijos didžiosios buržuazinės revoliucijos ir Direktorijos laikais.

Po Napoleono žygio į Egiptą, moterys pradėjo žavėtis egiptietiš-
komis šukuosenomis.

XIX a. šukuosenos dažnai keitėsi ir buvo be galo įvairios.

1803 m. buvo nešiojami šiek tiek ilgesni plaukai ir paplito šukuosena ,,a la Ninon“: 
smilkiniai buvo pridengiami didokomis garbanomis, kakta – trumpais garbanotais kirp-
čiais, ant pakaušio prisegamas segtukas, prilaikomas šukomis ar tinkleliu kuodelis arba 
meistriškai padarytas šinjonas. 

1813 m. paplito aukštesnės šukuosenos. Įdomiausia iš jų – „kiniška“: tiesūs plaukai 
sušukuojami į viršų ir susegami į pailgą kuodelį, panašų į gaidžio skiauterę, kuris surišamas 
kaspinu, o aplink išdėstomos smulkios garbanėlės.

1820 m. plaukai buvo šukuojami su sklastymu per vidurį ar šiek tik šone, atsisakoma 
kirpčių. Aukštas kuodelis iš kasų ar šinjonas užkeliamas aukštai ant viršugalvio.

XIX a. pirmaisiais metais kosmetikos priemonės buvo naudojamos saikingai.
Moterys plaukus dažė madinga kaštonine spalva, neatsisakė nei dažų, nei kvepalų. 

Subtiliausi balikliai, įvairių atspalvių skruostų dažai, pieštukai blakstienoms ir antakiams 
išpopuliarėjo tarptautinėje rinkoje.

Prancūzijoje pradėta gaminti aukščiausios rūšies kvepalus, kurie jau buvo skirstomi į 
vyriškus ir moteriškus.

Tobulėjo kremų receptūros, atsirado įvairių priemonių, palaikančių natūralų nagų 
grožį. Kadangi plaukai šiame amžiuje tapo vienu iš būdingiausių moters grožio bruožų, jų 
priežiūrai buvo skiriama ypač daug dėmesio, gaminamos įvairios tam skirtos priemonės.
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Romantizmas, Bydermejeris

1814 m., žlugus Napoleono I imperijai, į valdžią grįžo Burbonų monarchija su karaliumi 
Liudviku XVIII priešakyje.

3–4 dešimtmetyje didžiųjų Europos valstybių, daugiausia Vokietijos ir Austrijos, mene 
įsigalėjo Bydermejerio stilius, kuriam būdinga miesčioniška prabanga, jaukumas, funkcinis 
tikslumas, o buržuazija mene reiškė savo idealus ir bandė diktuoti net madas. 

3–4 dešimtmečio šukuosenos tebeturėjo savitų romantizmo bruožų. Buvo madinga pri-
dėtinės kasos, garbanos, plaukų kuokštai.

Ypač populiari tokia šukuosena: plaukai ties smilkiniais sugarbanojami, o ant viršu-
galvio įmantriomis kilpomis susukama kasa arba pridėtiniai plaukai.

Pasitaikydavo ir asimetrinių šukuosenų: garbanas, primenančias vynuogių kekę, 
sušukuodavo į vieną šoną.

XX amžius

Amžiaus pradžioje, 20-aisiais, moterys pradėjo plaukus kirpti trumpai. Šukuosenos 
derėjo prie laisvų drabužių ir patrumpintų sijonų. Nebylaus kino žvaigždė Luiza Bruks įvedė 
į madą „Bob“ stilių.

Vyrai 20-ais metais nešiojo trumpus, sušukuotus atgal plaukus. Kad plaukai geriau 
blizgėtų, juos tepdavo briliantinu.
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50-ais metais moteriškos ir vyriškos šukuosenos labai pasikeitė. Jauni žmonės, kopi-
juodami savo dievaičius, tokius kaip Elvis Preslis ir kiti, sukuria savo stilių.

Moterys plaukus šukuoja į viršų. Madingos panelės nešioja uodegas. Vyresnės moterys 
nešioja kuodus iš suveltų plaukų pakaušio viršutinėje dalyje. Kuodai buvo puošiami įvairiais 
aksesuarais. Gausiai naudojamas lakas.

60-tų metų šukuosenos labai įvairios. Vidalis 
Sasonas paįvairina „Bob“ kirpimą naujais kirpimo ir 
sušukavimo metodais. ,,Bobas“ tapo šio laikotarpio 
emblema. 60-tų metų pabaigoje ilgus plaukus pra-
dėjo nešioti ir vyrai.

30-ais metais, kopijuojant kino žvaigždes, moterys pradėjo auginti plaukus beveik iki 
pečių ir juos dažyti.

Ilgi plaukai išliko madingi ir 40-ais metais. Plaukus šukuodavo atgal, virš kaktos dary-
davo volelį iš tiesių arba banguotų plaukų, o pakaušyje plaukus susegdavo. Buvo madingi 
banguoti plaukai, sušukuoti cheminio sugarbanojimo būdu.

Vienintelis skirtumas 40-tų metų vyrų šukuosenose nuo 20-tų metų buvo įstrižas 
skyrimas.
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70-tais metais į madą ateina įvairūs kirpimai ir cheminis plaukų sugarbanojimas. 
Kirpimą ,,plunksnelėmis“ (sruogelėmis) nešiojo ir vyrai, ir moterys. Plaukai viršugalvyje 
buvo kerpami trumpai, o prie veido paliekamos ilgos išplonintos sruogos. Tokį kirpimą 
nešiojo aktorė Džeinė Fonda.

80-ųjų metų pradžioje buvo madingi trumpi sportiniai kirpimai. Nuo 80-tų vidu-
rio tampa madingos griežtos šukuosenos. Šukuosenos siluetas – geometrinės formos su 
trumpais suapvalintais kirpčiukais. Tokios šukuosenos nereikalavo ypatingos priežiūros. 
Trumpas kirpimas į 80-uosius ateina iš 20-ųjų.

80-ųjų pabaigoje vyriški kirpimai tapo visiškai trumpi.
90-tais metais šukuosenos tampa lengvesnės ir natūralesnės. Cheminis plaukų sugar-

banojimas atliekamas rečiau, nes tampa madingos tiesios natūralios sruogos.
Ypatingas dėmesys skiriamas plaukų dažymui. Tai – plaukų dažymo era. Madingos 

visos spalvos, pradedant nuo natūralių gamtos spalvų ir baigiant ryškiomis ultra madin-
gomis spalvomis. Kirpimų stiliai ir plaukų ilgis labai įvairūs. Tai priklauso nuo kirpėjo bei 
kliento noro ir skonio.
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VEIDO FORMOS

Veido tipo nustatymas

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI ŠUKUOSENŲ PRITAIKYMO PRIE VEIDO, 
GALVOS FORMŲ

02
Uždavinys

1. Nustatykite, ar veidas simetriškas:

Ant nuotraukos minkštu pieštuku nubrėžkite 3 
vertikalias linijas:

A. Per nosies vidurį;

B. Per abiejų akių rainelės centrą.

Atstumai tarp šių trijų linijų turi būti vienodi.
Šoninės linijos, einančios per akių vyzdžių vidurį, 

turėtų jungti lūpų kampučius šypsantis.

2. Naudodami tą patį fotografijos mata-
vimo metodą, dabar nustatykite veido ilgio 
proporcijas:

Nubrėžkite 4 horizontalias linijas:

1. Prie plaukų augimo krašto ant kaktos.

2. Per antakių liniją.

3. Per nosies galiuką.

4. Per pasmakrę.

I Išmatuokite atstumus tarp linijų:

A. tarp I ir II linijų;

B. Tarp II ir III linijų;

C. Tarp III ir IV linijų.

Jei atstumai a = b = c, o vidurinė vertikali linija nuo plaukų augimo krašto iki smakro 
duobutės padalyta į 3 lygias dalis – tai veidas ovalus (taisyklingas).
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Veido formos, šukuosenų pritaikymas

Ovalus veidas (1 pav.)

Ovalų veidą, modeliuojant šukuosenas, įprasta laikyti idealiu. Šios formos veidui tinka 
bet kokio stiliaus šukuosenos, net labai kontrastingos. Pavyzdžiui, tokiam veidui tinka 
šukuosena su kirpčiukais ir be kirpčiukų, aukšta ir žema, su uždengtomis ir neuždengtomis 
ausimis, bet kokio tipo skyrimai arba, atvirkščiai, šukuosenos be skyrimo, simetriškos, asi-
metriškos ir kt.

II Išmatuokite atstumą:

A. Nuo tarpuakio iki nosies galo (e);

B. Nuo antakių linijos iki horizontalios linijos, einančios per skruostikaulius (d).

Jei a = d = e = c – veidas apvalus.
Jei c yra didesnis už b – veidas pailgas.
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Apskritas veidas (2 pav.)

Rekomenduojamos šukuosenos

Apskritam veidui būdingos švelnios perėjimo nuo pasmakrės prie plačiausios veido 
vietos (skruostų iškilimo) linijos, kurios paskui švelniai pereina prie plaukų augimo ant 
kaktos krašto. Apskritas veidas atrodo plokščias. Modeliuojant tokiam veidui šukuosenas, 
daugiausia dėmesio reikia skirti tam, kad būtų sudarytas truputį pailgo, artimo ovaliam, 
veido įspūdis. Tinka aukšta šukuosena su tiesiais arba įstrižais kirpčiukais. Šukuosenos silu-
etas, į ją žiūrint iš priekio, turi būti apversto kūgio formos, kurio viršūnė – smakras. Ausys 
gali būti neuždengtos arba uždengtos, tačiau reikia atsiminti, kad šiuo atveju jos uždengia-
mos tiesiais plaukais. Šukuosenoje turi vyrauti vertikalios linijos. Trumpas šoninis skyri-
mas, įstriži kirpčiukai, truputį garbanoti plaukai taip pat padeda užtušuoti pernelyg didelį 
veido apvalumą.

1 pav.

2 pav.
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1 pav.

2 pav.

Nerekomenduojamos šukuosenos

Horizontalios linijos, šukuosenos be kirpčiukų, žemos šukuosenos, skyrimai per vidurį, 
lygiai į viršų sušukuoti plaukai visai atidengia veidą ir išryškina jo trūkumus. Netinka apva-
laus silueto, panašios į veido formą šukuosenos.

Kvadratinis veidas (3 pav.)

Rekomenduojamos šukuosenos

Kvadratiniam veidui būdingas platus apatinis žandikaulis, dėl kurio smakras atrodo 
sunkus, ir žandikauliui proporcinga kakta. Šio tipo veidai atrodo grubūs, kampuoti. 
Modeliuojant šukuoseną šio tipo veidui, reikia pasirinkti asimetriškas formas. Banguoti 
šukuosenos kontūrai aprėmina viršutinę veido dalį ir sušvelnina jo grubias linijas. Kirpčiukai 
perskiriami šone. Tai – svarbiausia skiriamoji asimetriškos šukuosenos detalė, kurią dar 
pabrėžia tai, kad šukuosenos kairės ir dešinės pusių plaukai yra nevienodo ilgio. Šio tipo 
veidui tinka tokia šukuosena, kurios pakaušio ir smilkinių dalių plaukai truputį papašyti. 
Ausys paliekamos šiek tiek atidengtos.

3 pav.

Nerekomenduojamos šukuosenos

Tankūs ilgi tiesių plaukų kirpčiukai pabrėžia plačiai išsikišusias pasmakrės dalis. Nuo 
veido sušukuoti plaukai atidengia jo netaisyklingas linijas. Aukštai pakėlus plaukus, šukuo-
sena pasidaro simetriška, ir dėl to atsiskleidžia visi šios formos veido trūkumai.
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Trikampis veidas (4 pav.)

Rekomenduojamos šukuosenos

Trikampiam veidui būdinga platūs skruostų iškilimai ir siauras smakras. Ilgi įstriži 
kirpčiukai pridengia didesniąją dalį kaktos ir prieina prie antakių linijos. Tankiausia kirp-
čiukų dalis eina truputį aukščiau tarpuakio. Šios šukuosenos plaukai pridengia tik viršu-
tinę ausų dalį. Formuojant šukuoseną, plaukai truputį papašomi. Galima daryti aukštą 
šukuoseną su tankiais tiesiais kirpčiukais. Smilkinių dalių plaukai šukuojami į viršų. Tiesūs 
kirpčiukai ir raitiniai viršugalvyje sudaro šukuosenos detalių ir linijų kontrastą. Taigi visa 
šukuosena sudaroma iš kontrastų, kurie gražiai derinasi su trikampe veido forma.

4 pav.

Nerekomenduojamos šukuosenos

Trikampiam veidui netinka šukuosena su labai trumpais kirpčiukais, lygiai sušukuoti 
smilkinių dalių plaukai, nes iš bendro šukuosenos fono išsiskiria skruostų iškilimai.

Pailgas veidas (5 pav.)

Rekomenduojamos šukuosenos

Pailgam veidui būdinga aukšta kakta ir ilgas smakras, dėl to susidaro įspūdis, kad 
veidas yra siauras ir ilgas. Tokios formos veidui labiausiai tinka ilgi tiesūs arba pusiau tiesūs 
kirpčiukai, kurių plaukai pereina iki antakių linijos. Šukuosenos plaukai turi būti tokio 
ilgio, kad eitų skuostų iškilimo lygiu. Ausis geriausia uždengti, tačiau ir neuždengus ausų 
šukuosena atrodys gražiai, žinoma, jeigu žemiau ausų bus matomi plaukai. Labai gražiai 
atrodo lengva puri šukuosena, kuri įrėmina veido ovalą. Sportinio stiliaus šukuosena tokio 
tipo veidui tinka tik tuo atveju, jeigu didelė kakta pridengiama vešliais ir ilgais kirpčiukais. 
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4 pav.

Šukuosenos šonai paplatinami, ir dėl to veidas atrodo ne toks ilgas. Asimetriški vešlūs kirp-
čiukai turi papildyti šukuoseną.

5 pav.

6 pav.

Nerekomenduojamos šukuosenos

Šukuosenos iš labai ilgų, beveik lygių plaukų ilgina veidą. Netinka šukuosena iš labai 
trumpų plaukų neuždengtomis ausimis, aukštai pakelti nuo kaktos plaukai.

Griežtų, kampuotų formų veidas (6 pav.)

Tai – trapecijos formos su iškiliais skruostikauliais veidas. Tokiems veidams tinka 
šukuosenos, kurios būdingos kvadratiniam veidui: švelninančios formas garbanėlės, purūs 
plaukai, raitiniai, asimetriškos detalės, įstriži kirpčiukai.
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3.1. ŠUKUOSENŲ MODELIAVIMO PAGRINDAI

Šukuosenų modeliavimas pati sudėtingiausia tema, sujungianti visas anksčiau išdės-
tytas temas. Šukuoseną reikia taikyti prie žmogaus figūros, veido formų, drabužių, atsižvel-
giant į defektus, madą, stilių, plaukų kirpimą bei spalvą ir bendrą ansamblį.

Modeliuojant šukuosenas, didelę reikšmę turi kirpėjo estetinis skonis, fantazija, kūry-
bingumas, modeliavimo principų žinojimas ir taikymas, darbo kokybė.

 
Technologinė kortelė

Šukavimai (proginiai, kasdieniniai)
Paslaugų vartotojų grupė: moterys, vyrai, vaikai.
Paslauga teikiama visiems vartotojams.
Paslaugos atlikimo etapai:
1. Klientas pasodinamas į kirpyklos kėdę;

2. Klientui su šampūnu išplaunama galva;

3. Rankšluosčiu nusausinami plaukai;

4. Uždedama kaklajuostė;

5. Uždedamas kirpimo peniuaras;

6. Uždedamos formavimo priemonės:

 � Šaknims putos ir / arba kitos standinančios priemonės;

 � Ilgiems plaukams per visą plaukų ilgį – aliejukas;

7. Plaukai džiovinami plaukų džiovintuvu, naudojant šepečius arba sukami suktu-
kais, žnyplėmis;

8. Šukuosenos sutvirtinimui naudojamas plaukų lakas arba kitos fiksuojančios 
priemonės;

9. Nuimamas peniuaras ir kaklajuostė. 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

MOKYTI TRUMPŲ IR ILGŲ PLAUKŲ ŠUKUOSENŲ 
MODELIAVIMO, DEKORAVIMO PRINCIPŲ IR 
TECHNOLOGIJŲ, SPECIALIZUOTŲ PASLAUGŲ 
TEIKIMO

03
Uždavinys
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Pagal šukavimo pobūdį šukuosenas galima suskirstyti į keturis pagrindinius tipus:

I tipas – atgalinis (1 pav.)
Tai – nuo kaktos atgal sušukuotų plaukų šukuosenos. Jos labiausiai paplitusios, tinka 

ir vyrams, ir moterims. Šias šukuosenas galima daryti ir iš ilgų, ir iš trumpų plaukų, dieni-
nes ir vakarines, dėl to jos ir yra populiariausios.

1 pav. Atgalinis

2 pav. Išcentrinis

II tipas – išcentrinis (2 pav.)
Visi plaukai nuo pakaušio centro šukuojami plaukų augimo kryptimi (kaip jie natūra-

liai auga). Šio tipo šukuosenos gali būti daromos iš įvairaus ilgio plaukų, todėl jos tinka ir 
vyrams, ir moterims. Tačiau, jei taip šukuojami ilgi plaukai, jų priekinę dalį reikia pakirpti 
(kirpčiukų linija).

VIII MODULIS. ŠUKUOSENŲ MODELIAVIMO IR
SPECIALIZUOTŲ KLIENTŲ POREIKIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

257Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



III tipas – koncentruotas (3 pav.)
Tai – nuo plaukų augimo krašto iki pakaušio centro sušukuotų plaukų šukuosenos. Šio 

tipo šukuosenoms plaukai turi būti gana ilgi. Taip šukuotis gali tik moterys.

3 pav. Koncentruotas

4 pav. Frontalinis

IV tipas – frontalinis (4 pav.)
Nuo plaukų augimo krašto prie kaklo kaktos link sušukuotų plaukų šukuosenos. 

Pakaušio apatinės, vidurinės ir viršutinės dalių plaukai turi būti ilgi, nes jie turi siekti viršu-
galvį ir pereiti į kirpčiukus. Šio tipo šukuosenos daromos labai retai, jos sudėtingos. Gražiau 
atrodo iš šviesių plaukų, tinka tik moterims.
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3 pav. Koncentruotas

4 pav. Frontalinis

MODELINIŲ ŠUKUOSENŲ KLASIFIKACIJA

PAGAL STILIŲ PAGAL PASKIRTĮ

Klasikinės Dieninės

Sportinės Vakarinės

Romantinės Proginės

Folklorinės Fantastinės

Istorinės

Pagal stilių:

1. Klasikinės – tai tikslių, griežtų linijų šukuosenos be koketiškų detalių. Papuošalai 
praktiški, griežti;

1 pav. 

2 pav.

2. Sportinės – tai patogios trumpų plaukų šukuosenos, dažniausiai lygių linijų;
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3. Romantinės – tai šukuosenos, padarytos naudojant koketiškas detales ir įvairius 
papuošalus; 

3 pav. 

4 pav. 

4. Folklorinės – tai romantinės šukuosenos su nacionaliniais elementais; 

5. Istorinės – tai šukuosenos pagal tam tikros epochos stilių ir madą. 

Pagal paskirtį:

1. Dieninės – tai paprastos, laisvos, lengvos, švelnios (minkštos) šukuosenos. Joms 
nenaudojami papuošalai (išimtis – šukos, segtukai). Labai svarbu išlaikyti stilių. 
Šių šukuosenų pagrindas – kruopščiai atliktas kirpimas; 

VIII MODULIS. ŠUKUOSENŲ MODELIAVIMO IR
SPECIALIZUOTŲ KLIENTŲ POREIKIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

260 Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



3 pav. 

4 pav. 

5 pav.

2. Vakarinės – dabar didelio skirtumo tarp dieninių ir vakarinių šukuosenų nėra, 
tačiau vakarinėse šukuosenose galimos sudėtingesnės linijos ir detalės, įvairus 
kirpčiukų apiforminimas, pastižo dirbinių ir papuošalų panaudojimas; 

6 pav.

3. Proginės – tai šukuosenos, rekomenduojamos ypatingoms, iškilmingoms, įsimin-
tinoms, jaudinančioms progoms. Šios šukuosenos vienkartinės ir parenkamos 
pagal amžių, aprangos stilių ir kitas žmogaus individualias savybes. Pagal tai deri-
nami ir šukuosenos puošimo elementai; 
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4. Fantastinės – tai šukuosenos, išreiškiančios kirpėjo kūrybinę mintį ir ypatingą 
meistriškumą. Norint sukurti tokią šukuoseną, būtina žinoti ankstesnius sti-
lius bei mokėti atlikti įvairius klasikinius siluetus. Jos kuriamos pagal numatytą 
temą, turi devizą arba jį išreiškia („Taikos balandis“, „Jūra“, „Kosmosas“, „Kobra“ 
ir kt.), gali būti nacionalinio ar istorinio pobūdžio. Tokiose šukuosenose galima 
disproporcija, ekscentriškos plaukų spalvos, įvairūs papuošalai, karkasai, pastižo 
dirbiniai ir kitos priemonės. 

7 pav.

8 pav.
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7 pav.

8 pav.

Šukuosenos kompozicija

Lot. compositio – sudėstymas, sukūrimas. Šukuosenos kompozicija – tai darnus ats-
kirų komponentų sujungimas į visumą tam tikra tvarka, sukuriant tam tikrą formą.

Svarbus šukuosenos kompozicijos požymis yra formos masės pusiausvyra, t. y. tokia 
jos būklė, kai visi elementai tarpusavyje subalansuoti.

Yra šeši šukuosenų komponavimo būdai (darnios kompozicijos sukūrimo priemonės): 
tapatybė, kontrastas, niuansas, ritmas, simetrija, asimetrija.

Tapatybė – visiškas formos vienarūšių elementų sutapimas (darnų ryšį šiuo atveju 
lemia visiškas panašumas). 

9 pav.

10 pav.

Kontrastas – aiški formos vienarūšių elementų priešingybė ir skirtumas;
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Niuansas – vos matomas perėjimas tarp vienarūšių elementų formos;

11 pav.

12 pav.

Ritmas – nuoseklus elementų derinimas arba pasikartojimas; 

Simetrija – visiškas vienos pusės linijų, detalių ir kitų elementų išdėstymo formos bei 
dydžio sutapimas su kita puse pagal simetrijos ašį (šukuosenos simetrijos ašimi priimta 
laikyti įsivaizduojamas vertikalias linijas, einančias per veido ir pakaušio vidurį).
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11 pav.

12 pav.

Asimetrija – skirtingas vienos pusės detalių ir elementų išdėstymas, dydis, forma bei 
linijos, palyginti su kita puse.

13 pav.

14 pav.

15 pav.
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Šukuosenos modeliavimo principai

Yra trys pagrindiniai modeliavimo principai:
1. Forma;
2. Siluetas;
3. Proporcija.

1. Šukuosenos forma

Forma – tai šukuosenos apimtis ir linijų kryptis. Kiekvienos šukuosenos forma turi 
atitikti jos paskirtį, kitaip tariant, kiekviena šukuosena turi būti funkcionali. Pavyzdžiui, 
sportininkams rekomenduojama trumpas kirpimas arba kitokia kompaktiškos formos 
šukuosena, be to, jiems tenka dažnai plauti plaukus, o trumpus plaukus lengviau džiovinti 
ir šukuoti.

Šukuosenų istorija pateikia daug šukuosenų formų pavyzdžių – paprastos ir pabrėžti-
nai racionalios, sudėtingos ir gausiai dekoruotos.

Analizuojant šukuoseną kaip apimtinę-erdvinę formą, pirmiausia reikia galvoti apie 
šiuos jos požymius:

1. Formos ir jos dalių geometrinis vaizdas;

2. Formos ir jos dalių dydis;

3. Formos ir jos dalių masė;

4. Spalva ir faktūra.

Masė – tai šukuosenos formos ir jos dalių (kirpčiukų, mazgo ir kt.) optinė kiekybė.
Šukuosenos sunkumas dažnai vertinamas pagal kokios nors detalės padėtį žmogaus 

veido atžvilgiu (pvz., mazgas viršugalvyje „spaudžia“ galvą, veidą, o toks pat ar net didesnis 
mazgas pakaušio apatinėje dalyje lengvina šukuoseną). 
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Šukuosenos formos elementai spalva ir faktūra turi svarbią reikšmę šukuosenos 
išvaizdai ir išraiškingumui.

Sąvoka „faktūra“ kirpėjo darbe reiškia pačių plaukų faktūrą ir šukuosenos paviršiaus 
pobūdį.

Plaukų, kaip medžiagos, faktūra labai svarbi (stori ar ploni, tvirti ar silpni ir kt.). Nuo 
to priklauso, ar pasiseks sukurti numatytą šukuosenos formą, ar linija bus įtempta, o ne 
suglebusi.

Į plaukų faktūrą atsižvelgiama ir kuriant paviršiaus faktūrą. Pavyzdžiui, iš plonų 
auksinės blondinės plaukų galima sukurti šukuoseną su lengvomis puriomis bangomis ir 
šukuoseną su „netvarkingais“ raitiniais bei garbanėlėmis. 

Tačiau šios detalės visai netiks šukuosenai iš storų, elastingų juodų plaukų. Tokiems 
plaukams reikia kompaktiškos monolitinės formos, detalės turi būti stambesnės, linijos 
griežtesnės, jeigu daromi raitiniai, jie turi būti tvirti, gerai (iki blizgesio) iššukuoti, garbanė-
lės beveik nedaromos. 

Labai svarbu, modeliuojant šukuosenas, atsižvelgti į plaukų spalvą ir atspalvį. Sumanus 
plaukų spalvos ir faktūros ypatybių panaudojimas kirpėjui suteikia labai dideles galimybes.
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2. Šukuosenos siluetas – tai plokštuminis regimasis formos vaizdas, tiksliai apibrėž-
tas kontūru. Visi siluetai skirstomi į tris grupes:

1. Skulptūrinis (a pav.) arba prigludęs siluetas, pakartojantis galvos formą. Jis 
išryškina ir jos privalumus, ir trūkumus; 

2. Dekoratyvinis (b pav.) siluetas, atitolęs nuo natūralių galvos linijų. Jis mas-
kuoja ir paslepia galvos formos trūkumus ir defektus – optiškai keičia galvos 
formą ir jos proporcijas kūno atžvilgiu; 

3. Pusiau prigludęs (c pav.) siluetas sujungia pirmosios ir antrosios grupių siluetų 
ypatumus.

Kad būtų patogiau apibūdinti šukuosenos siluetą, jis sutapatinamas su geometrine 
figūra.

3. Šukuosenos proporcija. Tai – darnus šukuosenos santykis su žmogaus išvaizda. 
Kirpėjų kuriamos šukuosenų formos glaudžiai siejasi su drabužiais, o kartu ir su žmogaus 
figūra, todėl kirpėjas turi turėti ir plastinės anatomijos žinių – išmanyti žmogaus figūros ir 
atskirų jos dalių proporcijas.Galvos formai ir veido tipui nustatyti naudojamos geometri-
nės linijos ir figūros. Modeliuojant šukuosenas, siekiama, kad šukuosena su veidu sudarytų 
ovalo formą.
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Ansamblis ir šukuosenos parinkimas

Ansamblis – tai atskirų komponentų tarpusavio derinimas ir jungimas į vieną meninį 
sumanymą (kūrinį).

Ansamblį sudaro apranga, avalynė, šukuosena, makiažas ir aksesuarai (papuošalai, 
rankinė, pirštinės, skrybėlaitė ir kt.)

Yra išskiriami šie ansambliai:
1. Dieninis;

2. Vakarinis;

3. Proginis arba iškilmingas.

Kurdamas bet kurį iš šių ansamblių, kirpėjas turi atsižvelgti į žmogaus individua-
lias savybes, darbo pobūdį, amžiaus ypatumus, temperamentą, estetinį skonį bei madą. 
Parinkdamas ir modeliuodamas šukuosenas, kirpėjas turi laikytis šių reikalavimų:

1. Teisingai nustatyti kliento tipą;

2. Būti pastabus, dėmesingas, mandagus ir taktiškas ne tik salone, bet ir kasdien 
bendraudamas;

3. Turėti regimąją atmintį ir fantaziją;

4. Išsiaiškinti šukuosenos paskirtį;

5. Nustatyti figūros, galvos bei veido defektus, žinoti ir sugebėti juos koreguoti;

6. Turėti estetinį skonį, meninę nuovoką ir žinoti mados kryptis;

7. Atsižvelgdamas į kliento individualias savybes, estetinį skonį, pageidavimus, 
požiūrį į madą bei plaukų struktūrą, parinkti tinkamą šukuosenos formą, kompo-
ziciją ir elementus;

8. Pritaikyti pažangiausią darbo techniką, naujausią kosmetiką ir technologijas;

9. Meniškai apiforminti šukuoseną;

10. Sukurti vieningą ansamblį.

Kirpėjas turi sukurti natūralumo iliuziją, palikdamas klientei galimybę improvizuoti. 
Pagrindinis šiuolaikinės šukuosenos akcentas – pačių plaukų grožis, jų žaismingumas.

Plaukų pašymo ir šiaušimo technika

Kirpėjo darbo kokybė priklauso nuo sugebėjimo techniškai atlikti garbanojimo, šuka-
vimo operacijas. Kiekviena plaukų šukavimo technika turi savo privalumų ir trūkumų ir 
naudojama atsižvelgiant į šukuosenos tipą bei formą, o svarbiausia į plaukų struktūrą.

Numačius tikslią būsimos šukuosenos formą ir detales, parenkama šukavimo tech-
nika. Modelinės šukuosenos gali būti nepašomos arba pašomos, šiaušiamos.
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Pašymas – tai plaukų sustūmimas specialiomis šukomis 2/3 visos sruogos pločio ir 
ilgio iš išorinės ir vidinės sruogos pusės prie odos.

Šiaušimas – tai plaukų sustūmimas prie odos iš vidinės sruogos pusės per pusę jos 
ilgio.

Atsižvelgdami į šukuosenos formą ir detales, pašome ir šiaušiame plaukus nevienodai. 
Prieš tai juos reikia gerai iššukuoti šepečiu ir šukomis pagal būsimos šukuosenos formą ir 
linijas.

Šukuosena su pašymu ar šiaušimu turi tvirtą pagrindą, yra patvari, ne masyvi, bet 
lengva ir puri. Padarius pašymą ar šiaušimą, plaukai turi būti šukuojami šepečiu pagal būsi-
mos šukuosenos detalių linijų kryptį, o vėliau įvairiomis šukomis meniškai išdėstomi.

1. Išvardykite šukuosenų senovės Egipte elementus.

2. Išvardykite šukuosenų senovės Graikijoje elementus.

3. Išvardykite senovės romėnų šukuosenų elementus.

4. Išvardykite viduramžių Europos šukuosenų elementus.

5. Išvardykite baroko stiliaus šukuosenų elementus.

6. Išvardykite rokoko stiliaus šukuosenų elementus.

7. Išvardykite ampyrinio stiliaus šukuosenų elementus.

8. Išvardykite romantizmo ir bydermejerio stiliaus šukuosenų elementus.

9. Parengti pateiktį ar pranešimą pasirinkta tema anglų kalba.

10. Išvardykite šukuosenų tipus.

11. Kokie pagrindiniai šukuosenų modeliavimo principai?

12. Išvardykite šukuosenų siluetus.

13. Išvardykite pagrindines veido formas.

14.  Kas būdinga apskritam veidui?

15. Kokia veido forma yra ideali?

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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3.2. ŠUKUOSENŲ DEKORAS

Šukuosenų papuošalai ir priedai

Kuriant menišką šukuoseną, svarbu papuošalai ir priedai.
Papuošalai: lankeliai, juostos, kaspinai, blizgantys šaliai, sagės, virvelės, dekoratyvi-

nės šukos, segtukai, karoliai, plunksnos, dirbtinių gėlių butonjerės, gyvos gėlės, tinkleliai, 
natūralių bei sintetinių plaukų puošmenos, dekoratyviniai žnybtukai ir smeigtukai, butafo-
riniai dirbiniai ir kt.

Priedai: visi natūralių ir sintetinių plaukų pluošto pastižo dirbiniai – šinjonai, sruogos, 
kasos, raitiniai.

Dekoratyviniai puošimo elementai neturi dengti daugiau kaip 30 proc. šukuose-
nos, negali būti masyvūs, sunkūs. Jie turi gražiai derėti su plaukų spalva, sudaryti darnią 
kompoziciją su šukuosena, neturi koncentruoti viso dėmesio, neleistina papuošalais pri-
dengti šukuosenos trūkumų, jie parenkami ir derinami skoningai, atsargiai bei saikingai. 
Papuošalai turi pabrėžti šukuosenos ypatingumą.

Priedams keliami tokie patys reikalavimai, kaip ir puošimo elementams. Juos deri-
nant ir apiforminant, reikia atsižvelgti į šukuosenos plaukų spalvą, siluetą, linijas, propor-
cijas ir darną. Aprangos, šukuosenos, makiažo ir visų papuošalų derinys turi sudaryti vie-
ningą ansamblį.
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Meninis šukuosenos apiforminimas

Meninis šukuosenos apiforminimas yra baigiamasis plaukų sušukavimo etapas, pagal 
kurį galima spręsti apie visą kirpėjo darbą.

Svarbiausias uždavinys meniškai apiforminant šukuoseną – jos individualumas, nors 
siluetas ir būtų standartinis, t. y. šukuosenos detalėmis paslėpti trūkumus ir išryškinti žmo-
gaus išorės privalumus.

Kirpėjas turi ne tik dirbti profesionaliai, bet ir turėti estetinį skonį, meninę nuovoką, 
šukuoseną padaryti originalią ir gražią, dirbti kūrybingai.

Meniškai apiforminant šukuosenas, reikia laikytis šių reikalavimų:
 � Šukuosenos siluetas ir kompozicija turi atitikti mados kryptį;

 � Šukuosena turi tikti prie veido ir atitikti visus proporcijų reikalavimus;

 � Šukuosena turi sudaryti vieningą stilių ir ansamblį;

 � Dekoratyviniai puošimo elementai neturi dengti daugiau kaip 30 proc. 
šukuosenos;

 � Modeliuojant šukuoseną ir parenkant jos detales, būtina atsižvelgti į plaukų 
spalvą;

 � Šukuosena turi atitikti paskirtį;

 � Būtina tinkamai parinkti plaukus dažančias, standinančias ir šukuoseną 
sutvirtinančias priemones;

 � Reikia tinkamai parinkti techniką ir technologiją;

 � Šukuosena turi būti patvari visais metų laikais ir oro sąlygomis;

 � Būtina išsaugoti natūralų plaukų blizgesį.
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3.2.1. Specializuotų kliento poreikių paslaugų teikimas

Dekoratyvinė kosmetika

 � Pavasario tipo moters makiažui naudojamos pudros pagrindas yra gelsvo, 
auksinio ar dramblio kaulo atspalvio. Lūpdažis – šviežių, aiškių ir šiltų pastelinių 
tonų. Švelniai rusva, persiko, koralo ar cinamono spalva. Šešėliai – pastelinių, 
prislopintų, ramių spalvų – šilta melsva, žalsva, rusva, gelsva, violetinė. Akių 
pieštukas – pilkas, rusvas, žalsvas, melsvas. Juodas netinka. Tušas – rudas, šiltos 
mėlynos ar žalios spalvos. Juodo nenaudokite. 

 � Vasaros tipo moters makiažui naudojama pudra – šviesi, natūrali, smėlio, 
neutralios raudonos spalvos. Lūpdažis – prislopinta raudona su kakavos ar slyvos 
atspalviu, arbūzo, avietės spalva. Šešėliai – švelnios, šaltos, pilkšvos pastelinės 
spalvos. Visi rausvi bei violetiniai tonai, natūralūs matiniai rusvi su pilkumo 
ar kakavos atspalviu, šviesūs rusvi, pereinantys į rausvumą. Vakarui – truputis 
rausvo ar melsvo blizgesio. Akių pieštukas – šviesiai ir tamsiai pilkas, šaltos žalios 
ar melsvos spalvos. Juodas netinka. Tušas – juodas arba mėlynas. 

 � Rudens tipo moters makiažui naudojama pudra – šiltų rudų tonų. Lūpdažis – šiltos 
raudonos, oranžinės, bronzinės, ar tamsios koralinės spalvos. Vakarui – spalvos 
ryškesnės, su auksiniu blizgesiu. Šešėliai – visi šilti žemės atspalviai, žalsva, 
samanų, oranžinė spalva su gelsvu atspalviu. Akių pieštukas – šiltos rudos, riešuto 
spalvos, tamsiai žalias, bet ne juodas. Tušas – rudas, tamsiai žalias, kartais juodas. 
Skruostų raudonio tonai turėtų būti artimi jūsų pasirinkto lūpdažio spalvai.

 � Žiemos tipo moters makiažui naudojama pudra – šviesi, dažnai balsva, smėlio 
spalvos. Lūpdažis – visi raudoni atspalviai išskyrus šiltus, pereinančius į geltoną, 
bronzinę spalvą. Rausvi, violetiniai tonai. Madinga tamsiai raudona, ruda kakavos 
spalva su vyšnios ar slyvos tonu. Šešėliai – pilka alyvinė, violetinė, žalsva, melsva, 
rausva (renkamasi pagal akių spalvą). Madingi natūralūs atspalviai – pelenų 
pilkumo, kakavos rudumo. Akių pieštukas – juodas, tamsiai pilkas, pilkai rudas, 
tamsiai mėlynas. Tušas – juodas, tamsiai mėlynas. Vakarui tinka truputis balto, 
ar melsvo blizgesio. 

Nustatyti veido formą, pritaikyti, suformuoti šukuoseną, ją dekoruoti.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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Manikiūro istorija

 � Egiptiečiai yra nagų priežiūros ir dažymo pradininkai. 3500 m. pr. Kr. faraonas 
Narmeris puikavosi chna dažytais nagais, delnais ir kulnais. Manikiūrą Europoje 
išpopuliarino vyras. Prancūzų karalius Lui Pylipas 1830 m. liepdavo tvarkyti jam 
nagus.

 � XIX a. pabaigoje europietės jau turėjo manikiūro įrankių rinkinius. Įrankiai buvo 
iš dramblio kaulo, aukso, sidabro, dėklai išmušti oda ar atlasu.

 � Senovės Kinijoje kilmingi vyrai ir moterys nešiojo ypač ilgus nagus. Tai buvo 
ženklas, kad jiems nereikia dirbti. 

 � Kai 1950 m. atsirado dirbtiniai nagai, jie tapo prieinami daugeliui moterų ir tapo 
madingi.

Saugus manikiūras

 � Saugaus manikiūro metodas, kai odelės pašalinamos jų nekarpant, o naudojant 
odelių minkštiklius – paprastas, patogus.

 � Saugi paslauga – tai paslauga, kurios teikimo metu ar po jos nesukeliama rizika 
žmogaus sveikatai (rizika sumažinama iki nepavojingo lygio).

SPA manikiūras

 � SPA – sanus per aqua – sveikata per vandenį – filosofija, pabrėžianti poilsį, 
raminimą, sveikatinimą.

 � Raminanti, atpalaiduojanti aplinka yra būtina SPA procedūros dalis.

Aparatinis manikiūras

 � Labiausiai tinka, kai reikia pataisyti nago formą ir palyginti jo paviršių, ypač 
jei nagai priauginti. Tačiau dažniau šis būdas naudojamas ne manikiūrui, o 
pedikiūrui.

Prancūziškas manikiūras

 � Prancūziško manikiūro filosofija yra sukurti gražius, natūralius nagus, kurie 
atrodytų elegantiški ir švarūs, nenaudojant jokių nagų priauginimui skirtų 
priemonių.
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Rankų priežiūrai ir manikiūrui reikalingos priemonės

 � Dezinfekuojanti medžiaga – tai antibakterinis skystis, naudojamas metalinių 
įrankių ir prietaisų dezinfekcijai.

 � Priemonės nagų odelių priežiūrai – šiuo metu manikiūro priemones gaminančios 
firmos siūlo milžinišką kiekį preparatų skirtų nagų odelių priežiūrai. Jas galima 
suskirstyti į kelias grupes:

Kutikulų minkštiklis. Šios priemonės pilamos į rankų ir kojų mirkymo voneles. Šių 
priemonių sudėtyje yra antiseptikų, aromatinių aliejų, vitaminų. Priemonės naudojamos 
atliekant klasikinį manikiūrą.

Priemonės, minkštinančios ir silpninančios kutikulų augimą. Tokio tipo priemonių 
sudėtyje yra vaistinės ir pieno rūgštys. Savo konsistencija šios priemonės būna žėlė, skystis, 
kremas ar pienelis. Šias priemones galima naudoti tiek vienas, tiek kaip papildą vonelėms. 
Jos labiausiai tinkamos biologiniam manikiūrui (kai odelės nėra karpomos).

Kutikulų minkštiklis ir maitintojas. Tai – pieneliai ir kremai, kurie dedami į šilto 
vandens vonelę, mirkant rankas. Šios priemonės idealiai tinka esant sausoms, pažeistoms 
odelėms, besisluoksniuojančiai nago plokštelei.

Priemonė kutikulų maitinimui. Nago plokštelės maitinimui ir sveikam augimui 
palaikyti naudojami pieneliai, kremai, kondicionieriai, aliejai, kaukės. 

Lakai bazės – nagų lako pagrindas – tai produktas, kuriuo dengiame nagą prieš lakuo-
jant įprastu spalvotu nagų laku, kad išvengtume natūralaus nago plokštelės pigmentacijos 
(ypač prieš lakuojant nagus tamsių atspalvių lakais).

Nagų vagelių lygintojas (ringe-filler) – tai produktas, kuris išlygina nago plokštelės 
nelygumus. 

Viršutinis nagų lako sluoksnis arba skaidrus lakas – tai priemonė naudojama tam, 
kad natūraliems nagams būtų suteikiamas blizgesys.

Lako skiediklis. Nagų laką galima skiesti specialiu lako skiedikliu, bet tai rekomen-
duojama daryti tik tais atvejais, kai lakas šiek tiek sutirštėjęs, tačiau dar nėra išdžiūvęs.

Nagų lako džiovikliai – tai purškiama ir lakuojama nagų laką džiovinanti priemonė, 
kuri paspartina lako džiūvimą.

Nagų lako valiklis – tai produktas, ištirpdantis ir pašalinantis nagų laką. Jo sudėtyje 
yra arba nėra acetono. Nagams labiau rekomenduojami nagų lako valikliai be acetono.

Priemonė, skaidrinanti nagų plokštelės spalvą – tai specialus nagų plokštelės švie-
sintojas, kuris šalina dėmeles ir balina nagus.

Rankų kremas arba balzamas – tai produktai, drėkinantys ir minkštinantys odą. Jie 
naudojami po manikiūro procedūros arba masažo metu.
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Įrankiai, reikalingi manikiūrui atlikti

Žnyplutės kutikuloms. Naudojamos manikiūro ir pedikiūro procedūrų metu kutikulai 
(odelei aplink nagus) pašalinti. 

Žnyplutės nagams naudojamos, kai klientas nori nusikirpti ilgus nagus. Tam, kad 
būtų greičiau, nagus galima žnyplutėmis pakirpti iki tinkamo ilgio, o po to dilde suteikti 
pageidaujamą formą. Žirklutės kutikuloms naudojamos kutikulai nukirpti. Ilgis – nuo 80 
mm iki 120 mm. Lenkta dalis suteikia galimybę geriau matyti kerpamą odelių paviršių. 
Renkantis žirklutes įsitikinkite, ar yra nedidelis tarpelis (LIUFTA) tarp ašmenų.

Šaukštelis. Šratinuko formos instrumentas su gale esančiu šaukšteliu. Šaukštelis 
naudojamas manikiūro metu odelių nuvalymui prie kutikulos ir po pačiu nagu, o taip pat 
atliekant pedikiūrą, kuomet kojos piršto nagas būna įaugęs.

Mentelė. Daugelis meistrų, atlikdami manikiūrą, naudoja metalinę mentelę, skirtą 
sugrubusiai kutikulos odelei atstumti ir jai išjudinti. 

Kirvukas. Atliekant klasikinį manikiūrą, odelei pakelti nuo nago paviršiaus ir laisvam 
krašteliui apvalyti naudojamas metalinis kirvukas. Kirvukas turi būti ne itin aštrus, todėl jis 
aštrinamas labai retai. Saugojimo ir priežiūros taisyklės tokios pat, kaip ir kietiems metali-
niams instrumentams.

Apelsinmedžio lazdelė. Tai – plona lazdelė plokščiu galiuku, kuris naudojamas kutiku-
lai atstumdyti ir lako likučiams, esantiems ties kutikula, pašalinti.

Šepetėliai lakui padengti. Ypač svarbu – šepetėlio forma. Paprastam lako padengimui 
ant nago nerekomenduojamas šepetėlis su skirtingo ilgio šereliais. 

Dildė – pagrindinis manikiūrininko darbo įrankis.
Poliruoklis švelnina nago paviršių.
Šepetėlis dulkėms nuvalyti pašalina nuo nagų smulkias dulkeles ir paruošia nagus 

lakavimui.
Pincetas padeda paimti smulkias detales, naudojamas nagų puošybai.
Manikiūro vonelė / indelis – joje galima patogiai mirkyti nagus.
Plastikinis dozatorius – patogi pagalbinė priemonė lako valikliui laikyti ir naudoti. 

Vienu dozatoriaus paspaudimu vatos tamponėlis prisisotina reikiamu valiklio kiekiu.
Korektorius – nagų lako valikliu užpildyta, rašiklį primenanti priemonė, skirta nevie-

toje užteptam lakui nuvalyti.
Dailės įrankis – juo lengva paimti įvairius smulkius papuošimus, skirtus nagams 

dekoruoti (pvz., akutes, džiovintas gėlytes ir kt.), atlikti šlapio lako nagų dailę. Taip pat jį 
galima naudoti drožiniams ant nagų atlikti.

Grąžtukas – įrankis, naudojamas padaryti skylutę nago plokštelėje nagų auskarams 
įverti.

Dirbtinis pirštas naudojamas kaip pagalbinė priemonė nagų dailės pavyzdžiams 
daryti. 
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Poliravimo dulkių siurblys susiurbia dulkius, kurios atsiranda dildant nagus. Gali 
būti naudojamas kaip pagalvėlė rankoms atliekant manikiūrą.

Tamponėliai, medvilninės pagalvėlės naudojamos lako likučiams nuvalyti.
Servetėlės – patiesiamos ant stalo atliekant manikiūrą.
Rankšluosčiai nusausina rankas ir nagus.
Stovas lakams – manikiūrininko patogumui lakai gali būti eksponuojami specialiame 

stove. Taip lakų buteliukai gražiai atrodo ir klientui lengviau pasirinkti pageidaujamą nagų 
lako spalvą.

Praktinė užduotis:
Nustatyti veido formą, pritaikyti, suformuoti šukuoseną, ją dekoruoti.
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KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „DĖKOJU UŽ VISKĄ“

Kirpėjo programoje modulio „Šukuosenų modeliavimo ir specializuotų kliento poreikių 
paslaugų teikimas“ žinių ir gebėjimų įtvirtinimas, vykdomas per komunikaciją, realizuoja-
mas kūrybiniame projekte „Dėkoju už viską“. Įtvirtinimo metu pristatomi įvairūs šiuolai-
kinės visuomenės komunikavimo būdai kirpėjo darbe, integruojamas profesinių vertybių 
ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame mokiniai demonstruoja gebėjimą susieti 
kompetenciją nustatyti klientų poreikius, teikti šukuosenų modeliavimo ir specializuotas 
paslaugas su profesinėmis ir asmeninėmis vertybėmis, atlieka patirties refleksiją ir įvertina.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI ĮGYTAS PROFESINES ŽINIAS IR 
GEBĖJIMUS KŪRYBINIAME INTEGRUOTAME 
PROJEKTE „DĖKOJU UŽ VISKĄ“

04
Uždavinys

TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus kūrybiniame projekte „Dėkoju už 
viską“.

UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Dėkoju už viską“ įgyvendinimo eiga;
3. Pristatyti įvairius šiuolaikinės visuomenės komunikavimo būdus kirpėjo darbe;
4. Aptarti dėkingumą kaip siektiną vertybę;
5. Atlikti ir įvertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

REZULTATAS – įtvirtintos modulio „Šukuosenų modeliavimo ir specializuotų kliento poreikių 
paslaugų teikimas“ mokymo elementų žinios ir gebėjimai.

Įtvirtinimo metodai. Kompetencijos įtvirtinimo formą ir būdą mokinys pasirenka 
individualiai. Galimi veiklos būdai: individualus arba grupinis darbas klasėje, individualus 
arba grupinis savarankiškas darbas (su konsultacija klasėje). Kūrybinio projekto forma yra 
laisvai pasirenkama: referatas, iliustravimas, demonstravimas, kompozicija ir kt. 

Praktinė užduotis. Mokiniai (individualiai arba grupėje) pasirenka kūrybinio projekto 
potemę, pavyzdžiui: „Dažniausios klaidos pristatant šukuosenas ir kirpimus“, „Šiuolaikiniai 
šukuosenų stiliai ir jų perteikimas fotografijose“. Projekto tikslas yra išsiaiškinti plaukų kir-
pimų bei šukuosenų vizualaus perteikimo klientams būdus bei to reikšmę kirpėjo darbe. 
Mokiniai gauna užduotį surinkti informaciją apie šukuosenų ir kirpimų pateikimo klien-
tui galimybes, praktiškai atlikti klientui modelinę šukuoseną ir gautą rezultatą perteikti 
fotografijomis bei paruošti rezultato išsamią analizę. Šiai užduočiai atlikti mokiniams siū-
loma išvyka į fotostudiją, kurioje mokiniai gali stebėti profesionalią fotosesiją, turi galimybę 
gauti praktinių žinių apie šukuosenų, kirpimų vizualaus perteikimo principus ir to reikšmę 
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profesionalaus kirpėjo darbui. Projekto metu mokiniai turi galimybę pabendrauti su įvai-
riais žmonėmis (fotografais, stilistais, visažistais, kirpėjais, modeliais, profesijos mokyto-
jais), gauti jų patarimų, žinių ir taip ugdyti dėkingumo dorybę.

Surinktą medžiagą mokiniai turi susisteminti ir paruošti pristatymą pasirinktu būdu: 
tai gali būti pranešimas naudojant skaidres, fotografijų, albumų pristatymas, vaidybinių 
situacijų paruošimas, referatas ir kt. Projekto pristatymo meto mokiniai turi argumentuoti 
potemės pasirinkimą, įvardyti kūrybinio projekto tikslą ir siekiamą rezultatą, išdėstyti pro-
jekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei buvo dirbama grupėje), 
įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panaudoti projekte, pasakyti, ką naujo 
patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti vertybines nuostatas, po projekto 
pristatymo, pateikiami refleksiniai savikontrolės klausimai, leidžiantys permąstyti įvyk-
dytą projektą vertybiniu požiūriu.

Įtvirtinimo vertinimo kriterijai: 

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Šiuolaikinės visuomenės komunikavimo būdų efektyvus pritaikymas renkant bei 
perteikiant informaciją;

3. Profesinių / žmogiškųjų vertybių perteikimas;

4. Dėkingumo vertybės išryškinimas.

5. Pristatymo aprašo išsamumas.
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS05
Uždavinys

TIKSLAS – atskleisti tikėjimo ir kūrybingumo vertybių įasmeninimo svarbą asmens darniam 
bei prasmingam gyvenimui ir darbui. 

UŽDAVINIAI:
1. Atlikti specialybinį segmentą, susiejant profesinius įgūdžius su tikėjimo ir kūrybingumo 

vertybėmis; 
2. Atlikti kūrybines užduotis, išryškinant pagarbų požiūrį į aplinką ir šalia esantįjį; 
3. Aptarti pagarbos žmogaus gyvybei, šeimai bei aplinkai svarbą, akcentuojant tikėjimo ir 

kūrybingumo vertybes, jų svarbą asmeninėje ir profesinėje veikloje. 

REZULTATAS – atskleista tikėjimo ir kūrybingumo vertybių įasmeninimo svarba asmens 
darniam ir prasmingam gyvenimui bei darbui, užpildomas individualus ugdymosi planas.

TEMA:

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS BENDRUOMENINIAME 
PROJEKTE „GERBKIME MOKYTOJĄ“

SKIRTA VALANDŲ:

108 

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Pirmųjų mokslo metų darbų, veiklų ir 
pasiekimų apibendrinimas; 

 � Tikėjimo ir kūrybingumo vertybių svarba 
asmeninėje ir profesinėje veikloje;

 � Kūrybinis specialybinio segmento atlikimas; 

 � Pagarba žmogaus gyvybei, šeimai bei 
aplinkai.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR FORMOS:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaizdo medžiagos, filmų peržiūra ir įžvalgos;

 � Diskusija;

 � Klausimai-atsakymai; 

 � Atvejų analizė. 

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

Apibendrinus pirmųjų mokslo metų darbus, veiklas 
ir pasiekimus, užpildyti individualią ugdymosi tra-
jektoriją (profesiniu, bendrakultūriniu ir vertybiniu 
aspektais).

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

Modulio mokymo medžiaga (priedai).

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

Savikontrolės klausimai (profesiniu, bendrakultūri-
niu ir vertybiniu aspektais).

BENDRUOMENINIS PROJEKTAS „GERBKIME MOK YTOJĄ“
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TERMINŲ ŽODYNAS

Banga – šukuosenos elementas, suspaustas pirštais, turintis įlinkimą ir keterą.
Dezinfekuojanti medžiaga – tai antibakterinis skystis, naudojamas metalinių įrankių 

ir prietaisų dezinfekcijai.
Dinamika – stačiakampės, trapecinės, kriaušės, svogūno formos, raitytos linijos 

šukuosenos formos.
Kalamisai – metalinis strypas plaukams garbanoti buvo naudojamas Senovės 

Graikijoje.
Kalamistra – kvalifikuota vergė, dariusi šukuosenas senovės Graikijoje, Romoje.
Karkasas – pagalbinė priemonė šukuosenai sukurti, gali būti įvairių formų, daromas 

iš įvairių medžiagų: vielos, popieriaus, vytelių ir t. t.
Ketera – aukščiausia bangos linija, nuo kurios plaukų sruoga keičia kryptį.
Kompozicija – tai darnus atskirų komponentų sujungimas į visumą tam tikra tvarka, 

sukuriant tam tikrą formą.
Kontrastas – aiški formos vienarūšių elementų priešingybė ir skirtumas.
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Modeliavimas – tai kūrybinis procesas, kurio metu sukuriami originalūs šukuosenų 
modeliai, šukuosena pritaikoma atsižvelgiant į žmogaus galvos, veido formas ir figūrą.

Niuansas – vos matomas perėjimas tarp vienarūšių elementų formos.
Pastižo gaminiai – gaminiai, naudojami šukuosenai dekoruoti, gaminami iš plaukų, 

siūlų ir t .t.
Pašymas – tai plaukų sustūmimas specialiomis šukomis 2/3 visos sruogos pločio ir 

ilgio iš išorinės ir vidinės sruogos pusės prie odos.
Pynimas – plaukų sruogų sukeitimas vietomis, sukuriant šukuosenos elementus.
Raitinys – vamzdelio arba spiralės formos plaukų sruoga, susukta suktukais arba žny-

plėmis į viją.
Ritmas – nuoseklus elementų derinimas arba pasikartojimas.
Simetrija – visiškas vienos pusės linijų, detalių ir kitų elementų išdėstymo formos bei 

dydžio sutapimas su kita puse pagal simetrijos ašį (šukuosenos simetrijos ašimi priimta 
laikyti įsivaizduojamas vertikalias linijas, einančias per veido ir pakaušio vidurį).

Skyrimas – elementas, kuris įvairiais būdais skiria plaukus į dvi dalis.
Šiaušimas – tai plaukų sustūmimas prie odos iš vidinės sruogos pusės per pusę jos 

ilgio.
Šukuosenų detalės (elementai) – atskiros dalys, iš kurių susideda šukuosena.
Tapatybė – visiškas formos vienarūšių elementų sutapimas (darnų ryšį šiuo atveju 

lemia visiškas panašumas).
Tresas – iš smulkių plaukų sruogelių ant siūlų supinti plaukai, ruošinys pastižo gami-

niams ir šukuosenos tūriui padidinti.
Virvelės – plaukų sruoga, tampriai susukta viena kryptimi.
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

IX MODULIS.
ĮVADAS Į DARBO RINKĄ

TIKSLAS – atskleisti pasirinktos profesijos ypatumus šiandieninės darbo rinkos kontekste, 
pagrindžiant vilties ir atvirumo vertybių reikšmingumą profesiniam tobulėjimui įgyvendinant 
bendruomeninį projektą „Mano gyvenimo Mokytojas“. 

UŽDAVINIAI:
1. Supažindinti su pasirinktos profesijos perspektyvomis darbo rinkoje.
2. Atskleisti vilties ir atvirumo vertybių reikšmingumą profesiniam tobulėjimui.
3. Įsivertinti asmeninius pasiekimus, parengiant kompetencijų aplanką. 

REZULTATAS – atskleisti pasirinktos profesijos ypatumai šiandieninės darbo rinkos kontekste, 
pagrindžiant vilties ir atvirumo vertybių reikšmingumą profesiniam tobulėjimui.

KIRPIMO SKYRIUS

MODULIO PAVADINIMAS:
Įvadas į darbo rinką

SKIRTA VALANDŲ: 108

MOKYMO(SI) TURINYS: 

 � Profesinės veiklos perspektyvos;

 � Darbo ieškos būdai ir galimybės;

 � Darbo vietos tvarkos ir taisyklės;

 � Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas;

 � Vilties ir atvirumo vertybės bei jų svarba 
profesinėje veikloje;

 � Savanorystės įgūdžių reikšmė profesinei 
veiklai (II kurso grįžtamasis ryšys).

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Praktinis darbas;

 � Savarankiškas darbas;

 �  Darbas grupėse;

 � Video/audio medžiagos žiūrėjimas ir klausymas;

 � Refleksija;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

Kompetencijų aplankas.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo medžiaga (priedai).

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai;

 � Praktinės užduotys;

 � Bendruomeninio projekto pristatymas.

Priedai: IX modulio ,,Įvadas į darbo rinką“ priedai.
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X MODULIS.
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS

TIKSLAS – pagilinti turimas profesines žinias ir gebėjimus teikiant ar parduodant paslaugas. 

UŽDAVINIAI:
1. Gilinti turimas profesines žinias ir gebėjimus patraukliai teikti paslaugas. 
2. Plėtoti kūrybiško paslaugos pardavimo / teikimo klientui žinias ir gebėjimus, kūrybiškai 

pristatyti paslaugą klientui. 
3. Įtvirtinti turimas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant kūrybinį integruotą projektą 

„Kuo galiu būti naudingas kitiems?“. 
4. Pasitelkus turimas profesines žinias ir gebėjimus, kokybiškai parduoti / teikti paslaugą 

klientui. 
5. Įtvirtinti turimas profesines žinias ir gebėjimus, realizuojant kūrybinį integruotą projektą 

„Dovanodami turtėjame“.
6. Įgyvendinti bendruomeninį projektą „Mylėkime Mokytoją“, pagrindžiant meilės ir 

atsakomybės vertybių svarbą kokybiškos paslaugos atlikimui.

REZULTATAS – pagilintos turimos profesinės žinios ir gebėjimai atsakingai ir kokybiškai 
parduoti ar teikti paslaugas. 

KIRPIMO SKYRIUS

MODULIO PAVADINIMAS:
Paslaugos pardavimas / teikimas

SKIRTA VALANDŲ: ~468

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Patrauklaus paslaugos pristatymo klientui 
modeliavimas;

 � Kūrybiško paslaugos pristatymo klientui 
planavimas, numatant galimų pristatymo 
formų ir priemonių įvairovę;

 � Kūrybinis integruotas projektas „Kuo galiu 
būti naudingas kitiems?“;

 � Paslaugos pardavimo / teikimo klientui 
bandymas / simuliacija;

 � Kūrybinis integruotas projektas 
„Dovanodami turtėjame“;

 � Bendruomeninis projektas „Mylėkime 
Mokytoją“.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Paskaita;

 � Diskusija;

 � Praktinis darbas; 

 � Savarankiškas darbas;

 � Darbas grupėse;

 � Simuliacija;

 � Modeliavimas;

 � Refleksija;

 � Pristatymas. 

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

Pagal pateiktus reikalavimus parduoti / suteikti 
paslaugą ir ją pristatyti.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo(si) medžiaga;

 � Literatūra pateikta mokymo medžiagoje.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Teorinių žinių vertinimas; (testas);

 � Praktinės užduotys; 

 � Bendruomeninio projekto pristatymas.
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Paslauga, skirtingai nuo prekės, yra neapčiuopiama. Tai – veikla, kurią vykdant atsi-
randa santykiai tarp paslaugos teikėjo ir kliento. Paslaugos išskirtinis bruožas yra tas, kad 
jos teikimo metu vyksta ir paslaugos vartojimas. Labai svarbus paslaugos teikimo procese 
yra kliento dalyvavimas: jo metu formuojami kliento įgūdžiai naudotis paslauga, didėja tiki-
mybė, kad poreikiai yra patenkinti ir gauta nauda, didėja kliento pasitenkinimas. 

Svarbu paslaugos teikimo metu dalintis kokybiškai paslaugai atlikti reikalinga infor-
macija, žiniomis, pastangomis. Tai turėtų inicijuoti paslaugos teikėjas. Klientas, bendra-
darbiaudamas su paslaugos teikėju, padeda įvertinti paslaugų poreikį, pritaikyti paslaugos 
formą ir pristatymą, sukurti dalį ar visas paslaugas. Taigi klientą galima laikyti bendru 
kūrėju arba daliniu darbuotoju, kuris savo pastangomis prisideda prie paslaugos teikimo. 
Aktyvus kliento dalyvavimas leidžia paslaugą pritaikyti individualiai kiekvienam klientui. 

Kūrybiškas verslas yra grindžiamas bendravimu ir bendradarbiavimu, diskusijomis ir 
pardavėjo / paslaugos teikėjo ir vartotojo / kliento darbu. Taigi teikiant paslaugą yra svarbu 
ne tik kokybiškas jos atlikimas, bet ir individualus pritaikymas / prisitaikymas prie kie-
kvieno kliento poreikių. 
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X MODULIS. 
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS

1.1. PATRAUKLAUS PASLAUGOS PRISTATYMO KLIENTUI MODELIAVIMAS

Suteikta įdomi, reikalinga informacija, išmintingas patarimas, atidus klientų pageida-
vimų išklausymas – patrauklios paslaugos suteikimo esmė.

1.1.1. Pagrindinė kirpėjo užduotis – sukurti klientui tinkančią ir patinkančią šukuo-
seną, tačiau šiandien vien to neužtenka – šukuosena turi būti madinga, derėti prie kliento 
figūros, stiliaus, gyvenimo būdo. Todėl kirpėjas turi būti ne tik savo profesijos žinovas, meni-
ninkas, bet ir psichologas.

Norint sukurti vientisą, harmoningą ir suderintą kliento(-ės) įvaizdį, reikia nustatyti, 
kurio tipo JIN ar JANG – jis (ji) yra. Klientui(-ei) apsilankius salone, reikia atkreipti dėmesį į  
figūrą, ūgį, eiseną, laikyseną.

Svarbu dėvimų rūbų, aksesuarų, šukuosenos stilius. Tai padeda išsiaiškinti kliento(-ės) 
stiliaus pagrindus ir sukurti tą stilių atitinkančią šukuoseną. 

Kirpėjas privalo gebėti per trumpą bendravimo laiką pažinti savo klientą.
Siūloma stiliaus nustatymo anketa („Beauty for all seasons“ firma):

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

GILINTI TURIMAS PROFESINES ŽINIAS IR 
GEBĖJIMUS PATRAUKLIAI TEIKTI PASLAUGAS

01
Uždavinys

Stiliaus nustatymo anketa

JIN JANG
1. Subtili, trapi Autoritetinga, oficiali ir 

valdinga

2. Švelni Stipri

3. Prislopinta 
4. Draugiška 
5. Nerūpestinga

Dominuojanti 
Santūri 
Pasitikinti

6. Neformali Formali

7. Nerūpestingai puošni 
arba nepuošni

Nepriekaištingai puošni

8. Spalvos šviesios, lengvos Spalvos tamsesnės, ryškios 
arba kontrastingos

9. Rūbuose vyrauja lanks-
čios linijos ir raštai

Rūbai kampuotų smailių 
tiesių linijų

10. Veido bruožai apvalūs Veido bruožai kampuoti
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6–10  punktai parodo klientės charakterio bruožus. Juos lengviausia suprasti tiesiogiai 
bendraujant,  aptariant šiandieninę madą, šukuosenas.

10 punktas parodo, kokią šukuoseną galite pritaikyti klientei (žr. VIII modulis, 2 
punktas).

1.1.2. Plaukų kirpimo, modeliavimo žinių ir gebėjimų gilinimas

Skulptorius, minkydamas molį ar gipsą, išgauna norimą formą ir paverčia meno kūri-
niu. Kirpėjo darbe skiriasi tik žaliava ir darbo įrankiai. Plaukų kirpimo meno terminai pana-
šūs į kitų meno šakų: forma, proporcija, linija, tekstūra, spalva ir kt.

Kompozicija – atskirų detalių harmoningas jungimas (derinimas) į vieną visumą; 
Viršūnė – aukščiausias galvos taškas (vieta, kur padėtos ant galvos šukos ją liečia); 
Balansas – dizaino elementų vienodumas; harmoningas elementų išdėstymas aplink 

centrinę ašį; 
Komponentas – atskira kompozicijos detalė (elementas);
Statmenas patikrinimas – baigiamoji kirpimo dalis, kai patikrinamas kirpimo tikslu-

mas naudojant statmeną patikrinimo liniją nuo kirpimo skyrimų; 
Tankumas – plaukų kiekis viename kv. cm.; 
Dizainas – formų, linijų ir ornamentų rinkinys, sukuriantis menišką vaizdą; 
Dizaino parinkimas – norimas galutinis rezultatas (nusprendžiama išsiaiškinus su 

klientu);
Dizaino elementai – pagrindiniai meniškos formos elementai: kontūro linija, teks-

tūra ir spalva; 
Kontūro linija – šukuosenos išorės ribos  arba išorinė linija; 
Forma – objekto išorės linijos ar paviršiaus apytikrė forma, kontūras (plaukų kirpime 

forma nusakoma trimatėje erdvėje); 
Spalva – vaizdinis efektas, kai šviesa atsispindi nuo tam tikro objekto;
Harmonija – elementų, turinčių vieną ar keletą bendrų požymių (bet ne visus), derinys; 
Progresija – didėjanti arba mažėjanti ilgių seka; 
Kryptis – linijos arba plokštumos trajektorija; 
Lygis – ilgio kategorija, nusakanti plaukų kritimo ilgį (plaukų kirpime išskiriami sep-

tyni ilgiai); 
Linija – taškų eilė;
Gradacijos kitimo linija – tai kampas, rodantis, kaip gradacija kinta ilgio atžvilgiu 

(skiriami trys pagrindiniai tipai – žemas, vidutinis ir aukštas); 
Masė – materijos kiekis bet kokiame kūne; 
Natūralus plaukų kritimas – tai natūrali plaukų padėtis, kurią suformuoja gravita-

cinė jėga; 

X MODULIS. 
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Lygiagretus kirpimas – kirpimo technika, kai sruoga kerpama lygiagrečiai skyrimui;
Nelygiagretus kirpimas – pirštų pakreipimas bet kokiu, tik ne stačiu kampu nuo 

skyrimo; 
Perimetras – apskritimo ilgis, uždaras kontūras arba išorinės ribos – plaukai aplink 

plaukų liniją; 
Saulės skyrimai – tai skyrimai, prasidedantys nuo aukščiausio galvos taško ir einan-

tys žemyn pagal galvos kontūrą – sukuriami trikampiai plaukų padalinimai; 
Plokštuma – bet koks plokščias paviršius;
Projektavimas – kampas, kuriuo kirpimo metu projektuojami plaukai galvos kontūro 

atžvilgiu:
Nulinis – prigludęs prie galvos paviršiaus; 
Aukštas – daugiau nei 60° ir mažiau kaip 90°; 
Vidutinis – daugiau nei 30° ir mažiau kaip 60°, vidutiniškai 45°;
Statmenas – plaukus atšukuojant 90° nuo galvos paviršiaus.
Geometrinė forma – uždaras tiesus arba kreivas išorinis šukuosenos kontūras; 
Gradacija – trumpėjanti plaukų progresija link viršugalvio, sukurianti aktyvizuotą  

struktūrą; 
Siluetas – išorinis objekto arba dizaino kontūras; 
Ilgėjanti forma – forma, kai plaukai ilgėja nuo viršugalvio link apatinės pakaušio 

dalies; 
Struktūra – plaukų ilgiai galvos kontūro atžvilgiu.

Trumpų plaukų kirpimas, modeliavimas
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Ilgų plaukų kirpimas, modeliavimas

Pusilgių plaukų kirpimas, modeliavimas
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1.1.3. Plaukų dažymo, modeliavimo žinių ir gebėjimų gilinimas

Darbo vietos paruošimas plaukų dažymui ir kliento konsultavimas

Šio etapo metu susipažįstama su  klientu, išanalizuojami jo pageidavimai ir plaukų 
esama būklė, tyrinėjami veido bruožai, o duomenys fiksuojami diagnostinėje kortelėje. 
Pokalbio metu galima išsiaiškinti kliento gyvenimo būdą, profesiją, temperamentą ir  pasi-
ryžimą naujovėms. Bendradarbiavimas ir pasitikėjimas tarp meistro ir kliento neatsiranda 
pirmą kartą, o yra nuolatinio darbo pasekmė. Kad taip įvyktų, pokalbyje su klientu turi atsi-
spindėti kirpėjo žinios apie vyraujantį stilių ir madą plaukų dažymo tema. Pastarojo meto 
plaukų dažymo mada tiesiogiai susijusi su kirpimo stiliumi ir forma, todėl pokalbis turi 
vykti kompleksiškai, įjungiant šukuosenų katalogų ir plaukų priežiūros analizę. Pokalbio 
metu reikia sužinoti:

 � Ar buvo dažyti plaukai? Jei taip, tuomet kada?

 � Kokios firmos dažais dažyti plaukai?

 � Kada paskutinį kartą plauta galva?

 � Kokios pageidautų spalvos ir kodėl?

 � Ar patiko buvusi spalva ir dažymo technika?

 � Kaip sekėsi prižiūrėti dažytus plaukus?

Panašūs klausimai turi būti užduoti pokalbio metu. Surinkti duomenys ir priimtas  
sprendimas padeda tiksliai ir teisingai pasirengti darbui ir kokybiškai atlikti numatytą 
procedūrą.

Dažydamas plaukus, kirpėjas turi suprasti, žinoti ir gebėti paaiškinti klientui plaukų 
dažymo procesą.

X MODULIS. 
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS

291Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



1.1.4. Cheminio plaukų sugarbanojimo apibūdinimas

Ilgalaikis cheminis plaukų sugarbanojimas – vienas iš praktiškiausių ir naudingiau-
sių sugarbanojimų būdų. Teisingai atliktas šis sugarbanojimas patenkina tiek kliento norus, 
tiek patį kirpėją. Cheminis sušukavimas gali padėti pasiekti tris estetinius dalykus:

1. Vešlumą (plaukų apimtį, tūrį, dydį). Dažnai plaukai būna nutįsę, prigludę, nes 
šaknys neturi natūralios jėgos. Apimties padidinimas yra siūlomas tuomet, kai 
norima suteikti šaknims stiprumo. Taip pasiekiama korekciniu ar daliniu sukimu 
ant 40–50 mm skersmens suktukų;

2. Tvirtumą;

3. Formą.

Ilgalaikio cheminio sugarbanojimo privalumai:
 � Šukuosena ilgiau išlaikoma; 

 � Taip sugarbanotus plaukus lengva tvarkyti namuose;

 � Ploni plaukai atrodo puresni;

 � Sunkūs, sunkiai tvarkomi plaukai tampa paklusnūs, juos lengva sušukuoti;

 � Nereikia papildomai šildyti;

 � Kirpėjas gali kontroliuoti sugarbanojimo stiprumą;

 � Įvairūs cheminio sugarbanojimo būdai;

 � Cheminis sugarbanojimas sudaro tiek vyriškų, tiek moteriškų šukuosenų 
pagrindą.

SVARBU! Priklijuotų ir priaugintų plaukų negalima garbanoti cheminiu būdu. 

Norėdami, kad plaukai būtų puresni, plaukų apimtis taptų didesnė, naudojame šiuos 
sugarbanojimo būdus:

1. Laikiną (fizinis, terminis metodai) – plaukai šukuojami džiovintuvu, žnyplėmis, 
suktukais, naudojant šukuoseną standinančias plaukų priemones – želė, putas, 
pienelius;

2. Ilgalaikį (cheminis metodas) – plaukai veikiami šarminiais, rūgštiniais preparatais.

X MODULIS. 
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Po garbanojimo:

 � Pakirpti plaukų galiukus;

 � Praėjus kelioms valandoms po cheminio sugarbanojimo, plaukus reikia 
praskalauti parūgštintu vandeniu (normaliai išplauti tik po 48 valandų);

 � Tą dieną nešukuoti plaukų (vėliau šukuoti retomis šukomis);

 � Dažyti plaukus tik po dviejų savaičių;

 � Nesinaudoti žnyplėmis, džiovintuvu;

 � Plaukus plauti tik specialiu šampūnu ir balzamu;

 � Jei plaukai yra nušviesinti, cheminio plaukų garbanojimo daryti nepatartina 
plaukai praras blizgesį, šiaušis, ims lūžinėti; 

 � Jei yra šviesintų sruogelių, cheminiu būdu veikti plaukus galima, tačiau prieš 
procedūrą  reikia ant šviesių sruogelių užtepti apsauginę priemonę.

Cheminio plaukų sugarbanojimo esmė ir principas

Cheminio sugarbanojimo esmę sudaro tai, kad, pasinaudojus visomis keratininių 
jungčių savybėmis, standus plaukas I etape veikiamas chemiškai – redukuojamas. II etape 
veikiamas fiziškai – deformuojamas mechaniškai ir veikiamas chemiškai – oksiduojamas, 
užfiksuojant plauko deformaciją (žiūrėti schemą).
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Priemonės, reikalingos chemiškai sugarbanotų plaukų priežiūrai:

 � Plauti plaukus geriausia ypatingai minkštu šampūnu plaukams arba šampūnu 
su kondicionieriumi. Plaukai mažiau lūžinėja, nes tampa elastingesni. Šampūnu 
muiluojama galvos oda ir plaukų šaknys. Ilgus plaukus pakanka išplauti 
šampūno likučiais, kurie teka žemyn nuo šaknų;

 � Naudojamos specialios ampulės plaukams, kurios naudojamos užtepant ant 
sausų plaukų ir iššukuojant; 

 � Kaukes dėti kas trečią ar ketvirtą plovimą;

 � Plaukus maitinti šiltu aliejumi.
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2.1. KŪRYBIŠKO PASLAUGOS PRISTATYMO KLIENTUI PLANAVIMAS, NUMATANT 
GALIMŲ PRISTATYMO FORMŲ IR PRIEMONIŲ ĮVAIROVĘ.

2.1.1. Kūrybiško paslaugos pristatymo klientui planavimas 

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

PLĖTOTI KŪRYBIŠKO PASLAUGOS PARDAVIMO 
/ TEIKIMO KLIENTUI ŽINIAS IR GEBĖJIMUS, 
KŪRYBIŠKAI PRISTATYTI PASLAUGĄ KLIENTUI 

02
Uždavinys

VERSLO PASISEKIMO ETAPAI

KLIENTAS

Kaina

Kirpyklos vieta

Techninė kokybė

Patarimo kokybė

Rūpinimasis klientu

Atmosfera

Įvaizdis

KIRPĖJAS

Techninė kokybė

Asmeninė kvalifikacija

Rūpinimasis klientu

Papildomas aptarnavimas

Rūpinimasis klientu

Atmosfera

Įvaizdis

2.1.2. Grožio paslaugos teikėjo žinios ir gebėjimai

Grožio paslaugos teikėjas išmano kirpyklų ir kirpėjo darbo vietos įrengimo sanitari-
nius higieninius darbuotojo reikalavimus, moka paruošti darbo vietą, atlikti klientų aptar-
navimo paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus, sudaryti aptarnavimo planą, profesinės 
etikos, psichologijos, bendravimo ir bendradarbiavimo principus, konfliktų dinamiką ir jų 
sprendimo būdus, geba integruotis į komandinę veiklą. Jis išmano kosmetikos priemonių 
ir medžiagų savybes, poveikį plaukams ir žmogaus organizmui, geba parinkti kosmetikos 
priemones ir medžiagas įvairioms plaukų priežiūros procedūroms. Grožio paslaugos teikėjas 
išmano elektrosaugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimus, pirmosios pagalbos 
teikimo nelaimingais atvejais veiksmus. Jis žino darbo įrankių, įrengimų bei kitų priemo-
nių paskirtį, konstrukciją, veikimo principus, laikymo būdus ir darbo jais taisykles. Grožio 
paslaugos teikėjas geba saugiai dirbti kirpėjo darbo įrankiais, įrengimais ir kitomis priemo-
nėmis, išmano įrankių ir kitų darbo priemonių dezinfekavimui naudojamas medžiagas bei 
naudojimo taisykles. Geba dezinfekuoti ir sterilizuoti įrankius ir kitas darbo priemones, tai-
syklingai kalbėti bei konsultuoti klientus, skaityti kosmetikos priemonių instrukcijas vals-
tybine bei užsienio kalbomis, atliekant kosmetinių medžiagų bei priemonių užsakymus ir 
plaukų priežiūros procedūras, naudoti informacines technologijas.
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2.1.3. Grožio paslaugų teikėjų paslaugų saugumas 

Grožio paslaugas teikiantys fiziniai ar juridiniai asmenys turi leidimą-higienos pasą 
šiai veiklai atlikti. 

Kosmetikos gaminiai, naudojami teikiant grožio paslaugas, turi atitikti teisės aktų 
reikalavimus. Jie turi būti naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir naudojimo 
instrukcijų. 

Grožio paslaugos vartotojui suteikiama informacija apie riziką, susijusią su paslaugų 
teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę kūno vietų, ypač suteikus A kategorijos paslaugą, 
priežiūrą. 

Grožio paslaugų teikėjas turi kiekvienos teikiamos grožio paslaugos aprašą (paslaugos 
teikimo technologijos proceso atlikimo – būdo ir priemonių – aprašymą). 

Paslaugų vartotojui pareikalavus, pateikiama informacija apie naudojamus instru-
mentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus, naudojamus kosmetikos gaminius, 
dažus, papuošalus.

Grožio paslaugų teikėjas turi įmonės pirmosios pagalbos rinkinį. Jo sudėtis ir apimtis 
turi atitikti teisės akto reikalavimus. Yra paskirtas už įmonės pirmosios pagalbos rinkinio 
priežiūrą ir jo papildymą atsakingas asmuo.

Patalpų, įrangos, įrankių, rankų dezinfekcijai naudojamos teisės akto nustatyta tvarka 
leistos naudoti priemonės.

Grožio paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos šalinamos kiekvieną dieną baigus 
darbą.

Vienkartiniai ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai, naudojami teikiant grožio 
paslaugas, išpakuojami klientui matant. Draudžiama pakartotinai naudoti vienkartinius 
instrumentus.

Teikiant paslaugą, kiekvienam paslaugų vartotojui naudojami švarūs, kitiems var-
totojams nenaudoti, ar vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės juostelės bei 
servetėlės.

2.1.4. Grožio paslaugų teikėjai teikia tik etiškas paslaugas

Kirpėjo etika
Gr. ethos – įprotis, paprotys.
ETIKA – gyvenimo menas, tai – žmogaus būties raiška.
Dirbti reikia taip, kad atliktas darbas teiktų estetinį pasigėrėjimą.
Darbas – pašaukimas. Pašaukimu yra vadinamas ir tas darbas ar veikla, kurio žmogus 

imasi tikėdamas turįs ypatingų gebėjimų juos atlikti ar ypatinga savo paskirtimi tokiu būdu 
tarnauti kitiems ir padaryti savo gyvenimą prasmingą. Tai gali tik „savarankiškas aš“ gebė-
jimų turintis žmogus.
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Kirpėjas parduoda paslaugą. Tai – socialinio darbo ir meno profesija, paremta etiniu 
elgesiu ir atsakomybės taisyklėmis:

1. Atsakomybė už teikiamų paslaugų kokybę;

2. Atsakomybė už individo, grupės ar bendruomenės gerovę.

Norint laikytis etikos normų, nepakanka noro ir geros valios – reikia ir žinojimo, išsi-
auklėjimo, išmokimo. Visose srityse profesinė etika reikalauja didesnio kūrybiškumo, aiš-
kaus savo paskirties suvokimo, pasitempimo, drausmės, sutelkto atidumo žmogui.

Profesija :

 � Plaukų kirpimas, šukavimas, cheminis apdorojimas;

 � „Rankos“.

Plaukų gydytojas:

 � Konsultacijos;

 � Produktų technologijos;

 � Plaukų problemos;

 � „Protas“.

Plaukų menininkas:

 � Plaukų dizainas;

 � Naujo stiliaus tendencijos;

 � Kūrybiškumo vystymas;

 � „Dvasia“.
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Psichologas:

 � Kaip išlaikyti klientą (kliento sutikimas, profesionalus pokalbis, vizito 
pabaigimas, laiko planavimas);

 � Kliento poreikių ir vilčių supratimas;

 � Salono darbuotojų elgesys (apranga, higiena, etiketas);

 � Susidorojimas su problemomis ir skundais.

Plaukų ekspertas:

 � Plaukų problemos: pleiskanos, plaukų iškritimas;

 � Identifikavimas, ar plaukai yra sveiki, ar pažeisti;

 � Pažeidimus sukeliantys faktoriai (perkaitinimas, cheminis apdorojimas, dieta, 
stresas, aplinkos veiksniai, kt.). 

BENDRAVIMAS SU KLIENTU

Ko jūs tikitės, ir ko tikisi klientas:

 � Pirmą įspūdį sukuriantys veiksniai; 

 � Aptarnaujančio personalo bendravimo įgūdžiai; 

 � Aptarnaujančio personalo profesinės žinios bei įgūdžiai; 

 � Prisiderinimas ir kliento tapimas lojaliu. 

Aptarnaujančio personalo bendravimo įgūdžiai:

 � Gebėjimas bendrauti su klientu; 

 � Pokalbio užmezgimas; 

 � Pokalbio plėtojimas; 

 � Pokalbio užbaigimas;

 � Akių kontaktas; 

 � Kvapas; 

 � Mandagumas. 

Aptarnaujančio personalo profesinės žinios bei įgūdžiai:

 � Asmeninis prisistatymas; 

 � Kliento plaukų struktūra ir teikiamos pirmenybės išsiaiškinimas; 

 � Veido forma, kūno sudėjimas, dirbamas darbas; 
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 � Amžius; 

 � Plaukų struktūra; 

 � Plaukų kritimas; 

 � Plaukų tankumas; 

 � Verpetai; 

 � Plaukų tamprumas / įsitempimas; 

 � Asmenybė;

 � Veiksmų plano aptarimas; 

 � Trokštamo rezultato įsivaizdavimas. 

Kreipimasis:

 � Jūs ir vardu;

 � Arba p. daktare, ar titulu, jei žinote. 

Pokalbio temos:

 � Kultūra;

 � Mada;

 � Sportas;

 � Patiekalai ir gėrimai;

 � Kelionės apskritai;

 � Vakarėlio tema;

 � Vakarėlio šeimininkai, kuriuos abu pažįstate;

 � Asmenybės, asmenys, kuriuos abu pažįstate (tik neapkalbinėkite jų);

 � Matytas spektaklis;

 � Neseniai skaityta knyga. 

Pokalbio temos-tabu:

 � Politika, partijos, politinės peripetijos ir aršiai diskutuojamos aktualijos; 

 � Religija, bažnyčia, tikėjimas; 

 � Ligos, ligoninės, skausmas; 

 � Pinigai; 

 � Mirtis; 

 � Rasė;

 � Seksualinė orientacija.
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 Dėmesingo elgesio taisyklės:

 � Būk dėmesingas; 

 � Pripažink kitus;

 � Galvok apie kitus gerai;

 � Klausykis;

 � Būk atsižvelgiantis;

 � Kalbėk maloniai; 

 � Nekalbėk piktu tonu; 

 � Pripažink ir pagirk; 

 � Gerbk net švelnų „ne“;

 � Gerbk kitų žmonių nuomonę; 

 � Galvok apie kūno kalbą;

 � Būk malonus, pritariantis; 

 � Nurimk (patylėk, jei susierzinai); 

 � Gerbk kitų žmonių laiką; 

 � Atsiprašyk nuoširdžiai; 

 � Prisistatyk; 

 � Venk asmeniškų klausimų;

 � Rinkis mandagumą (Choosing Civility – The 25 Rules of Comideraikm Conduct by Dr. 
P. M Forni).

Veiklos plėtra:

 � Klientų atsiliepimai; 

 � Paslaugų kainoraštis; 

 � Produktų demonstravimas; 

 � Logo (jei tai – salonas); 

 � Straipsniai, patarimai; 

 � Dalyvavimas profesiniuose renginiuose; 

 � Dalyvavimas renginiuose ir kontaktai.

 
KĄ BŪTINA ATSIMINTI:

 � Klientas moka už paslaugą ir tikisi gauti dėmesį, šypseną, pagarbą, padėką, kad 
pasirinko jūsų saloną;
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 � Klientas bus patenkintas, jeigu jūs suteiksite jam įdomią ir reikalingą 
informaciją, išmintingai patarsite;

 � Suprasite jo pageidavimus;

 � Atidžiai išklausysite jo pretenzijas;

 � Atsiprašysite, jei padarėte klaidų, sugaišinote.

Klientas:

 � Nesvarbu, ką jūs galvojate ir kaip jaučiatės, jis atėjo į saloną patenkinti savo 
poreikių;

 � Turi teisę nekreipti dėmesio į jūsų nuotaiką, sveikatos būseną, poreikius;

 � Jeigu jūs tikitės tik kultūringų ir mandagių klientų, tai sugadinsite savo nervus;

 � Žmonės būna įvairūs, ir jūs neturite bandyti jų perauklėti;

 � Kiekvienas jūsų klientas nusipelnė gero aptarnavimo ir šypsenos;

 � Kuo labiau patenkinti jūsų klientai, tuo lengviau jums bus dirbti, tuo daugiau 
klientų sulauksite ir daugiau uždirbsite;

 � Kai gera kitiems, bus gera ir jums.

2.1.5. Grožio paslaugų teikėjas žinios ir gebėjimas konsultuoti klientus

Geros žinios, kaip sąveikauja plaukai ir galvos oda leidžia labiau suprasti, kokius 
plaukų priežiūros produktus rekomenduoti klientui, kaip juos naudoti.

Šerdis – jos gali nebūti plonuose plaukuose;
Žievė – skaidulinė struktūra (užima didžiąją plauko dalį, ją sudaro cisteino molekulių 

grandinėlės ir melanino pigmentai, kurie nulemia plaukų šviesumą ir spalvą);
Išorinė odelė (kutikula) – sudaryta beveik vien iš keratino, jos priežiūra yra labai 

svarbi;
Plaukų struktūros skirtumai – apvalūs, ovalūs, plokšti plaukai (priklauso nuo etninės 

kilmės). Kiekvienas žmogus turi nuo 100 000 iki 150 000 plaukų. Plaukų augimo greitis yra 
nuo vieno iki vieno su puse cm per mėnesį. Per dieną normalu netekti nuo 40 iki100 plaukų.

Plaukų augimo fazės. Plauko augimas yra cikliškas ir susideda iš trijų fazių:
1. Anagenas – augimo laikotarpis (vyksta nuo trejų iki aštuonerių metų, ilgiau 

moterims);

2. Katagenas – pereinamasis laikotarpis (vyksta apie tris savaites. Tai – periodas, 
kurio metu plauko augimas lėtėja ir sustoja, svogūnėlis atsiskiria nuo papillos ir 
suskyla į dalis);

3. Telogenas – poilsis (gali slinkti plaukai, nes išstumiamas senas, pieš tai netekęs  
svogūnėlio, plaukas. Ši fazė tęsiasi apie du mėnesius).
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Galvos oda:
Epidermis – raginis, išorinis sluoksnis (sudaro keratinocitai ir melanocitai);
Derma – jungiamasis audinys. Jame yra daug kraujagyslių ir nervinių rezginių;
Hipoderma – riebalinis audinys, sudarytas iš lipocitų, riebalinių ląstelių, kuriose kau-

piasi riebalai (lipidai).

Veiksniai, nulemiantys galvos odos riebumą

Riebi galvos oda, riebūs plaukai

Riebalinės liaukos, esančios dermoje, išskiria riebalus, kurie tepa ir padengia apsau-
gine plėvele visą odą ir plaukus. Per didelis riebalų kiekis padaro galvos odą riebią, o plaukus 
– riebius ir sunkius.

Priežastys: 
 � Hormonai (hormoninės kilmės cheminės reakcijos);

 � Vidinės (stresas, depresija, blogas virškinimas arba tam tikri medikamentai);

 � Išorinės (cheminiai teršalai, netinkamos procedūros).

Riebi galvos oda, sausi plaukai

Kartais galvos oda gali būti labai riebi, o plaukai, pažeisti įvairių išorinių priežasčių, 
likti sausi ir negyvi.

Galvos oda būna riebi nuo per didelės riebalinių liaukų sekrecijos. Tai lemia keli 
veiksniai: 

 � Vidiniai (hormonai);

 � Išoriniai (nesveikas gyvenimo būdas, netinkamai parinktos plaukų priežiūros 
priemonės, aplinkos užterštumas).

Plaukų išsausėjimą lemia kiti išoriniai veiksniai: perkaitinimas, cheminių prepa-
ratų poveikis, mechaninis pažeidimas, saulė, vėjas ir kt.

Sausa galvos oda, sausi plaukai

Galvos odos paviršius ir plaukai yra padengti apsaugine hidrolipidine plėvele, kuri 
apsaugo nuo išsausėjimo ir suteikia blizgesį. Kai riebalų sekrecija yra nepakankama, hidro-
lipidinis sluoksnis pranyksta. Galvos oda ir plaukai išsausėja, plaukai tampa trapūs ir 
lūžinėja.

Priežastys:
 � Vidinės (skydliaukės hormonų trūkumas);

 � Išorinės (šiluminis pažeidimas, pvz., perkaitinimas šukuosenos darymo metu, 
cheminis pažeidimas, mechaninis pažeidimas).
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Pleiskanos

Kaip ir visa kūno oda, galvos oda nuolat atsinaujina. Paviršinės mirusios ląstelės 
palengva ir nepastebimai atsiskiria nuo odos kaip žvyneliai. Kai procesas pagreitėja, atsi-
randa pleiskanų.

Priežastys:
 � Vidinės (brendimas, grybelis, perteklinis epidermio ląstelių dauginimasis);

 � Išorinės (netinkamų plaukų priežiūros priemonių naudojimas, stresas, 
nesubalansuota mityba ir kt.). 

Gali būti dvejų tipų pleiskanojimas: 
 � Sausa galvos oda su sausom pleiskanom. Sausoje galvos odoje pleiskanos yra 

labai smulkios ir nelimpa prie galvos odos, krenta ant pečių;

 � Riebi galvos oda su riebiom pleiskanom. Riebioje, dažnai  linkusioje į uždegimus, 
pleiskanos sulimpa ir formuojasi sankaupos.

Jautri, linkusi į uždegimus galvos oda, trapūs plaukai

Galvos odos jautrumas gali būti laikinas arba nuolatinis. Pasireiškia: niežėjimu, parau-
dimu. Padidintu jautrumo pojūčiu.

Priežastys:
Vidinės (stresas, nuovargis, hormonų sutrikimai);
Išorinės (aplinkos poveikis, netinkamos plaukų priežiūros priemonės).

Slenkantys plaukai

Normalu, kad per dieną iškrenta nuo 40 iki 100 plaukų, vietoje jų atauga nauji. Jeigu 
plaukų slinkimas suaktyvėja, turi būti nustatyta to priežastis.

Galima išskirti du skirtingus plaukų slinkimo tipus:
Reaktyvusis (priežastys: stresas, pervargimas, nesubalansuota mityba, nėštumas, psi-

chologinis šokas, operacijos, medikamentai); 
Progresyvusis (priežastys: hormonai, paveldimumas).

Plaukų žilimo priežastys

Plaukų spalvą nulemia plaukų pigmentai – melanocitai. Teigiama, kad anksčiau laiko 
pražilę plaukai atspindi esamus sveikatos sutrikimus. Plaukai rodo kraujo kokybę ir inkstų 
stiprumą. Stiprinti kraują ir inkstus gali jūržolės, juodosios sezamo sėklos, dilgėlių arbata. 
Ilgos ir varginančios dietos gali paveikti plaukų būklę. Tačiau niekas negali sustabdyti 
plaukų žilimo, nes tai – fiziologinis procesas, vykstantis mažėjant melanocitų aktyvumui. 
Galiausiai jie nustoja gaminti pigmentą, o plaukai tampa žili. Plaukai gali pražilti ir dėl 

X MODULIS. 
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS

303Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



vitiligo ligos (baltmės), kai oda netenka melanocitų, atsiranda baltų dėmių ir priešlaiki-
nių žilų plaukų. Anksti pražilti gali moterys dėl ankstyvos menopauzės. Ankstyvą žilimą 
lemia ir autoimuninės ligos (pvz., piktybinė mažakraujystė). Kartais, veikiant nepalankiems 
veiksniams, pigmentas staiga nebeišskiriamas arba sustabdomas plauko šerdies baltymo. 
Veikiant stipriam stresui, pražilti galima ir per naktį. Tai paaiškinti galima moksliškai. 
Plauko viduje yra vadinamasis meduliarinis sluoksnis, šerdis, labai plonas pratakas, kuriuo 
cirkuliuoja skystis. Neuropeptidai, kuriuos organizmas išskiria stresinėje situacijoje, krau-
jagyslėmis pasiekia plauko svogūnėlį. Tada per centrinį kanalą jie prasiskverbia į plauko 
šerdį ir pažeidžia cheminį ryšį, jungiantį melaniną ir baltymą, pigmentas greitai sunyksta, 
išsiplauna, plaukai pražyla.
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KŪRYBINIS  INTEGRUOTAS PROJEKTAS „KUO GALIU BŪTI NAUDINGAS KITIEMS?“

Kirpėjo programoje modulio „Paslaugos pardavimas / teikimas“ žinių ir gebėjimų įtvir-
tinimas, vykdomas savanoriaujant, realizuojamas kūrybiniame integruotame projekte „Kuo 
galiu būti naudingas kitiems?“ Įtvirtinimo metu pristatomi savanorystės ir gerumo akcijos 
darbai, integruojamas profesinių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, kuriame 
mokiniai demonstruoja gebėjimą susieti įgytas kompetencijas su asmeninėmis ir profesi-
nėmis vertybėmis, atlieka patirties refleksiją ir įsivertina.

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

ĮTVIRTINTI TURIMAS PROFESINES ŽINIAS 
IR GEBĖJIMUS, REALIZUOJANT KŪRYBINĮ 
INTEGRUOTĄ PROJEKTĄ „KUO GALIU BŪTI 
NAUDINGAS KITIEMS?“

03
Uždavinys

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus savanoriaujant 
kūrybiniame integruotame projekte „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;
2. Supažindinti su kūrybinio integruoto projekto „Kuo galiu būti naudingas kitiems?“ 

įgyvendinimo eiga;
3. Pristatyti savanorystės ir gerumo akcijos darbus;
4. Pagrįsti darbštumą, kaip siektiną vertybę;
5. Atlikti ir įvertinti kompetencijos įtvirtinimą. 

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai. 

Įtvirtinimo metodai. Kompetencijos įtvirtinimo formą ir būdą mokinys pasirenka 
individualiai. Galimi veiklos būdai: individualus arba grupinis darbas klasėje, individualus 
arba grupinis savarankiškas darbas (su konsultacija klasėje). Kūrybinio integruoto projekto 
pristatymo forma yra laisvai pasirenkama: referatas, iliustravimas, demonstravimas ir kt. 

Įtvirtinimo praktinė užduotis. Mokiniai gauna užduotį suorganizuoti Centro ben-
druomenei gerumo akciją, kurios metu akcijos dalyviams atlieka šukuosenų modeliavimo 
ir specializuotas paslaugas. Akcijos eiga fotografuojama, filmuojama, o vėliau peržiūrima, 
aptariama ir įvertinama, išryškinant savanorystės svarbą. Projekto metu mokiniai turi 
galimybę analizuoti darbštumo vertybės svarbą kirpėjo darbe bei praktiškai ugdyti šią 
savybę. Įgytą patirtį mokiniai turi susisteminti ir paruošti 10–15 min. pristatymą pagal 
pasirinktą potemę (pavyzdžiui, „Aš – profesionalus kirpėjas, šukuosenų modeliavimo ir 
specializuotų paslaugų teikėjas“, „Savanorystės reikšmė profesionalumo tobulinimui“) pasi-
rinktu būdu: tai gali būti pranešimas naudojant skaidres, fotografijų, filmuotos medžiagos 
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demonstravimas ir kt. Projekto pristatymo metu mokiniai turi argumentuoti potemės pasi-
rinkimą, įvardyti kūrybinio integruoto projekto tikslą ir siekiamą rezultatą, išdėstyti pro-
jekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei buvo dirbama grupėje), 
įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panaudoti projekte, pasakyti, ką naujo 
patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti vertybines nuostatas, po projekto 
pristatymo pateikiami refleksiniai savikontrolės klausimai, leidžiantys permąstyti įvyk-
dytą projektą vertybiniu požiūriu.

Įtvirtinimo vertinimo kriterijai: 

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Profesinių / asmeninių vertybių perteikimas;

3. Darbštumo vertybės išryškinimas;

4. Pristatymo aprašo išsamumas.
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGIJIMAS

PASITELKUS TURIMAS PROFESINES ŽINIAS IR 
GEBĖJIMUS, KOKYBIŠKAI PARDUOTI / TEIKTI 
PASLAUGĄ KLIENTUI

04
Uždavinys

3.1. PASLAUGOS PARDAVIMO / TEIKIMO KLIENTUI BANDYMAS / SIMULIACIJA

3.1.1.
Geba parinkti įrankius plaukams šukuoti, modeliuoti, moka jais naudotis, prižiūrėti; 
Išmano plaukų plovimo ir galvos masažo technologijas, geba teisingai plauti ir masa-

žuoti galvą;
Išmano pastižo gaminimo technologijas, moka juos gaminti ir panaudoti; 
Išmano plaukų priauginimo technologijas;
Išmano šalto bei karšto plaukų sušukavimų technologijas; 
Geba įvairiomis technikomis atlikti plaukų garbanojimus, tiesinimus, atlieka plaukų 

iššukavimą, paruošia plaukus modeliavimui. 
Geba modeliuoti plaukus po šalto ir karšto plaukų garbanojimo, dekoruoja sumode-

liuotus plaukus. 

3.1.2.  
Ieškant informacijos apie plaukų kirpimus, naujausias technikas ir technologijas, 

gebama naudotis informacinėmis technologijomis; 
Išmano įvairias plaukų kirpimų operacijas ir technologijas; 
Geba įvairiomis technikomis atlikti plaukų kirpimus.   

3.1.3. 
Išmano kirpėjo darbo įrankių, įrengimų, reikalingų plaukų dažymui paskirtį, kons-

trukciją, veikimo, naudojimo būdus;
Išmano paletės struktūrą, spalvų derinimo būdus, dažų receptų sudarymo principus;
Išmano plaukų dažymo technikas ir technologijas;
Geba sudaryti reikalingą dažų receptą pagal kliento poreikius, įvairiomis technikomis 

dažyti plaukus;
Išmano plaukams dažyti reikalingų kosmetikos priemonių pagrindines grupes, 

paskirtį, naudojimą;
Moka analizuoti kosmetikos priemonių rekomendacijas, aprašus, konsultuoti klientus 

užsienio kalba;
Moka rasti informaciją internetinėje erdvėje;
Geba dažyti plaukus įvairiomis technologijomis ir technikomis.
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3.1.4.
Moka nustatyti plaukų būklę;
Moka įvairiomis technikomis sukti plaukus suktukais;
Pagal plaukų ilgį ir laukiamą rezultatą moka parinkti ilgalaikio (cheminio) garbano-

jimo būdą; 
Žino cheminių medžiagų poveikį;
Geba atlikti ilgalaikį (cheminį) plaukų garbanojimą, tiesinimą įvairiomis technikomis 

ir technologijomis;
Geba tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti plaukus po atliktos procedūros.

3.1.5. 
Žino šukuosenų tipus, paskirtį, modeliavimo principus ir technologijas;
Geba modeliuoti trumpų, ilgų plaukų šukuosenas, pritaikant prie veido formos, kliento 

stiliaus, poreikių, moka dekoruoti pagal numatytą tikslą.

1. Išvardykite JIN stiliaus moters požymius.

2. Kada ir kaip atliekamas rankų plovimas kirpyklose?

3. Kaip dažnai reikia šalinti grožio paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas?

4. Kaip turi pasielgti kirpėja su panaudotomis vienkartinėmis pirštinėmis?

5. Išvardykite savarankiško kirpėjo elementus.

Integruota modulio užduotis:

Sumodeliuokite pelningos, patrauklios kirpyklos (salono) sistemą.

SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI / UŽDUOTYS
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ĮTVIRTINTI TURIMAS PROFESINES ŽINIAS 
IR GEBĖJIMUS, REALIZUOJANT KŪRYBINĮ 
INTEGRUOTĄ PROJEKTĄ
„DOVANODAMI TURTĖJAME“

05
Uždavinys

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮTVIRTINIMAS PER VEIKLĄ

KŪRYBINIS INTEGRUOTAS PROJEKTAS „DOVANODAMI TURTĖJAME“

Kirpėjo programoje modulio „Paslaugos pardavimas / teikimas“ žinių ir gebėjimų 
įtvirtinimas, vykdomas savanoriaujant, realizuojamas kūrybiniame integruotame projekte 
„Dovanodami turtėjame“. Įtvirtinimo metu pristatoma savanorystė, kaip savęs pažinimo ir 
realizavimo būdas, integruojamas profesinių vertybių ugdymas ir įgyvendinamas projektas, 
kuriame mokiniai demonstruoja gebėjimą susieti kompetenciją teikti / parduoti paslaugas 
su asmeninėmis ir profesinėmis vertybėmis, atlieka patirties refleksiją ir įsivertina.

X MODULIS. 
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS

Įtvirtinimo metodai. Kompetencijos įtvirtinimo formą ir būdą mokinys pasirenka 
individualiai. Galimi veiklos būdai: individualus arba grupinis darbas klasėje, individualus 
arba grupinis savarankiškas darbas (su konsultacija klasėje). Kūrybinio projekto forma yra 
laisvai pasirenkama: referatas, iliustravimas, demonstravimas, kompozicija ir kt. 

Įtvirtinimo praktinė užduotis. Mokiniai gauna užduotį suorganizuoti gerumo akciją 
Centro bendruomenės nariams. Akcijos tikslas – savanorystės pagrindu atlikti akcijos daly-
viams (vyrams) plaukų kirpimą ir šukavimą. Gerumo akcija filmuojama ir fotografuojama, 
o vėliau peržiūrima, aptariama ir įvertinama. Įgytą patirtį, nuotraukas, filmuotą medžiagą 
mokiniai turi susisteminti, apipavidalinti ir paruošti 10–15 min. pristatymą pagal pasi-
rinktą potemę (pvz., „Anglų dendžio šukuosenos“, „Šių metų vyrų šukuosenos ir tendenci-
jos ateinantiems metams“), pasirinktu būdu: tai gali būti pranešimas naudojant skaidres, 
fotografijų, filmuotos medžiagos demonstravimas ir kt. Projekto pristatymo metu moki-
niai turi argumentuoti potemės pasirinkimą, įvardyti kūrybinio projekto tikslą ir siekiamą 

ĮTVIRTINIMO TIKSLAS – įtvirtinti įgytas profesines žinias ir gebėjimus savanoriaujant 
kūrybiniame integruotame projekte „Dovanodami turtėjame“.

ĮTVIRTINIMO UŽDAVINIAI:
1. Apibendrinti įtvirtinamas žinias ir gebėjimus;
2. Supažindinti su kūrybinio projekto „Dovanodami turtėjame“ įgyvendinimo eiga;
3. Pristatyti savanorystę, kaip savęs pažinimo ir realizavimo būdą;
4. Pagrįsti tarnystę kaip siektiną vertybę; 
5. Atlikti ir įvertinti kompetencijos įtvirtinimą.  

ĮTVIRTINIMO REZULTATAS – įtvirtintos įgytos profesinės žinios ir gebėjimai.

309Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



rezultatą, išdėstyti projekto rengimo procesą, pristatyti kiekvieno grupės nario indėlį (jei 
buvo dirbama grupėje), įvardyti, kokias įgytas žinias ir gebėjimus pavyko panaudoti pro-
jekte, pasakyti, ką naujo patyrė projekto metu. Siekiant padėti mokiniams ugdyti verty-
bines nuostatas, po projekto pristatymo, pateikiami refleksiniai savikontrolės klausimai, 
leidžiantys permąstyti įvykdytą projektą vertybiniu požiūriu.

Įtvirtinimo vertinimo kriterijai:

1. Kūrybingas žinių taikymas praktikoje;

2. Profesinių / žmogiškųjų vertybių perteikimas;

3. Tarnystės vertybės išryškinimas;

4. Pristatymo aprašo išsamumas.

X MODULIS. 
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS
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ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS

ĮGYVENDINTI BENDRUOMENINĮ PROJEKTĄ 
„MYLĖKIME MOKYTOJĄ“, PAGRINDŽIANT 
MEILĖS IR ATSAKOMYBĖS VERTYBIŲ SVARBĄ 
KOKYBIŠKOS PASLAUGOS ATLIKIMUI

06
Uždavinys

BENDRUOMENINIS PROJEKTAS „MYLĖKIME MOK YTOJĄ“

TEMA:

ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ ĮGYVENDINIMAS BENDRUOMENINIAME  
PROJEKTE „MYLĖKIME MOKYTOJĄ“

SKIRTA VALANDŲ:

108

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Artimo meilės ir atsakomybės svarba 
kokybiškai atliekant paslaugą;

 � Asmeninė atsakomybė: atsakomybės 
prisiėmimas už savo veiksmus;

 � Socialinės atsakomybės samprata ir raiška; 

 � Pilietiškumas kaip atsakomybės prisiėmimas 
už save ir savo kraštą.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR FORMOS:

 � Paskaita;

 � Darbas grupėse;

 � Savarankiškas darbas;

 � Diskusija;

 � Gerumo akcijos;

 � Atvejų analizė. 

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS: 

Apibendrinus III pusmečio darbus, veiklas ir 
pasiekimus, užpildyti individualią ugdymosi 
trajektoriją (profesiniu, bendrakultūriniu ir 
vertybiniu aspektais).

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

Modulio mokymo medžiaga (priedai).

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

Savikontrolės klausimai (profesiniu, 
bendrakultūriniu ir vertybiniu aspektais).

TIKSLAS – įtvirtinti III pusmečio profesines žinias ir gebėjimus, pagrindžiant meilės ir 
atsakomybės vertybių svarbą kokybiškos paslaugos atlikimui. 

UŽDAVINIAI:
1. Pagrįsti artimo meilės ir atsakomybės svarbą kokybiškai teikiant paslaugą.
2. Atskleisti pilietiškumą kaip suvoktą atsakomybę ir aktyvų dalyvavimą visuomenės 

gyvenime.
3. Vykdyti gerumo akcijas, išryškinant artimo meilės ir socialinės atsakomybės raišką.

REZULTATAS – įtvirtintos III pusmečio profesinės žinios ir gebėjimai, susiejant meilės ir 
atsakomybės vertybes su kokybišku paslaugos atlikimu.

X MODULIS. 
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS
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REKOMENDUOJAMAS LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. ABC CUTING HAIR THE SASSOON WAY.
2. Gasiūnienė B (2000). Šukuosenų modeliavimas įvairių formų veidams. Vilnius: 

Profesinio mokymo reformos programos koordinavimo centras.
3. Rudaitienė A.  (2008). Psichologija: pažink save. Vilnius: Vilniaus teisės ir verslo 

kolegija.
4. Jasilionytė (2010). Ko jūs tikitės ir ko tikisi klientas. Kirpėjų ir grožio specialistų 

asociacija.

TERMINŲ ŽODYNAS

Aptarnavimas – paslaugų klientams teikimas;
Bendravimas – procesas, kuriame du ar daugiau žmonių keičiasi informacija, spren-

džia dalykinius klausimus, konsultuojasi;
Bendravimo įgūdžiai – mokėjimas klausytis, kalbėti, elgtis;
Etika – mokslas apie grožį, meną, žmonių tarpusavio santykius;
Klientas – asmuo, kuris gauna tam tikras paslaugas;
Konfliktas – prieštaringų charakterių, interesų, siekių susidūrimas;
Profesinė etika – etikos šaka, nagrinėjanti darbuotojų moralines savybes, požiūrį į 

klientą, savo darbą, kolektyvą.

X MODULIS. 
PASLAUGOS PARDAVIMAS / TEIKIMAS
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GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO MOKYMO PROGRAMA

XI MODULIS.
ĮSIDARBINIMO PROJEKTAVIMAS

TIKSLAS – pasitikrinti ir įtvirtinti įgytas profesines ir bendrąsias kompetencijas realioje darbo 
aplinkoje. 

UŽDAVINIAI:
1. Išbandyti įgytas profesines ir bendrąsias kompetencijas realioje darbo aplinkoje (praktikos 

vietoje).
2. Gauti grįžtamąjį ryšį apie profesinių ir bendrųjų kompetencijų raišką realioje darbo aplinkoje.
3. Įsivertinti darbo kokybę, reflektuojant savo praktinę veiklą ir jos rezultatus.
4. Plėtoti karjeros projektavimo kompetencijas, analizuojant praktikos vietos (įmonės) veiklą, 

struktūrą, vidaus tvarkos taisykles ir įsidarbinimo galimybes.
5. Įsivertinti darbo kokybę, reflektuojant savo praktinę veiklą ir jos rezultatus.

REZULTATAS – pasitikrintos ir įtvirtintos įgytos profesinės ir bendrosios kompetencijos realioje 
darbo aplinkoje.

KIRPIMO SKYRIUS

MODULIO PAVADINIMAS:

Įsidarbinimo projektavimas

SKIRTA VALANDŲ: ~ 492

MOKYMO(SI) TURINYS: 

 � Profesinių ir bendrųjų kompetencijų 
išbandymas realioje darbo aplinkoje 
(praktikos vietoje);

 � Skirtingų formų grįžtamajam  ryšiui 
suteikti pritaikymas;

 � Karjeros projektavimo kompetencijų 
plėtra: asmeninių karjeros dokumentų 
rengimas ir tobulinimas;

 � Karjeros projektavimo kompetencijų plėtra: 
darbo rinkos tendencijų ir įsidarbinimo 
galimybių analizė;

 � Praktiniai karjeros projektavimo 
kompetencijų pritaikymo aspektai: 
darbo ieškos praktika; pokalbis dėl darbo 
(simuliacijos ir pan.).

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Konsultavimas;

 � Praktinis darbas;

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaidmenų žaidimai;

 � Refleksija;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

Pateikti asmeninį išplėstinį gyvenimo aprašymą CV 
(su priedais) numatytai darbo vietai.

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

 � Modulio mokymo(si) medžiaga;

 � Kompetencijų vertinimo tvarka;

 � Literatūra pateikta mokymo medžiagoje.

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Savikontrolės klausimai; 

 � Praktinės užduotys; 

 � Vertinimo/įsivertinimo lentelės.
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MODULIO METU 
TOBULINAMOS 

KOMPETENCIJOS

MODULIO 
UŽDUOYS

UŽDUOTIES 
APRAŠYMAS

UŽDUOTIES 
ATLIKIMO 
KRITERIJAI

1. Atlikti galvos 
plovimą, 
masažą.

Atlikti galvos 
plovimą, masažą.

 � Kliento sutikti 
klientą ir paruošti 
procedūrai.

 � Atlikti galvos 
plovimą masažą.

 � Apibūdintos įvairių 
rūšių galvos 
masažų atlikimo 
technologijos, nauda 
klientu.

 � Atliktas galvos 
masažas, plovimas.

2. Atlikti įvairias 
plaukų 
kirpimo 
operacijas, 
kirpimus 
mdeliavimus, 
nustatyti 
veido formas, 
pritaikyti 
kirpimo formą.

Atlikti plaukų 
kirpimą 
modeliavimą, 
pritaikyti prie veido 
formos.

 � Kirpėjo darbo vietoje, 
sutikti klientą, 
nustatyti veido 
formą,  parinkti 
tinkamą kirpimą.

 � Atlikti kirpimą.

 � Apibūdintos 
kirpimo operacijos, 
skirtingoms veido 
formoms, tinkamos, 
netinkamos kirpimų 
formos.

3. Atlikti šaltąjį 
plaukų 
šukavimą. 

Paruošti plaukus 
procedūrai. Pagal 
pasirinktą techniką 
atlikti šaltąjį plaukų 
garbanojimą, 
suformuoti plaukus 
po garbanojimo.

 � Paruošti kirpėjo 
darbo vietą.

 � Sutikti klientą ir 
paruošti kliento 
plaukus procedūrai.

 � Atlikti plaukų 
garbanojimą, 
plaukų šukavimą po 
garbanojimo.

 � Tinkamai parinktos 
priemonės plaukų 
garbanojimui.

 � Atliktas plaukų 
garbanojimas, pagal 
pasirinktą techniką, 
sumodeliuoti 
plaukai po 
garbanojimo.

4. Atlikti 
ilgalaikį 
plaukų 
garbanojimą.

Paruošti plaukus 
procedūrai, atlikti 
pagal pasirinktą 
techniką ilgalaikį 
plaukų garbanojimą. 

 � Paruošti darbo vietą 
procedūrai atlikti.

 � Sutikti klientą, 
paruošti plaukus 
procedūrai.

 � Parinkti  procedūrai 
reikalingas 
priemones.

 � Atlikti ilgalaikį 
plaukų garbanojimą, 
suformuoti plaukus 
po garbanojimo.

 � Tinkamai parinktos 
masažo priemonės.

 � Atliktas 
ilgalaikis plaukų 
garbanojimas, 
suformuoti plaukai 
po garbanojimo.

XI MODULIS. 
ĮSIDARBINIMO PROJEKTAVIMAS

MODULIO „ĮSIDARBINIMO PROJEKTAVIMAS“ UŽDUOTYS IR
JŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

314 Kirpimas. Modulinė profesinio ugdymo programa



5. Atlikti plaukų 
dažymą.

Pagal pasirinktą 
techniką atlikti 
plaukų dažymą.

 � Paruošti darbo vietą 
plaukų dažymui.

 � Sutikti klientą ir 
paruošti plaukus 
dažymui.

 � Parinkti plaukų 
dažymo procedūrai 
reikalingas 
priemones ir 
medžiagas.

 � Atlikti plaukų 
dažymą.

 � Tinkamai parinktos 
plaukų dažymo 
priemonės ir 
medžiagos.

 � Pagal pasirinką 
techniką atliktas 
plaukų dažymas.

6. Modeliuoti 
ir formuoti 
šukuosenas.

Modeliuoti ir 
suformuoti 
šukuoseną.

 � Paruošti darbo vietą 
procedūrai.

 � Sutikti klientą ir 
paruošti plaukus 
šukuosenos 
formavimui.

 � Parinkti  procedūrai 
reikalingas 
priemones.

 � Sumodeliuoti 
ir suformuoti 
šukuoseną.

 � Tinkamai parinktos 
priemonės, 
reikalingos 
šukuosenos 
formavimui.

 � Sumodeliuota 
ir suformuota 
šukuosena.

7. Sudaryti 
kliento 
aptarnavimo 
planą.

Įvertinti suteiktos 
procedūros 
efektyvumą.

 � Išsiaiškinti atliktų 
procedūrų eigą.

 � Įvertinti atliktų 
procedūrų poveikį.

 � Pakoreguoti 
individualių 
paslaugų planą.

 � Įvertintas procedūrų 
efektyvumas, 
naudojant 
stebėjimą, apklausą, 
pokalbius.

 � Sudarytas 
individualus 
paslaugų planas.

8. 

 � Bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
gebėjimų 
tobulinimas 
įstaigoje ar 
organizacijoje

 � Duomenų analizės 
gebėjimai.

Parengti gamybinės 
praktikos darbo 
vietos aprašai.

 � Pagal pateiktą 
formą išsiaiškinti ir 
aprašyti gamybinės 
praktikos darbo 
vietos specifiką.

 � Pasirengti atlikti 
modulio „Įvadas  
į  darbo rinką“ 
užduotis.

 � Tinkamai, 
kruopščiai parengtas 
gamybinės praktikos 
darbo vietos 
aprašas.

XI MODULIS. 
ĮSIDARBINIMO PROJEKTAVIMAS
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XII BAIGIAMASIS MODULIS

TIKSLAS – įsivertinti įgytas profesines ir bendrąsias kompetencijas ir numatyti tolimesnį 
profesinį kelią.

UŽDAVINIAI:
1. Aptarti profesines žinias ir įgūdžius įgytus per dvejus mokymosi metus. 
2. Išryškinti vertybes, reikalingas kokybiškai teikti paslaugas.
3. Atskleisti tikėjimo ir kūrybingumo vertybių įasmeninimo svarbą asmens darniam bei 

prasmingam gyvenimui ir darbui, įgyvendinant bendruomeninį projektą ,,Gerbkime 
mokytoją“.

REZULTATAS – įsivertintos įgytos profesinės ir bendrosios kompetencijos.

KIRPIMO  SKYRIUS

MODULIO PAVADINIMAS:
Baigiamasis modulis

SKIRTA VALANDŲ: ~ 108 

MOKYMO(SI) TURINYS:

 � Esminės profesijos žinios ir įgūdžiai;

 � Vertybės, reikalingos kokybiškai teikti 
paslaugas;

 � Tikėjimo ir kūrybingumo vertybių 
įasmeninimo svarba asmens darniam 
bei prasmingam gyvenimui ir darbui, 
įgyvendinant bendruomeninį projektą 
,,Gerbkime mokytoją“.

MOKYMO(SI) BŪDAI IR METODAI:

 � Konsultavimas;

 � Praktinis darbas;

 � Savarankiškas darbas;

 � Vaidmenų žaidimai;

 � Refleksija;

 � Pristatymas.

MODULIO BAIGIAMOJI UŽDUOTIS:

Baigiamasis rašto darbas: ,,Mokiausi tam, kad...“

MOKYMO(SI) PRIEMONĖS:

Modulio mokymo medžiaga (priedai).

VERTINIMAS IR SAVĘS ĮVERTINIMAS:

 � Refleksijos klausimai; 

 � Bendruomeninio projekto pristatymas.

Priedas: XII modulio ,,Baigiamasis modulis“ priedas - Reikalavimai baigiamajam 
darbui– projektui ,,Mokiausi tam, kad...“.
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