Mokymo programos aprašymas
Mokymo programos pavadinimas

Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa

Mokymo programos valstybinis
kodas
Mokymo programos trukmė mėnesiais
ir kreditais
Baigusiems šią mokymo programą
suteikiama kvalifikacija
Programos apibūdinimas ir paskirtis

P43101201 ( mokiniams baigusiems 12 kl. ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą)

Šiai profesijai svarbios šios asmeninės
savybės
Būsimo darbo pobūdis ir galimybės
tęsti mokymąsi

Programoje numatyti šie privalomi
moduliai

Programoje numatyti šie
pasirenkamieji moduliai

19 mėn., 110 kreditų (mokiniams baigusiems 12 kl. ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą)
Kosmetikas
Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam kosmetikui parengti, kuris gebėtų
įvertinti kliento odos būklę, ją prižiūrėti, pagal kompetenciją atlikti manualines ir aparatines veido bei kūno odos
priežiūros procedūras, makiažus, įvairių kūno dalių depiliaciją, rankų ir kojų priežiūros procedūras.
Kosmetikui svarbios šios asmeninės savybės: geranoriškumas ir dėmesingumas, atsakingumas, gebėjimas priimti
sprendimus, kruopštumas, savarankiškumas, kūrybingumas, komunikabilumas, sąžiningumas, tvarkingumas.
Kosmetikas dirba grožio salonuose ir kosmetikos kabinetuose individualiai ir komandoje, būti konsultantais
kosmetikos parduotuvėse. Kosmetikas naudojasi kosmetologine įranga, įrankiais ir aparatūra, skirta odos
vientisumo nepažeidžiančioms procedūroms atlikti, kosmetikos, aseptikos ir antiseptikos, dezinfekcijos ir
sterilizacijos priemonėmis.
Baigus šią programą ir įgijus kosmetiko kvalifikaciją galima siekti sveikatos priežiūros profesinio bakalauro
kvalifikacijos Panevėžio kolegijoje pagal Grožio terapijos studijų programą, Vilniaus kolegijoje, Sveikatos
priežiūros fakultete pagal kosmetologijos studijų kryptį „ Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“, Šiaulių
valstybinėje kolegijoje, Kauno kolegijoje, Utenos kolegijoje pagal kosmetologijos studijų programą.
Įvadas į profesiją (44 val.), Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (22 val.), Sąmoningas fizinio aktyvumo
reguliavimas (110 val.), Darbuotojų sauga ir sveikata (44 val.), Veido odos priežiūra (440 val.), Kūno odos
priežiūra (440 val.), Depiliacija (110 val.), Makiažo atlikimas (220 val.), Aparatinių neinvazinių veido ir kūno
odos priežiūros procedūrų atlikimas (220 val.), Rankų ir kojų priežiūra (330 val.), Įvadas į darbo rinką ( praktika
realioje darbo vietoje- 220 val.).
Dirbtinių nagų priauginimas (110 val.), Nagų dailė (110 val.), Blakstienų priauginimas (110 val.), Kūno tapyba
(110 val.), Grožio paslaugų teikimo veiklos organizavimas (110 val.).

