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20 mėn., 15 kreditų (330 val.)
Moterų plaukų trinkimo, moterų plaukų bazinių kirpimų atlikimo, plaukų šviesinimo, plaukų dažymo.
Modulis skirtas asmenims pageidaujantiems įgyti moterų plaukų kirpimo ir dažymo kompetencijas, kurie
gebėtų organizuoti kirpėjo darbą ir atlikti moterų plaukų priežiūros, kirpimo ir dažymo paslaugas.
Domėtis mados naujovėmis, būti komunikabilus, paslaugus, darbštus, mandagus, tvarkingas, malonus,
kūrybingas, atsakingas, sąžiningas, kruopštus, ištvermingas.
Asmuo, moterų plaukų kirpimo ir dažymo kompetencijas, gebės teikti šias paslaugas.
Baigus šį modulį ir įgijus moterų plaukų kirpimo ir dažymo kompetencijas galima siekti kirpėjo
kvalifikacijos pagal profesinio mokymo programas Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir kt.
miestų profesinio rengimo/mokymo centruose.
Asmuo baigęs šį modulį bendrauja su klientais, išklauso pageidavimus, įvertina plaukų būklę, parenka ir
naudoja plaukų priežiūros kosmetines priemones, saugiai dirba bei prižiūri kirpėjo įrankius ir įrenginius,
atlieka įvairias moterų plaukų priežiūros, kirpimo, procedūras, konsultuoja klientus plaukų priežiūros
klausimais.
Apibūdinti moterų plaukų, galvos odos sandarą bei pastebėti pažeidimus.
Apibūdinti technologinius, darbo saugos ir higienos reikalavimus kirpėjo darbo vietos įrengimui ir
priežiūrai.
Apibūdinti moterų plaukų trinkimo procedūroms naudojamas medžiagas, jų poveikį plaukams ir žmogaus
organizmui.
Atlikti moterų plaukų trinkimo procedūras
Paaiškinti moterų plaukų kirpimui, sušukavimui naudojamų įrankių paskirtį, priežiūros ir laikymo būdus,
dezinfekavimo reikalavimus.
Paaiškinti moterų plaukų kirpimų operacijas, kirpimo formas.
Parinkti plaukų sušukavimui po kirpimo naudojamas technikas ir priemones.
Kirpti moterų plaukus įvairiomis technikomis pagal bazines formas.
Sušukuoti moterų plaukus po kirpimo.

Atpažinti plaukų būklę, struktūrą.
Parinkti priemones plaukų šviesinimui.
Paruošti plaukų dažų mišinius plaukų šviesinimui.
Šviesinti plaukus ilgalaikiais, tonuojamaisiais dažais.
Parinkti priemones plaukų dažymui.
Paruošti plaukų dažų mišinius plaukų dažymui.
Dažyti plaukus ilgalaikiais, tonuojamaisiais plaukų dažais.

