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PRATARMĖ 

 SPA kryptis sveikatinimo pramonėje sparčiai 
plėtojama ir  tampa vis populiaresnė Lietuvos 
sveikatinimo paslaugų rinkoje. Tačiau SPA paslaugas 
teikiančios Lietuvos organizacijos (sanatorijos ir SPA 
centrai) susiduria su nepakankamu jaunųjų specialistų 
praktiniu pasirengimu, dėl to suprastėja paslaugų 
kokybė ir bendras sektoriaus konkurencingumas 
Europos Sąjungoje. 
 Nacionalinė SPA asociacija, vykdydama savo misiją 
– siekti profesionalumo Lietuvos SPA rinkoje, teikti 
visokeriopą pagalbą keliant kvalifikaciją ir užmezgant 
naujus verslo ryšius, propaguoti SPA filosofiją 
visuomenėje bei tapti gerbiama ir patikima institucija 
Lietuvos SPA rinkoje – parengė projektą „Sveikatinimo 
srities studentų praktinių įgūdžių stiprinimas“ (projekto 
Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-104), kuris finansuojamas 
iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Šis praktikos 
vadovas – tai dalis projekto, kurio pagrindinis tikslas – 
sukurti efektyvų sveikatinimo srities studentų praktikos 
modelį. Taip Nacionalinė SPA asociacija siekia pakelti 
visos Lietuvos SPA teikiamų paslaugų lygį ir mano, jog 
tik glaudus įvairių SPA centrų bendradarbiavimas gali 
užtikrinti, kad šis tikslas bus pasiektas.
 Šis praktikos vadovas, kurį parengė Žmogaus studijų 
centro ekspertai, skirtas SPA organizacijoms, kurios 
praktikai atlikti priima grožio terapijos (kosmetologijos) 
(toliau - Grožio terapijos) specialistus, tačiau dalis čia 
pateiktų studentų praktikos valdymo principų yra 
bendri, tad jais gali pasinaudoti ir kitos praktikantus 
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priimančios organizacijos.
 Praktikos vadove pateikiami praktikos valdymo etapai 
ir praktikos vadovų bei mokytojų darbo vietoje (angl. 
tutor) veiksmai. Jie nuosekliai aprašyti ir iliustruoti 
pavyzdžiais, pateikiama praktinių rekomendacijų.
 Tikimės, kad šis vadovas padės atkreipti dėmesį į 
svarbiausius su grožio terapijos specialistų praktikos 
organizavimu susijusius dalykus ir jiems pasirengti.
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ĮŽANGA

 Profesijos pasirinkimas – svarbus procesas, kuriam 
reikia nemažai pastangų. Būdamas profesionalas, su 
praktiką atliekančiais grožio terapijos sritį pasirinkusiais 
studentais jūs ne tik pasidalysite savo profesine patirtimi, 
bet ir padėsite jiems atsakyti į labai svarbų klausimą – ar 
jie yra teisingame kelyje. 
 Jau  senovės  genčių  nariai, norėdami  sumažinti     
akinamą saulės spindesį, odą po akimis tepdavo 
pelenais. Šie, nors ir primityvūs, būdai buvo idėjų apie 
kosmetologiją pradžia. Senovės Romoje ir Graikijoje 
žmonės naudojo įvairias kosmetikos priemones, o senovės 
Kinijoje gražūs nagai buvo sveikatos ir patrauklumo 
ženklas. Egiptiečiai taikė savitas kosmetologijos 
procedūras, skirtas odai ir išvaizdai gražinti. Jie pirmieji 
atrado būdus, kaip iš gamtos išgauti kosmetikos 
sudedamąsias medžiagas, naudojo natūralius aliejus 
ir kosmetiką iš natūralių produktų. Senovės Romoje 
kosmetika buvo naudojama ne tik puoselėjant grožį, bet 
ir gydant [12]. Kartu su kultūrų ir technologijų plėtra 
keitėsi ir kosmetologija. Nors ši sritis, kaip ir anksčiau, 
tebėra odos, plaukų ir nagų puoselėjimas bei priežiūra, 
dabar, norint būti kosmetologu, reikia baigti mokslus, 
kurie atveria nemažai karjeros galimybių. Studentas, 
baigęs grožio terapijos studijas, gali dirbti nagų techniku, 
makiažo specialistu, plaukų stilistu, odos priežiūros 
specialistu ir t. t. 
 Grožio terapijos pasaulis kupinas įvairių galimybių, o 
karjera grožio terapijos srityje gali tapti keliu į sėkmę. 
Grožio procedūros tampa vis populiaresnės, žmonių 
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poreikis atrodyti gražiai nuolat auga, tad didėja ir 
grožio terapijos specialistų poreikis. Įvairios procedūros 
teigiamai veikia limfos tekėjimą, pagerina kraujotaką, 
skaistina odą, vadinasi, suteikia žmogui galimybę gerai 
atrodyti ir jaustis. Pasirinkę konkrečią grožio terapijos 
sritį, tai yra siekdami būti profesionaliais grožio terapijos 
specialistais, studentai turi galimybę rinktis darbą 
įvairiose grožio terapijos srityse. Vadinasi, galimybės 
neribotos, o pasirinkimas – jų rankose. 
 Grožio terapijos specialistas – tai kosmetologas, 
higieninės ir dekoratyvinės kosmetikos technologas, 
kuris naudoja įvairias priemones ir būdus, kad pagerintų 
žmogaus išvaizdą. Gydomoji kosmetika – tai higieninės 
ir gydomosios odos priežiūros bei apsaugos nuo įvairių 
defektų priemonės, odos sausumo, riebumo, spuogų 
ir raukšlių šalinimo būdai, plaukų ir nagų priežiūra. 
Kosmetologija – tai mokslas, tiriantis ir nagrinėjantis 
fiziologinius ir patologinius procesus, vykstančius odoje, 
jų įtaką normaliam viso organizmo funkcionavimui 
ir gerai savijautai. Grožio terapijos specialistai kuria 
priemones ir metodus, padedančius išsaugoti sveiką 
veido ir kūno odą, šalinti odos ir kūno defektus, išryškinti 
patrauklius veido bruožus, suformuoti reikiamą įvaizdį, 
naudodami naujausias kosmetologijos procedūrų 
technologijas. Pagrindinė kosmetologijos užduotis – 
palaikyti ir stiprinti sveikatą, skatinti prižiūrėti savo 
kūną, odą, plaukus, nagus, dantis, tai yra gerinti bendrą 
organizmo būklę ir išvaizdą. 
 Grožio terapijos specialistai atlieka daug įvairių 
procedūrų, tokių kaip kliento odos tyrimas ir jos 
priežiūrai tinkamiausių priemonių parinkimas, 
veido ir kaklo masažas, įvairių odos paviršiaus ydų 
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šalinimas, odos regeneracijos skatinimas siekiant 
išlyginti audinius ir raukšles, patarimai klientams, kaip 
geriau prižiūrėti plaukus, veido, kaklo odą ir t.t. Grožio 
terapijos specialistai gali paruošti specialias priemones 
individualiems klientams ir rekomenduoti bei parduoti 
kosmetikos produktus. Teikdami paslaugas jie atsako 
už kliento sveikatą ir saugumą, atsižvelgia į kliento 
reikalavimus, gerbia ir saugo kliento orumą. 
 Pagrindinės darbo vietos: SPA sveikatinimo, gydymo 
ir poilsio centrai, ambulatorinės klinikos, privatūs 
grožio salonai, privatūs ir valstybiniai kosmetikos 
kabinetai, kino ir fotografijos studijos. Grožio terapijos 
specialistai taip pat gali steigti specialias individualiąsias 
įmones, dirbti grimuotojais, konsultantais kosmetikos 
parduotuvėse ir kosmetologijos verslo įmonėse.
 Profesionalus grožio  terapijos specialistas turi  
išmanyti  anatomiją ir fiziologiją, odos histologiją. 
Taip pat turi žinoti, kaip įvertinti asmens fizinę ir 
psichikos sveikatos būklę, atpažinti gyvybei pavojingas 
būkles, jas įvertinti ir tinkamai reaguoti, žinoti, kada 
klientą reikia nukreipti pas gydytoją. Grožio terapijos 
specialistas, siekdamas, kad jo teikiamos paslaugos būtų 
kokybiškos ir kad klientas būtų patenkintas rezultatu, 
turi nusimanyti apie naudojamą kosmetiką, jos sudėtį 
ir poveikį, tinkamumą vieno ar kito tipo odai, odos 
priežiūros būdus, grožio technikas ir kaip visa tai veikia 
odą. Taip pat turi mokėti sudaryti individualų veiksmų 
planą, atsižvelgdamas į asmens amžiaus ypatumus, 
mokėti įvertinti ir paaiškinti teikiamų procedūrų poveikį. 
Be to, grožio terapijos specialistas  turi mokėti derinti 
procedūras su reabilitacijos priemonėmis, įvertinti 
kliento būklę prieš procedūras ir po jų, ugdyti sveikos 
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gyvensenos įgūdžius, bendrauti ir bendradarbiauti su 
asmens sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų nariais. 
Taigi grožio terapijos specialistas turi užtikrinti teikiamų 
paslaugų kokybę ir saugumą.
 Tačiau grožio terapijos specialistui nepakanka vien tik 
profesinio pasirengimo dalykų – jis turi gebėti puikiai 
bendrauti, mokėti suprasti kliento norus ir poreikius. 
Taip pat turi būti rūpestingas, taktiškas, supratingas ir 
prižiūrintis savo išvaizdą, ypač rankas, kurios turi būti 
švelnios ir miklios. Grožio terapijos specialistas turi 
išsiskirti diskretiškumu ir pagarba klientui. 
 Atlikdamas praktiką studentas turi puikią galimybę 
pritaikyti turimas žinias, pasisemti naudingos 
praktinės patirties iš profesionalo, o tai – reikšmingas 
žingsnis siekiant tapti profesionaliu grožio terapijos 
specialistu. Studentai taip pat turi galimybę lavinti 
praktinius įgūdžius, įgyti naudingų teorinių žinių, 
susipažinti su grožio terapijos naujovėmis. Pasibaigus 
praktikai, studentai galės labiau pasitikėti savo, kaip 
būsimo profesionalo, gebėjimais ir galimybėmis. O 
jūs visu praktikos laikotarpiu galėsite ugdyti studento 
gebėjimą bendrauti su klientais, parduoti grožio 
terapijos paslaugas, dirbti, remiantis grožio terapijos 
specialisto darbui keliamais etikos reikalavimais. 
Praktikantai turės galimybę susipažinti su SPA 
filosofija, vertybėmis, teikiamomis paslaugomis, SPA 
organizacijos išskirtinumu ir specifika grožio terapijos 
rinkoje. Atlikdamas praktiką studentas galės išbandyti 
save, suprasti, ar gerai pasirinko savo profesinį kelią. 
Ir, svarbiausia, jeigu studentas pateisins jūsų lūkesčius, 
turėsite entuziastingą, motyvuotą ir geriausių rezultatų 
siekiantį darbuotoją.

ĮŽA
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Vartojamieji terminai

Bendradarbiavimo 
sutartis

Sutartis, kurią pasirašo 
organizacija ir mokymo 
įstaiga. Mokymo įstaiga pagal 
šią bendradarbiavimo sutartį 
kiekvienais metais siunčia 
studentus atlikti praktikos toje 
organizacijoje. Organizacija 
įsipareigoja suteikti praktikos 
vietą studentams, kuriuos 
siunčia mokymo įstaiga.

Organizacija, 
praktikos vieta

Organizacija, kurioje 
studentas atlieka praktiką.

Praktikos meistras Organizacijos darbuotojas, 
ugdantis tam tikrus studento 
įgūdžius, suteikiantis teorinių 
žinių, perteikiantis savo, kaip 
profesionalo, žinias ir patirtį.

Praktikos planas Dokumentas, kuriame 
nurodoma, ko konkretus 
studentas turės išmokti per 
praktiką (bendrieji praktikos 
tikslai) ir ką, kada bei kaip 
turės atlikti, kad pasiektų 
iškeltus tikslus (savaitės tikslai 
ir detalus veiklos planas).
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Praktikos programa Detalus temų, kurių bus 
mokomas praktiką atliekantis 
studentas, siekiant jam 
suteikti konkrečių praktinių 
įgūdžių ir žinių, sąrašas. 
Praktikos programoje 
nurodytas kiekvienai temai 
skirtų valandų skaičius ir 
supažindinimo su tema forma.

Praktikos vadovas 
mokymo įstaigoje

Mokymo įstaigos dekano 
paskirtas darbuotojas 
mokymo įstaigoje, atsakingas 
už studentų praktikos 
organizavimą, studentų 
atranką ir organizacijos 
bei studentų konsultavimą 
su praktika susijusiais 
klausimais.

Trišalė sutartis Sutartis, kurią, prieš 
prasidedant praktikai, 
pasirašo organizacija, 
mokymo įstaiga ir studentas.

Tutorius Studento profesinės praktikos 
vadovas arba koordinatorius 
įmonėse ir (arba) kitose 
organizacijose, kurio funkcijos 
– koordinuoti stažuotės 
organizavimą, atsakyti 
už stažuotojų praktinių 
profesinių (ne dalykinių) 
kompetencijų įgijimą ir 
vertinimą.

ĮŽA
N
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Grožio terapijos specialistų praktikos 
organizavimas ir vykdymas 

 Tai praktikos organizavimo ir vykdymo etapai, nuo 
kurių priklauso praktikos sėkmė ir nauda organizacijai 
(praktikos vietai), mokymo įstaigai bei studentui (1 pav.).

1. Nuspręsti, kiek ir kokių studentų norite priimti

2. Pasirinkti tinkamus kandidatus

3. Motyvuoti praktiką atliekančius studentus

4. Padėti prisitaikyti prie organizacijos reikalavimų

5. Sudaryti praktikos programą ir planą

6. Stebėti, teikti grįžtamąjį ryšį ir koreguoti

7. Įvertinti atlikus praktiką

 1 pav. Praktikos valdymo etapai
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GROŽIO TERAPIJOS SPECIALYBĖS 
STUDENTŲ ATRANKA

Šiame skyriuje sužinosite: 
•	 organizacijos galimybes tapti praktikos 

vieta;
•	 praktikos vietų skaičiaus nustatymo 

metodiką;
•	 tinkamo studento jūsų organizacijai 

pasirinkimą;
•	 studentų atrankos etapus ir pasirengimą 

atrankai;
•	 organizacijos pristatymą studentams;
•	 trišalės sutarties pasirašymo procedūrą;
•	 formalius praktikos dokumentus ir kitas 

procedūras.

Iššūkiai ir galimybės

 Atverti duris studentams, kuriems reikia atlikti 
praktiką, nori ne visos organizacijos. Kodėl? Atsisakymo 
priimti praktikantus priežastys labai įvairios. Praktikos 
laikotarpiu organizacija turi skirti specialistą, kuris 
rūpinsis studentu ir mokys jį visą praktikos laiką. 
Studentui taip pat reikia skirti darbo vietą ir priemonių, 
o tam reikia laiko ir papildomų investicijų. Kai kurios 
organizacijos nenori atskleisti savo verslo paslapčių, 
o jose dirbantys profesionalai nenori dalytis savo 
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išskirtinėmis žiniomis ir ilgai kaupta patirtimi, kad 
šios, studentui baigus praktiką ir įsidarbinus kitoje 
organizacijoje, netaptų žinomos konkurentams.
 Nors studento praktikai jūsų organizacijoje reikia 
daug dėmesio ir laiko, praktikanto priėmimas gali būti 
labai sėkminga investicija.
1. Studentų praktika – puiki galimybė susirasti gabių 

ir dirbti norinčių žmonių. Šiais didelių permainų 
laikais organizacijos sugaišta daug laiko ieškodamos 
gerų specialistų. Studentas, per praktiką pateisinęs 
jūsų lūkesčius, gali būti tinkamas kandidatas užimti 
laisvą darbo vietą. Taigi praktika – puiki galimybė 
parengti kompetentingą ir motyvuotą specialistą. 

2. Mažesnė rizika, kad naujas darbuotojas (jei bus 
priimtas sprendimas studentą po praktikos įdarbinti) 
nepritaps prie organizacijos kultūros. Per praktikos 
laikotarpį studentas turi galimybę susipažinti su 
jūsų organizacijos vertybėmis, o jūs turite galimybę 
jį mokyti jūsų organizacijoje priimtino elgesio 
ir bendravimo būdų bei stebėti, kaip jam sekasi 
prisitaikyti.

3. Sutaupote išlaidų, skirtų naujo darbuotojo atrankai 
ir bandomajam laikotarpiui. Tyrimai rodo, kad 
organizacijai naujo darbuotojo atranka vidutiniškai 
kainuoja 15–35 proc. jo vienų metų atlyginimo, o po 
bandomojo laikotarpio nepritampa 37 proc. naujų 
darbuotojų.

4. Organizacijoje dažnai trūksta „laisvų rankų“, 
todėl praktiką atliekantis studentas gali būti geras 
pagalbininkas vykdant įvairias užduotis. 

 Studentų praktika – puiki proga organizacijų 
atstovams prisidėti prie aukštojo mokslo tobulinimo. 
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Bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis galima 
kurti įvairius praktikos modelius, numatyti studentų 
motyvavimo, skatinimo priemones, kitaip sakant, 
jums, darbdaviams, prisidėti prie būsimo darbuotojo 
parengimo dar aukštojoje mokykloje, kad ją baigę 
specialistai labiau atitiktų darbo rinkos reikalavimus.

Pasirengimas

Atsakomybė už atrankos proceso organizavimą  
 Studentus į praktikos vietą siunčia mokymo įstaiga.  
Jei nusprendėte šiais metais priimti praktikantų  į savo  
organizaciją,  mokymo  įstaigoje  ieškokite  darbuotojo, 
atsakingo už studentų praktikos organizavimą, studentų 
atranką ir organizacijos bei studentų konsultavimą su 
praktika susijusiais klausimais. Toks žmogus – studentų 
praktikos vadovas mokymo įstaigoje, kurį paskiria 
mokymo įstaigos dekanas, vadovaudamasis praktikos 
organizavimo nuostatomis. 
 Nors studentus į praktiką siunčia mokymo įstaiga, 
ji nežino, kuris studentas tinkamiausias būtent jūsų 
organizacijai. Todėl jums svarbu žinoti, kaip vykdoma 
atranka mokymo įstaigoje, ir daryti įtaką atrankos 
procesui, kad pas jus atlikti praktiką pretenduotų 
studentai, iš kurių galėsite pasirinkti tinkamiausius. 

Galimybės tapti praktikos vieta 
 Studentų praktikos vieta galite tapti:
1. sudarydami bendradarbiavimo sutartį su mokymo 

įstaigomis, kurios kiekvienais metais jums pasiūlys 
naujų studentų; 
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2. kreipdamiesi į mokymo įstaigą dėl vienkartinės 
praktikos organizavimo jūsų organizacijoje (tuo 
atveju, jei nenorite sudaryti bendradarbiavimo 
sutarties);

3. savarankiškai išplatinę informaciją (mokymo įstaigos 
informaciniuose stenduose, darbo skelbimų interneto 
svetainėse ir pan.), kad šiais metais į savo organizaciją 
priimate praktikantus. Tokiu atveju beliks laukti, kol 
studentai patys kreipsis į jus;

4. net jei neskelbiate apie tai, kad priimate praktikantus, 
visada galite sulaukti entuziastingų ir savarankiškai 
praktika besidominčių studentų skambučio. Tokiu 
atveju, įvertinę įmonės galimybes ir poreikį, priimate 
sprendimą juos priimti ar nepriimti.

Priimamų studentų skaičiaus nustatymo metodika
 Nors studentų praktikai reikia jūsų laiko, dėmesio ir 
kitų investicijų, šių problemų iš dalies galite išvengti 
tinkamai apsvarstę savo poreikius ir galimybes. 
 Pateikiame jums rekomendacijas, į ką reikėtų 
atkreipti dėmesį, nustatant praktikos vietų skaičių jūsų 
organizacijoje, tai yra kiek studentų galite priimti.
1. Įvertinkite grožio terapijos specialistų poreikio ir 

pasiūlos santykį darbo rinkoje.
2. Įvertinkite įmonės galimybes, atsakydami į 1 lentelėje 

pateiktus klausimus.
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1 lentelė. Praktikos vietų skaičiaus nustatymo klausimynas 
Klausimai Atsakymai

Kiek artimiausiu metu (per 
artimiausius 3–6 mėn.) jums gali 
reikėti grožio terapijos specialistų 
(atsakyti į šį klausimą galite įvertinę 
savo plėtros planus – planus siūlyti 
naujas paslaugas, kurti naujas darbo 
vietas; įvertinę, kiek besikreipiančių 
klientų praradote ir (arba) vėlavote 
jiems suteikti paslaugas vien dėl to, 
kad visi specialistai buvo užimti; 
įvertinę sezoniškumą savo veikloje 
ir pan.)?
Kiek grožio terapijos specialistų 
dirba jūsų organizacijoje ir kokia jų 
kaita?
Kiek specialistų, visiškai 
atitinkančių jūsų darbo skelbime 
keliamus reikalavimus, įdarbinote 
per pastaruosius metus? Kiek 
šių specialistų liko dirbti jūsų 
organizacijoje po bandomojo 
laikotarpio?
Ar turite specialistų, atitinkančių 
tutoriui keliamus reikalavimus?
Ar galite studentui suteikti 
darbo vietą ir darbui reikalingas 
priemones?
IŠVADA: studentų, priimamų į praktiką, skaičius.
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 Pateikiame pavyzdį, kaip, naudojantis pateiktu 
klausimynu, galima nustatyti praktikos vietų skaičių (2 
lentelė).

2 lentelė. Pavyzdys. Praktikos vietų skaičiaus nustatymas X organizacijoje 
Klausimai Atsakymai

kiek artimiausiu metu (per 
artimiausius 3–6 mėn.) jums gali 
reikėti grožio terapijos specialistų 
(atsakyti į šį klausimą galite įvertinę 
savo plėtros planus – planus 
siūlyti naujas paslaugas, kurti 
naujas darbo vietas; įvertinę, kiek 
besikreipiančių klientų praradote 
ir (arba) vėlavote jiems suteikti 
paslaugas vien dėl to, kad visi 
specialistai buvo užimti; įvertinę 
sezoniškumą savo veikloje ir pan.)?

2 (kuriamos 2 
naujos darbo 
vietos).

Kiek grožio terapijos specialistų 
dirba jūsų organizacijoje ir kokia jų 
kaita?

Dirba 10 grožio 
terapijos 
specialistų. 
Darbuotojų 
kaita 7 proc. (per 
pastaruosius 
metus išėjo 1 
specialistas; 
vidutinė darbo 
organizacijoje 
trukmė – 4 
metai). 
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Klausimai Atsakymai
Kiek specialistų, visiškai 
atitinkančių jūsų darbo skelbime 
keliamus reikalavimus, įdarbinote 
per pastaruosius metus? Kiek 
šių specialistų liko dirbti jūsų 
organizacijoje po bandomojo 
laikotarpio?

0

Ar turite specialistų, atitinkančių 
tutoriui keliamus reikalavimus?

3

Ar galite studentui suteikti 
darbo vietą ir darbui reikalingas 
priemones?

Taip

IŠVADA. Į praktiką galite priimti 3 ar 4 studentus.
Iš atsakymų į 1 ir 2 klausimus aišku, kad per 
artimiausius metus gali reikėti 2 naujų darbuotojų. 
Darbo rinkoje specialistų, atitinkančių organizacijos 
reikalavimus ir (arba) gebančių per bandomąjį 
laikotarpį prie jų prisitaikyti, nėra. Į praktiką 
priimama vienu studentu daugiau, nei realus naujų 
darbuotojų poreikis, įvertinus tutorių skaičių ir 
riziką, kad ne visi studentai po praktikos gali atitikti 
keliamus reikalavimus (atsižvelgiant į riziką galima 
priimti iki 30 proc. daugiau studentų, nei yra darbo 
vietų).

2-os lentelės tęsinys. Pavyzdys. Praktikos vietų skaičiaus nustatymas X 
organizacijoje
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 Ne tik studentas renkasi praktikos vietą, bet ir 
organizacijai svarbu pritraukti ir pasirinkti studentą, 
kuris yra motyvuotas, darbštus ir atitinka organizacijos 
kultūrą. Sisteminga ir gerai suplanuota studentų atranka 
į praktikos vietą – toks pats svarbus procesas kaip ir 
naujų darbuotojų atranka. 
1. Motyvuotas studentas – mažesnis galvos skausmas 

tutoriui. Studentas lengviau įsitraukia į ugdymo 
procesą ir vykdo tutoriaus paskirtas užduotis.

2. Studentas, atitinkantis jūsų organizacijos kultūrą, 
atlikdamas praktiką greičiau prisitaiko prie jūsų 
organizacijos kultūros ir lengviau įsilieja į bendrą 
kolektyvą.

3. Praktika – puiki galimybė surasti perspektyvių ir 
gabių studentų. Tad jei į praktiką pakviesite tik 
tuos, kurie motyvuoti ir labiausiai atitinka jūsų 
organizacijos kultūrą bei vertybes, jums nebereikės 
gaišti laiko ieškant naujo kandidato į laisvą darbo 
vietą jūsų organizacijoje. Jūs jau turėsite apmokytą 
studentą.

 Taigi motyvuotas studentas, atitinkantis jūsų 
organizacijos kultūrą ir vertybes, –  didelis palengvinimas 
tutoriui ir sėkminga investicija į ateitį organizacijai. 

Atrankos procesas

 Šiame skyriuje pateikiame svarbiausius atrankos 
etapus, kurie būtini norint į praktiką pakviesti tuos 
studentus, kurie labiausiai tinka jūsų organizacijai. 
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1 etapas. Studentams keliamų reikalavimų 
formulavimas

2 etapas. Organizacijos pristatymas studentams 

3 etapas. Studentų atranka mokymo įstaigoje

4 etapas. Studentų atranka praktikos vietoje 
(pokalbis su studentais, kurie buvo atrinkti 

mokymo įstaigoje) 

5 etapas. Sprendimo priėmimas ir sutarties 
pasirašymas

2 pav. Atrankos procesas
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 Detaliau aptarsime kiekvieną etapą ir pateiksime 
praktinių rekomendacijų, kurios jums padės atkreipti 
dėmesį į svarbiausius dalykus ir tinkamai jiems 
pasiruošti.

1 etapas.  Studentams keliamų reikalavimų 
formulavimas 
 Studentams, norintiems atlikti praktiką jūsų 
organizacijoje, keliami formalūs reikalavimai, kuriuos 
nustato mokymo įstaiga, ir neformalūs reikalavimai, 
kuriuos nustato jūsų organizacija.
 Formalūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti studentas, 
priklauso nuo to, kokią praktiką savo organizacijoje 
siūlote. Grožio terapijos studentams privalomos keturios 
praktikos pakopos. Kiekvienos praktikos pakopos 
reikalavimai gali skirtis, nes jie priklauso nuo mokymo 
įstaigos. Pateikiame kolegijos keliamus tikslus kiekvienai 
praktikos pakopai (3 lentelė).
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3 lentelė. Praktikos pakopos
Praktikos 
pakopos

Tikslai

Pažintinė 
praktika

Supažindinti studentus su grožio 
terapijos studijų tikslais, struktūra, 
turiniu, organizavimu, grožio 
terapijos specialisto reikšme bei 
jo vieta sveikatinimo sistemoje. 
Pažintinė praktika padeda studentui 
apsispręsti dėl savo profesinio 
pasirinkimo. Praktika atliekama 
įvairiose kosmetologijos verslo 
įmonėse ir SPA centruose.

Profesinės 
veiklos 
pirmoji 
praktika

Susisteminti iki šios praktikos studijų 
metu įgytas žinias ir pritaikyti 
jas praktikoje. Praktika atliekama 
įvairiose medicinos įstaigose, SPA 
centruose arba aukštosios mokyklos 
praktinio mokymo kabinetuose.

Profesinės 
veiklos antroji 
praktika

Susisteminti iki šios praktikos studijų 
metu įgytas žinias ir pritaikyti 
jas praktikoje. Praktika atliekama 
įvairiose medicinos įstaigose, SPA 
centruose arba aukštosios mokyklos 
praktinio mokymo kabinetuose. 

Baigiamoji 
praktika 
(vadinamoji 
ikidiplominė 
praktika)

Susisteminti visų studijų metu 
įgytas teorines žinias ir jas pritaikyti. 
Praktika atliekama įvairiose 
medicinos įstaigose, SPA centruose ir 
kt. 
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 Nuo jūsų sprendimo priklauso, kokią praktikos 
pakopą organizuosite savo organizacijoje. Kiekviena 
praktika turi savo pranašumų.
1. Jei į pirmąją praktikos pakopą priimsite gabiausius 

ir labiausiai  jūsų lūkesčius atitinkančius studentus, 
tikėtina, kad studentas, kuris pateisino jūsų lūkesčius 
ir kuriam patiko praktika pas jus, grįš ir kitoms 
praktikoms. Tai reiškia, kad jau nuo pirmųjų kursų 
galėsite rengti geriausią specialistą. 

2. Studentų priėmimas tik baigiamajai praktikai taip 
pat turi savo pranašumų. 

• Į baigiamąją praktiką ateinantis studentas – tai 
paskutinio kurso studentas, išklausęs visus studijų 
programos dalykus, taigi turintis pakankamai 
teorinių žinių, kad galėtų įsigilinti į grožio terapijos 
specialistams skirtą praktikos programą, kuri 
sudaryta remiantis griežtais reikalavimais, keliamais 
SPA organizacijoms (daugiau apie šią praktikos 
programą skaitykite skyriuje „Praktikos programa“). 

• Jei planuojate priimti naujų darbuotojų į savo 
organizaciją, studentas, atlikęs baigiamąją praktiką 
ir pateisinęs jūsų lūkesčius, iš karto gali likti dirbti 
jūsų organizacijoje. Taip galite sutaupyti laiko ir 
investicijų. 

 
 Praktikos reikalavimai priklauso nuo to, į kurią 
praktikos pakopą priimate studentus. 4 lentelėje 
pateikiame formalių baigiamosios praktikos reikalavimų, 
kuriuos nustato mokymo įstaiga, pavyzdį.
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4 lentelė. Formalūs baigiamosios praktikos reikalavimai
Nr. Reikalavimai
1 Studentas yra paskutinio (trečio) kurso studentas.
2 Studentas yra atsiskaitęs už: 

• pažintinę praktiką;
• profesinės veiklos pirmąją praktiką;
• profesinės veiklos antrąją praktiką.

3 Studentas yra išklausęs visus studijų programos 
dalykus, kurie privalomi iki prasidedant 
baigiamajai praktikai, ir atsiskaitęs už juos.

4 Studijų vidurkis – ne mažesnis nei 8,5 balo.

 Neformalius studentų atrankos kriterijus nustato jūsų 
organizacija. Toliau šiuos kriterijus vadinsime sėkmės 
veiksniais. Sėkmės veiksniai nustatomi, įvertinus 
organizacijos kultūrą ir elgesį, kuris užtikrina asmens, 
einančio tam tikras pareigas, sėkmę. Sėkmės veiksnių 
nustatymo metodika jums padės atsakyti į klausimą, 
kokio studento jums reikia. Norint tai padaryti, būtina 
apibrėžti, kokie sėkmės veiksniai lemia sėkmingą grožio 
terapijos specialisto veiklą jūsų organizacijoje. Tad 
sėkmės kriterijai kiekvienoje organizacijoje unikalūs. 
 Pateikiame rekomendacijas, kaip išsiaiškinti sėkmės 
veiksnius.

2. Kultūra
Kokiame 

kontekste?

3. Sėkmės 
veiksniai

Kaip turi dirbti?

1. Darbas
Ką turi daryti?

3 pav. Sėkmės veiksnių nustatymo schema
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 5 ir 6 lentelėse pateikiame rekomendacijas, kaip 
atlikti grožio terapijos specialisto darbo analizę ir 
jūsų organizacijos kultūros analizę, pagal kurias 
galėsite išskirti grožio terapijos specialisto darbo jūsų 
organizacijoje sėkmės veiksnius.

5 lentelė. Darbo analizė. Rekomendacijos ir atmintinė, kaip atlikti darbo analizę
Darbo analizė

Pareigos. Grožio terapijos specialistas.
Tikslas. (Kokie tikslai keliami šias pareigas einančiam 
darbuotojui? Kokią naudą jis turi sukurti organizacijai 
ir klientams? Kokio galutinio rezultato tikimasi?)

Pagrindinės funkcijos ir atsakomybės. (Kokias 
užduotis (funkcijas) turi atlikti darbuotojas, kad 
pasiektų iškeltus darbo tikslus?)

Sąveika. (Su kuo bendrauja: klientais, vadovais, 
kolegomis? Kuo ši sąveika svarbi siekiant tikslų ir 
vykdant funkcijas?)

Įgūdžiai ir žinios. (Ką darbuotojas turi žinoti, 
mokėti ir sugebėti, kad sėkmingai vykdytų užduotis 
(funkcijas) ir pasiektų keliamus tikslus?)

Asmeninės savybės. (Kokios asmeninės savybės 
svarbios, kad darbuotojas sėkmingai vykdytų 
užduotis (funkcijas) ir pasiektų keliamus tikslus?)



 29

ATRA
N

K
A

6 lentelė. Kultūros analizė. Rekomendacijos ir atmintinė, kaip atlikti kultūros 
analizę

Kultūros analizė
Organizacija.

Sprendimo priėmimas. (Kiek darbuotojui suteikiama 
laisvės priimant sprendimus? Kaip priimami 
sprendimai: tariamasi su darbuotojais ar vadovas 
sprendimus leidžia priimti patiems?) 

Problemų sprendimas. (Kaip sprendžiamos 
problemos: tik išanalizavus situaciją ar intuityviai, 
greitai ar lėtai?) 

Dalijimasis informacija. (Kokia informacija dalijamasi? 
Kaip: formaliai ar neformaliai, raštu ar žodžiu, 
susirinkimuose? Kada, kokiais atvejais?)

Darbo ritmas. (Pastovus? Planuojamas? Chaotiškas? 
Intensyvus?)

Atsakomybė. (Kiek darbuotojui tenka atsakomybės? 
Kam darbuotojas atsiskaito už atliktą darbą?)
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Kultūros analizė
Organizacija.

Elgesys darbe. (Kiek darbe reikia rizikuoti ir kiek 
skatinama rizika? Kiek reikia kūrybingumo, kad 
darbuotojas galėtų pasiekti iškeltus tikslus, atlikti 
skirtas užduotis? Ar reikia bendradarbiavimo? Ar jis 
skatinamas?)

Bendravimas, santykiai. (Koks bendravimas tarp 
kolegų: formalus ar draugiškas, hierarchinis ar 
lygiavertis, atviras ir tiesus ar konfrontuojantis?)

7 lentelė. Sėkmės veiksniai. Rekomendacijos ir atmintinė, kaip išskirti sėkmės 
veiksnius

Sėkmės veiksnių išskyrimas

1 Peržiūrėkite darbo ir kultūros analizę.
2 Apgalvokite darbo tikslus, funkcijas ir 

atsakomybes. Nuspręskite, kaip turi elgtis 
darbuotojas, kad pasiektų jam keliamus tikslus ir 
įvykdytų funkcijas.

3 Peržvelkite skiltį apie žinias, įgūdžius, asmenines 
savybes. Kaip visa tai turi atsispindėti darbuotojo 
elgesyje?

6-os lentelės tęsinys. Kultūros analizė. Rekomendacijos ir atmintinė, kaip atlikti 
kultūros analizę
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Sėkmės veiksnių išskyrimas
4 Peržvelkite kultūros analizę ir apibūdinkite, koks 

darbuotojo elgesys lems jo sėkmingą veiklą jūsų 
organizacijos kultūroje.

5 Aprašykite sėkmės veiksnį kaip stebimą elgesį.
6 Užrašykite nuo penkių iki dešimties sėkmės 

veiksnių.
7 Baigę dar kartą peržvelkite darbo ir kultūros 

analizę, įvertinkite, ar jūsų aprašyti sėkmės 
veiksniai apibūdina viską, kas užtikrins grožio 
terapijos specialisto darbo sėkmę organizacijoje.

 
 Toliau pateikiame dviejų konkrečių Lietuvos 
organizacijų – X SPA centro ir Y grožio salono – darbo ir 
kultūros analizes bei pagal jas nustatytų sėkmės veiksnių 
šioms konkrečioms organizacijoms pavyzdžius. 

7-os lentelės tęsinys. Sėkmės veiksniai. Rekomendacijos ir atmintinė, kaip išskirti 
sėkmės veiksnius
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8 lentelė. 1 pavyzdys. Grožio terapijos specialisto, dirbančio X SPA centre (150 
darbuotojų), darbo analizė ir pagal šią analizę išskirti sėkmės veiksniai

Darbo analizė nr. 1
Organizacija – X SPA centras (150 darbuotojų)

Pareigos – grožio terapijos specialistas
Tikslas. Grožio terapijos 
procedūrų ir kitų funkcijų bei 
užduočių, priskirtų pagal jo 
kompetenciją, vykdymas.

1 sėkmės veiksnys. 
Priskirtas 
funkcijas 
ir užduotis 
įvykdo pagal 
organizacijos 
kokybės 
standartus, 
nustatytus 
grožio terapijos 
procedūroms, 
ir per apibrėžtą 
terminą.

Pagrindinės funkcijos ir 
atsakomybės. Ištiria kliento odą 
ir paskiria bei taiko terapijos 
procedūras pagal kliento odos 
būklę. Medicinines kosmetines 
procedūras skiria ir taiko tik 
suderinęs su gydytoju. Vykdo 
kitas tiesioginio vadovo paskirtas 
funkcijas ir užduotis.

Žr. 1 sėkmės 
veiksnį
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8-os lentelės tęsinys. 1 pavyzdys. Grožio terapijos specialisto, dirbančio X SPA 
centre (150 darbuotojų), darbo analizė ir pagal šią analizę išskirti sėkmės veiksniai

Darbo analizė nr. 1
Organizacija – X SPA centras (150 darbuotojų)

Pareigos – grožio terapijos specialistas
Sąveika. Su klientais – klientus 
informuoja apie odos tyrimo 
rezultatus ir paskirtas terapijos 
procedūras.

2 sėkmės veiksnys. 
Suprantamai, 
nevartodamas 
profesinių 
terminų (žargono) 
informuoja 
klientą apie odos 
tyrimo rezultatus 
ir paskirtas 
procedūras. 

Įgūdžiai ir žinios. Dokumentai, 
įrodantys formalųjį išsilavinimą, 
ir kiti kvalifikacijos kėlimą 
įrodantys dokumentai.

-

Asmeninės savybės. 
Kruopštumas, gebėjimas 
prisitaikyti.

Žr. 1 sėkmės 
veiksnį
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9 lentelė. 1 pavyzdys. Grožio terapijos specialisto, dirbančio X SPA centre (150 
darbuotojų), kultūros analizė ir pagal šią analizę išskirti sėkmės veiksniai

Kultūros analizė nr. 1
Organizacija – X SPA centras (150 darbuotojų)

Pareigos – grožio terapijos specialistas
Sprendimo priėmimas. Išklausoma 
darbuotojų nuomonės, tačiau 
galutinius sprendimus priima 
vadovai. Darbuotojų iniciatyvos ir 
sumanymai leidžiami įgyvendinti 
tik suderinus su vadovais.

3 sėkmės 
veiksnys. 
Analizuoja savo 
veiklą, 
pasikartojančias 
problemas 
ir pristato 
vadovams 
veiklos 
tobulinimo 
sprendimus. 
Sprendimus 
įgyvendina tik 
gavęs vadovų 
pritarimą.

Problemų sprendimas. Analitinis, 
lėtas.

Žr. 3 sėkmės 
veiksnį

Dalijimasis informacija. Su vadovais 
ir bendradarbiais (gydytojais, 
registratūros darbuotojais, kitais 
grožio terapijos specialistais) 
keičiasi veiklai būtina informacija 
(dažniausiai susirinkimuose).

Žr. 3 sėkmės 
veiksnį
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9-os lentelės tęsinys. 1 pavyzdys. Grožio terapijos specialisto, dirbančio X SPA 
centre (150 darbuotojų), kultūros analizė ir pagal šią analizę išskirti sėkmės 
veiksniai

Kultūros analizė nr. 1
Organizacija – X SPA centras (150 darbuotojų)

Pareigos – grožio terapijos specialistas
Darbo ritmas. Pastovus, 
planuojamas, vidutinio 
intensyvumo.

Žr. 1 sėkmės 
veiksnį

Atsakomybės. Atsakomybė 
darbuotojui tenka už priskirtų 
funkcijų vykdymą. Tiesioginis 
vadovas vykdo rezultatų kontrolę. 
Materialinė atsakomybė priskirta 
įstaigai.

Žr. 3 sėkmės 
veiksnį

Elgesys darbe. Veikiama pagal 
organizacijos standartus ir tvarką.

Žr. 1 sėkmės 
veiksnį

Santykiai. Formalūs, dalykiški. Žr. 1 sėkmės 
veiksnį
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10 lentelė. 2 pavyzdys. Grožio terapijos specialisto, dirbančio Y grožio salone (11 
darbuotojų), darbo analizė ir pagal šią analizę išskirti sėkmės veiksniai

Darbo analizė nr. 2
Organizacija – Y grožio salonas (11 darbuotojų)

Pareigos – grožio terapijos specialistas
Tikslai. 
1. Grožio terapijos paslaugų 

suteikimas. Tikslo pasiekimo 
rodiklis – vidutinės pajamos 
per 1 mėn. x Lt. 

2. Klientų pasitenkinimas 
suteiktomis paslaugomis. 
Tikslo pasiekimo rodiklis – x 
proc. klientų (iš visų, kuriems 
suteiktos grožio terapijos 
paslaugos) skundų per 1 
metus.

3. Kosmetikos priemonių 
pardavimas. Tikslo pasiekimo 
rodiklis – vidutinės pajamos 
per 1 mėn. x Lt. 

1 sėkmės veiksnys. 
Aktyviai siūlo 
įsigyti kliento 
poreikius 
atitinkančių 
kosmetikos 
priemonių ir 
grožio terapijos 
paslaugų.

2 sėkmės veiksnys. 
Išsiaiškina 
kliento poreikius 
(grįžtamasis ryšys 
apie suteiktas 
grožio terapijos 
paslaugas), 
nepasitenkinimo 
priežastis, 
išklauso klientą 
(nepertraukdamas) 
ir užduoda 
klausimų.

10-os lentelės tęsinys. 2 pavyzdys. Grožio terapijos (kosmetologijos) specialisto, 
dirbančio Y grožio salone (11 darbuotojų), darbo analizė ir pagal šią analizę išskirti 
sėkmės veiksniai
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10-os lentelės tęsinys. 2 pavyzdys. Grožio terapijos (kosmetologijos) specialisto, 
dirbančio Y grožio salone (11 darbuotojų), darbo analizė ir pagal šią analizę išskirti 
sėkmės veiksniai

Darbo analizė nr. 2
Organizacija – Y grožio salonas (11 darbuotojų)

Pareigos – grožio terapijos specialistas
Pagrindinės atsakomybės. 
Analizuoja klientų poreikius 
ir sudaro kosmetologinės 
paslaugos planą. Parenka 
medžiagas, įrangą ir priemones, 
kurių reikia kosmetologinės 
paslaugos planui įgyvendinti. 
Įgyvendina kosmetologinės 
paslaugos planą ir užtikrina 
grįžtamąjį ryšį iš kliento apie 
suteiktos paslaugos efektyvumą. 
Suteikia klientams informacijos 
apie grožio terapijos paslaugas 
ir joms naudojamas priemones. 
Parduoda kosmetikos priemones. 
Sprendžia konfliktus su klientais.

Žr. 1 ir 2 sėkmės 
veiksnius

Sąveika. Visiems grožio salono 
klientams yra dėmesingas ir 
paslaugus.

3 sėkmės 
veiksnys. Emocinė 
pusiausvyra, 
emocijų ir elgesio 
savikontrolė 
(ramus balso 
tonas, maloni 
veido išraiška, 
neintensyvi 
gestikuliacija).

10-os lentelės tęsinys. 2 pavyzdys. Grožio terapijos specialisto, dirbančio Y grožio 
salone (11 darbuotojų), darbo analizė ir pagal šią analizę išskirti sėkmės veiksniai
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Darbo analizė nr. 2

Organizacija – Y grožio salonas (11 darbuotojų)

Pareigos – grožio terapijos specialistas

Įgūdžiai ir žinios. Organizacijos 
kosmetologinių priemonių 
ir procedūrų išmanymas bei 
taikymas. Kosmetologo etikos 
laikymasis.

Žr. 1 ir 3 sėkmės 
veiksnius

Asmeninės savybės. 
Mandagumas, draugiškumas, 
atsparumas stresui.

Žr. 2 sėkmės 
veiksnį

Asmeninės savybės. 
Paslaugumas, emocinis 
stabilumas.

Žr. 3 sėkmės 
veiksnį

11 lentelė. 2 pavyzdys. Grožio terapijos specialisto, dirbančio Y grožio salone (11 
darbuotojų), kultūros analizė ir pagal ją išskirti sėkmės veiksniai

Kultūros analizė nr. 2
Organizacija – Y grožio centras (11 darbuotojų)

Pareigos – grožio terapijos specialistas
Sprendimo 
priėmimas. 
Sprendimus priima 
savarankiškai.

4 sėkmės veiksnys. 
Savarankiškai sudaro 
tikslų įgyvendinimo planus 
mėnesiui,  juos vykdo 
(planuoja aptarnaujamų 
klientų ar suteikiamų 
procedūrų skaičių.  

10-os lentelės tęsinys. 2 pavyzdys. Grožio terapijos specialisto, dirbančio Y grožio 
salone (11 darbuotojų), kultūros analizė ir pagal ją išskirti sėkmės veiksniai
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Kultūros analizė nr. 2

Organizacija – Y grožio centras (11 darbuotojų)

Pareigos – grožio terapijos specialistas

Problemų 
sprendimas. 
Kiekvienas 
darbuotojas 
atsakingas už savo 
klaidų taisymą ir 
problemų sprendimą 
(jeigu tai jo 
kompetencija). 

Žr. 4 sėkmės veiksnį

Dalijimasis 
informacija. 
Minimalus, atsakymas 
į konkrečias kolegų 
užklausas (nes 
kiekvienas dirba 
savarankiškai).

-

Darbo ritmas. 
Planuojamas, 
intensyvus.

Žr. 4 sėkmės veiksnį

Atsakomybė. Tenka 
darbuotojui.

Žr. 1 ir 4 sėkmės veiksnius

11-os lentelės tęsinys. 2 pavyzdys. Grožio terapijos specialisto, dirbančio Y grožio 
salone (11 darbuotojų), kultūros analizė ir pagal ją išskirti sėkmės veiksniai
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Kultūros analizė nr. 2

Organizacija – Y grožio centras (11 darbuotojų)

Pareigos – grožio terapijos specialistas

Elgesys darbe. 
Skatinamas 
savarankiškumas ir 
asmeninė atsakomybė 
už darbo rezultatus, 
profesinį ir asmeninį 
tobulinimąsi.

Žr. 4 sėkmės veiksnį

Santykiai. Santykiai 
su kolegomis ir 
klientais draugiški.

Žr. 2 ir 3 sėkmės veiksnius

 
 Sėkmės veiksniai svarbūs tolesniuose atrankos 
etapuose, nes pagal juos formuluojami atrankos pokalbio 
klausimai. Pagal atsakymus į šiuos klausimus galite 
įvertinti, ar studentas tinkamas atlikti praktiką jūsų 
organizacijoje. 
 Taigi konkrečiame X SPA centre (1 pavyzdys) dirbančio 
grožio terapijos specialisto sėkmės veiksniai yra šie:
1. priskirtas funkcijas ir užduotis įvykdo pagal 

organizacijos kokybės standartus, nustatytus grožio 
terapijos procedūroms, ir per apibrėžtą terminą;

2. suprantamai, nevartodamas profesinių terminų 
(žargono) informuoja klientą apie odos tyrimo 
rezultatus ir paskirtas procedūras;

11-os lentelės tęsinys. 2 pavyzdys. Grožio terapijos specialisto, dirbančio Y grožio 
salone (11 darbuotojų), kultūros analizė ir pagal ją išskirti sėkmės veiksniai
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3. analizuoja savo veiklą, pasikartojančias problemas ir 
pristato vadovams veiklos tobulinimo sprendimus. 
Sprendimus įgyvendina tik gavęs vadovų pritarimą.

 Konkrečiame Y grožio salone (2 pavyzdys) dirbančio 
grožio terapijos specialisto sėkmės veiksniai yra šie:
1. aktyviai siūlo įsigyti kliento poreikius atitinkančių 

kosmetikos priemonių ir grožio terapijos paslaugų;
2. išsiaiškina kliento poreikius (grįžtamasis ryšys 

apie suteiktas  grožio  terapijos  paslaugas), 
nepasitenkinimo priežastis, išklauso klientą 
(nepertraukdamas) ir užduoda klausimų;

3. demonstruoja emocinę pusiausvyrą, emocijų ir 
elgesio savikontrolę (ramus balso tonas, maloni veido 
išraiška, neintensyvi gestikuliacija);

4. savarankiškai sudaro tikslų įgyvendinimo planus 
mėnesiui ir juos vykdo (planuoja aptarnaujamų 
klientų ar suteikiamų procedūrų skaičių, kiek 
parduos kosmetikos priemonių). 

 
 Iš pateiktų pavyzdžių matome, kad X SPA centras ir 
Y grožio salonas ieško praktikantų, kuriems būdingos 
skirtingos elgesio ypatybės.
• X SPA centras  ieško asmens, kuris  lojalus 

organizacijai, vadovams ir moka prisitaikyti 
(prisitaiko prie organizacijos tvarkos, reikalavimų; 
sprendimus suderina su vadovais).

• Y grožio salonas ieško asmens, kuris aktyviai 
parduoda produktus ir paslaugas; moka bendrauti su 
klientais ir palaiko su jais nuolatinius ryšius; sugeba 
dirbti savarankiškai (planuoti ir vykdyti veiklą, 
spręsti problemas) ir kontroliuoja emocijas.
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 Šiuos skirtumus jums reikia išsiaiškinti per pokalbį. 
Pateikite studentui klausimus apie jo patirtį situacijose, 
kuriose gali pasireikšti studento gebėjimas laikytis 
procedūrų ar, priešingai, jo siekimas veikti savarankiškai 
ir kūrybiškai. 

2 etapas. Organizacijos (praktikos vietos) pristatymas 
studentams 
 Kai suformuluojate aiškius reikalavimus studentams, 
tai yra patys aiškiai žinote, kokio studento jums reikia, 
kitas atrankos etapas – organizacijos pristatymas 
būsimiems praktikantams. Tai svarbu dėl dviejų 
priežasčių: pirma, taip sudominsite studentus pasirinkti 
jūsų organizaciją, antra, studentams bus aišku, kokio 
praktikanto jums reikia, ir be reikalo negaiš laiko tie, 
kurie neatitinka jūsų organizacijos keliamų reikalavimų. 
 Pagrindinis šio etapo tikslas – sudominti kiek galima 
daugiau studentų, tinkančių jums pagal nustatytus 
kriterijus.
 Savo organizaciją studentams galite pristatyti keliais 
būdais.
1. Pasidomėkite, kokios galimybės dalyvauti praktikos 

dienose (jei tokios vyksta mokymo įstaigoje), 
kuriose prisistatytumėte būsimiems praktikantams, 
papasakotumėte apie praktikos organizavimo tvarką 
jūsų organizacijoje ir naudas, kurias jūsų organizacija 
gali suteikti studentui. Tokio pristatymo metu 
studentams visada įdomu reali praktikantų patirtis, 
todėl jei turite darbuotojų, kurie per praktiką pas jus 
sėkmingai pradėjo ir tęsia karjerą, pasikvieskite ir 
juos – gyvas pasakojimas apie gerą patirtį turi didelės 
įtakos studentų apsisprendimui. 
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2. Su mokymo įstaiga suorganizuokite individualų 
savo organizacijos pristatymą potencialiems 
praktikantams jūsų organizacijoje. Pasidomėkite 
galimybe atvykti į studentų paskaitą ir rezervuokite 
valandėlę sau. 

3. Paskelbkite informaciją apie praktikos organizavimą 
jūsų organizacijoje mokymo įstaigos informaciniuose 
stenduose.

4. Informaciją apie praktikos organizavimą ir tvarką 
jūsų organizacijoje verta paskelbti ir organizacijos 
interneto svetainėje. Pasirūpinkite, kad studentai 
sužinotų, kaip rasti šią informaciją. Šiuo atveju verta 
apie tai informuoti studentų praktikos vadovus 
mokymo įstaigoje arba šią informaciją platinti 
mokymo įstaigos informaciniuose stenduose. 

 
 Pasirinkę organizacijos pristatymo būdą, apgalvokite, 
kaip save pristatysite studentams. Galvojant apie 
pristatymą (tiek praktikos dienose, tiek individualiuose 
praktikos pristatymuose), rekomenduojame atkreipti 
dėmesį į šiuos dalykus ir pateikiame organizacijos 
prisistatymo studentams schemą (12 lentelė).
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12 lentelė. Organizacijos pristatymo schema
Organizacijos pristatymo schema

1. Kokia jūsų organizacijos veiklos 
sritis? Kiek metų veikia jūsų 
organizacija?
2. Kuo esate pranašesni už kitas 
panašaus pobūdžio organizacijas 
ir kodėl verta praktiką atlikti pas 
jus?
3. Kokie reikalavimai keliami 
studentams, norintiems atlikti 
praktiką jūsų organizacijoje: 
formalūs ar neformalūs? 
4. Kokie tikslai keliami praktiką 
atliekantiems studentams ir 
praktikai?
5. Kokių įgūdžių įgis studentas, 
praktiką atlikdamas pas jus?
6. Kokios įsidarbinimo pas jus 
galimybės atliekant praktiką ir 
pasibaigus praktikai?

3 etapas. Studentų atranka mokymo įstaigoje 
 Nors atsakomybė už studentų atranką, įvertinant 
studentų atitiktį formaliems reikalavimams, tenka 
mokymo įstaigai, yra keletas dalykų, kuriuos jums verta 
žinoti apie šį etapą.
1. Studentas, norėdamas kandidatuoti į jūsų 

organizaciją, mokymo įstaigai privalo pateikti šiuos 
dokumentus:
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• užpildytą kandidato atlikti praktiką anketą (žr. 1 
priedą);

• pažymių išklotinę, įrodančią tinkamą pažymių 
vidurkį (ko mokėsi, kas sekėsi ir pan.);

• vieno  specialybės  dalyko  dėstytojo 
rekomendaciją.

2. Atlikusi studentų atranką, mokymo įstaiga jums 
turėtų pateikti studentų konkursinės eilės ataskaitą, 
kurioje detaliai matysite geriausius studentus, 
kandidatuojančius atlikti praktiką jūsų organizacijoje. 

4 etapas. Studentų atranka praktikos vietoje (pokalbis 
su studentais, kurie buvo atrinkti mokymo įstaigoje) 
 Kai mokymo įstaiga atsiunčia rekomenduojamų pas 
jus praktiką atlikti studentų sąrašą, kitas jūsų žingsnis – 
pokalbis su kandidatais. Pokalbio metu jūs įvertinate, ar 
kandidatas atitinka jūsų nustatytus neformalius kriterijus 
(sėkmės veiksnius). Taip pat išsiaiškinate studento 
lūkesčius ir nusprendžiate, ar studento lūkesčiai dera su 
jūsų organizacijos lūkesčiais. 
 Studentų atranką jūsų organizacijoje organizuoja ir 
vykdo jūsų organizacijos personalo vadovas arba vadovo 
paskirtas atsakingas asmuo. Galutinį sprendimą priima 
jūsų organizacijos vadovas.
 Pateikiame rekomendacijas, kurios jums padės 
atkreipti dėmesį į svarbiausius dalykus ir geriau 
pasiruošti šiam pokalbiui.

PVR klausimų formulavimo metodika 
 Norint sužinoti, ar studentas atitinka jūsų 
nustatytus neformalius kriterijus (sėkmės veiksnius), 
rekomenduojame taikyti PVR metodiką. PVR metodikos 
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esmė – užduoti tinkamus klausimus apie žmogaus elgesį 
praeityje, nes tyrimai rodo, kad žmogaus elgesys praeityje 
– tiksliausia ateities elgesio prognozė (13 lentelė).

13 lentelė. PVR metodika
PVR

Problema Kokią konkrečią problemą 
sprendė kandidatas?

Veiksmai Ką konkrečiai toje situacijoje 
kandidatas darė?

Rezultatas Kokie buvo veiksmų 
padariniai? Kaip situacija 
baigėsi?

 Užduodant PVR klausimus būtina laikytis tam tikrų 
principų.
1. Klausti apie elgesį (ne apie nuostatas, asmenines 

savybes, motyvus ar pan.). 
• Tinkamų klausimų pavyzdžiai: Papasakokite apie 

savo pastarosios savaitės planą. Kaip planavote 
savo veiklą? Ką darėte, kai nespėjote laiku atlikti 
užduoties (parašyti referatą, pateikti ataskaitą ar 
pan.)? Kokiuose bendruose projektuose su kitais 
studijų draugais esate dalyvavęs? Koks buvo jūsų 
indėlis į tą projektą, ką darėte? 

• Netinkamų klausimų pavyzdžiai: Ką manote apie 
tuos, kurie nuolat vėluoja iki nustatyto termino 
atlikti jiems pavestas užduotis? Kaip manote, 
kokios asmeninės savybės svarbios šiame darbe? 
Kaip vertinate savo kompetenciją? 

2. Prašyti pateikti konkrečių pavyzdžių iš studijų, 
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darbo ir (ar) asmeninių situacijų, o ne klausti, kaip 
būna apskritai. 
• Tinkamų klausimų pavyzdžiai: Pateikite pavyzdį 

iš savo studijų ar asmeninio gyvenimo, kada 
jus arba jūsų atliktą darbą sukritikavo kolegos, 
draugai, dėstytojai. Papasakokite konkrečią 
situaciją, kurią prisimenate iš savo studijų ar 
asmeninio gyvenimo, kai nesutarėte su studijų 
kolegomis, draugais, šeimos nariais. Papasakokite 
apie tai, kokių naujovių įdiegėte gerindamas savo 
studijų kokybę. 

• Netinkamų klausimų pavyzdžiai: Ką darote, kai 
jus sukritikuoja kolegos, draugai? Ką paprastai 
darote, kai laiku nespėjate atlikti jums pavestos 
užduoties? Kaip sekasi bendrauti su priešiškai 
nusiteikusiais žmonėmis?

3. Klausti apie praeitį, o ne apie ateitį (ką darėte, kaip 
sprendėte, o ne kaip darytumėte ar spręstumėte).
• Tinkamų klausimų pavyzdžiai: Kaip pasakėte 

savo nuomonę kolegoms apie jūsų bendrą 
projektą, kurį atlikote? Kaip gavote reikalingos 
informacijos apie užduotį, kurios niekada 
nebuvote daręs, ir kurią jums buvo pavesta skubiai 
atlikti? Ką darėte, kai pamatėte, kad kolega per 
egzaminą nusirašinėja?

• Netinkamų klausimų pavyzdžiai: Kaip 
elgtumėtės, jei jus ar jūsų idėją apie naują projektą 
sukritikuotų kolegos? Jei reikėtų gauti naujos 
informacijos referatui, kaip ieškotumėte? Ką 
darytumėte, jei pastebėtumėte, kad šalia sėdintis 
suolo kolega per egzaminą nusirašinėja?
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 Norėdami patikrinti, ar kandidatas išsamiai 
papasakojo pavyzdį, dar kartą peržiūrėkite, ar turite 
pakankamai informacijos apie problemą, veiksmus ir 
rezultatą.

PVR klausimų pavyzdžiai siekiant įvertinti sėkmės 
veiksnius
 14 lentelėje pateikiame PVR klausimų pavyzdžių 
sėkmės veiksniams įvertinti. 

14 lentelė. PVR klausimų pavyzdžiai sėkmės veiksniams įvertinti 
Sėkmės veiksnys PVR klausimai

1. Darbuotojas 
savarankiškai 
išsikelia tikslus, 
juos suderina su 
vadovu, įveikia 
kliūtis, jei jų iškyla 
siekiant tikslų.

Prisiminkite atvejį, kai 
vykdydami užduotį susidūrėte 
su kliūtimi? Ką darėte? Koks 
rezultatas? Kaip planavote savo 
veiklą? Kaip sekėsi vykdyti šį 
planą? Kaip prižiūrėjote plano 
vykdymą?

2. Dalijasi su 
bendradarbiais 
veiklai svarbia 
informacija, 
žiniomis, 
patirtimi.

Prisiminkite ir papasakokite 
situaciją, kai ėmėtės iniciatyvos 
įdiegti naujoves savo ar kitų 
veikloje. Koks buvo jūsų indėlis? 
(Kokios aplinkybės paskatino 
iniciatyvą: išankstinė analizė, 
idėja iš išorės, kitų nurodymas?)

Sėkmės veiksnių įvertinimas
 Norėdami įvertinti studentus ir palyginti juos 
tarpusavyje, rekomenduojame taikyti tokią sėkmės 
veiksnių įvertinimo metodiką. 15 lentelėje pateikiame X 
studento įvertinimą. 
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15 lentelė. Sėkmės veiksnių įvertinimas
Sėkmės veiksnys Vertinimas (1 – 

sėkmės veiksnys 
būdingas, 0 – 
nebūdingas)

1. Darbuotojas savarankiškai 
išsikelia tikslus, suderina juos 
su vadovu, įveikia kliūtis, jei 
jų iškyla siekiant tikslų.

0

2. Pristato klientams kitas 
organizacijos paslaugas, 
kurios atitinka kliento 
poreikius, ir rekomenduoja 
jas įsigyti.

1

3. Dalijasi su bendradarbiais 
veiklai svarbia informacija, 
žiniomis, patirtimi.

1

4. Su įvairiais žmonėmis 
bendrauja pagarbiai ir 
mandagiai. Prisitaiko prie jų 
bendravimo stiliaus, poreikių 
ir lūkesčių.

1

Bendras balas 3
 
 Kai įvertinsite visus studentus, kurie kandidatuoja į 
praktikos vietą, žiūrėkite, kuris iš jų surinko didžiausią 
bendrą balą. Didesnis balas reiškia, kad studentas labiau 
atitinka jūsų keliamus neformalius kriterijus (sėkmės 
veiksnius).
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Sprendimo priėmimas

 Visus studentus, kurie dalyvavo atrankos pokalbyje 
jūsų organizacijoje, informuokite apie savo sprendimą 
(teigiamą ar neigiamą) – pageidautina ne ilgiau kaip per 
3 dienas po pokalbio.
 Atrinktas studentas, norėdamas atlikti praktiką 
organizacijoje, turi pasirašyti sutartį ir pateikti kitus 
dokumentus. Pateikiame dokumentų sąrašą (mokymo 
įstaiga gali nustatyti ir kitokius reikalavimus). 

1. Iki pasirašant trišalę sutartį. Kad studentas galėtų 
atlikti praktiką organizacijoje, turi būti sudaryta 
trišalė praktikos sutartis tarp mokymo įstaigos, 
organizacijos ir studento. Galimi du variantai:
• mokymo įstaiga pasirašo bendradarbiavimo 

sutartį su organizacija ir tuomet sudaroma trišalė 
sutartis; 

• jei studentas nori atlikti praktiką organizacijoje, 
su kuria mokymo įstaiga nėra sudariusi 
bendradarbiavimo sutarties, mokymo įstaiga turi 
patvirtinti, kad studento pasirinkta organizacija 
atitinka praktikos vietai keliamus reikalavimus. 
Tuomet, kaip ir pirmuoju atveju, sudaroma trišalė 
sutartis. 

2. Trišalė sutartis. 
• Kas atsakingas? Už trišalės sutarties parengimą 

atsakinga mokymo įstaiga. Studentas atsakingas 
už sutarties pristatymą organizacijos vadovui ir 
pasirašytos sutarties grąžinimą mokymo įstaigos 
prodekanui. 
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• Sutarties pasirašymas. Kada? Studentas, 
likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki praktikos 
pradžios, pristato sutartį organizacijos vadovui. 
Sutartį pasirašo trys šalys šia tvarka: studentas, 
organizacijos vadovas, mokymo įstaigos dekanas.

• Sutarties grąžinimas. Kada? Kai sutartį pasirašo 
visos trys šalys, studentas, likus ne mažiau 
nei 10 dienų iki praktikos pradžios, vieną 
sutarties egzempliorių grąžina mokymo įstaigos 
prodekanui, kitą – organizacijos vadovui. Trečiasis 
egzempliorius lieka studentui.

• Sutarties šablonas. Praktinio mokymo sutartis 
numato šių trijų šalių teises, įsipareigojimus ir 
atsakomybę. Kadangi sutartį rengia mokymo 
įstaiga, jos forma gali kisti, tačiau sutartyje privalo 
būti: bendrosios nuostatos, mokymo įstaigos, 
organizacijos ir studento teisės bei įsipareigojimai, 
baigiamosios nuostatos, šalių rekvizitai. Kaip 
pavyzdį pateikiame trišalės sutarties šabloną (žr. 
2 priedą). 

3. Sveikatos pasas. 
• Studentai, atliekantys praktiką sveikatos 

priežiūros ir gydymo institucijose, švietimo, 
ugdymo ir globos vaikų, maitinimo ir aptarnavimo 
organizacijose, privalo pasitikrinti sveikatą 
ir turėti nustatytos formos (F. 048/a) asmens 
medicininę knygelę (sveikatos pasą).

• Sveikatos pasą studentas privalo atsinešti į 
praktikos vietą. 

4. Kita.
• Studentui, kuris be pateisinamos priežasties 

vėluoja pradėti praktiką, neleidžiama jos atlikti. 
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Šiuo atveju laikoma, kad studentas turi akademinę 
skolą, kuri gali būti likviduota tik po metų, atlikus 
praktiką toje pačioje arba kitoje organizacijoje. 
Apie tai tutorius privalo informuoti mokymo 
įstaigą tą pačią dieną.

• Jeigu studentas nesilaiko praktikos vietos 
reikalavimų, neatvyksta į praktiką, nevykdo jam 
paskirtų užduočių ar kitaip nusižengia praktikos 
keliamiems reikalavimams, taip pat laikoma, 
kad studentas turi akademinę skolą, kuri gali 
būti likviduota tik po metų, atlikus praktiką toje 
pačioje arba kitoje organizacijoje. Apie tai tutorius 
privalo informuoti mokymo įstaigą tą pačią dieną.

• Jei dėl ligos ar kitokių pateisinamų aplinkybių 
studentas negali atvykti į praktiką, jis privalo tą pačią 
dieną apie tai informuoti organizacijos vadovą ir 
mokymo įstaigos administraciją. Studentas, grįžęs 
tęsti praktikos, iš karto organizacijos vadovui 
pateikia nebuvimo praktikoje pateisinamas 
aplinkybes patvirtinančius dokumentus. Baigęs 
praktiką šiuos pateisinančius dokumentus 
studentas privalo pateikti mokymo įstaigos 
prodekanui praktikoms.

Veiksmai pasirašius sutartį

 Kai visi formalūs dokumentai sutvarkyti, prieš 
prasidedant praktikai organizacija privalo išspręsti dar 
keletą būtinų klausimų.
1. Tutoriai. Organizacijos vadovas, likus ne mažiau nei 

10 dienų iki praktikos pradžios, privalo kiekvienam 
studentui paskirti tutorių, tai yra praktikos vadovą, 
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kuris organizuos, stebės ir vertins studento praktiką 
organizacijoje. Tutoriui keliami reikalavimai: 
aukštasis  medicininis grožio terapijos  išsilavinimas, 
3 metų  praktinė patirtis. Išsamiau apie tai, koks turėtų 
būti geras tutorius, skaitykite skyriuje „Prisitaikymas 
prie organizacijos“. 

2. Praktikos meistrai. Organizacijos vadovas ir tutoriai, 
atsižvelgdami į praktikos programą, iki prasidedant 
praktikai privalo paskirti studentui praktikos 
meistrus, kurie dirbs su studentu. Jų pagrindinė 
paskirtis – praktinis darbas su studentais, grįžtamojo 
ryšio teikimas. Daugiau apie praktikos meistrų 
funkcijas skaitykite skyriuje „Prisitaikymas prie 
organizacijos“. 

3. Darbo tvarkaraščiai. Organizacijos vadovo paskirtas 
atsakingas asmuo su tutoriumi ir praktikos meistrais 
iki prasidedant praktikai sudaro tutorių ir praktikos 
meistrų darbo tvarkaraštį praktikos laikotarpiu.

4. Finansiniai klausimai. Organizacijos vadovas iki 
prasidedant praktikai turi suderinti su tutoriais 
ir praktikos meistrais finansinius (atlyginimo) 
klausimus už praktikos laikotarpį.

5. Praktikos pradžia. Organizacijos vadovas, tutoriai, 
meistrai ir kiti organizacijos darbuotojai bendrame 
susitikime turi aptarti ir suderinti susitikimo, kuris 
vyks pirmąją praktikos dieną, programą ir laiką. 
Kiekvienas turi aiškiai žinoti, kokia bus jo funkcija 
susitikime, su kokia informacija turės supažindinti 
studentus, į kokius studentų klausimus turi būti 
pasiruošęs atsakyti. 

6. Atsakingi asmenys. Organizacijos vadovas turi 
paskirti atsakingus asmenis, pavyzdžiui, personalo 
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vadovą, į kuriuos galės kreiptis tutoriai dėl klausimų, 
susijusių su praktika. Jei atsakingų asmenų yra 
daugiau, rekomenduojame sudaryti atsakingų 
darbuotojų sąrašą su jų kontaktiniais duomenimis ir 
nurodytu darbo laiku.

PASITIKRINKITE, AR: 

paskyrėte darbuotoją, kuris vykdys studentų atranką;

apsibrėžėte formalius reikalavimus ir neformalius kriterijus (sėkmės 
veiksnius); 

parengėte PVR klausimus, kad galėtumėte įvertinti kiekvieną 
sėkmės veiksnį; 

parengėte pokalbio struktūrą ir sėkmės veiksnių vertinimo sistemą;

pasirašėte trišalę sutartį;

iš studento gavote šiuos dokumentus: pasirašytą trišalę sutartį ir 
sveikatos pasą;

paskyrėte tutorius ir praktikos meistrus, turite sudarytus jų darbo 
grafikus praktikos laikotarpiui;

paskyrėte už praktiką atsakingus asmenis, į kuriuos per praktiką bus 
galima kreiptis turint su praktika susijusių klausimų.

Jei taip, kitas jūsų žingsnis – pagalba studentui prisitaikant prie organizacijos ir 
studento motyvavimas.
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STUDENTŲ MOTYVACIJA

Motyvacijos svarba

 Siekiant, kad praktika būtų naudinga abiem šalims, 
labai svarbu motyvuotas studentas. Atlikdamas 
praktiką studentas turi puikią galimybę pritaikyti visas 
turimas žinias ir, prižiūrimas profesionalaus grožio 
terapijos specialisto, įgyti naudingos praktinės patirties, 
o motyvacija padeda lengviau siekti per praktiką 
iškelto tikslo – žengti reikšmingą žingsnį siekiant tapti 
profesionaliu grožio terapijos specialistu. Motyvuotas 
studentas, aktyviai ir iniciatyviai dalyvaujantis per 
praktiką paskirtose veiklose, išmokdamas naujų technikų 
ir įgydamas naujų žinių, praktikai pasibaigus taps realiu 
kandidatu įsidarbinti jūsų organizacijoje. 
 Taigi studento motyvacijos ir sėkmingos socializacijos 
nauda yra abipusė. Ji pateikiama 16 lentelėje.

Šiame skyriuje sužinosite apie: 
•	 studento motyvacijos naudą organizacijai 

ir pačiam studentui; 
•	 studento motyvacijos sužadinimą ir 

išlaikymą.



56 

16 lentelė. Studento motyvacijos nauda
Nauda organizacijai Nauda studentui

Motyvuotas studentas...
• ... noriai atliks jam 

paskirtas užduotis, 
aktyviai dalyvaus 
praktikos veikloje.

• ... jį ugdantiems 
meistrams bus 
pagalba, o ne trukdis. 
... norės atlikti darbus, 
kurie bus naudingi 
jūsų organizacijai.

• ... taps realiu 
kandidatu likti dirbti 
jūsų organizacijoje. 
... įsilies į profesionalių 
jaunų specialistų 
būrį, taip didindamas 
teikiamų paslaugų 
kokybę.

• ... mieliau priims 
naujoves, mokysis, 
tobulės.

• ... įgis naudingų 
teorinių žinių, lavins 
praktinius įgūdžius.

• ... atlikęs praktiką 
labiau pasitikės 
savo, kaip būsimo 
profesionalo, 
gebėjimais. 

• ... lengviau prisitaikys 
jūsų organizacijoje, 
jeigu po praktikos 
turėsite galimybę 
ir norėsite studentą 
įdarbinti.

Motyvavimo būdai

 Motyvacija priklauso nuo studento noro prisitaikyti 
prie organizacijos lūkesčių, normų ir vertybių, studento 
savigarbos lygio ir kitų veiksnių. Jūs taip pat galite padėti 
stiprinti studento motyvaciją.
• Aptarkite studento lūkesčius, kalbėkite apie 

jūsų organizacijos lūkesčius. Jūsų ir studento 
lūkesčių atitikimas  svarbus sėkmingam studento 
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prisitaikymui ir motyvacijai.
• Nustatykite praktikos tikslus. Tyrimai rodo, kad 

aiškių tikslų turėjimas – vienas reikšmingiausių 
veiksnių, užtikrinančių motyvaciją ir darbo sėkmę.

• Supažindinkite studentą su galimais praktikos 
iššūkiais, aptardami galimus sunkumų sprendimo 
būdus. Iššūkiai skatina tobulėti, sprendimo būdai 
padeda sėkmingai išspręsti įvairias situacijas darbe. 

• Skatinkite studento bendravimą su vadovu, 
kitais specialistais, administracijos darbuotojais. 
Neformalus bendravimas padeda lengviau įsijungti 
į organizacijos veiklą, skatina susidomėjimą, taigi ir 
studento motyvaciją. 

• Aptarkite su studentu, kaip bus vertinama jo praktika. 
Įvardykite, už kokius rezultatus ir kaip studentas 
bus skatinamas (pavyzdžiui, už puikų mokymąsi 
per praktiką studentui galima suteikti galimybę 
įgyti papildomų žinių, išmokti naujų technikų, turėti 
daugiau valandų, skirtų praktiniams užsiėmimams).

• Teikite teigiamą ir koreguojantį grįžtamąjį ryšį: 
pastebėkite ir įvertinkite studento sėkmes, taip pat 
įvardykite jo klaidas, darbo trūkumus ir nurodykite, 
kaip jis galėtų juos ištaisyti. Grįžtamasis ryšys turi 
būti aiškus ir konstruktyvus.

• Taikykite įvairius darbo metodus: darbą grupelėmis, 
poromis, namų darbus ir pan.

• Kelkite aukštus reikalavimus ir tinkamai naudokite 
„apdovanojimus“: studentas turi jausti jūsų tikėjimą, 
jūsų paramą ir paskatinimą veikti, pavyzdžiui, 
„Žinau, kad gali išspręsti šią problemą, jei dirbsi. 
Pradėk, o aš tau padėsiu, jei susidursi su sunkumais“.
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PASITIKRINKITE, AR: 

žinote, kuo motyvuotas studentas naudingas jūsų organizacijai;

žinote būdus, kaip sužadinti ir išlaikyti studento 
motyvaciją. 

Jei taip, kitas jūsų žingsnis – pagalba studentui prisitaikant prie organizacijos ir 
studento motyvavimas.
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PRISITAIKYMAS PRIE 
ORGANIZACIJOS 

 Pirmosiomis praktikos dienomis studentas jaudinasi, 
kas bus, kaip jam seksis, kaip pavyks susitvarkyti su 
atsakomybe, bendrauti su kolegomis. Į praktiką jis ateina 
turėdamas tam tikrų lūkesčių ir išankstinių nuostatų apie 
organizaciją. Studento nuomonė, lūkesčiai, nuostatos gali 
būti ir tikroviški, ir ne. Kiekviena organizacija nori, kad 
studentas nuo pat pirmųjų dienų perprastų organizacijos 
vertybes, kultūrą, jam keliamus reikalavimus ir lengvai 
įsilietų į komandą. 
 Taigi svarbus uždavinys pirmosiomis praktikos 
dienomis – padėti  studentui prisitaikyti prie 
organizacijos. Kaip tai padaryti?

Tutorių vaidmuo, atsakomybė ir funkcijos

 Kiekvienam studentui praktikos laikotarpiu reikia 
globėjo, kuris yra pagrindinis asmuo socializacijos 
procese, lemiantis socializacijos sėkmę, o vėliau – 
efektyvią veiklą, gerus rezultatus, lojalumą ir motyvaciją. 
Tutorius – tai patyręs darbuotojas, kuris padės studentui 
visu praktikos laikotarpiu. Pateikiame pagrindines 

Šiame skyriuje sužinosite apie: 
•	 tutoriaus vaidmenį ir pagrindines funkcijas;
•	 praktikos meistro atsakomybę;
•	 studento įtraukimą į praktiką ir prisitaikymą 

prie organizacijos reikalavimų.
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tutoriaus funkcijas.
• Karjeros funkcija – pagalba atliekant praktiką 

(mokymas ir ugdymas, tobulėjimą skatinančios 
užduotys, pristatymas kitiems ir „matomumo“ 
užtikrinimas, pagalba planuojant tolesnį karjeros 
kelią).

• Psichosocialinė funkcija – pagalba ugdant studento 
pasitikėjimą, identiškumą, gebėjimą išlaikyti emocinę 
pusiausvyrą, susidūrus su sunkumais kuriant 
ryšius su kitais darbuotojais (emocinė parama, 
konsultavimas).

 
 Atrinktas tutorius turi būti kompetentingas 
specialistas, savo srities profesionalas. Tačiau to negana. 
Geras tutorius turi išsiskirti ir šiomis savybėmis, 
nuostatomis bei elgesio ypatumais:
1. turi būti iš anksto pasiruošęs ir apsvarstęs, kokių 

technikų ketina mokyti studentą, kokių teorinių 
žinių jam suteiks. Trumpai tariant, prieš pradėdamas 
mokyti, geras tutorius žino, ko mokys;

2. turi būti išsikėlęs tikslą sau – ko šiame mokymo 
procese gali išmokti pats, kad taptų geresniu 
tutoriumi; 

3. turi turėti teigiamą požiūrį į studentą ir praktikos 
procesą. Tikėti, kad aplinkybės gali būti keičiamos 
veikiant. Nepaisant to, ar studento akademinis 
pasirengimas puikus, ar tik geras, iniciatyvus 
tutoriaus bendradarbiavimas per praktiką gali 
išugdyti jauną profesionalą;

4. turi nuolat bendrauti su studentu, teikti grįžtamąjį 
ryšį, aptarti sėkmes ir nesėkmes, tikėti studentu, 
nežiūrėti į studentą „iš viršaus“;
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5. turi būti patikimas – tutoriaus žodžiai turi atitikti jo 
veiksmus;

6. turi teikti studentui labai pragmatiškus ir konkrečius 
patarimus, kaip jis turėtų atlikti darbus, siekdamas 
geriausio rezultato;

7. turi visuomet suteikti studentui specifinių žinių 
(informacijos), kurių reikia darbui atlikti.

 Studentas turi aiškiai žinoti, kokios tutoriaus pareigos 
ir funkcijos, kokiais klausimais jis gali kreiptis į tutorių. 
 Kitas svarbus asmuo, per praktiką padėsiantis 
studentui ir tutoriui, – praktikos meistras. 17 lentelėje 
pateikiame tutoriaus ir praktikos meistro funkcijas ir 
atsakomybę. Kai kuriais atvejais vienas organizacijos 
darbuotojas studentui gali būti ir tutorius, ir praktikos 
meistras.

17 lentelė. Tutoriaus ir praktikos meistro funkcijos ir atsakomybė
Tutorius Praktikos 

meistras
1. Konsultuoja studentus su 
praktika susijusiais klausimais.

2. Aptaria su studentu 
praktikos atlikimo programą ir 
individualias užduotis.

3. Organizuoja studento praktikos 
darbus, juos derina su praktikos 
tikslais ir studento kompetencija.

1. Dalyvauja 
praktikantus 
priimant į 
organizaciją.

2. Perteikia žinias 
ir įgūdžius per 
užsiėmimus. 

3. Teikia 
studentams 
grįžtamąjį ryšį.
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Tutorius Praktikos 
meistras

4. Informuoja praktikos vadovą 
(dėstytoją) apie nenumatytą 
praktikos eigos pakeitimą ir 
iškilusias

5. Aptaria su studentu jo darbą 
per praktiką.

6. Teikia siūlymus dėl praktikos 
tobulinimo.

4. Teikia siūlymus 
dėl praktikos 
tobulinimo.

Studento socializacijos lygmenys

 Sėkminga socializacija – tai mokymo(si) ir prisitaikymo 
procesas, kuriame studentas įgyja žinių ir įgūdžių, 
sužino apie elgesio normas ir modelius, organizacijos 
kultūrą ir vertybes, kad galėtų sėkmingai atlikti savo 
vaidmenį organizacijoje.
 Sėkminga socializacija padeda didinti studentų 
įsipareigojimą ir stiprinti lojalumą organizacijai, 
pagreitina mokymosi procesą ir padeda greičiau 
pasiekti gerų darbo rezultatų. Be to, sėkminga studento 
socializacija praktikos vietoje padeda studentui 
sėkmingai atlikti jam paskirtą vaidmenį organizacijoje. 
 Socializaciją sudaro keletas lygmenų, kurie pateikiami 
4 paveiksle. 

17-os lentelės tęsinys. Tutoriaus ir praktikos meistro funkcijos ir atsakomybė
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1 grafikas. Socializacijos lygmenys

1 lygmuo. Prisitaikymas prie organizacijos kultūros  
 Kiekviena organizacija savita, siekia skirtingų tikslų, 
vadovaujasi skirtingomis vertybėmis. Pavyzdžiui, 
ligoninėje, kurioje dirba keli šimtai darbuotojų, labai 
svarbi disciplina, tvarkos ir taisyklių žinojimas bei 
laikymasis, pagarba ir paklusimas aukštesnio statuso 
darbuotojams. O mažame SPA centre, kuriame dirba vos 
keli darbuotojai, svarbūs visai kiti dalykai – iniciatyva, 
partneriški santykiai ir bendradarbiavimas. Todėl labai 
svarbu studentui pristatyti jūsų organizacijos viziją, 
misiją ir vertybes (kuo jūsų organizacija gyvena, kokia 

PRISITAIKYMAS PRIE 
ORGANIZACIJOS 

KULTŪROS

PRISITAIKYMAS 
PRIE PRAKTIKOS 

REIKALAVIMŲ

PRISITAIKYMAS 
PRIE DARBO GRUPĖS

Studento 
supažindinimas su 
organizacijos vizija, 
misija, vertybėmis

Studento 
supažindinimas su 
vidaus taisyklėmis, 

studento pareigomis ir 
atsakomybėmis

Studento 
supažindinimas 
su organizacijos 

vadovu, darbuotojais, 
jų funkcijomis, 
neformaliomis 

bendravimo 
normomis

SOCIALIZACIJOS LYGMENYS

4 pav. Socializacijos lygmenys
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filosofija remiasi). Įkvepianti vizija motyvuoja, sukelia 
entuziazmą, vienija komandos narius, suformuoja 
aiškius reikalavimus ir padeda suprasti, ko tikimasi 
iš organizacijos narių. Studentas taip pat turi žinoti 
bendrą informaciją apie organizaciją: įmonės veiklą, 
darbuotojų skaičių, padalinius ar filialus. Pristatykite, 
kaip organizacijos vertybės atsiskleidžia geriausių 
darbuotojų veikloje. Taip pat pristatykite įmonės istoriją, 
tradicijas, šventes. 

2 lygmuo. Prisitaikymas prie praktikos reikalavimų  
 Net jeigu žmogus priimamas toms pačioms pareigoms, 
skirtingose organizacijose jam gali būti keliami 
skirtingi reikalavimai. Pavyzdžiui, priimant į darbą 
kineziterapeutą ir ergoterapeutą, vienai organizacijai 
gali būti svarbu, kad jis mokėtų kuo daugiau įvairių 
masažo technikų, o kita organizacija gali vertinti aukštą 
profesionalumo lygį kūno masažo srityje. Dėl to labai 
svarbu studentui pristatyti jo pareigas, planuojamas 
užduotis ir atsakomybę. Jis turi aiškiai žinoti, kokie 
praktikos tikslai jam keliami, kokios pagrindinės jo 
atsakomybės. Šiame socializacijos etape būtini įvadiniai 
mokymai ir instruktažai, padėsiantys susipažinti 
su būsimais iššūkiais praktikos vietoje. Taip pat 
svarbu studentą supažindinti su organizacijos vidaus 
taisyklėmis. 

3 lygmuo. Prisitaikymas prie darbo grupės 
 Praktikos vietoje studentui teks bendrauti su įvairiais 
darbuotojais. Kiekviena organizacija turi skirtingas 
nerašytas   bendravimo  su  kolegomis    taisykles.  
Pavyzdžiui, vienoje organizacijoje gali būti įprasta 



 65

A
D

A
PTA

CIJA

kreiptis vardu, o kitoje bendraujama formaliai, į kolegą 
kreipiamasi „jūs“. Todėl, siekiant, kad studentas 
sėkmingai prisitaikytų prie jūsų organizacijos, labai 
svarbu jį supažindinti su organizacijoje galiojančiomis 
tradicijomis ir neformaliais darbuotojų tarpusavio 
santykių aspektais. Taip pat svarbu pristatyti organizacijos 
vadovą ir darbuotojus, jų pareigas ir atliekamus darbus, 
kad studentas jaustųsi jaukiai ir žinotų, į ką kreiptis.

Studentų įtraukimo į praktiką programos pavyzdys
 Pirmosiomis praktikos dienomis rekomenduojame 
suorganizuoti bendrą susitikimą, kuriame studentai 
susipažintų su organizacija ir jiems keliamais 
reikalavimais. Šio susitikimo pabaigoje studentams turi 
būti suteikta galimybė užduoti jiems rūpimus klausimus, 
o organizacijos darbuotojams – galimybė pasakyti savo 
pageidavimus ir teikti siūlymus studentams. Pateikiame 
jums galimą susitikimo programą pirmosioms praktikos 
dienoms.

ORGANIZACIJOS KULTŪRA

Kokius klausimus aptarti? Kas atsakingas?

1. Trumpai pristatykite organizacijos misiją, viziją, 
vertybes ir ilgalaikį organizacijos tikslą (organizacijos 
vadovas).

2. Trumpai papasakokite, kodėl šios žinios apie  
organizaciją yra svarbios ir kaip tai padės studento 
darbe (organizacijos vadovas).
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DARBO REIKALAVIMAI

Kokius klausimus aptarti? Kas atsakingas?

1. Supažindinkite studentą su jam keliamais 
reikalavimais (organizacijos vadovas arba personalo 
vadovas). 

2. Supažindinkite, kokia bus praktikos eiga (tutorius ir 
praktikos meistrai):

• kaip atrodys studento praktikos diena, savaitė;
• kada bus sudaroma praktikos savaitės programa;
• kada ir kaip bus daromi praktikos veiklos aptarimai 

su praktikos meistrais, tutoriumi;
• kada ir kaip vyks atsiskaitymai bei studento 

įvertinimai, kiek jų bus.

DARBUOTOJAI

Kokius klausimus aptarti? Kas atsakingas?

1. Pristatykite studentui tutorių ir praktikos meistrus, 
nurodykite kontaktinius asmenis, į kuriuos studentas 
galės kreiptis, iškilus klausimų dėl praktikos tvarkos 
(organizacijos vadovas arba personalo vadovas).

2. Tutoriai ir praktikos meistrai, pristatydami save 
studentams, turi suteikti šią informaciją: kokia yra 
jų specializacija ir darbo patirtis, už kokias praktikos 
veiklas jie bus atsakingi, būtiną informaciją apie save:

• kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el. pašto 
adresas;

• kabineto numeris;
• darbo laikas (kokiomis dienomis ir valandomis 



 67

A
D

A
PTA

CIJA

tutorius ar meistras dirba).
 Studentui tutorius gali pateikti atmintinę, kurioje 
jis pasižymės būtiniausią informaciją apie praktikos 
meistrus (18 lentelė).  

KITA INFORMACIJA
 
Kokius klausimus aptarti? Kas atsakingas?

1. Supažindinkite studentą su organizacijos patalpomis 
(19 lentelė). Atsakingas - tutorius ir praktikos meistrai.

2. Su studentu sudarykite individualų praktikos planą 
(žr. skyriuje „Praktikos planas“). Atsakingas - tutorius 
ir praktikos meistrai

18 lentelė. Supažindinimo su praktikos meistrais atmintinė
Praktikos 
meistras

Meistro 
specializacija

Kabineto 
nr.

Kontaktiniai 
duomenys

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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19 lentelė. Supažindinimo su organizacijos patalpomis atmintinė

Kur studentas gali rasti šias patalpas?

Registratūra

Tualetas

Valgykla (virtuvėlė)

Avarinis išėjimas

Kava, arbata, geriamasis vanduo

Tik personalui skirtos patalpos

Kitos patalpos, apie kurias būtina žinoti

PASITIKRINKITE, AR: 

studentas supažindintas su organizacijos kultūra; 

studentas supažindintas su jam keliamais reikalavimais; 

studentui pristatyti organizacijos darbuotojai: tutorius ir 
praktikos meistrai.
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PRAKTIKOS PROGRAMA

Praktikos programa 
 Tai  –  detalus temų, su kuriomis  per praktiką 
planuojama supažindinti (suteikti atitinkamų žinių 
ir praktinių įgūdžių) studentą, sąrašas. Praktikos 
programoje taip pat nurodomas valandų, skirtų 
supažindinti su tema, skaičius ir temos dėstymo forma 
(pavyzdžiui, teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai). 
 Praktikos programos reikia tam, kad būtų aiškiai 
ir vienareikšmiškai įvardyta, kokių žinių ir įgūdžių 
organizacija siekia suteikti praktiką atliekančiam 
studentui. Kartu tai tam tikras vadovas tutoriui, kuriuo 
vadovaujantis bus sudaromas individualus studento 
praktikos planas. 

Kas atsakingas už praktikos programos parengimą?  
 Konkrečios specialybės praktikos programą su 
tos specialybės tutoriais ir praktikos meistrais turėtų 
parengti asmuo, jūsų organizacijoje atsakingas už 
studentų praktikos koordinavimą. Patvirtintą praktikos 
programą su nedideliais pakeitimais konkrečios 
specialybės tutoriai gali naudoti kelerius metus. 

Šiame skyriuje sužinosite apie: 
•	 praktikos programą ir jos sudarymo principus
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Pagrindiniai praktikos programos sudarymo principai 
 Sudarydami praktikos programą atminkite, kad:
1. praktikos programa turėtų apimti tik tas temas, su 

kuriomis supažindinti turite pakankamai išteklių 
(patalpų, reikiamos įrangos ir t.t.); praktikos 
programa turėtų apimti tik tas temas, su kuriomis 
supažindinti turite pakankamai išteklių (kvalifikuoto 
personalo, mokymo medžiagos ir t.t.);

2. temai pristatyti reikia skirti tam tikrą valandų skaičių; 
3. praktikos programos turinys turi būti maksimaliai 

priderintas prie organizacijų keliamų reikalavimų 
tam tikros srities profesionalams. Pavyzdžiui, 
studentas, įsigilinęs į grožio terapijos praktikos 
programą SPA organizacijoje, turėtų įgauti tokių 
praktinių žinių ir įgūdžių, kurie leistų jam jau nuo 
kitos dienos sėkmingai įsilieti į kurios nors SPA 
organizacijos atitinkamos srities profesionalų būrį.

Galima praktikos programa
 Šiame vadove pateikiame grožio terapijos specialisto 
praktikos SPA organizacijoje programą (20 lentelė). 

20 lentelė. Galima grožio terapijos specialisto praktikos SPA organizacijoje 
programa

Tema Trukmė Forma

Dekoravimas 4 (val.) Paskaita
Klientų aptarnavimas ir 
SPA paslaugų pardavimas

20 (val.) Paskaita

SPA paslaugų rizikos 8 (val.) Paskaita
Klasikinis kūno masažas 40 (val.) Paskaita
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Tema Trukmė Forma
Klasikinis veido masažas 
ir kosmetinės procedūros

56 (val.) Paskaita ir 
praktiniai 
užsiėmimai

Refleksoterapija ir 
biologiškai aktyvūs taškai 
(BAT)

40 (val.) Paskaita ir 
praktiniai 
užsiėmimai

Darbas su klientais 40 (val.) Paskaita
SPA filosofija 4 (val.) Praktiniai 

užsiėmimai
SPA procedūros 4 (val.) Praktiniai 

užsiėmimai
Rytų gydymo tradicijos: 
ajurveda

4 (val.) Praktiniai 
užsiėmimai

SPA pramonė 4 (val.) Praktiniai 
užsiėmimai

Iš viso 224 (val.)
Pastaba. Į praktikos programą nėra įtraukiamos valandos, skirtos studentui į 
praktiką įtraukti ir galutiniam atsiskaitymui (preliminariai 16 val.).

20-os lentelės tęsinys. Galima grožio terapijos specialisto praktikos SPA 
organizacijoje programa

PASITIKRINKITE, AR:

sudarėte praktikos programą, kurioje detaliai nurodytos temos, 
valandų skaičius ir temų išdėstymo forma; numatėte tinkamą 
valandų skaičių studentui su kiekviena tema supažindinti;
į praktikos programą įtraukėte tik tas temas, kurioms išdėstyti turite 
pakankamai išteklių; jūsų praktikos programos turinys maksimaliai 
atitinka organizacijos keliamus reikalavimus tam tikros srities 
specialistams.

Jei taip, kitas žingsnis – praktikos plano sudarymas.
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PRAKTIKOS PLANAS

 Praktikos  planas – tai dokumentas, kuriame 
nurodoma, ko konkretus studentas turės išmokti 
atlikdamas praktiką (bendrieji praktikos tikslai) ir ką, 
kada bei kaip turės atlikti, kad pasiektų išsikeltų tikslų 
(savaitės tikslai ir detalus veiklos planas).
 Kaip jau minėjome, praktikos planas turėtų būti 
sudaromas įtraukiant studentą į praktiką, studento ir 
tutoriaus pokalbio metu. 
 Sudarant praktikos planą reikia atlikti kelis žingsnius:

 
Aptarkime kiekvieną šių žingsnių detaliau. 

Studento lūkesčių įvertinimas
 Labai svarbu, kad praktikos plano sudarymo procese 
aktyviai dalyvautų abi šalys – ir tutorius, ir studentas. Jei 
studentas jausis išgirstas ir prisidedantis prie praktikos 

Šiame skyriuje sužinosite apie: 
•	 praktikos planą ir jo sudarymo principus;
•	 bendruosius praktikos tikslus;
•	 savaitės tikslų formulavimą.

1. Įvertinti 
studento lūkesčius

2. Suformuluoti 
praktikos tikslus 

3. Numatyti 
kiekvienos savaitės 
tikslus ir sudaryti 
detalų veiklos 
planą

5 pav. Praktikos plano sudarymo žingsniai
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plano parengimo, jei planas maksimaliai atitiks jo 
turimus lūkesčius, tai gerokai padidins tikimybę, kad 
studentas ir toliau aktyviai dalyvaus praktikos procese 
ir per praktiką įgis daug žinių bei įgūdžių. Taigi 
prieš pradėdami sudaryti praktikos planą pirmiausia 
išsiaiškinkite, ko iš praktikos tikisi studentas.
 Kaip sužinoti, ko iš praktikos tikisi studentas? Tam 
jums reikės užduoti tinkamus klausimus ir išlaikyti tam 
tikrą pokalbio struktūrą.
 Pagrindiniai pokalbio su studentu principai: 
1. pokalbį pradėkite nuo studento informavimo apie 

jūsų pokalbio tikslą. Jis gali skambėti taip: „Vienas 
mūsų šio susitikimo tikslų – sudaryti detalų praktikos 
planą, tai yra susitarti, kokių konkrečių dalykų, kaip 
ir kada jūs mokysitės. Kad šis planas būtų veikiantis, 
o praktika būtų naudinga, man labai svarbu išgirsti, 
ką jums būtų svarbiausia sužinoti ir išmokti per 
praktiką“;

2. užduokite tinkamus klausimus. Tinkamų klausimų 
pavyzdžiai: Ko norėtumėte išmokti per praktiką? 
Kokių žinių ir įgūdžių norėtumėte įgauti per 
praktiką? Ką jums būtų svarbu sužinoti per praktiką? 
Netinkamų klausimų pavyzdžiai: Ar norėtumėte 
išmokti kūno masažo technikos? Ar nenorėtumėte 
susipažinti su SPA filosofija?

3. klausykitės aktyviai. Jei norite, kad studentas 
drąsiai dalytųsi informacija, o jūs jį kuo geriau 
suprastumėte, per pokalbį pašnekovui skirkite 100 
proc. savo dėmesio, parodykite, kad pašnekovo 
įdėmiai klausotės pritariamai linkteldami, sakydami 
„suprantu“, „mhm“, „klausau“, neaiškias mintis 
pasitikslinkite klausdami: „Ar teisingai supratau, 
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kad <pakartojama studento pasakyta mintis>?“, 
„Kaip suprantu, jūs <pakartojama studento pasakyta 
mintis>“ ir pan. 

4. reikalaukite konkretumo. Jei studentas į klausimus 
atsakinės abstrakčiai, pavyzdžiui: „Norėčiau sužinoti 
daug naudingų dalykų“, „Man svarbu viskas“, 
„Norėčiau įgauti praktinių įgūdžių“, „Norėčiau 
išmokti naudingų masažo technikų“, perklauskite 
jo ir paprašykite įvardyti konkrečiai, kokius dalykus 
jis išskirtų kaip svarbiausius. Tinkami klausimai: 
Kokių konkrečių veido masažo technikų norėtumėte 
išmokti? Įvardykite, prašom, kokių konkrečių dalykų 
norėtumėte išmokti per praktiką.

 Kitas praktikos plano sudarymo žingsnis – konkretaus 
studento praktiko tikslų suformulavimas. 

Praktikos tikslai 
 Praktikos tikslai padeda vienareikšmiškai apibrėžti, 
ko studentas turės išmokti per praktiką.  
 Kaip tinkamai suformuluoti praktikos tikslus? 
Vadovaukitės principu SMART. Šis principas atspindi 
penkis universalius reikalavimus, keliamus tikslų 
formuluotėms. Tikslai turi būti:
• konkrečiai apibrėžti (angl. Specified);
• pamatuojami (angl. Measurable);
• pasiekiami, bet ne per lengvi (angl. Achievable);
• suderinti su praktikos prioritetais (angl. Relevant);
• apibrėžti laike (angl. Time framed).
 Pavyzdžiui, tikslas „Iki galutinio praktikos įvertinimo 
mokėti atlikti klasikinį veido masažą pagal organizacijoje 
keliamus reikalavimus“ yra: 
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• konkrečiai apibrėžtas, nes įvardyta, ką konkrečiai 
studentas turės mokėti („atlikti klasikinį veido masažą 
pagal organizacijoje keliamus reikalavimus“);

• pamatuojamas, nes per egzaminą jūs galėsite 
studento paprašyti parodyti, kaip jis atlieka klasikinį 
veido masažą;

• pasiekiamas, nes studentas per praktiką turi galimybę 
išmokti atlikti šį masažą;

• suderintas su praktikos prioritetais, nes šie įgūdžiai 
svarbūs būsimiems grožio terapijos specialistams;

• apibrėžtas laike, nes įvardyta, iki kada tikslas turės 
būti pasiektas („iki galutinio praktiko įvertinimo“).

 Daugiau SMART (ir ne SMART) tikslų rasite 21 
lentelėje. 

21 lentelė. SMART ir ne SMART tikslų pavyzdžiai
SMART tikslai ne SMART tikslai

Iki galutinio praktikos 
įvertinimo mokėti atlikti ne 
mažiau kaip tris klasikinio 
masažo technikas.

Mokėti klasikinio 
masažo technikas.

Iki galutinio praktikos 
įvertinimo mokėti SPA 
filosofijos pagrindines tezes.

Iki galutinio 
praktikos 
įvertinimo 
susipažinti su SPA 
filosofija.
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SMART tikslai ne SMART tikslai
Iki galutinio praktikos 
įvertinimo mokėti atlikti 
limfodrenažą. Iki galutinio 
praktikos įvertinimo žinoti 
pagrindinius dekoravimo 
principus ir mokėti paruošti 
darbo vietą pagal organizacijoje 
keliamus reikalavimus.

Mokytis 
limfodrenažo 
technikos.
Išmokti dekoruoti 
aplinką.

 Studento, atliekančio grožio terapijos praktiką SPA 
organizacijoje, praktikos tikslai galėtų skambėti taip:
1. Iki galutinio atsiskaitymo žinoti pagrindinius 5 

dekoravimo principus ir mokėti paruošti darbo 
aplinką pagal organizacijoje keliamus reikalavimus.

2. Iki galutinio atsiskaitymo žinoti ne mažiau kaip 5 
pagrindinius klientų aptarnavimo principus. Mokėti 
pasitikti klientus pagal organizacijoje keliamus 
reikalavimus.

3. Iki galutinio atsiskaitymo žinoti ne mažiau kaip 4 
SPA paslaugų pardavimo principus ir mokėti juos 
paaiškinti. 

4. Iki galutinio atsiskaitymo žinoti ne mažiau kaip 5 
SPA paslaugų rizikas ir mokėti jas paaiškinti. 

5. Iki galutinio atsiskaitymo mokėti atlikti klasikinį kūno 
masažą pagal organizacijoje keliamus reikalavimus. 

6. Iki galutinio atsiskaitymo mokėti atlikti klasikinį 
veido masažą ir kosmetines veido procedūras pagal 
organizacijoje keliamus reikalavimus. 

7. Iki galutinio atsiskaitymo žinoti pagrindinius 

21-os lentelės tęsinys. SMART ir ne SMART tikslų pavyzdžiai
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20 biologiškai aktyvių žmogaus kūno taškų ir 
mokėti atlikti refleksoterapijos procedūras pagal 
organizacijoje keliamus reikalavimus.

8. Iki galutinio atsiskaitymo žinoti ne mažiau kaip 5 
SPA filosofijos tezes ir mokėti jas apibūdinti.

9. Iki galutinio atsiskaitymo žinoti ne mažiau kaip 8 
SPA procedūrų tipus ir mokėti juos apibūdinti.

10. Iki galutinio atsiskaitymo žinoti ne mažiau kaip 
3 Rytų gydymo tradicijų principus ir mokėti juos 
paaiškinti.

11. Iki galutinio atsiskaitymo žinoti ne mažiau kaip 5 
SPA pramonės veiklos principus.

 Kitas praktikos plano sudarymo žingsnis – kiekvienos 
praktikos savaitės tikslų numatymas ir detalaus veiklos 
plano sudarymas. 

Savaitės tikslų numatymas ir veiklos plano sudarymas  
 Savaitės tikslai, kaip ir bendrieji praktikos tikslai, turi 
atitikti tuos pačius penkis SMART kriterijus. Savaitės 
tikslai skirti tam, kad tiek tutorius, tiek studentas tiksliai 
žinotų, ko per savaitę studentas turės išmokti. O veiklos 
plane nurodoma, ką ir kada studentas turi atlikti, kad 
jam pavyktų pasiekti keliamus savaitės tikslus. 

 Formuodami savaitės tikslus ir planuodami veiklą 
atminkite, kad:
1. atlikdamas praktiką studentas turi turėti galimybę 

stebėti meistrų darbą. Jei nėra galimybės 
pademonstruoti, kaip meistras dirba su realiais 
klientais, studentui turėtų būti sudaryta galimybė 
stebėti pavyzdines sesijas, atliekamas su savanoriais 
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(kitais studentais, įmonės darbuotojais ir pan.);
2. per praktinius užsiėmimus įgautus įgūdžius 

studentas turi išbandyti dirbdamas su realiais 
klientais;

3. savaitės tikslai turi būti glaudžiai susiję su bendraisiais 
praktikos tikslais;

4. numatyti savaičių tikslus ir suplanuoti veiklą reikia 
visam praktikos laikotarpiui (vėliau galėsite juos 
tikslinti);

5. reikia stengtis keisti veiklos pobūdį dienos metu, 
numatyti laiko aptarimams ir pertraukoms.

 Šiame vadove pateikiame grožio terapijos specialisto, 
atliekančio praktiką SPA organizacijoje, savaitės tikslų ir 
veiklos plano pavyzdį (22 lentelė).

22 lentelė. Studento savaitės tikslų ir veiklos plano formos pavyzdys
1 savaitė Savaitės tikslai pagal SMART

A.
B.
C.

Pirmadienis Veikla Kada? 
(laikas)

1.

2.

3.
4.
5.
6.
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22-os lentelės tęsinys. Studento savaitės tikslų ir veiklos plano formos pavyzdys
1 savaitė Savaitės tikslai pagal SMART

A.
B.
C.

Antradienis Veikla Kada? 
(laikas)

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Trečiadienis Veikla Kada? 
(laikas)

1.

2.

3.
4.
5.
6.
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1 savaitė Savaitės tikslai pagal SMART
A.
B.
C.

Ketvirtadienis Veikla Kada? 
(laikas)

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Penktadienis Veikla Kada? 
(laikas)

1.

2.

3.
4.
5.
6.

22-os lentelės tęsinys. Studento savaitės tikslų ir veiklos plano formos pavyzdys
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PASITIKRINKITE, AR: 

žinote, kaip įvertinti studento lūkesčius;

žinote, kaip suformuluoti bendruosius praktikos tikslus;

žinote, kaip suformuluoti praktikos savaitės tikslus pagal SMART;

žinote, kaip sudaryti praktikos veiklos planą visam praktikos 
laikotarpiui.

Jei taip, toliau skaitykite, kaip ugdyti studentą, stebint ir aptariant jo veiklą bei 
tinkamai teikiant grįžtamąjį ryšį.
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STUDENTO UGDYMAS

Veiklos aptarimas ir koregavimas teikiant 
grįžtamąjį ryšį
 
 Labai svarbu, kad studentas per praktiką nuolat 
gautų grįžtamąjį ryšį tiek iš savo praktikos vadovo, tiek 
ir iš praktikos meistrų. Taip studentas sužino, kaip jam 
sekasi įgauti reikiamų įgūdžių ir siekti užsibrėžtų tikslų. 
Atsižvelgdamas į tai jis galės koreguoti savo elgseną ir 
(arba) pradinius tikslus bei veiklos planą. 

Veiklos aptarimas su praktikos meistru
 Studentas, atlikdamas praktiką, iš praktikos meistro 
turėtų gauti nuolatinį grįžtamąjį ryšį, taip pat turėtų 
būti sudaryta galimybė studentui su praktikos meistru 
kiekvieną dieną aptarti, kaip jam sekėsi atlikti užduotis. 
Svarbu, kad per aptarimą praktikos meistras: 
• paklaustų, kaip pats studentas vertina savo darbą, 

kurias užduotis jam sekėsi ir kurių nesisekė atlikti, 
ką ir kaip jis norėtų tobulinti;

• pasakytų, ką studentui pavyko atlikti sėkmingai, o 
kas sekėsi sunkiau ir kodėl;

Šiame skyriuje sužinosite apie: 
•	 praktikos veiklos aptarimą su tutoriumi ir 

praktikos meistrais;
•	 tinkamą grįžtamojo ryšio suteikimą 

studentui.



 83

U
G

D
YM

A
S

• įvardytų, kokių veiksmų studentui reikėtų imtis, 
norint ateityje sėkmingiau atlikti užduotis;

• teikdamas grįžtamąjį ryšį būtų konkretus: įvardytų, 
koks konkretus studento elgesys (veiksmai) 
vertinamas vykęs ar nevykęs; 

• teikdamas grįžtamąjį ryšį būti pagarbus su studentu. 
 
 Jei studentas tą pačią dieną dirba su keliais meistrais, 
turinčiais skirtingų įgūdžių, studentui turėtų būti 
sudaryta galimybė gauti grįžtamąjį ryšį iš visų su juo 
tą dieną dirbusių meistrų. Jei nėra galimybės suteikti 
grįžtamojo ryšio tą pačią dieną, grįžtamasis ryšys gali 
būti teikiamas už dvi tris praktikos dienas.

Veiklos aptarimas su tutoriumi
 Tutorius su studentu kiekvienos savaitės paskutinę 
dieną turėtų aptarti, kaip studentui sekėsi siekti 
užsibrėžtų tikslų. Per šiuos susitikimus tutorius turėtų 
paskatinti studentą įvardyti, su kokiomis kliūtimis 
jis susiduria, ir ieškoti jų sprendimo būdų. Vienas 
efektyviausių būdų tai padaryti – vadovautis GROW 
metodu, kurio esmė – užduodant tam tikrus klausimus 
padėti pačiam atrasti tinkamiausius kylančių problemų 
sprendimus.
 Kokie tai klausimai? Pirmiausia per pokalbį studento 
prašoma įvardyti, kokias per praktiką kylančias 
problemas jam būtų svarbu aptarti susitikime (susitikimo 
tikslas, angl. Goals). Toliau studentas skatinamas kuo 
tiksliau apibūdinti, kaip tos problemos pasireiškia 
(esama situacija, angl. Reality). Kitas žingsnis – studento 
prašoma sugalvoti kuo daugiau būdų, kaip galima 
spręsti įvardytas problemas (galimybės, angl. Options). 
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Galop, paskutinis žingsnis – tutorius klausia studento, 
kuriuos iš įvardytų būdų jis rinksis ir kokius realius 
žingsnius žengs spręsdamas problemas (veiksmai, angl. 
Way forward).
 Pateikiame jums tutoriaus pokalbio su studentu pagal 
GROW metodą pavyzdį. 

Susitikimo tikslų įvardijimas
Tutorius: Giedre, ką tau svarbu aptarti šiame susitikime?
Studentė: Šią savaitę susidūriau su keliais sunkumais. 
Pirmiausia niekaip nepavyksta išmokti tinkamos 
stovėsenos atliekant masažą. Antra, iki galo nesuprantu, 
kaip reikia paruošti kabinetą.
T: Giedre, tu įvardijai dvi problemas: tau nepavyksta 
išmokti tinkamos stovėsenos ir nežinai, kaip tinkamai 
dekoruoti masažisto kabinetą. Gal dar kas nors?
S: Atrodo, kad viskas. Nors... Kai kurie klasikinio kūno 
masažo judesiai man iki šiol nėra visiškai aiškūs.
T: Taigi yra trys problemos: netinkama stovėsena, 
kabineto paruošimas ir kai kurie klasikinio masažo 
judesiai. Kurią šių problemų norėtum aptarti pirmiausia? 
S: Gal stovėseną...

Esamos situacijos įvertinimas
T: Papasakok daugiau apie šią problemą. Kokia dabartinė 
situacija?
S: Problema ta, kad ir kaip man meistrė aiškintų, kaip 
reikia taisyklingai stovėti, aš vis tiek iki galo nesuprantu, 
po 20 min. masažavimo man labai paskausta kojos ir 
negaliu apie nieką kitą galvoti, tik apie tai, kaip atsisėsti.
T: Ką darei, kad šią problemą išspręstum?
S: Klausiau meistrės. Ji man parodė, kaip reikia stovėti, 
regis, viskas aišku ir darau viską taip pat, bet vis tiek 
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nepavyksta.
Problemų sprendimo būdai

T: Kokius matytum šios problemos sprendimo būdus?
S: Nežinau…
T: Pabandyk pagalvoti, tinka viskas, kas tik šauna į galvą.
S: Gal galėčiau paprašyti meistrės dar karta parodyti…
T: Gerai, kas dar?
S: Galbūt dar būtų gerai, kad meistrė man pasakytų, ką 
darau ne taip.
T: Gerai, kokius dar sprendimo būdus galėtum įvardyti?
S: Dar draugės galėčiau paprašyti, jai, regis, visai 
neblogai sekasi. Gal ji man paaiškintų.
T: Gerai. Kokių dar variantų galėtum sugalvoti?
S: Daugiau nebežinau.
T: Taigi turime tris variantus: paprašyti meistrės, kad dar 
kartą parodytų, kaip tinkamai stovėti atliekant masažą, 
kad pasakytų savo komentarus, arba paprašyti draugės 
paaiškinti.
S: Taip.

Problemos sprendimo žingsniai
T: Taigi kurį sprendimo variantą norėtum rinktis ir kokius 
konkrečius žingsnius žengsi, kad jį įgyvendintum?
S: Man gal lengviausia būtų pirmiausia paprašyti 
draugės, kad paaiškintų. Jei ir vėl nepavyks, tada 
prašysiu meistrės, kad man pasakytų, ką darau ne taip. 
T: Gerai, regis, tavo žingsniai įgyvendinami. Tikiuosi, 
kad viskas pasiseks, kaip suplanavai. 

 Toliau grįžtama prie pokalbio pradžioje įvardytos 
antrosios (vėliau – ir trečiosios) problemos. Per pokalbį 
gali iškilti ir daugiau problemų. Padėkite studentui rasti 
jų sprendimus naudodamiesi tais pačiais GROW metodo 
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žingsniais.
 Per savaitinius pokalbius studentas taip pat išsamiai 
supažindinamas su tarpinio įvertinimo rezultatais 
(kaip vykdomas tarpinis įvertinimas, skaitykite 
skyriuje „Praktikos  įvertinimas“). Aptardamas tarpinio 
įvertinimo rezultatus tutorius turėtų įvardyti, ką 
studentui pavyko pasiekti ir išmokti, o kokių įgūdžių 
įgyti nepavyko. 
 Jei aptardamas problemas, su kuriomis studentas 
susiduria siekdamas užsibrėžtų tikslų, jis buvo pasyvus 
ir neįvardijo nei kylančių problemų, nei jų sprendimo 
būdų arba įvardijo, anot tutoriaus, ne visas kylančias 
problemas, pristatydamas tarpinio įvertinimo rezultatus 
tutorius turėtų pasiūlyti, kaip studentas galėtų tobulinti 
savo veiklą. 
 Susitikimo pabaigoje tutorius ir studentas praktikos 
plane turėtų peržiūrėti ateinančios savaitės tikslus ir 
veiklos planą, taip pat įtraukti tuos veiksmus, kurie buvo 
įvardyti ir sutarti per pokalbį. 
 Viso pokalbio su studentu metu tutorius turėtų 
išlaikyti pagarbų santykį su studentu, nekritikuoti 
studento asmenybės arba tų savybių, kurių jis negali 
pakeisti (pavyzdžiui, perdėto kruopštumo, skardaus 
balso tono, susikaustymo bendraujant su žmonėmis). 

Studento dienoraštis
 Siekdami, kad savaitiniai praktikos aptarimai būtų kuo 
produktyvesni ir kad studentas kuo geriau išmoktų kas 
dieną jam perteikiamą medžiagą, paskatinkite studentą 
pildyti dienoraštį. Dienoraštyje jis turėtų pažymėti, ko tą 
dieną išmoko, kokių klausimų kilo, ko norėtų paklausti 
praktikos meistro ir (arba) tutoriaus, kaip sekasi siekti 
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savaitės pradžioje išsikeltų tikslų, kokių kyla sunkumų ir 
pan. Prieš savaitinius praktikos aptarimus su tutoriumi 
studentui rekomenduokite užpildyti 23 lentelę. 

23 lentelė. Studentų savaitės tikslų pasiekimo įvertinimo lentelė

Savaitės 
tikslai

Kiek pasiekta 
(0 – visai 
nepasiekta, 100 
– įvykdyta)

Sėkmės 
(nesėkmės) 
priežastys

Ateinančios 
savaitės 
tikslai 
(pagal 
SMART)

A.

B.

C.

PASITIKRINKITE, AR: 

jei esate tutorius, žinote, kas yra GROW metodas ir kaip juo 
pasinaudoti teikiant grįžtamąjį ryšį student

žinote, kaip tinkamai suteikti grįžtamąjį ryšį studentui;
 
jei esate tutorius, žinote, kaip organizuoti ir vykdyti praktikos 
aptarimus su studentu.

Jei taip, toliau skaitykite apie studento praktikos įvertinimą.
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PRAKTIKOS ĮVERTINIMAS

 Studento praktikos įvertinimas – vienas didžiausių 
galvos skausmų tiek praktikos vadovui, tiek organizacijai, 
kurioje praktika atliekama. Dažniausiai niekas nenori 
rašyti žemų balų, o kai visi studentai gauna dešimtukus, 
tampa neaišku, kuris ką moka ir sugeba. 
 Kokia  galima  išeitis? Reikėtų atskirti praktiką 
teikiančios organizacijos ir mokslo įstaigos kompetencijos 
ribas: organizacija studento praktiką turėtų vertinti 
remdamasi kokybiniais kriterijais, o mokslo įstaiga 
– kiekybiniais. Kitais žodžiais tariant, praktiką 
suteikianti organizacija gali įvertinti tai, kokius įgūdžius 
praktikos pabaigoje studentas demonstruoja (kokių 
nedemonstruoja) ir kokių žinių turi (neturi), o mokslo 
įstaiga už įgūdžių ir žinių turėjimą ar neturėjimą rašo 
pažymį. 
 Taigi aptarkime, kaip įvertinti studento praktiką. 
Pirmiausia – keletas formalių dalykų. Pagal dabar 
galiojančius kolegijų nuostatus studentas, atlikdamas 
praktiką, turi gauti tiek tarpinių įvertinimų, kiek 
suteikta kreditų, tai yra jei studento praktika vertinama 
6 kreditais ir trunka 6 savaites, vadinasi, studentas kas 
savaitę turi gauti tarpinį įvertinimą. Taip pat turi būti 

Šiame skyriuje sužinosite apie: 
•	 tarpinių studentų įvertinimų organizavimą 

ir vykdymą;
•	 galutinio praktikos egzamino organizavimą 

ir vykdymą. 
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organizuojamas ir galutinis studento įvertinimas. 

Tarpiniai įvertinimai

 Tarpinius studento įvertinimus organizuoja ir vykdo 
tutorius su praktikos meistrais, kurie dirbo su studentu 
įvertinimo laikotarpiu. 
 Atsižvelgdamas į įvertinimo laikotarpiui iškeltus 
tikslus (tai yra atsižvelgdamas į tai, ką studentas per 
savaitę turėjo išmokti), tutorius su praktikos meistrais 
turėtų sudaryti įgūdžių (elgsenos), kuriuos studentas 
turėjo įgyti (ar kuriuos turėjo demonstruoti), vertinimo 
protokolą. Šiame protokole praktikos meistrai pagal 
savo veiklos sritis (tai yra pagal tai, ko jie mokė) pažymi, 
ar konkretus studentas tam tikrą įgūdį (elgseną) 
demonstruoja, ar ne. Pavyzdį, kaip galėtų atrodyti 
tarpinio įvertinimo protokolas, pateikiame 24 lentelėje.
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Studento vardas, pavardė: 
Vardenis Pavardenis

Vertinimo data: 
2010-11-12

Laikotarpis, už kurį vertinama: 
nuo 2010-11-08 iki 2010-11-12

Nr. Įgūdis 
(elgsena)

Demonstruoja 
(nedemonstruoja)

Vertintojas

1 + Lauryna
2 + Lauryna
3 - Lauryna
4 + Evaldas
5 + Evaldas
6 - Evaldas
7 - Evaldas

Žymėjimas: + įgūdis (elgsena) demonstruojamas; – įgūdis (elgsena) 
nedemonstruojamas.

Pastabos:

Tutoriaus vardas ir pavardė: 

Parašas:

24 lentelė. Tarpinio įvertinimo protokolo pavyzdys
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 Organizuodami ir vykdydami tarpinius įvertinimus 
atminkite, kad:
1. studentas iš anksto (sudarant praktikos planą) turi 

būti informuojamas apie tarpinius įvertinimus ir 
įvertinimų kriterijus;

2. per tarpinius įvertinimus gali būti vertinami tik
praktiniai įgūdžiai, o įgytos teorinės žinios (jei tokios 
suteikiamos) vertinamos galutinio įvertinimo metu; 

2. studentui turėtų būti sudaryta galimybė dalyvauti 
tarpiniame įvertinime. Įvertinimo rezultatai detaliai 
aptariami su tutoriumi per savaitinius veiklos 
aptarimus (žr. skyriuje „Veiklos aptarimas ir 
koregavimas teikiant grįžtamąjį ryšį“).

 
Galutinis praktikos egzaminas 

 Galutinio įvertinimo tikslas – objektyviai nustatyti, 
kokių praktinių įgūdžių ir žinių per praktiką įgijo 
studentas. Vienas objektyviausių būdų įvertinti 
studento įgytus praktinius įgūdžius ir žinias – 
organizuoti egzaminą. Egzamino metu studentas turėtų 
pademonstruoti praktinius įgūdžius ir teorines žinias, jei 
per praktiką buvo perteikiama teorinių žinių, susijusių 
su praktine specialisto veikla.
 Galutinį egzaminą organizuoja asmuo, kuris jūsų 
organizacijoje atsakingas už tam tikros specialybės 
studentų praktikos koordinavimą.

Teorinė egzamino dalis
 Studentams turėtų būti pateikti klausimai raštu. 
Klausimai gali būti pateikiami įvairia forma: tiek su 
atsakymo variantais (vadinamieji testiniai klausimai), 
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tiek be jų. Svarbu, kad egzamino teorinės dalies klausimai 
būtų parengti remiantis tik ta teorine medžiaga, 
kuri studentams buvo išdėstyta per praktiką, tai yra 
studentas neprivalo skaityti papildomos literatūros 
ar kartotis teorinių žinių, perteiktų mokymo įstaigoje, 
kad sėkmingai išlaikytų teorinę egzamino dalį. Teorinė 
egzamino dalis neturėtų užtrukti ilgiau nei vieną 
valandą. 

Praktinė egzamino dalis
 Studentas komisijai turėtų pademonstruoti, kokių 
praktinių įgūdžių jis įgijo per praktiką. Grožio terapijos 
specialybės studentams, atliekantiems praktiką SPA 
organizacijoje, siūlome pateikti masažo technikų 
demonstravimo užduotį. Atlikdamas šią užduotį 
kiekvienas studentas turėtų pademonstruoti dvi masažo 
atlikimo technikas, viena jų turėtų būti privaloma, o kita 
– parenkama atsitiktinai (burtais) iš sąrašo (studentas 
apie tai, kokią masažo techniką turės demonstruoti kaip 
privalomą ir kokios masažo technikos bus įtrauktos į 
pasirinkimo sąrašą, informuojamas praktikos pradžioje).
 Studentui pademonstravus technikas, pasirodymas 
aptariamas. Kiekvienas komisijos narys pasako savo 
pastabas, tada užpildomas egzamino praktinės dalies 
įvertinimo protokolas. Įvertinimo protokole turi būti 
nurodoma, koks studento įgūdis (elgsena) vertinimas, ir 
pažymima, ar studentas tą įgūdį (elgseną) demonstravo, 
ar ne. Egzamino praktinės dalies įvertinimo protokolo 
pavyzdį pateikiame 25 lentelėje. 
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Studento vardas, pavardė: 

Nr. Įgūdis 
(elgsena)

Demonstruoja 
(nedemonstruoja)

Vertintojas

1 + Lauryna

2 + Lauryna

3 - Lauryna

4 + Evaldas

5 + Evaldas

6 - Evaldas

7 - Evaldas

Žymėjimas: + įgūdis (elgsena) demonstruojamas; – įgūdis (elgsena) 
nedemonstruojamas.

Pastabos:

Komisijos nario vardas ir pavardė: 

Parašas:

Komisijos nario vardas ir pavardė: 

Parašas:

25 lentelė. Tarpinio įvertinimo protokolo pavyzdys
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Praktikos vietos įvertinimas
 Gauti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį svarbu ne tik 
studentui, bet ir praktiką suteikiančiai organizacijai. 
Sužinoję, kaip studentai vertina praktikos vietą, kokių 
pastabų jums turi ir už ką yra dėkingi, galėsite tobulinti 
praktikos organizavimą ir tapti dar patrauklesne vieta 
praktikantams. Praktikos vietos įvertinimo anketos 
pavyzdį pateikiame 3 priede.

PASITIKRINKITE, AR: 

žinote, kaip organizuoti ir vykdyti tarpinius studentų praktikos 
įvertinimus;

žinote, kaip organizuoti ir vykdyti galutinį praktikos 
egzaminą. 
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PRIEDAI

1 priedas. Kandidato atlikti praktiką X 
organizacijoje anketos pavyzdys

Asmeninė informacija
Vardas
Pavardė
Gimimo vieta
Gyvenamoji vieta
Telefonas
El. paštas

Išsilavinimas
Universitetas
Kursas
Studijų kryptis 
(specializacija)
Kokius studijų programos 
dalykus esate išklausęs 
(-iusi)?
Papildomi kursai, 
seminarai, stažuotės, 
kuriuose dalyvavote
Užsienio kalbos ir jų 
mokėjimo lygis
Ką savarankiškai mokate 
daryti (pavyzdžiui, atlikti 
tam tikrą masažą)?
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Darbo patirtis (jei turite)
Darbovietė
Metai

Papildoma veikla
Organizacija, veiklos 
pobūdis
Laisvalaikis ir pomėgiai

Praktikos vieta
Kokius tikslus sau keliate 
per praktiką?
Kuo būsite naudingas 
mūsų organizacijai?
Kodėl norite atlikti 
praktiką pas mus?
Koks iki šiol didžiausias 
jūsų gyvenimo 
laimėjimas?
Kokios išskirtinės jūsų 
asmens savybės?
Kodėl pasirinkote 
studijuojamą dalyką 
(studijų kryptį)?
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2 priedas. Trišalės sutarties pavyzdys 

ĮREGISTRUOTA
________________
 (Registracijos vieta)
________________________________
 (Atsakingo asmens pareigos) 
________________________________
 (Atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas)
_______m. __________d. ___________
(Registracijos data ir numeris)

KOLEGIJOS STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS
_____________
Data
_____________
Vieta

____________ Kolegija (toliau – Kolegija, įmonės kodas ___________
atstovaujama _______________________________________________

   (vardas, pavardė, pareigos)
veikiančio (-ios) pagal Kolegijos statuto suteiktus įgaliojimus ir 
(toliau – įmonė, įstaiga arba ūkininkas) 
___________________________________________________________

(įmonės, įstaigos arba ūkininko, priimančio studentą atlikti praktiką, 
pavadinimas, įmonės kodas)

veikiančio (-ios) pagal________________bei studento (-ės): studijų 
programa – ___________________, kursas – ____________________,
studijų forma – ________________, akademinė grupė – __________
___________________________________________________________
(studento vardas, pavardė, gimimo data, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudaro šią 
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sutartį.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši sutartis sudaroma visam praktikos įmonėje, įstaigoje arba 
ūkininko ūkyje (toliau – praktika) laikotarpiui.
2. Studentas atlieka praktiką, jeigu tai yra numatyta studijų 
programoje, pagal Kolegijos kartu su įmone, įstaiga arba ūkininku 
parengtas praktikos programas. Vadovaujantis praktikos programa 
šioje sutartyje nurodoma:
2.1. Praktikos pavadinimas –  _________________________________
2.2. Praktikos tikslai _________________________________________
.3. Praktikos trukmė – ____________ kreditų, __________ val. 
Atlikimo laikas nuo ______ m. ____________mėn. ____ d.  iki 
______ m. _____________ mėn. ____d. 

II. KOLEGIJOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Kolegija įsipareigoja:
3.1. užtikrinti studento, siunčiamo atlikti praktikos, būtiną 
praktikai teorinį ir praktinį pasirengimą;
3.2. kontroliuoti studento praktikos eigą ir prireikus kartu su įmonės, 
įstaigos arba ūkininko ūkio atsakingais darbuotojais (arba valstybės 
institucijos atsakingais valstybės tarnautojais) operatyviai spręsti 
iškilusias problemas, suteikiant studentui reikalingą pagalbą;
3.3. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki praktikos pradžios suderinti 
su įmone, įstaiga arba ūkininku siunčiamų studentų praktikos 
atlikimo užduotis;
3.4. pateikti įmonei, įstaigai arba ūkininkui siunčiamų atlikti 
praktiką studentų gyvenimo aprašymus (CV);
4. Kolegija turi teisę atšaukti studentą iš praktikos, jeigu:
4.1. įmonė, įstaiga arba ūkininko ūkis studento praktikai nesuteikia 
praktinio mokymo vietos pagal studijų programą;



 99

PRIED
A

I

4.2. studentas padaro praktikos drausmės pažeidimų;
4.3. studentas yra naudojamas vien tik nekvalifikuotam darbui 
atlikti;
4.4. neužtikrinami darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai.

III. ĮMONĖS, ĮSTAIGOS ARBA ŪKININKO TEISĖS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Įmonė, įstaiga arba ūkininkas įsipareigoja:
5.1. suteikti studentui praktinio mokymo vietą __________________
_________________________________________________________
(praktinio mokymo vietos pavadinimas ir adresas)
aprūpinti jį praktikos programai vykdyti reikalinga medžiaga, 
neatitraukti studento nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo;
5.2. užtikrinti, kad studentui būtų paskirtas praktikos vadovas 
iš kvalifikuotų darbuotojų (arba valstybės institucijos valstybės 
tarnautojų), turinčių ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo 
stažą; 
5.3. organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei 
priešgaisrinės saugos instruktažus;
5.4. vadovaujantis įmonėje, įstaigoje veikiančiais nuostatais arba 
papildomu ūkininko ir Kolegijos susitarimu dėl darbo tvarkos 
ir sąlygų užtikrinti studentui darbuotojų saugos ir sveikatos 
bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; esant reikalui 
aprūpinti studentą praktikai atlikti būtinais darbo įrankiais, 
darbo drabužiais ir darbo avalyne, kitomis asmeninėmis ir 
kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis 
teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu sutarties šalys šioje sutartyje 
nesusitaria kitaip;
5.5. pasibaigus praktikai pateikti studento kokybinį įvertinimą;
5.6. informuoti kolegiją apie praktikos drausmės pažeidimus, 
studento neatvykimą į praktiką;
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5.7. papildomi įmonės, įstaigos arba ūkininko įsipareigojimai _____
___________________________________________________________
6. Įmonė, įstaiga arba ūkininkas turi teisę leisti studentui 
savarankiškai, be praktikos vadovo pagalbos, atlikti jam pavestas 
funkcijas gaminant prekinę produkciją arba teikiant mokamas 
paslaugas, tik tais atvejais, jeigu įmonė, įstaiga arba ūkininkas 
sudaro su studentu laikinąją darbo sutartį teisės aktų nustatyta 
tvarka.

IV. STUDENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Studentas įsipareigoja:
7.1. pateikti įmonei, įstaigai arba ūkininkui gyvenimo aprašymą 
(CV);
7.2. stropiai vykdyti praktinio mokymo užduotis; neatvykus į 
praktiką įmonėje, įstaigoje arba pas ūkininką, nedelsiant pranešti 
apie tai praktikos vadovui, nurodant priežastį, o ligos atveju – 
pateikti gydytojo pažymą;
7.3. laikytis įmonės, įstaigos nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos 
taisyklių arba papildomo ūkininko ir Kolegijos susitarimo dėl 
darbo tvarkos ir sąlygų nuostatų, laikyti paslaptyje įmonės, 
įstaigos arba ūkininko komercines ir kitas paslaptis, jei per 
praktiką gaunama slaptų ar nepageidaujamų platinti duomenų bei 
techninių dokumentų;
7.4. tausoti įmonės, įstaigos arba ūkininko turtą, už padarytą 
materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;
7.5. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės 
apsaugos taisyklių reikalavimų;
7.6. papildomi studento įsipareigojimai ________________________
___________________________________________________________
8. Studentas turi teisę:
8.1. gauti iš Kolegijos praktikos programą ir visą informaciją, 
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susijusią su praktikos atlikimu;
8.2. gauti iš įmonės, įstaigos arba ūkininko praktikos užduotį 
(užduotis), darbuotojų saugai ir sveikatai bei kitas praktikai atlikti 
reikalingas priemones.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Įmonė, įstaiga arba ūkininkas ________________________________

Praktikos vadovas __________________________________________
                              (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas)               

Studentas __________________________________________________
                                (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas)    

ŠALIŲ PARAŠAI
        

 (Kolegija)           (įmonė, įstaiga arba ūkininkas)            (studentas)
       
A. V.                      A. V.
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3 priedas. Praktikos vietos įvertinimo anketos 
pavyzdys

 Prašome užpildyti šią anketą, kurios tikslas – sužinoti 
jūsų nuomonę apie atliktą praktiką: ar buvo naudingos 
įgytos žinios ir įgūdžiai, kaip vertinate praktikos 
organizavimą, ką siūlytumėte keisti ir tobulinti. Gautos 
pastabos mums padės tobulinti praktikos organizavimą 
ir vykdymą ateinančioms studentų kartoms. Iš anksto 
dėkojame už nuoširdžius ir atvirus jūsų atsakymus!

 Perskaitykite toliau pateiktus klausimus ir apibraukite 
atsakymo variantą: 5 - labai naudinga; 4 - naudinga; 
3 - vidutiniškai naudinga; 2 - nenaudinga; 1 - visai 
nenaudinga.

1. Kaip vertinate per praktiką įgytų 
įgūdžių naudingumą?

5 4 3 2 1

2. Kaip vertinate per praktiką įgytų 
žinių naudingumą?

5 4 3 2 1

3. Ar atliekant praktiką buvo naudinga 
tutoriaus pagalba?

5 4 3 2 1

4. Kaip vertinate praktikos meistrų 
dalyko išmanymą?

5 4 3 2 1

5. Kaip vertinate praktikos meistrų 
gebėjimą perteikti žinias ir patirtį?

5 4 3 2 1

6. Kaip vertinate praktikos 
organizavimą?

5 4 3 2 1
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Ką siūlytumėte keisti ir tobulinti?

• Pasiūlymai dėl praktikos turinio:

• Pasiūlymai dėl praktikos organizavimo: 

• Pasiūlymai tutoriams:

• Pasiūlymai praktikos meistrams:
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Šis praktikos vadovas skirtas grožio terapijos (kosmetologijos) 
studentų praktikos vadovams ir mokytojams darbo vietoje. Jis 

padės vesti studentą sudėtingu profesinės patirties ir žinių įgijimo 
keliu. Leidinio paskirtis – užtikrinti sėkmingą jaunųjų specialistų 
praktinį pasirengimą ir taip prisidėti prie Lietuvos SPA centruose 
teikiamų paslaugų kokybės gerinimo ir sveikatinimo paslaugų 
sektoriaus konkurencingumo Europos Sąjungoje didinimo. Jame 
rasite nuosekliai aprašytus ir pavyzdžiais iliustruotus praktikos 
valdymo žingsnius, kurie buvo parengti, remiantis Lietuvos ir 
užsienio ekspertų sėkminga patirtimi bei žiniomis.

Praktikos vadovas SPA organizacijoms 


