SIUVĖJO MODULINĖ PROFESIO MOKYMO PROGRAMA
______________________________
(Programos pavadinimas)

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:
M43072301, M44072301 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 110 mokymosi kreditų
T43072301 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 90 mokymosi kreditų
Kvalifikacijos pavadinimas – siuvėjas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti:
M43072301 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
M44072301, T43072301 – vidurinis išsilavinimas
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra

Tekstilės gaminių gamybos, drabužių siuvimo, odos ir gaminių gamybos sektorinio profesinio
komiteto sprendimas: aprobuoti siuvėjo modulinę profesinio mokymo programą. Sprendimą
įteisinančio posėdžio, įvykusio 2015 m. kovo 20 d., protokolo Nr. ST2-3.

1. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS
Programos paskirtis. Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam
siuvėjui parengti, kuris gebėtų dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti
drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.
Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įstaigose, siūti
drabužius individualiai, bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą.
Siuvėjo profesijai reikalingi svarbiausi bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: kruopštumas,
kantrybė, atidumas, darbštumas, kūrybingumas, vaizduotė, gebėjimas įvertinti žmogaus išvaizdą,
gebėjimas piešti ir komponuoti, derinti spalvas, gebėjimas prisitaikyti prie užduočių kaitos, gebėjimas
bendrauti, emocinė pusiausvyra, fizinė ištvermė bei pakantumas sėdimam darbui.
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2. PROGRAMOS PARAMETRAI
Valstybinis
kodas

Modulio pavadinimas

LTKS Apimtis
Kompetencijos
lygis mokymosi
kreditais
Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai)
4000006
Įvadas į profesiją.
IV
2
Pažinti profesiją

Bendrieji moduliai (iš viso 8 mokymosi kreditai)
4102201
Saugus elgesys
IV
ekstremaliose situacijose

Kompetencijų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai

Išmanyti siuvėjo profesiją ir jos teikiamas galimybes darbo rinkoje.
Suprasti siuvėjo profesinę veiklą, veiklos procesus, funkcijas ir
uždavinius.
Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu
įgytus gebėjimus.

Išmanyti ekstremalių situacijų tipus, galimus pavojus.
Žinoti saugaus elgesio ekstremaliose situacijose reikalavimus ir
instrukcijas, garsinius civilinės saugos signalus.
4102102
Sąmoningas fizinio
IV
5
Reguliuoti fizinį aktyvumą. Išmanyti fizinio aktyvumo formas.
aktyvumo reguliavimas
Demonstruoti asmeninį fizinį aktyvumą.
Taikyti fizinio aktyvumo formas, atsižvelgiant į darbo specifiką.
4102203
Darbuotojų sauga ir
IV
2
Tausoti sveikatą ir saugiai
Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, keliamus
sveikata
dirbti.
darbo vietai.
Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80 mokymosi kreditų)
Privalomieji (iš viso 80 mokymosi kreditų)
4072314
Pasiruošimas siuvimo
IV
5
Paruošti siuvėjo darbo
Paruošti siuvėjo darbo vietą.
procesams
vietą ir siuvimo
Paruošti siuvimo technologiniuose procesuose naudojamą įrangą.
technologiniuose
procesuose naudojamą
įrangą.
Paruošti medžiagas ir
Apibūdinti medžiagų pluoštinę sudėtį ir savybes.
furnitūrą.
Atpažinti pagrindines ir pagalbines medžiagas.
Parinkti ir suderinti medžiagas, siūlus ir furnitūrą pagal gaminio
modelio aprašymą.
Valdyti ir prižiūrėti
Saugiai dirbti su siuvimo technologiniuose procesuose naudojama
siuvimo technologiniuose
įranga.
procesuose naudojamą
Atlikti siuvimo technologiniuose procesuose naudojamos įrangos
1

Saugiai elgtis
ekstremaliose situacijose.
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įrangą.

4072315

Drabužių detalių
sukirpimas ir siuvimas

IV

10

Sukirpti drabužių detales.

Apdoroti ir siūti drabužių
detales.

4072316

Juosmeninių drabužių
siuvimas

IV

15

Sukirpti juosmeninių
drabužių detales.

Apdoroti ir siūti
juosmeninių drabužių
detales.
Jungti juosmeninių
drabužių detales į gaminį.

Taisyti juosmeninius
4

kasdieninę ir profilaktinę priežiūrą.
Nustatyti nesudėtingus siuvimo technologiniuose procesuose
naudojamos įrangos gedimus ir juos pašalinti.
Atlikti rankinius siuvimo darbus.
Siūti mašinines siūles.
Taikyti drabužių kompozicijos principus piešiant įvairaus
asortimento drabužius.
Išmanyti drabužių dydžių sistemas.
Išmatuoti užsakovo figūrą ir užrašyti matmenis.
Parinkti drabužių brėžinius ir iškarpas.
Parengti drabužių lekalus.
Sukirpti drabužių detales.
Patikrinti kirpinių kokybę ir paruošti siuvimui.
Paaiškinti drabužių detalių apdorojimo būdus, siuvimo technologiją
ir schemas.
Pasiūti drabužių detales.
Pasiūti nesudėtingus gaminius.
Naudotis juosmeninių drabužių modelių aprašymais, konstrukciniais
brėžiniais ir technologinėmis schemomis.
Išmanyti juosmeninių drabužių bazinės konstrukcijos sudarymo
principus.
Pritaikyti juosmeninio drabužio konstrukciją užsakovo figūrai.
Parengti juosmeninių drabužių lekalus.
Parinkti ir suderinti medžiagas ir furnitūrą juosmeniniams
drabužiams.
Sukirpti juosmeninių drabužių detales.
Išmanyti juosmeninių drabužių detalių apdorojimo būdus, siuvimo
technologiją ir schemas.
Pasiūti juosmeninių drabužių detales.
Išmanyti juosmeninių drabužių detalių jungimo į gaminį
technologiją ir schemas.
Sujungti juosmeninių drabužių detales pagal jungimo technologines
sekas.
Atlikti juosmeninių drabužių primatavimą.

drabužius.

4072317

Petinių drabužių be
pamušalo siuvimas

IV

15

Atlikti juosmeninių
drabužių baigiamąją
apdailą.
Sukirpti petinių drabužių
be pamušalo detales.

Apdoroti ir siūti petinių
drabužių be pamušalo
detales.
Jungti petinių drabužių be
pamušalo detales į gaminį.
Taisyti petinius drabužius
be pamušalo.

4072318

Petinių drabužių su
pamušalu siuvimas

IV

20

Atlikti petinių drabužių be
pamušalo baigiamąją
apdailą.
Sukirpti petinių drabužių
su pamušalu detales.
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Išmanyti juosmeninių drabužių defektų rūšis ir taisymo būdus.
Pataisyti juosmeninius drabužius po primatavimo, pastebėjus
defektus ar pagal užsakovo pageidavimus.
Atlikti juosmeninių drabužių apdailos baigiamuosius darbus.
Paruošti juosmeninius drabužius užsakovui.
Naudotis petinių drabužių be pamušalo modelių aprašymais,
konstrukciniais brėžiniais ir technologinėmis schemomis.
Išmanyti petinių drabužių be pamušalo bazinės konstrukcijos
sudarymo principus.
Parinkti ir pritaikyti petinio drabužio be pamušalo konstrukciją
užsakovo figūrai.
Parengti petinių drabužių be pamušalo lekalus.
Parinkti ir suderinti medžiagas ir furnitūrą petiniams drabužiams be
pamušalo.
Sukirpti petinių drabužių be pamušalo detales.
Išmanyti petinių drabužių be pamušalo detalių apdorojimo būdus,
siuvimo technologiją ir schemas.
Pasiūti petinių drabužių be pamušalo detales.
Išmanyti petinių drabužų be pamušalo detalių jungimo į gaminį
technologiją ir schemas.
Sujungti petinių drabužių be pamušalo detales pagal jungimo
technologines sekas.
Atlikti petinių drabužių be pamušalo primatavimą.
Išmanyti petinių drabužių defektų rūšis ir taisymo būdus.
Pataisyti petinius drabužius be pamušalo po primatavimo, pastebėjus
defektus ar pagal užsakovo pageidavimus.
Atlikti petinių drabužių be pamušalo apdailos baigiamuosius darbus.
Paruošti petinius drabužius be pamušalo užsakovui.
Naudotis petinių drabužių su pamušalu modelių aprašymais,
konstrukciniais brėžiniais ir technologinėmis schemomis.
Išmanyti petinio drabužio su pamušalu bazinės konstrukcijos
sudarymo principus.

Apdoroti ir siūti petinių
drabužių viršaus ir
pamušalo detales.
Jungti petinių drabužių
viršaus detales su
pamušalu.
Taisyti petinius drabužius
su pamušalu.

4072319

Drabužių siuvimas pagal
užsakymus

IV

15

Atlikti petinių drabužių su
pamušalu baigiamąją
apdailą.
Priimti siuvimo paslaugos
užsakymą.

Sukirpti drabužių detales.
Siūti drabužius
primatuojant.
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Parinkti ir pritaikyti petinio drabužio su pamušalu konstrukciją
užsakovo figūrai.
Parengti petinių drabužių su pamušalu lekalus.
Parinkti ir suderinti medžiagas ir furnitūrą petiniams drabužiams su
pamušalu.
Sukirpti petinių drabužių su pamušalu detales.
Išmanyti petinių drabužių su pamušalu detalių apdorojimo būdus,
siuvimo technologiją ir schemas.
Paruošti pamušalą.
Pasiūti petinių drabužių su pamušalu detales.
Išmanyti petinių drabužių su pamušalu detalių jungimo į gaminį
technologiją ir schemas.
Sujungti petinių drabužių viršaus detales.
Sujungti petinių drabužių viršaus detales su pamušalu.
Atlikti petinių drabužių su pamušalu primatavimą.
Išmanyti petinių drabužių su pamušalu defektų rūšis ir taisymo
būdus.
Pataisyti petinius drabužius su pamušalu po primatavimo, pastebėjus
defektus ar pagal užsakovo pageidavimus.
Atlikti petinių drabužių su pamušalu apdailos baigiamuosius darbus.
Paruošti petinius drabužius su pamušalu užsakovui.
Išmanyti drabužių asortimentą ir mados kryptis.
Parinkti drabužio modelį pagal užsakovo pageidavimą, figūros
ypatumus ir turimas medžiagas.
Išmatuoti užsakovo figūrą ir apskaičiuoti drabužio siuvimo
paslaugos sąnaudas.
Parengti drabužių lekalus.
Paruošti medžiagas ir sukirpti drabužių detales.
Išmanyti drabužių siuvimo technologiją ir schemas siuvant su
primatavimais.
Paruošti drabužį pirmam ir antram primatavimui.
Atlikti drabužių primatavimus ir defektų taisymą po primatavimo.
Sujungti drabužių detales į gaminį po primatavimo.

Atlikti drabužių baigiamąją Atlikti drabužių apdailos baigiamuosius darbus.
apdailą.
Paruošti drabužius užsakovui.
Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)
4072320
Drabužių taisymas
IV
5

Taisyti drabužius.
Atnaujinti drabužius.

4072321

Vaikiškų drabužių
siuvimas

IV

5

Sukirpti vaikiškų drabužių
detales.

Apdoroti ir siūti vaikiškų
drabužių detales.
Jungti vaikiškų drabužių
detales į gaminį.
4072322

4072323

Drabužių iš megztinių
medžiagų siuvimas

Vyriškų drabužių
siuvimas

IV

IV

5

10

Sukirpti drabužių iš
megztinių medžiagų
detales.
Apdoroti ir siūti drabužių
iš megztinių medžiagų
detales.
Jungti drabužių iš
megztinių medžiagų
detales į gaminį.
Sukirpti vyriškų drabužių
detales.
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Išmanyti drabužių taisymo technologiją.
Atlikti drabužių taisymo darbus.
Išmanyti drabužių atnaujinimo būdus ir technologiją.
Atnaujinti susidėvėjusius drabužius.
Naudotis vaikiškų drabužių modelių aprašymais, konstrukciniais
brėžiniais ir technologinėmis schemomis.
Parinkti vaikiškų drabužių lekalus.
Parinkti ir suderinti medžiagas ir furnitūrą.
Sukirpti vaikiškų drabužių detales.
Išmanyti vaikiškų drabužių detalių apdorojimo būdus, siuvimo
technologiją ir schemas.
Pasiūti vaikiškų drabužių detales.
Sujungti vaikiškų drabužių detales pagal jungimo technologines
sekas.
Atlikti vaikiškų drabužių baigiamųjų darbų operacijas.
Naudotis drabužių iš megztinių medžiagų modelių aprašymais,
konstrukciniais brėžiniais ir technologinėmis schemomis.
Parinkti drabužių iš megztinių medžiagų lekalus.
Parinkti ir suderinti medžiagas ir furnitūrą.
Sukirpti drabužių iš megztinių medžiagų detales.
Išmanyti drabužių iš megztinių medžiagų detalių apdorojimo būdus,
siuvimo technologiją ir schemas.
Pasiūti drabužių iš megztinių medžiagų detales.
Sujungti drabužių iš megztinių medžiagų detales pagal jungimo
technologines sekas.
Atlikti drabužių iš megztinių medžiagų baigiamųjų darbų operacijas.
Naudotis vyriškų drabužių modelių aprašymais, konstrukciniais
brėžiniais ir technologinėmis schemomis.
Sudaryti vyriškų drabužių bazinius konstrukcinius brėžinius.
Pritaikyti konstrukcijas užsakovo figūrai.
Parengti vyriškų drabužių lekalus.

Apdoroti ir siūti vyriškų
drabužių viršaus ir
pamušalo detales.
Jungti vyriškų drabužių
viršaus ir pamušalo detales
į gaminį.
Taisyti vyriškus drabužius.

4072324

Drabužių modeliavimas

IV

10

Atlikti vyriškų drabužių
baigiamąją apdailą.
Sukurti drabužio modelį.

Sudaryti lekalus.
Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų)
4000002
Įvadas į darbo rinką
IV
10

Formuoti darbinius
įgūdžius realioje darbo
vietoje.
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Parinkti ir suderinti medžiagas ir furnitūrą.
Sukirpti vyriškų drabužio detales.
Išmanyti vyriškų drabužių detalių apdorojimo būdus, siuvimo
technologiją ir schemas.
Paruošti vyriškų drabužių pamušalą.
Pasiūti vyriškų drabužių detales.
Išmanyti vyriškų drabužių detalių jungimo į gaminį technologiją ir
schemas.
Sujungti vyriškų drabužių viršų ir pamušalą į gaminį.
Atlikti vyriškų drabužių primatavimą.
Išmanyti vyriškų drabužių defektų rūšis ir taisymo būdus.
Pataisyti vyriškus drabužius po primatavimo, pastebėjus defektus ar
pagal užsakovo pageidavimus.
Atlikti vyriškų drabužių baigiamosios apdailos darbus.
Atlikti vyriškų drabužių baigiamąjį drėgminį šiluminį apdorojimą.
Nupiešti drabužio modelį, atsižvelgiant į užsakovo figūrą.
Parengti drabužio konstrukcinį brėžinį.
Taikyti drabužių konstrukcinio modeliavimo principus.
Sudaryti pagrindinius lekalus tipinėms ir netipinėms figūroms.
Sudaryti išvestinius lekalus tipinėms ir netipinėms figūroms.
Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas
kompetencijas.
Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo
vietoje.
Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

3. REKOMENDUOJAMA MODULIŲ SEKA
Valstybinis
kodas

Įvadas į profesiją
Darbuotojų sauga ir sveikata
Pasiruošimas siuvimo procesams
Drabužių detalių sukirpimas ir
siuvimas
Juosmeninių drabužių siuvimas

IV
IV
IV
IV

Apimtis
mokymosi
kreditais
2
2
5
10

IV

15

4072317

Petinių drabužių be pamušalo
siuvimas

IV

15

4072318

Petinių drabužių su pamušalu
siuvimas

IV

20

4072319

Drabužių siuvimas pagal užsakymus

IV

15

4000002

Įvadas į darbo rinką

IV

10

4000006
4102203
4072314
4072315
4072316

Modulio pavadinimas

LTKS
lygis

Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai (jei taikoma)

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Baigti šie moduliai:
Pasiruošimas siuvimo procesams
Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas
Baigti šie moduliai:
Pasiruošimas siuvimo procesams
Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas
Baigti šie moduliai:
Pasiruošimas siuvimo procesams
Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas
Petinių drabužių be pamušalo siuvimas
Baigti šie moduliai:
Pasiruošimas siuvimo procesams
Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas
Juosmeninių drabužių siuvimas
Petinių drabužių be pamušalo siuvimas
Petinių drabužių su pamušalu siuvimas
Baigti visi privalomieji siuvėjo kvalifikaciją atitinkančioms kompetencijoms
įgyti skirti moduliai.
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4. REKOMENDACIJOS DĖL PROFESINEI VEIKLAI REIKALINGŲ BENDRŲJŲ GEBĖJIMŲ UGDYMO
Bendrieji gebėjimai
Bendravimas gimtąja kalba
Bendravimas užsienio kalbomis
Matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir
technologijų srityse
Skaitmeninis raštingumas

Mokymasis mokytis
Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai

Iniciatyva ir verslumas

Bendrųjų gebėjimų pasiekimą iliustruojantys mokymosi rezultatai
Rašyti gyvenimo aprašymą, prašymą, elektroninį laišką.
Pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti.
Taisyklingai vartoti pagrindinius profesinius terminus.
Rašyti gyvenimo aprašymą, prašymą, elektroninį laišką.
Įvardyti pagrindinius profesinius terminus užsienio kalba.
Pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti užsienio kalba.
Atlikti aritmetinius veiksmus.
Apskaičiuoti siuviniams reikalingų medžiagų kiekį.
Dirbti siuvimo, sukirpimo ir lyginimo įranga.
Rasti darbui reikalingą informaciją internete.
Perduoti informaciją IT priemonėmis.
Bendrauti elektroninėmis priemonėmis.
Atlikti užduotis individualiai ir grupėmis.
Įvardyti savo ateities siekius.
Rasti informaciją apie tolimesnio mokymosi galimybes, kvalifikacijos kėlimą.
Valdyti savo emocijas.
Pagarbiai elgtis su klientu.
Tinkamai elgtis konfliktinėse situacijose.
Gerbti save, kitus, savo šalį ir jos tradicijas.
Rodyti iniciatyvą darbe, namie, kitoje aplinkoje.
Padėti kitiems, kada jiems reikia pagalbos.
Dirbti savarankiškai, planuoti darbus pagal pavestas užduotis.
Išmanyti verslo kūrimo galimybes.

Kultūrinis sąmoningumas ir raiška

Mandagiai bendrauti su kitų kultūrų atstovais.
Išvardyti ir papasakoti apie Lietuvos šventes (valstybinės, tautinės bei religinės šventės,
atmintinos dienos).
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5. PROGRAMOS STRUKTŪRA, VYKDANT PIRMINĮ IR TĘSTINĮ PROFESĮ MOKYMĄ
Kvalifikacija – siuvėjas, LTKS lygis IV
Programos, skirtos pirminiam profesiniam mokymui, struktūra
Įvadinis modulis (iš viso 2 mokymosi kreditai)
Įvadas į profesiją, 2 kreditai
Bendrieji moduliai (iš viso 8 kreditai)
Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas
Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai
Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai
Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80
mokymosi kreditų)
Pasiruošimas siuvimo procesams, 5 mokymosi kreditai
Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas, 10 mokymosi kreditų
Juosmeninių drabužių siuvimas, 15 mokymosi kreditų
Petinių drabužių be pamušalo siuvimas, 15 mokymosi kreditų
Petinių drabužių su pamušalu siuvimas, 20 mokymosi kreditų
Drabužių siuvimas pagal užsakymus, 15 mokymosi kreditų
Pasirenkamieji moduliai (iš viso 10 mokymosi kreditų)
Drabužių taisymas, 5 mokymosi kreditai
Vaikiškų drabužių siuvimas, 5 mokymosi kreditai
Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimas, 5 mokymosi kreditai
Vyriškų drabužių siuvimas, 10 mokymosi kreditų
Drabužių modeliavimas, 10 mokymosi kreditų
Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų)
Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditai

Programos, skirtos tęstiniam profesiniam mokymui, struktūra
Įvadinis modulis (0 mokymosi kreditų)
–
Bendrieji moduliai (0 mokymosi kreditų)
–
Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 80
mokymosi kreditų)
Pasiruošimas siuvimo procesams, 5 mokymosi kreditai
Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas, 10 mokymosi kreditų
Juosmeninių drabužių siuvimas, 15 mokymosi kreditų
Petinių drabužių be pamušalo siuvimas, 15 mokymosi kreditų
Petinių drabužių su pamušalu siuvimas, 20 mokymosi kreditų
Drabužių siuvimas pagal užsakymus, 15 mokymosi kreditų
Pasirenkamieji moduliai (0 mokymosi kreditų)
–

Baigiamasis modulis (iš viso 10 mokymosi kreditų)
Įvadas į darbo rinką, 10 mokymosi kreditai

Pastabos
 Vykdant pirminį profesinį mokymą asmeniui turi būti sudaromos sąlygos mokytis pagal vidurinio ugdymo programą.
 Vykdant tęstinį profesinį mokymą asmens ankstesnio mokymosi pasiekimai įskaitomi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 Tęstinio profesinio mokymo programos modulius gali vesti mokytojai, įgiję andragogikos žinių ir turintys tai pagrindžiantį dokumentą arba turintys
neformaliojo suaugusiųjų švietimo patirties.
 Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose modulį vedantis mokytojas turi būti baigęs civilinės saugos mokymus pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento direktoriaus patvirtintą mokymo programą ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą.
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 Darbuotojų saugos ir sveikatos modulį vedantis mokytojas turi būti baigęs darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą.
 Tęstinio profesinio mokymo programose darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas integruojamas pagal poreikį į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms

įgyti skirtus modulius. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokoma pagal Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos
ir sveikatos programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1953 „Dėl Mokinių,
besimokančių pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašo patvirtinimo“. Darbuotojų saugos ir sveikatos
mokymą vedantis mokytojas turi būti baigęs darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus ir turėti tai pagrindžiantį dokumentą.
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6. PROGRAMOS MODULIŲ APRAŠAI
6.1. ĮVADINIS MODULIS
Modulio pavadinimas – „Įvadas į profesiją“
Valstybinis kodas
4000006
Modulio LTKS lygis
IV
Apimtis mokymosi kreditais 2
Kompetencijos
Mokymosi rezultatai
Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
1. Pažinti profesiją.
1.1. Išmanyti siuvėjo profesiją ir jos Tema. Siuvėjo profesija, jos specifika ir galimybės darbo rinkoje
teikiamas galimybes darbo rinkoje.  Siuvėjo profesijos samprata
 Siuvėjo galimybės darbo rinkoje
1.2. Suprasti siuvėjo profesinę Tema. Siuvėjo veiklos procesai, funkcijos ir uždaviniai
veiklą, veiklos procesus, funkcijas  Siuvėjo veiklos procesai, funkcijos ir uždaviniai
ir uždavinius.
 Teisės aktai, reglamentuojantys siuvėjo profesinę veiklą
1.3. Demonstruoti jau turimus, Tema. Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
neformaliuoju ir (arba) savaiminiu  Mokymo programos tikslai bei uždaviniai, mokymosi formos ir metodai, mokymosi
būdu įgytus siuvėjo kvalifikacijai pasiekimų įvertinimo kriterijai, mokymosi įgūdžių demonstravimo formos (metodai)
būdingus gebėjimus.
Tema. Turimų kompetencijų vertinimas
 Turimų gebėjimų įvertinimo būdai
 Žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, reikalingų siuvėjo profesijai, diagnostinis
vertinimas
Mokymosi pasiekimų
Siūlomas įvadinio modulio įvertinimas – įskaityta (neįskaityta).
vertinimo kriterijai
Reikalavimai mokymui
Mokymo(si) medžiaga:
skirtiems metodiniams ir
 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
materialiesiems ištekliams
 Testas turimiems gebėjimams įsivertinti
Mokymo(si) priemonės:
 Techninės priemonės mokymo (si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
Reikalavimai teorinio ir
Klasė ar kita mokymuisi pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
praktinio mokymo vietai
medžiagai pateikti.
Reikalavimai mokytojų
Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
dalykiniam pasirengimui
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
13

(dalykinei kvalifikacijai)

švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
siuvėjo profesinės veiklos patirtį.
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6.2. KVALIFIKACIJĄ SUDARANČIOMS KOMPETENCIJOMS ĮGYTI SKIRTI MODULIAI
6.2.1. Privalomieji moduliai
Modulio pavadinimas – „Pasiruošimas siuvimo procesams“
Valstybinis kodas
4072314
Modulio LTKS lygis
IV
Apimtis mokymosi kreditais 5
Kompetencijos
Mokymosi rezultatai
1. Paruošti siuvėjo darbo
1.1. Paruošti siuvėjo darbo vietą.
vietą ir siuvimo
technologiniuose procesuose
naudojamą įrangą.
1.2. Paruošti siuvimo
technologiniuose procesuose
naudojamą įrangą.
2. Paruošti medžiagas ir
furnitūrą.

2.1. Apibūdinti medžiagų pluoštinę
sudėtį ir savybes.

2.2. Atpažinti pagrindines ir
pagalbines medžiagas.
2.3. Parinkti ir suderinti medžiagas,
siūlus ir furnitūrą pagal gaminio
modelio aprašymą.

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
Tema. Siuvėjo darbo vieta
 Siuvimo paslaugų samprata
 Siuvėjo darbo vieta
 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai siuvimo procese
Tema. Technologinė įranga
 Įrangos rūšys, paskirtis, klasifikacija
 Įrangos tipai, konstrukcijos ir pagrindiniai techniniai duomenys
 Įrangos paruošimas darbui
Tema. Siuvinių medžiagų asortimentas, pluoštinė sudėtis ir savybės
 Tekstiliniai pluoštai
 Pluoštų savybės
 Pluoštų sudėtis
Tema. Audinių gamybos procesai
 Audinio sandara
 Metmenų ir ataudų paruošimas
 Audimas, verpimas
 Audinių apdaila, apdailos būdai
Tema. Pagrindinės ir pagalbinės siuvinių medžiagos
 Tekstilės medžiagų sandara
 Pagrindinių ir pagalbinių medžiagų savybės
Tema. Kitos drabužiams siūti naudojamos medžiagos
 Megztinės, neaustinės, pamušalinės, įdėklinės medžiagos
 Natūralieji ir dibtiniai kailiai, odos, plėvelės
Tema. Drabužių apdailai naudojamos medžiagos
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3. Valdyti ir prižiūrėti
siuvimo technologiniuose
procesuose naudojamą
įrangą.

 Siuvimo siūlai, įdėklai
 Furnitūra
 Priedai, apdailos ir specialiosios medžiagos
3.1. Saugiai dirbti su siuvimo
Tema. Siuvamosios mašinos dalys ir mechanizmai
technologiniuose procesuose
 Šaudyklinio dygsnio siuvamosios mašinos pagrindiniai mechanizmai, jų paskirtis,
naudojama įranga.
veikimas
 Kilpinio dygsnio siuvamosios mašinos pagrindiniai mechanizmai, jų paskirtis, veikimas
Tema. Pradiniai siuvimo įgūdžiai
 Šaudyklinio dygsnio siuvamosios mašinos paruošimas saugiam darbui, jos valdymas
 Kilpinio dygsnio siuvamosios mašinos paruošimas saugiam darbui, jos valdymas
 Pirminių siuvimo įgūdžių formavimas
Tema. Drėgminio šiluminio apdorojimo (DŠA) įranga
 DŠA įrangos konstrukciniai ir eksploataciniai ypatumai
 DŠA įrangos paruošimas darbui
3.2. Atlikti siuvimo
Tema. Siuvimo technologinio proceso įrangos priežiūra
technologiniuose procesuose
 Siuvimo įrangos kasdienė priežiūra
naudojamos įrangos kasdienę ir
 Siuvimo įrangos profilaktinė priežiūra
profilaktinę priežiūrą.
 DŠA įrangos priežiūra
3.3. Nustatyti nesudėtingus siuvimo Tema. Siuvimo įrangos technologiniai gedimai
technologiniuose procesuose
 Siuvamųjų mašinų darbo trikdžiai, jų požymiai
naudojamos įrangos gedimus ir juos  Dažniausi pasitaikantys įrangos gedimai, jų priežastys
pašalinti.
ir šalinimo būdai
 DŠA įrangos darbo trikdžiai, jų priežastys, šalinimo būdai ir priemonės
3.4. Atlikti rankinius siuvimo
Tema. Rankinių dygsnių klasifikacija
darbus.
 Rankinių dygsnių paskirtis, siuvimo taisyklės
 Rankinių dygsnių schematinis žymėjimas
Tema. Rankinių darbų terminai
 Rankinių darbų atlikimo bendrosios taisyklės
 Rankiniams darbams atlikti naudojami įrankiai ir priemonės
Tema. Rankiniai dygsniai
 Rankinių dygsnių klasifikacija, paskirtis
 Specialieji rankiniai dygsniai
3.5. Siūti mašinines siūles.
Tema. Mašininių darbų terminai
16

Mokymosi pasiekimų
vertinimo kriterijai

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems ištekliams

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai
Reikalavimai mokytojų
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

 Bendrosios mašininių darbų atlikimo taisyklės
 Mašininių siūlių schematinis žymėjimas
Tema. Mašininės siūlės
 Jungiamosio siūlės
 Kraštų apdorojimo siūlės
 Apdailos siūlės
Išvardinti darbo vietai keliami reikalavimai, išvardintas siuvinių medžiagų asortimentas, apibūdintos tekstilinių pluoštų ir
medžiagų savybės, atpažintos ir parinktos pagrindinės ir pagalbinės medžiagos.
Paaiškinti drabužio sukirpimo, siuvimo, drėgminio šiluminio apdorojimo režimai, išvardinta drabužių gamybos įranga, paaiškinta
jos paskirtis, veikimo principai, nurodyti pagrindiniai mechanizmai, pavojingos vietos.
Tinkamai parinkta ir parengta darbui darbo vieta ir įranga, nustatyti ir pataisyti nesudėtingi įrangos gedimai, pademonstruoti
sugebėjimai naudotis siuvinių gamybos įranga, nustatyti ir pašalinti įrangos gedimus
Laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos, asmens higienos, ergonomikos reikalavimų.
Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta.
Mokymo(si) medžiaga:
 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
 Teorinio ir praktinio mokymo užduočių sąsiuvinis
Mokymo(si) priemonės:
 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
 Pluoštų, pagrindinių ir pagalbinių medžiagų, priedų, furnitūros pavyzdžiai.
Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo stalais su siuvimo procesuose naudojama technologine įranga (siuvimo
mašinomis, sukirpimo įrankiais, drėgminio šiluminio apdorojimo įranga. Rankinių darbų įrankiai ir priemonės.
Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
siuvimo profesinės veiklos patirtį.

Modulio pavadinimas – „Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas“
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Valstybinis kodas
Modulio LTKS lygis
Apimtis mokymosi kreditais
Kompetencijos
1. Sukirpti drabužių detales.

4072315
IV
10
Mokymosi rezultatai
1.1. Taikyti drabužių kompozicijos
principus piešiant įvairaus
asortimento drabužius.

1.2. Išmanyti drabužių dydžių
sistemas.

1.3. Išmatuoti užsakovo figūrą ir
užrašyti matmenis.
1.4. Parinkti drabužių brėžinius ir
iškarpas.

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
Tema. Drabužių rūšys
 Drabužių funkcijos ir paskirtis
 Drabužių klasifikacija
 Drabužių išorė ir kirpimas
Tema. Drabužių kompozicija
 Kostiumo kompozicijos elementai
 Kostiumo kompozicijos priemonės
 Drabužių detalių piešimas
 Drabužių modelių piešimas
Tema. Žmogaus figūros matmenys
 Žmogaus figūros tipai
 Pagrindiniai antropometriniai taškai
 Žmogaus figūros matmenys ir matavimo metodikos
Tema. Drabužių dydžių sistemos
 Drabužių dydžiai
 Figūros pilnumas
 Tipinių figūrų matmenų lentelės
Tema. Užsakovo figūros matavimas
 Užsakovo figūros matavimas ir matmenų užrašymas
 Juosmeninių ir petinių drabužių dydžio užsakovui nustatymas
Tema. Drabužių konstrukcijos
 Bendros žinios apie drabužių konstrukcijas
 Sijono detalės ir kirptiniai kraštai
 Kelnių detalės ir kirptiniai kraštai
 Petinio drabužio detalės ir kirptiniai kraštai
Tema. Drabužių brėžinių ar iškarpų parinkimas
 Sijono brėžinių ar iškarpų parinkimas
 Kelnių brėžinių ar iškarpų parinkimas
 Petinio drabužio brėžinių ar iškarpų parinkimas
18

1.5. Parengti drabužių lekalus.

2. Apdoroti ir siūti drabužių
detales.

Mokymosi pasiekimų
vertinimo kriterijai

Tema. Sijono lekalų parengimas tipinei figūrai
 Sijono pagrindinių lekalų parengimas tipinei figūrai
 Sijonų išvestinių lekalų parengimas tipinei figūrai
Tema. Kelnių lekalų parengimas tipinei figūrai
 Kelnių pagrindinių lekalų parengimas tipinei figūrai
 Kelnių išvestinių lekalų parengimas tipinei figūrai
Tema. Petinio drabužio lekalų parengimas tipinei figūrai
 Petinio drabužio pagrindinių lekalų parengimas tipinei figūrai
 Petinio drabužio išvestinių lekalų parengimas tipinei figūrai
1.6. Sukirpti drabužių detales.
Tema. Drabužio detalių sukirpimas
 Sijono pagrindinių ir išvestinių detalių sukirpimas
 Kelnių pagrindinių ir išvestinių detalių sukirpimas
 Petinio drabužio pagrindinių ir išvestinių detalių sukirpimas
1.7. Patikrinti kirpinių kokybę ir
Tema. Drabužio kirpinių kokybės tikrinimas ir paruošimas siuvimui
paruošti siuvimui.
 Pagrindiniai sukirpimo defektai
 Sijono kirpinių kokybės tikrinimas ir paruošimas siuvimui
 Kelnių kirpinių kokybės tikrinimas ir paruošimas siuvimui
 Petinio drabužio kirpinių kokybės tikrinimas ir paruošimas siuvimui
2.1. Paaiškinti drabužių detalių Tema. Drabužių detalių siuvimo technologija
apdorojimo
būdus,
siuvimo  Sijono detalių siuvimo būdai, technologija, schemos
technologiją ir schemas.
 Kelnių detalių siuvimo būdai, technologija, schemos
 Petinio drabužio detalių siuvimo būdai, technologija, schemos
2.2. Pasiūti drabužių detales.
Tema. Drabužių detalių siuvimas
 Sijono detalių siuvimas įvairiais būdais
 Kelnių detalių siuvimas įvairiais būdais
 Petinio drabužio detalių siuvimas įvairiais būdais
2.3. Pasiūti nesudėtingus gaminius. Tema. Nesudėtingų gaminių siuvimas
 Nesudėtingų gaminių lekalų parengimas
 Nesudėtingų gaminių sukirpimas
 Nesudėtingų gaminių siuvimas
Pritaikyti drabužių kompozicijos principai piešiant įvairaus asortimento drabužius, išmatuota užsakovo figūra ir nustatytas
drabužio dydis.
Parinktos nustatyto dydžio nesudėtingų modelių drabužių iškarpos ir parengti pagrindinių ir išvestinių detalių lekalai, sukirptos ir
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Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems ištekliams

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai
Reikalavimai mokytojų
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

paruoštos siuvimui drabužių detalės, patikrinta jų kokybė.
Paaiškinti drabužio detalių apdorojimo būdai, siuvimo technologija bei schemos.
Pasiūtos drabužių detalės, sukirpti ir pasiūti nesudėtingi gaminiai.
Laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos, asmens higienos, ergonomikos reikalavimų.
Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta.
Mokymo(si) medžiaga:
 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
 Teorinio ir praktinio mokymo užduočių sąsiuvinis
Mokymo(si) priemonės:
 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
 Drabužių bei nesudėtingų gaminių brėžinių, iškarpų, lekalų, pasiūtų detalių pavyzdžiai.
Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo stalais su siuvimo procesuose naudojama technologine įranga (brėžinių, iškarpų
bei lekalų sudarymo priemonėmis, sukirpimo įrankiais, siuvimo mašinomis, drėgminio šiluminio apdorojimo įranga).
Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
siuvimo profesinės veiklos patirtį.

Modulio pavadinimas – „Juosmeninių drabužių siuvimas“
Valstybinis kodas
4072316
Modulio LTKS lygis
IV
Apimtis mokymosi kreditais 15
Kompetencijos
Mokymosi rezultatai
1. Sukirpti juosmeninių
1.1. Naudotis juosmeninių drabužių
drabužių detales.
modelių
aprašymais,
konstrukciniais
brėžiniais
ir
technologinėmis schemomis.

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
Tema. Juosmeninių drabužių modelių aprašymas
 Sijonų asortimentas, eskizai, modelio aprašymas
 Kelnių asortimentas, eskizai, modelio aprašymas
Tema. Juosmeninių drabužių konstrukcinių brėžinių skaitymas
 Sijono bazinio brėžinio skaitymas (detalių linijos, pavadinimai)
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2. Apdoroti ir siūti
juosmeninių drabužių
detales.

 Kelnių bazinio brėžinio skaitymas (detalių linijos, pavadinimai)
Tema. Juosmeninių drabužių technologinės schemos
 Sijono siuvimo technologinės schemos
 Kelnių siuvimo technologinės schemos
1.2. Išmanyti juosmeninių drabužių Tema. Juosmeninių drabužių bazinės konstrukcijos rėmelio sudarymas
bazinės konstrukcijos sudarymo  Juosmeninių drabužių pagrindiniai matmenys
principus.
 Sijono bazinės konstrukcijos rėmelio sudarymas
 Kelnių bazinės konstrukcijos rėmelio sudarymas
Tema. Juosmeninių drabužių bazinės konstrukcijos sudarymas
 Sijono bazinės konstrukcijos sudarymas
 Kelnių bazinės konstrukcijos sudarymas
1.3. Pritaikyti juosmeninio drabužio Tema. Juosmeninių drabužių konstrukcijų pritaikymas
konstrukciją užsakovo figūrai.
 Sijono konstrukcijos pritaikymas užsakovo figūrai
 Kelnių konstrukcijos pritaikymas užsakovo figūrai
1.4. Parengti juosmeninių drabužių Tema. Juosmeninių drabužių lekalų parengimas
lekalus.
 Sijono pagrindinių lekalų, pamušalo, standinančių įdėklų lekalų parengimas
 Kelnių pagrindinių lekalų, pamušalo, standinančių įdėklų lekalų parengimas
1.5. Parinkti ir suderinti medžiagas Tema. Medžiagų parinkimas juosmeniniams drabužiams
ir furnitūrą juosmeniniams
 Medžiagų asortimentas įvairių tipų sijonams. Medžiagų savybės, pluoštinė sudėtis
drabužiams.
 Medžiagų asortimentas įvairių tipų kelnėms. Medžiagų savybės, pluoštinė sudėtis
Tema. Furnitūros ir pagalbinių medžiagų parinkimas juosmeniniams drabužiams
 Juosmeninių drabužių pagalbinės medžiagos
 Juosmeninių drabužių furnitūra
1.6. Sukirpti juosmeninių drabužių Tema. Juosmeninių drabužių sukirpimas
detales.
 Medžiagų sunaudojimo norma juosmeniniams drabužiams
 Medžiagų klojimas ir lekalų išdėstymas
 Juosmeninių drabužių sukirpimas
 Kirpinių kokybė
2.1. Išmanyti juosmeninių drabužių Tema. Juosmeninių drabužių detalių siuvimo technologinė įranga
detalių apdorojimo būdus, siuvimo  Paslėpto ir grandininio dygsnio mašinos
technologiją ir schemas.
Tema. Juosmeninių drabužių detalių siuvimo technologija
 Juosmeninių drabužių siuvimo eiga
 Detalių paruošimas (kraštų apsiūlėjimas, įsiuvų, klosčių) siuvimo technologija ir schemos
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2.2. Pasiūti juosmeninių drabužių
detales.

3. Jungti juosmeninių
drabužų detales į gaminį.

3.1. Išmanyti juosmeninių drabužių
detalių jungimo į gaminį
technologiją ir schemas.

3.2. Sujungti juosmeninių drabužių
detales pagal jungimo
technologines sekas.

4. Taisyti juosmeninius
drabužius.

4.1. Atlikti juosmeninių drabužių
primatavimą.
4.2. Išmanyti juosmeninių drabužių
defektų rūšis ir taisymo būdus.
4.3. Pataisyti juosmeninius
drabužius po primatavimo,
pastebėjus defektus ar pagal

 Sijono skeltuko siuvimo technologija ir schemos
 Juosmens siuvimo technologija ir schemos
 Smulkių apdailos detalių siuvimo technologija ir schemos
 Kišenių siuvimo technologija ir schemos
 Užsegimų siuvimo technologija ir schemos
Tema. Juosmeninių drabužių detalių siuvimas
 Įsiuvų siuvimas. Klosčių siuvimas
 Sijono skeltuko siuvimas
 Juosmens siuvimas
 Smulkių apdailos detalių siuvimas
 Kišenių siuvimas
 Užsegimų siuvimas
Tema. Juosmeninių drabužių detalių jungimo į gaminį technologija
 Detalių jungimo technologija ir schemos
 Užsegimo siuvimo technologija ir schemos
 Juosmens apdorojimo technologija ir schemos
 Sijono apačios apdorojimo technologija ir schemos
 Kelnių apačios apdorojimo technologija ir schemos
Tema. Juosmeninių drabužių detalių jungimas
 Detalių jungimas
 Užsegimo siuvimas
 Juosmens siuvimas
 Sijono apačios apdorojimas
 Kelnių apačios apdorojimas
Tema. Juosmeninių drabužių primatavimas
 Sijonų primatavimas
 Kelnių primatavimas
Tema. Juosmeninių drabužių defektų rūšys it taisymo būdai
 Sijonų defektų rūšys ir taisymo būdai
 Kelnių defektų rūšys ir taisymo būdai
Tema. Juosmeninių drabužių defektų taisymas
 Sijonų defektų taisymas

22

5. Atlikti juosmeninių
drabužių baigiamąją apdailą.

Mokymosi pasiekimų
vertinimo kriterijai

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems ištekliams

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai
Reikalavimai mokytojų
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

 Kelnių defektų taisymas
Tema. Juosmeninių drabužių apdailos baigiamieji darbai
 Juosmeninių drabužių baigiamoji apdaila
 Valymas, lyginimas, garinimas, presavimas
 Furnitūros tvirtinimas
5.2.Paruošti juosmeninius
Tema. Juosmeninių drabužių kokybės kontrolė
drabužius užsakovui.
 Sijonų kokybės tikrinimas.
 Kelnių kokybės tikrinimas.
Tema. Drabužio komplektavimas, pakavimas
 Juosmeninių drabužių komplektavimas, pakavimas siuvant užsakovui.
Parinktos ir užsakovo figūrai pritaikytos juosmeninių drabužių konstrukcijos.
Parinktos reikalingos medžiagos ir furnitūra.
Parengti lekalai, sukirptos detalės, juosmeniniai drabužiai parengti primatavimams bei pasiūti pagal technologinius reikalavimus.
Atlikta baigiamoji apdaila ir įvertinta pasiūtų juosmeninių drabužių kokybė.
Laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos, asmens higienos, ergonomikos reikalavimų.
Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta.
Mokymo(si) medžiaga:
 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
 Teorinio ir praktinio mokymo užduočių sąsiuvinis
Mokymo(si) priemonės:
 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
 Drabužių modelių aprašymai, konstrukcinių brėžinių, lekalų, technologinių schemų, pasiūtų juosmeninių drabužių detalių
pavyzdžiai
Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo stalais su siuvimo procesuose naudojama technologine įranga (brėžinių, iškarpų
bei lekalų sudarymo priemonėmis, sukirpimo įrankiais, siuvimo mašinomis, drėgminio šiluminio apdorojimo įranga).
Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
užsakovo pageidavimus.
5.1. Atlikti juosmeninių drabužių
apdailos baigiamuosius darbus.
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siuvimo profesinės veiklos patirtį.
Modulio pavadinimas – „Petinių drabužių be pamušalo siuvimas“
Valstybinis kodas
4072317
Modulio LTKS lygis
IV
Apimtis mokymosi kreditais 15
Kompetencijos
Mokymosi rezultatai
Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
1. Sukirpti petinių drabužių
1.1. Naudotis petinių drabužių be
Tema. Petinių drabužių be pamušalo modelių aprašymai
be pamušalo detales.
pamušalo modelių aprašymais,
 Švarkų asortimentas, eskizai, modelių aprašymas
konstrukciniais brėžiniais ir
 Petinių drabužių be pamušalo asortimentas, eskizai, modelių aprašymas
technologinėmis schemomis.
Tema. Petinių drabužių be pamušalo konstrukcinių brėžinių skaitymas
 Suknelės bazinio brėžinio skaitymas (detalių linijos, pavadinimai)
 Palaidinės bazinio brėžinio skaitymas (detalių linijos, pavadinimai)
Tema. Petinių drabužių be pamušalo technologinės schemos
 Suknelės siuvimo technologinės schemos
 Palaidinės siuvimo technologinės schemos
1.2. Išmanyti petinių drabužių be
Tema. Petinių drabužių be pamušalo bazinės konstrukcijos rėmelio sudarymas
pamušalo bazinės konstrukcijos
 Petinių drabužių be pamušalo pagrindiniai matmenys
sudarymo principus.
 Suknelės bazinės konstrukcijos rėmelio sudarymas
 Palaidinės bazinės konstrukcijos rėmelio sudarymas
Tema. Petinių drabužių be pamušalo bazinės konstrukcijos sudarymas
 Suknelės bazinės konstrukcijos sudarymas
 Palaidinės bazinės konstrukcijos sudarymas
1.3.Parinkti ir pritaikyti petinio
Tema. Petinių drabužių be pamušalo konstrukcijos parinkimas
drabužio be pamušalo konstrukciją  Suknelės konstrukcijos parinkimas užsakovo figūrai
užsakovo figūrai.
 Palaidinės konstrukcijos parinkimas užsakovo figūrai
Tema. Petinių drabužių be pamušalo konstrukcijos pritaikymas
 Suknelės konstrukcijos pritaikymas užsakovo figūrai
 Palaidinės konstrukcijos pritaikymas užsakovo figūrai
1.4. Parengti petinių drabužių be
Tema. Petinių drabužių be pamušalo lekalų parengimas
pamušalo lekalus.
 Suknelės pagrindinių ir išvestinių, standinančių įdėklų lekalų parengimas
 Palaidinės pagrindinių ir išvestinių, standinančių įdėklų lekalų parengimas
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1.5. Parinkti ir suderinti medžiagas
ir furnitūrą petiniams drabužiams
be pamušalo.

1.6. Sukirpti petinių drabužių be
pamušalo detales.

2. Apdoroti ir siūti petinių
drabužių be pamušalo
detales.

2.1. Išmanyti petinių drabužių be
pamušalo detalių apdorojimo
būdus, siuvimo technologiją ir
schemas.

2.2. Pasiūti petinių drabužių be
pamušalo detales.

3. Jungti petinių drabužių be
pamušalo detales į gaminį.

3.1. Išmanyti petinių drabužių be
pamušalo detalių jungimo į gaminį
technologiją ir schemas.

3.2. Sujungti petinių drabužių be
pamušalo detales pagal jungimo

Tema. Medžiagų parinkimas petiniams drabužiams be pamušalo
 Medžiagų asortimentas įvairių tipų suknelėms. Medžiagų savybės, pluoštinė sudėtis
 Medžiagų asortimentas įvairių tipų palaidinėms. Medžiagų savybės, pluoštinė sudėtis
Tema. Furnitūros ir pagalbinių medžiagų parinkimas petiniams drabužiams be pamušalo
 Petinių drabužių be pamušalo pagalbinės medžiagos
 Petinių drabužių be pamušalo furnitūra
Tema. Petinių drabužių be pamušalo sukirpimas
 Medžiagų norma petiniams drabužiams be pamušalo
 Medžiagų klojimas ir lekalų išdėstymas
 Petinio drabužio be pamušalo sukirpimas
 Kirpinių kokybė
Tema. Petinių drabužių be pamušalo siuvimo technologinė įranga.
 Oro - garo manekenai, kilpų apsiuvimo, sagų prisiuvimo mašinos
Tema. Petinių drabužių be pamušalo detalių siuvimo technologija
 Petinių drabužių be pamušalo siuvimo eiga
 Priekio detalių apdorojimo būdai, siuvimo technologija ir schemos
 Užsegimų apdorojimo būdai, siuvimo technologija ir schemos
 Nugaros detalių apdorojimo būdai, siuvimo technologija ir schemos
 Apykaklės detalių ir priekaklių apdorojimo būdai, siuvimo technologija ir schemos
 Rankovių detalių apdorojimo būdai, siuvimo technologija ir schemos
Tema. Petinių drabužių be pamušalo viršaus detalių siuvimas
 Priekio detalių siuvimas
 Užsegimų siuvimas
 Nugaros detalių siuvimas
 Apykaklės detalių siuvimas
 Rankovių detalių siuvimas
Tema. Petinių drabužių be pamušalo detalių jungimo į gaminį technologija
 Priekio ir nugaros detalių jungimo į gaminį technologija ir schemos
 Apykaklės jungimo į gaminį technologija ir schemos
 Rankovių jungimo į gaminį technologija ir schemos
 Drabužio apačios apdorojimo technologija ir schemos
Tema. Petinių drabužių be pamušalo detalių jungimas
 Priekio ir nugaros detalių jungimas
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technologines sekas.

4. Taisyti petinius drabužius
be pamušalo.

5. Atlikti petinių drabužių be
pamušalo baigiamąją apdailą.

Mokymosi pasiekimų
vertinimo kriterijai

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems ištekliams

4.1. Atlikti petinių drabužių be
pamušalo primatavimą.
4.2. Išmanyti petinių drabužių be
pamušalo defektų rūšis ir taisymo
būdus.
4.3. Pataisyti petinius drabužius be
pamušalo po primatavimo,
pastebėjus defektus ar pagal
užsakovo pageidavimus.
5.1. Atlikti petinių drabužių be
pamušalo apdailos baigiamuosius
darbus.

 Apykaklės jungimas su gaminiu
 Rankovių jungimas su gaminiu
 Drabužio apačios apdorojimas
Tema. Petinių drabužių be pamušalo primatavimas
 Petinio drabužio be pamušalo pirmas primatavimas
 Petinio drabužio be pamušalo antras primatavimas
Tema. Petinių drabužių be pamušalo defektų rūšys ir taisymo būdai
 Petinio drabužio be pamušalo defektų rūšys
 Petinio drabužio be pamušalo defektų taisymo būdai
Tema. Petinių drabužių be pamušalo defektų taisymas
 Suknelės defektų taisymas
 Palaidinės defektų taisymas

Tema. Petinių drabužių be pamušalo užbaigimas
 Petinio drabužio be pamušalo baigiamoji apdaila
 Valymas, lyginimas, garinimas, presavimas
 Furnitūros tvirtinimas
5.2. Paruošti petinius drabužius be
Tema. Petinių drabužių be pamušalo paruošimas užsakovui
pamušalo užsakovui.
 Kokybės kontrolė
 Drabužio komplektavimas, pakavimas
Parinktos ir užsakovo figūrai pritaikytos petinių drabužių be pamušalo konstrukcijos.
Parinktos reikalingos medžiagos ir furnitūra.
Parengti lekalai, sukirptos detalės, petiniai drabužiai be pamušalo parengti primatavimams bei pasiūti pagal technologinius
reikalavimus.
Atlikta baigiamoji apdaila ir įvertinta pasiūtų petinių drabužių be pamušalo kokybė.
Laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos, asmens higienos, ergonomikos reikalavimų.
Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta.
Mokymo(si) medžiaga:
 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
 Teorinio ir praktinio mokymo užduočių sąsiuvinis
Mokymo(si) priemonės:
 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
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Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai
Reikalavimai mokytojų
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

 Drabužių modelių aprašymai, konstrukcinių brėžinių, lekalų, technologinių schemų, pasiūtų drabužių detalių pavyzdžiai
Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo stalais su siuvimo procesuose naudojama technologine įranga (konstrukcinių
brėžinių ir lekalų sudarymo priemonėmis, sukirpimo įrankiais, siuvimo mašinomis, drėgminio šiluminio apdorojimo įranga).
Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
siuvimo profesinės veiklos patirtį.

Modulio pavadinimas – „Petinių drabužių su pamušalu siuvimas“
Valstybinis kodas
4072318
Modulio LTKS lygis
IV
Apimtis mokymosi kreditais 20
Kompetencijos
Mokymosi rezultatai
Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
1. Sukirpti petinių drabužių
1.1. Naudotis petinių drabužių su
Tema. Petinių drabužių su pamušalu modelių aprašymai
su pamušalu detales.
pamušalu modelių aprašymais,
 Švarkų asortimentas, eskizai, modelio aprašymas
konstrukciniais brėžiniais ir
 Paltų asortimentas, eskizai, modelio aprašymas
technologinėmis schemomis.
Tema. Petinių drabužių su pamušalu konstrukcinio brėžinio skaitymas
 Švarko bazinio brėžinio skaitymas (detalių linijos, pavadinimai)
 Palto bazinio brėžinio skaitymas (detalių linijos, pavadinimai)
Tema. Petinių drabužių su pamušalu technologinės schemos
 Švarko siuvimo technologinės schemos
 Palto siuvimo technologinės schemos
1.2. Išmanyti petinio drabužio su
Tema. Petinių drabužių su pamušalu bazinės konstrukcijos rėmelio sudarymas
pamušalu bazinės konstrukcijos
 Petinių drabužių su pamušalu pagrindiniai matmenys
sudarymo principus.
 Švarko bazinės konstrukcijos rėmelio sudarymas
 Palto bazinės konstrukcijos rėmelio sudarymas
Tema. Petinių drabužių su pamušalu bazinės konstrukcijos sudarymas
 Švarko bazinės konstrukcijos sudarymas
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1.3. Parinkti ir pritaikyti petinio
drabužio su pamušalu konstrukciją
užsakovo figūrai.

1.4. Parengti petinių drabužių su
pamušalu lekalus.

1.5. Parinkti ir suderinti medžiagas
ir furnitūrą petiniams drabužiams
su pamušalu.

1.6. Sukirpti petinių drabužių su
pamušalu detales.

2. Apdoroti ir siūti petinių
drabužių viršaus ir pamušalo
detales.

2.1. Išmanyti petinių drabužių su
pamušalu detalių apdorojimo
būdus, siuvimo technologiją ir
schemas.

2.2. Paruošti pamušalą.

 Palto bazinės konstrukcijos sudarymas
Tema. Petinių drabužių su pamušalu konstrukcijos parinkimas
 Švarko konstrukcijos parinkimas užsakovo figūrai
 Palto konstrukcijos parinkimas užsakovo figūrai
Tema. Petinių drabužių su pamušalu konstrukcijos pritaikymas
 Švarko konstrukcijos pritaikymas užsakovo figūrai
 Palto konstrukcijos pritaikymas užsakovo figūrai
Tema. Petinių drabužių su pamušalu lekalų parengimas
 Švarko pagrindinių ir išvestinių (viršaus, pamušalo, standinančių įdėklų) lekalų
parengimas
 Palto pagrindinių ir išvestinių (viršaus, pamušalo, standinančių įdėklų) lekalų parengimas
Tema. Medžiagų parinkimas petiniams drabužiams su pamušalu
 Medžiagų asortimentas įvairių tipų švarkams. Medžiagų savybės, pluoštinė sudėtis
 Medžiagų asortimentas įvairių tipų paltams. Medžiagų savybės, pluoštinė sudėtis
Tema. Furnitūros ir pagalbinių medžiagų parinkimas petiniams drabužiams su pamušalu
 Petinių drabužių su pamušalu pagalbinės medžiagos
 Petinių drabužių su pamušalu furnitūra
Tema. Petinių drabužių su pamušalu sukirpimas
 Medžiagų sunaudojimo norma petiniams drabužiams su pamušalu
 Medžiagų klojimas ir lekalų išdėstymas
 Petinio drabužio su pamušalu sukirpimas
 Kirpinių kokybė
Tema. Petinių drabužių su pamušalu siuvimo technologinė įranga.
 Formavimo presai, oro - garo manekenai, kilpų apsiuvimo, sagų prisiuvimo mašinos
Tema. Petinių drabužių su pamušalu detalių siuvimo technologija
 Petinių drabužių su pamušalu siuvimo eiga
 Priekio detalių apdorojimo būdai, siuvimo technologija ir schemos
 Užsegimų apdorojimo būdai, siuvimo technologija ir schemos
 Nugaros detalių apdorojimo būdai, siuvimo technologija ir schemos
 Apykaklės detalių apdorojimo būdai, siuvimo technologija ir schemos
 Rankovių detalių apdorojimo būdai, siuvimo technologija ir schemos
Tema. Pamušalo paruošimas
 Pamušalo detalių apdorojimo būdai, siuvimo technologija ir schemos
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2.3. Pasiūti petinių drabužių su
pamušalu detales.

3. Jungti petinių drabužių
viršaus detales su pamušalu.

3.1. Išmanyti petinių drabužių su
pamušalu detalių jungimo į gaminį
technologiją ir schemas.

3.2. Sujungti petinių drabužių
viršaus detales.

4. Taisyti petinius drabužius
su pamušalu.

3.2. Sujungti petinių drabužių
viršaus detales su pamušalu.
4.1. Atlikti petinių drabužių su
pamušalu primatavimą.

5. Atlikti petinių drabužių su
pamušalu baigiamąją apdailą.

4.2. Išmanyti petinių drabužių su
pamušalu defektų rūšis ir taisymo
būdus.
4.3. Pataisyti petinius drabužius su
pamušalu po primatavimo,
pastebėjus defektus ar pagal
užsakovo pageidavimus.
5.1. Atlikti petinių drabužių su
pamušalu apdailos baigiamuosius

 Pamušalo detalių siuvimas
Tema. Petinių drabužių su pamušalu viršaus detalių siuvimas
 Priekio detalių siuvimas
 Užsegimų siuvimas
 Nugaros detalių siuvimas
 Apykaklės detalių siuvimas
 Rankovių detalių siuvimas
Tema. Petinių drabužių su pamušalu viršaus detalių jungimo į gaminį technologija
 Priekio ir nugaros detalių jungimo į gaminį technologija ir schemos
 Drabužio apačios apdorojimo technologija ir schemos
 Apykaklės jungimo į gaminį technologija ir schemos
 Rankovių jungimo į gaminį technologija ir schemos
Tema. Petinių drabužių viršaus detalių jungimo su pamušalu technologija
 Viršaus detalių jungimo su pamušalu technologija
Tema. Petinių drabužių su pamušalu viršaus detalių jungimas
 Priekio ir nugaros detalių jungimas
 Drabužio apačios apdorojimas
 Apykaklės jungimas su gaminiu
 Rankovių jungimas su gaminiu
Tema. Petinių drabužių viršaus detalių jungimas su pamušalu
 Pamušalo jungimas su viršaus detalėmis
Tema. Petinių drabužių su pamušalu primatavimas
 Petinio drabužio su pamušalu pirmas primatavimas
 Petinio drabužio su pamušalu antras primatavimas
Tema. Petinių drabužių su pamušalu defektų rūšys ir taisymo būdai
 Petinio drabužio su pamušalu defektų rūšys
 Petinio drabužio su pamušalu defektų taisymo būdai
Tema. Petinių drabužių su pamušalu defektų taisymas
 Švarko defektų taisymas
 Palto defektų taisymas
Tema. Petinių drabužių su pamušalu užbaigimas
 Petinio drabužio su pamušalu baigiamoji apdaila
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 Valymas, lyginimas, garinimas, presavimas
 Furnitūros tvirtinimas
5.2. Paruošti petinius drabužius su
Tema. Petinių drabužių su pamušalu paruošimas užsakovui
pamušalu užsakovui.
 Petinių drabužių su pamušalu kokybės kontrolė
 Drabužio komplektavimas, pakavimas
Parinktos ir užsakovo figūrai pritaikytos petinių drabužių su pamušalu konstrukcijos.
Parinktos reikalingos medžiagos ir furnitūra.
Parengti lekalai, sukirptos detalės, petiniai drabužiai su pamušalu parengti primatavimams bei pasiūti pagal technologinius
reikalavimus.
Atlikta baigiamoji apdaila ir įvertinta pasiūtų petinių drabužių su pamušalu kokybė.
Laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos, asmens higienos, ergonomikos reikalavimų.
Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta.
Mokymo(si) medžiaga:
 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
 Teorinio ir praktinio mokymo užduočių sąsiuvinis
Mokymo(si) priemonės:
 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
 Petinių drabužių su pamušalu modelių aprašymų, konstrukcinių brėžinių, lekalų, technologinių schemų, pasiūtų petinių
drabužių su pamušalu detalių pavyzdžiai.
Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo stalais su siuvimo procesuose naudojama technologine įranga (konstrukcinių
brėžinių ir lekalų sudarymo priemonėmis, sukirpimo įrankiais, siuvimo mašinomis, drėgminio šiluminio apdorojimo įranga).
Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
siuvimo profesinės veiklos patirtį.
darbus.

Mokymosi pasiekimų
vertinimo kriterijai

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems ištekliams

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai
Reikalavimai mokytojų
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Modulio pavadinimas – „Drabužių siuvimas pagal užsakymus“
Valstybinis kodas
4072319
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Modulio LTKS lygis
Apimtis mokymosi kreditais
Kompetencijos
1. Priimti siuvimo paslaugos
užsakymą.

IV
15
Mokymosi rezultatai
1.1. Išmanyti drabužių asortimentą
ir mados kryptis.

1.2. Parinkti drabužio modelį pagal
užsakovo pageidavimą, figūros
ypatumus ir turimas medžiagas.

1.3. Išmatuoti užsakovo figūrą ir
apskaičiuoti drabužio siuvimo
paslaugos sąnaudas.

2. Sukirpti drabužių detales.

2.1. Parengti drabužių lekalus.

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
Tema. Drabužių asortimentas
 Drabužių asortimentas
 Drabužių stiliai
Tema. Drabužių mada
 Mados istorija
 Mados kryptys
Tema. Drabužiai netipinėms figūroms
 Užsakovo kūno tipas, proporcijos ir jų įtaka drabužių konstrukcijai
 Drabužių kompozicija netipinėms figūroms
Tema. Drabužių parinkimas netipinėms figūroms
 Kūno proporcijos ir drabužių konstrukcija
 Drabužių parinkimas pagal užsakovo figūrą
Tema. Drabužiai iš įvairių medžiagų.
 Viršutiniai drabužiai be pamušalo iš įvairių medžiagų
 Viršutiniai drabužiai su pamušalu iš įvairių medžiagų
Tema. Užsakymo priėmimas
 Užsakymo priėmimas gimtąja ir užsienio kalba
 Modelio suderinimas su užsakovu
 Eskizo piešimas
 Užsakymo dokumentavimas
Tema. Užsakovo figūros tipo nustatymas ir matavimas
 Užsakovo figūros tipo nustatymas
 Užsakovo figūros matavimas
 Modelio eskizo koregavimas netipinėms figūroms
Tema. Bendrieji drabužių siuvimo su primatavimais reikalavimai
 Drabužių siuvimas su vienu primatavimu
 Drabužių siuvimas su dviem primatavimais
Tema. Siuvimo paslaugos sąnaudos
 Drabužių siuvimo sąnaudų skaičiavimas
Tema. Drabužių lekalų parengimas netipinėms figūroms
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2.2. Paruošti medžiagas ir sukirpti
drabužių detales.

3. Siūti drabužius
primatuojant.

3.1. Išmanyti drabužių siuvimo
technologiją ir schemas siuvant su
primatavimais.

3.2. Paruošti drabužį pirmam ir
antram primatavimui.

3.3. Atlikti drabužių primatavimus
ir defektų taisymą po primatavimo.

 Juosmeninių drabužių lekalų parengimas netipinėms figūroms
 Viršutinių drabužių be pamušalo lekalų parengimas netipinėms figūroms
 Viršutinių drabužių su pamušalu lekalų parengimas netipinėms figūroms
Tema. Drabužių iš įvairių medžiagų lekalų parengimo skirtumai
Tema. Drabužių detalių sukirpimas netipinėms figūroms
 Juosmeninių drabužių detalių sukirpimas netipinėms figūroms
 Viršutinių drabužių be pamušalo detalių sukirpimas netipinėms figūroms
 Viršutinių drabužių su pamušalu detalių sukirpimas netipinėms figūroms
Tema. Drabužių detalių sukirpimo iš įvairių medžiagų skirtumai
 Drabužių detalių sukirpimo iš įvairių medžiagų skirtumai
Tema. Juosmeninių drabužių siuvimas su primatavimais
 Juosmeninių drabužių paruošimas primatavimui
 Juosmeninių drabužių primatavimas užsakovo figūrai
 Juosmeninių drabužių siuvimo technologijos skirtumai ir kokybės tikrinimas
Tema. Viršutinių drabužių be pamušalo siuvimo primatuojant ypatybės
 Viršutinių drabužių be pamušalo paruošimas primatavimui
 Viršutinių drabužių be pamušalo primatavimas užsakovo figūrai
 Viršutinių drabužių be pamušalo siuvimo technologijos skirtumai ir kokybės tikrinimas
Tema. Viršutinių drabužių su pamušalu siuvimo su primatavimais ypatybės
 Viršutinių drabužių su pamušalu paruošimas pirmam primatavimui
 Viršutinių drabužių su pamušalu primatavimas užsakovo figūrai. Defektų žymėjimas
 Viršutinių drabužių su pamušalu paruošimas antram primatavimui
 Viršutinių drabužių su pamušalu siuvimo technologijos skirtumai ir kokybės tikrinimas
Tema. Juosmeninių drabužių siuvimas su primatavimais
 Juosmeninių drabužių paruošimas primatavimui
Tema. Viršutinių drabužių be pamušalo siuvimas su primatavimais
 Viršutinių drabužių be pamušalo paruošimas primatavimui
Tema. Viršutinių drabužių su pamušalu siuvimas su primatavimais
 Viršutinių drabužių su pamušalu paruošimas pirmam primatavimui
 Viršutinių drabužių su pamušalu paruošimas antram primatavimui
Tema. Juosmeninių drabužių primatavimas ir defektų taisymas
 Juosmeninių drabužių primatavimas užsakovo figūrai
 Juosmeninių drabužių defektų taisymas po primatavimo
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4. Atlikti drabužių
baigiamąją apdailą.

Mokymosi pasiekimų
vertinimo kriterijai

Tema. Viršutinių drabužių be pamušalo primatavimas ir defektų taisymas
 Viršutinių drabužių be pamušalo primatavimas užsakovo figūrai
 Viršutinių drabužių be pamušalo defektų taisymas po primatavimo
Tema. Viršutinių drabužių su pamušalu primatavimas ir defektų taisymas
 Viršutinių drabužių su pamušalu primatavimas užsakovo figūrai. Defektų žymėjimas
 Viršutinių drabužių su pamušalu paruošimas antram primatavimui
 Viršutinių drabužių su pamušalu antras primatavimas užsakovo figūrai. Defektų
žymėjimas
 Viršutinių drabužių su pamušalu defektų taisymas po antro primatavimo
3.4. Sujungti drabužių detales į
Tema. Juosmeninių drabužių siuvimas su primatavimais
gaminį po primatavimo.
 Juosmeninių drabužių siuvimas su primatavimais
Tema. Viršutinių drabužių be pamušalo siuvimas su primatavimais
 Viršutinių drabužių be pamušalo siuvimas su primatavimais
Tema. Viršutinių drabužių su pamušalu siuvimas su primatavimais
 Viršutinių drabužių su pamušalu siuvimas su primatavimais
4.1. Atlikti drabužių apdailos
Tema. Juosmeninių drabužių baigiamoji apdaila
baigiamuosius darbus.
 Juosmeninių drabužių baigiamoji apdaila
 Juosmeninių drabužių baigiamasis drėgminis šiluminis apdorojimas
Tema. Viršutinių drabužių be pamušalo baigiamoji apdaila
 Viršutinių drabužių be pamušalo baigiamoji apdaila
 Viršutinių drabužių be pamušalo baigiamasis drėgminis šiluminis apdorojimas
Tema. Viršutinių drabužių su pamušalu baigiamoji apdaila
 Viršutinių drabužių su pamušalu baigiamoji apdaila
 Viršutinių drabužių su pamušalu baigiamasis drėgminis šiluminis apdorojimas
4.2. Paruošti drabužius užsakovui.
Tema. Drabužių kokybės kontrolė
 Drabužio kokybės tikrinimas.
Tema. Drabužių komplektavimas, pakavimas
 Drabužio komplektavimas, pakavimas
Parinktos ir užsakovo figūrai pritaikytos drabužių konstrukcijos.
Parinktos reikalingos medžiagos ir furnitūra.
Parengti lekalai, sukirptos detalės, drabužiai parengti primatavimams bei pasiūti pagal technologinius reikalavimus.
Atlikta baigiamoji apdaila ir įvertinta pasiūtų drabužių kokybė.
Laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos, asmens higienos, ergonomikos reikalavimų.
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Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems ištekliams

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai
Reikalavimai mokytojų
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta.
Mokymo(si) medžiaga:
 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
 Teorinio ir praktinio mokymo užduočių sąsiuvinis
Mokymo(si) priemonės:
 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
 Drabužių modelių aprašymai, konstrukcinių brėžinių, lekalų, technologinių schemų, pasiūtų drabužių detalių pavyzdžiai.
Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo stalais su siuvimo procesuose naudojama technologine įranga (konstrukcinių
brėžinių ir lekalų sudarymo priemonėmis, sukirpimo įrankiais, siuvimo mašinomis, drėgminio šiluminio apdorojimo įranga).
Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
siuvimo profesinės veiklos patirtį.
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6.3. PASIRENKAMIEJI MODULIAI
Modulio pavadinimas – „Drabužių taisymas“
Valstybinis kodas
4072320
Modulio LTKS lygis
IV
Apimtis mokymosi kreditais 5
Kompetencijos
Mokymosi rezultatai
1. Taisyti drabužius.
1.1. Išmanyti drabužių taisymo
technologiją.

2. Atnaujinti drabužius.

Mokymosi pasiekimų
vertinimo kriterijai

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems ištekliams

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
Tema. Drabužių taisymo samprata
 Drabužių defektų rūšys
 Defektų taisymo būdai
 Drabužių taisymo technologija
1.2. Atlikti drabužių taisymo
Tema. Drabužių taisymas
darbus.
 Drabužių taisymas įvertinant užsakovo figūrą
 Drabužių taisymas įvertinant medžiagų savybes
Tema. Drabužių taisymas pagal užsakovo pageidavimus
 Juosmeninių drabužių taisymas
 Petinių drabužių be pamušalo taisymas
 Petinių drabužių su pamušalu taisymas
2.1. Išmanyti drabužių atnaujinimo Tema. Drabužių atnaujinimas
būdus ir technologiją.
 Drabužių atnaujinimas dekoruojant
 Drabužių atnaujinimas persiuvant
2.2. Atnaujinti susidėvėjusius
Tema. Susidėvėjusių drabužių atnaujinimas
drabužius.
 Juosmeninių drabužių atnaujinimas
 Petinių drabužių be pamušalo atnaujinimas
 Petinių drabužių su pamušalu atnaujinimas
Įvertinta užsakovo drabužio būklė ir parinkti drabužio taisymo ir atnaujinimo būdai, parinktos ir suderintos drabužio taisymui
reikalingos pagrindinės, pagalbinės bei apdailos medžiagos.
Atlikti drabužio taisymo ir atnaujinimo darbai.
Laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos, asmens higienos, ergonomikos reikalavimų.
Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta.
Mokymo(si) medžiaga:
 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
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Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai
Reikalavimai mokytojų
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

 Teorinio ir praktinio mokymo užduočių sąsiuvinis
Mokymo(si) priemonės:
 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
 Pasiūtų drabužių detalių pavyzdžiai, dekoruotų detalių pavyzdžiai
Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo stalais su siuvimo procesuose naudojama technologine įranga (sukirpimo
įrankiais, siuvimo mašinomis, drėgminio šiluminio apdorojimo įranga).
Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
siuvimo profesinės veiklos patirtį.

Modulio pavadinimas – „Vaikiškų drabužių siuvimas“
Valstybinis kodas
4072321
Modulio LTKS lygis
IV
Apimtis mokymosi kreditais 5
Kompetencijos
Mokymosi rezultatai
1. Sukirpti vaikiškų drabužių 1.1. Naudotis vaikiškų drabužių
detales.
modelių aprašymais,
konstrukciniais brėžiniais ir
technologinėmis schemomis.

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
Tema. Vaikiškų drabužių modelių aprašymai
 Vaikiškų drabužių asortimentas, eskizai
 Vaikiškų drabužių modelių aprašymas
 Vaikiškų drabužių ypatumai
Tema. Vaikiškų figūrų matavimo ypatumai
 Vaikiškų tipinių figūrų matmenys
 Vaikiškos figūros matavimo taisyklės ir tvarka
 Tipinių figūrų matmenų lentelių analizė. Priedai laisvumui
Tema. Vaikiškų drabužių konstrukcinio brėžinio skaitymas
 Juosmeninio drabužio bazinio brėžinio skaitymas
 Petinio drabužio bazinio brėžinio skaitymas
Tema. Vaikiškų drabužių technologinės schemos
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1.2. Parinkti vaikiškų drabužių
lekalus.

1.3. Parinkti ir suderinti medžiagas
ir furnitūrą.

1.4. Sukirpti vaikiškų drabužių
detales.

2. Apdoroti ir siūti vaikiškų
drabužių detales.

2.1. Išmanyti vaikiškų drabužių
detalių apdorojimo būdus, siuvimo
technologiją ir schemas.

 Juosmeninio drabužio siuvimo technologinės schemos
 Petinio drabužio siuvimo technologinės schemos
Tema. Vaikiškų drabužių iškarpų parinkimas
 Juosmeninio drabužio iškarpų parinkimas ir pritaikymas figūrai
 Petinio drabužio iškarpų parinkimasir pritaikymas figūrai
Tema. Lekalų parengimas vaikiškiems drabužiams
 Juosmeninio drabužio lekalų parengimas
 Petinio drabužio lekalų parengimas
 Pamušalo, standinančių įdėklų, juosmens lekalų sudarymas
Tema. Pagrindinių ir pagalbinių medžiagų parinkimas vaikiškiems drabužiams
 Medžiagų asortimentas vaikiškiems drabužiams
 Pagrindinių ir pagalbinių medžiagų parinkimas
 Furnitūros ir priedų parinkimas vaikiškiems drabužiams
Tema. Vaikiškų drabužių sukirpimo ypatumai
 Medžiagų normos paskaičiavimas vaikiškiems drabužiams
 Juosmeninio drabužio lekalų išdėstymas ant audinio
 Petinio drabužio lekalų išdėstymas ant audinio
 Juosmeninio drabužio sukirpimas, ženklų žymėjimas
 Petinio drabužio sukirpimas, ženklų žymėjimas
Tema. Vaikiškų petinių drabužių siuvimo eiga
 Detalių paruošimas: kraštų apsiūlėjimas, įsiuvų, velkių, ąselių, pokraščių, apykaklių
siuvimo technologija ir schemos
 Kišenių siuvimo technologija ir schemos
 Priekio detalių siuvimo technologija ir schemos
 Nugaros siuvimo technologija ir schemos
 Rankovių siuvimo technologija ir schemos
 Užsegimų siuvimo technologija ir schemos
 Apykaklių siuvimo technologija ir schemos
 Drabužių be apykaklių ir be rankovių siuvimo ypatybės
Tema. Vaikiškų juosmeninių drabužių siuvimo eiga
 Juosmeninių drabužių pagrindinių detalių apdorojimo technologija ir schemos (įsiuvai,
klostės)
 Kišenių siuvimo technologija ir schemos
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2.2. Pasiūti vaikiškų drabužių
detales.

3. Jungti vaikiškų drabužių
detales į gaminį.

3.1. Sujungti vaikiškų drabužių
detales pagal jungimo
technologines sekas.

3.2. Atlikti vaikiškų drabužių
baigiamųjų darbų operacijas.

 Užsegimų siuvimo technologija ir schemos
 Skeltukų siuvimo technologija ir schemos
 Juosmeninio drabužio viršutinio krašto apdorojimo technologija ir schemos
 Drabužio apačios apdorojimo technologija ir schemos
Tema. Vaikiškų petinių drabužių detalių siuvimas
 Priekio detalių paruošimas, kraštų apsiūlėjimas, įsiuvų, velkių, ąselių, pokraščių,
apykaklių siuvimas
 Kišenių siuvimas
 Nugaros detalių siuvimas, skeltukų siuvimas
 Rankovių siuvimas
 Užsegimų siuvimas
 Apykaklių siuvimas
 Drabužio apačios apdorojimas
Tema. Vaikiškų juosmeninių drabužių detalių siuvimas
 Juosmeninių drabužių detalių paruošimas, kraštų apsiūlėjimas, įsiuvų,klosčių siuvimas
 Kišenių siuvimas
 Užsegimų siuvimas
 Juosmeninio drabužio viršutinio krašto siuvimas
 Drabužio apačios apdorojimas
Tema. Vaikiškų petinių drabužių detalių jungimas į gaminį
 Priekio jungimo su nugara technologija ir schemos
 Apykaklės įsiuvimo į gaminį technologija ir schemos
 Rankovių įsiuvimo į gaminį technologija ir schemos
 Rankovių ir drabužio apačios siuvimo technologija ir shemos
Tema. Vaikiškų juosmeninių drabužių detalių jungimas į gaminį
 Juosmeninio drabužio priekių jungimo su nugara technologija ir schemos
 Juosmeninio drabužio viršutinio krašto siuvimas technologija ir schemos
 Juosmeninio drabužio apačios apdorojimo technologija ir schemos
Tema. Vaikiškų drabužių baigiamieji darbai
 Vaikiškų drabužių baigiamoji apdaila
 Valymas, lyginimas, garinimas, presavimas
 Furnitūros tvirtinimas
 Kokybės kontrolė
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Mokymosi pasiekimų
vertinimo kriterijai

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems ištekliams

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai
Reikalavimai mokytojų
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

 Drabužio komplektavimas, pakavimas
Parinktos ir pritaikytos vaikiškų drabužių konstrukcijos.
Parinktos reikalingos medžiagos ir furnitūra, parinkti drabužių lekalai, pritaikyti vaikiškai figūrai, sukirptos gaminio detalės,
vaikiški drabužiai pasiūti pagal technologinius reikalavimus, atlikta baigiamoji drabužių apdaila ir įvertinta drabužių kokybė
Laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos, asmens higienos, ergonomikos reikalavimų.
Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta.
Mokymo(si) medžiaga:
 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
 Teorinio ir praktinio mokymo užduočių sąsiuvinis
Mokymo(si) priemonės:
 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti.
 Pasiūtų drabužių pavyzdžiai.
Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo stalais su siuvimo procesuose naudojama technologine įranga (konstrukcinių
brėžinių ir lekalų sudarymo priemonėmis, sukirpimo įrankiais, siuvimo mašinomis, drėgminio šiluminio apdorojimo įranga).
Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
siuvimo profesinės veiklos patirtį.

Modulio pavadinimas – „Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimas“
Valstybinis kodas
4072322
Modulio LTKS lygis
IV
Apimtis mokymosi kreditais 5
Kompetencijos
Mokymosi rezultatai
Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
1. Sukirpti drabužių iš
1.1. Naudotis drabužių iš megztinių Tema. Drabužių iš megztinių medžiagų modelių aprašymai
megztinių medžiagų detales. medžiagų modelių aprašymais,
 Drabužių iš megztinių medžiagų asortimentas
konstrukciniais brėžiniais ir
 Drabužių iš megztinių medžiagų modelių aprašymai
technologinėmis schemomis.
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1.2. Parinkti drabužių iš megztinių
medžiagų lekalus.
1.3. Parinkti ir suderinti medžiagas
ir furnitūrą.

1.4. Sukirpti drabužių iš megztinių
medžiagų detales.

2. Apdoroti ir siūti drabužių
iš megztinių medžiagų
detales.

2.1. Išmanyti drabužių iš megztinių
medžiagų detalių apdorojimo
būdus, siuvimo technologiją ir
schemas.

2.2. Pasiūti drabužių iš megztinių
medžiagų detales.

3. Jungti drabužių iš

3.1. Sujungti drabužių iš megztinių

 Drabužių iš megztinių medžiagų ypatumai
 Drabužių iš megztinių medžiagų modelių eskizų piešimas
Tema. Drabužių iš megztinių medžiagų konstrukcinių brėžinių skaitymas
 Drabužių iš megztinių medžiagų konstrukcijos skirtumai
 Drabužių iš megztinių medžiagų konstrukcijos parinkimas
Tema. Drabužių iš megztinių medžiagų technologinės schemos
 Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimo technologinės schemos
Tema. Lekalų parengimas drabužiams iš megztinių medžiagų
 Drabužių iš megztinių medžiagų lekalų parengimas
 Drabužių iš megztinių medžiagų lekalų korekcija užsakovo figūrai
Tema. Megztinės medžiagos
 Megztinių medžiagų asortimentas
 Megztinių medžiagų rūšys, savybės
Tema. Furnitūros ir pagalbinių medžiagų parinkimas ir derinimas
 Furnitūros parinkimas drabužiams iš megztinių medžiagų
 Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimui reikalingos pagalbinės medžiagos
Tema. Drabužių iš megztinių medžiagų detalių sukirpimas
 Medžiagų normos paskaičiavimas
 Megztinių medžiagų klojimo skirtumai
 Drabužių iš megztinių medžiagų lekalų išdėstymas
 Drabužių iš megztinių medžiagų detalių sukirpimas
Tema. Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimo technologija
 Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimo eiga
 Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimo technologija ir schemos
 Drabužių iš megztinių medžiagų priekio ir nugaros detalių apdorojimas
 Drabužių iš megztinių medžiagų kišenių apdorojimas
 Drabužių iš megztinių medžiagų apykaklių apdorojimas
 Drabužių iš megztinių medžiagų priekaklio ir užsegimų apdorojimas
Tema. Drabužių iš megztinių medžiagų detalių siuvimas
 Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimo technologinė įranga
 Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimo reikalavimai
 Drabužių iš megztinių medžiagų detalių siuvimas
Tema. Drabužių iš megztinių medžiagų detalių jungimas į gaminį
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megztinių medžiagų detales į
gaminį.

Mokymosi pasiekimų
vertinimo kriterijai

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems ištekliams

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Reikalavimai mokytojų

 Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimas
 Moteriško švarkelio iš megztinės medžiagos siuvimas
 Suknelės iš megztinės medžiagos siuvimas
 Palaidinės iš megztinės medžiagos siuvimas
Tema. Drabužių iš megztinių medžiagų defektų taisymas
 Drabužių iš megztinių medžiagų defektų rūšys
 Drabužių iš megztinių medžiagų defektų taisymas
3.2. Atlikti drabužių iš megztinių
Tema. Drabužių iš megztinių medžiagų baigiamoji apdaila
medžiagų baigiamųjų darbų
 Drabužių iš megztinių medžiagų baigiamoji apdaila
operacijas.
 Valymas, lyginimas, garinimas, presavimas
 Furnitūros tvirtinimas
 Kokybės kontrolė
 Drabužio komplektavimas, pakavimas
Parinktos drabužių iš megztinių medžiagų konstrukcijos.
Parinktos reikalingos medžiagos ir furnitūra.
Parengti drabužių lekalai, sukirptos detalės, drabužiai pasiūti pagal technologinius reikalavimus.
Atlikta baigiamoji drabužių apdaila ir įvertinta pasiūtų drabužių kokybė.
Laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos, asmens higienos, ergonomikos reikalavimų.
Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta.
Mokymo(si) medžiaga:
 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
 Teorinio ir praktinio mokymo užduočių sąsiuvinis
Mokymo(si) priemonės:
 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
 Drabužių iš megztinių medžiagų modelių aprašymai, konstrukcinių brėžinių, lekalų, technologinių schemų, pasiūtų drabužių
detalių pavyzdžiai.
Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo stalais su siuvimo procesuose naudojama technologine įranga (konstrukcinių
brėžinių ir lekalų sudarymo priemonėmis, sukirpimo įrankiais, siuvimo mašinomis tinkamomis siūti megztines medžiagas,
drėgminio šiluminio apdorojimo įranga).
Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
medžiagų detales pagal jungimo
technologines sekas.
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dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
siuvimo profesinės veiklos patirtį.

Modulio pavadinimas – „Vyriškų drabužių siuvimas“
Valstybinis kodas
4072323
Modulio LTKS lygis
IV
Apimtis mokymosi kreditais 10
Kompetencijos
Mokymosi rezultatai
1. Sukirpti vyriškų drabužių
1.1. Naudotis vyriškų drabužių
detales.
modelių aprašymais,
konstrukciniais brėžiniais ir
technologinėmis schemomis.

1.2. Sudaryti vyriškų drabužių
bazinius konstrukcinius brėžinius.

1.3. Pritaikyti konstrukcijas
užsakovo figūrai.
1.4. Parengti vyriškų drabužių
lekalus.

1.5. Parinkti ir suderinti medžiagas

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
Tema. Vyriškų drabužių modelių aprašymai
 Vyriškų drabužių asortimentas, eskizai
 Vyriškų drabužių modelių aprašymas
Tema. Vyriškų drabužių konstrukcinio brėžinio skaitymas
 Švarko (palto) bazinio brėžinio skaitymas (detalių linijos, pvadinimai)
 Kelnių bazinio brėžinio skaitymas (detalių linijos, pvadinimai)
Tema. Vyriškų drabužių technologinės schemos
 Švarko/palto siuvimo technologinės schemos
 Kelnių siuvimo technologinės schemos
Tema. Vyriškų drabužių bazinės konstrukcijos sudarymas
 Vyriškų drabužių pagrindiniai matmenys
 Vyriškų drabužių konstravimas
 Vyriškų drabužių baziniai konstrukciniai brėžiniai
Tema. Vyriškų drabužių bazinės konstrukcijos pritaikymas
 Vyriškų petinių drabužių konstrukcijos pritaikymas užsakovo figūrai
 Kelnių konstrukcijos pritaikymas užsakovo figūrai
Tema. Vyriškų drabužių lekalų parengimas
 Vyriškų petinių drabužių pagrindinių lekalų, pamušalo, standinančių įdėklų lekalų
parengimas
 Kelnių pagrindinių lekalų, pamušalo, standinančių įdėklų lekalų parengimas
Tema. Medžiagų parinkimas vyriškiems drabužiams
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ir furnitūrą.

1.6. Sukirpti vyriškų drabužių
detales.

2. Apdoroti vyriškų drabužių
viršaus ir pamušalo detales.

2.1. Išmanyti vyriškų drabužių
detalių apdorojimo būdus, siuvimo
technologiją ir schemas.

2.2. Paruošti vyriškų drabužių
pamušalą.
2.3. Pasiūti vyriškų drabužių
detales.

3. Jungti vyriškų drabužių

3.1. Išmanyti vyriškų drabužių

 Medžiagų asortimentas vyriškiems drabužiams. Medžiagų savybės, pluoštinė sudėtis
 Medžiagų asortimentas įvairių tipų kelnėms. Medžiagų savybės, pluoštinė sudėtis
Tema. Furnitūros ir pagalbinių medžiagų parinkimas vyriškiems drabužiams
 Vyriškų drabužių pagalbinės medžiagos
 Vyriškų drabužių furnitūra
Tema. Vyriškų drabužių sukirpimas
 Medžiagų norma vyriškiems drabužiams
 Medžiagų klojimas
 Lekalų išdėstymas
 Vyriškų drabužių sukirpimas, ženklų žymėjimas
 Kirpinių kokybė
Tema.Vyriškų drabužių siuvimo technologinė įranga.
 Specialios siuvimo mašinos, kišenių siuvimo pusautomačiai.
 Drėgminio šiluminio apdorojimo įranga
Tema. Vyriškų drabužių siuvimo technologija
 Vyriškų drabužių siuvimo eiga
 Detalių paruošimas (kraštų apsiūlėjimas, įsiuvų, velkių, ąselių, pokraščių, apykaklių),
siuvimo technologija ir schemos
 Kišenių siuvimo technologija ir schemos
 Nugaros siuvimo technologija ir schemos
 Rankovių siuvimo technologija ir schemos
 Užsegimų siuvimo technologija ir schemos
Tema. Vyriškų drabužių pamušalo paruošimas
 Vyriškų drabužių pamušalo detalių paruošimas.
 Vidinių kišenių siuvimo technologija ir schemos.
Tema. Vyriškų drabužių detalių siuvimas
 Priekio detalių paruošimas (kraštų apsiūlėjimas, įsiuvų, velkių, ąselių, pokraščių,
apykaklių), siuvimas
 Kišenių siuvimas. Vidinių kišenių siuvimas
 Nugaros siuvimas
 Rankovių siuvimas
 Užsegimų siuvimas
Tema. Vyriškų drabužių viršaus detalių sujungimo į gaminį technologija
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viršaus ir pamušalo detales į
gaminį.

4. Taisyti vyriškus drabužius.

5. Atlikti vyriškų drabužių
baigiamąją apdailą.

 Priekio ir nugaros detalių jungimo į gaminį technologija ir schemos
 Apykaklės įsiuvimo siuvimo technologija ir schemos
 Rankovių įsiuvimo siuvimo technologija ir schemos
 Viršaus ir pamušalo jungimo siuvimo technologija ir schemos
 Apačios apdorojimo technologija ir schemos
3.2. Sujungti vyriškų drabužių viršų Tema. Vyriškų drabužių viršaus detalių sujungimas į gaminį
ir pamušalą į gaminį.
 Priekio ir nugaros detalių jungimas.
 Apykaklės įsiuvimas
 Rankovių įsiuvimas
 Viršaus ir pamušalo detalių jungimas
 Drabužio apačios apdorojimas
4.1. Atlikti vyriškų drabužių
Tema. Vyriškų drabužių primatavimas
primatavimą.
 Petinių drabužių primatavimas
 Kelnių primatavimas
4.2. Išmanyti vyriškų drabužių
Tema. Vyriškų drabužių defektų rūšys ir taisymo būdai
defektų rūšis ir taisymo būdus
 Juosmeninių ir petinių drabužių defektų rūšys, požymiai, taisymo būdai
 Konstrukcinių defektų rūšys, požymiai, taisymo būdai
4.3. Pataisyti vyriškus drabužius po Tema. Vyriškų drabužių siuvimas po primatavimo
primatavimo, pastebėjus defektus ar  Petinių drabužių balanso tikrinimas
pagal užsakovo pageidavimus
 Detalių tikslinimas pagal užsakovo figūrą.
 Vyriškų drabužių taisymas po primatavimo, pastebėjus defektus ar pagal užsakovo
pageidavimus
5.1. Atlikti vyriškų drabužių
Tema. Vyriškų drabužių baigiamoji apdaila
baigiamosios apdailos darbus.
 Siūlių tvirtinimas
 Vatinėlių, petelių tvirtinimas
 Kilpų išsiuvimas
 Sagų prisiuvimas
Tema. Vyriškų drabužių kokybės kontrolė
 Vyriškų drabužių kokybės tikrinimas.
5.2. Atlikti vyriškų drabužių
Tema. Vyriškų drabužių drėgminis šilumis apdorojimas
baigiamąjį drėgminį šiluminį
 Priekio ir nugaros detalių presavimas
apdorojimą.
 Pečių, apykaklės, rankovių, atlapų presavimas
 Pamušalo lyginimas
detalių jungimo į gaminį
technologiją ir schemas.
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Mokymosi pasiekimų
vertinimo kriterijai

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems ištekliams

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai
Reikalavimai mokytojų
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

Parinktos ir užsakovo figūrai pritaikytos vyriškų drabužių konstrukcijos.
Parinktos reikalingos medžiagos ir furnitūra.
Parengti lekalai, sukirptos detalės, vyriški drabužiai parengti primatavimams bei pasiūti pagal technologinius reikalavimus.
Atlikta baigiamoji apdaila ir įvertinta pasiūtų vyriškų drabužių su pamušalu kokybė.
Laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos, asmens higienos, ergonomikos reikalavimų.
Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta.
Mokymo(si) medžiaga:
 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
 Teorinio ir praktinio mokymo užduočių sąsiuvinis
Mokymo(si) priemonės:
 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
 Vyriškų drabužių modelių aprašymų, konstrukcinių brėžinių, lekalų, technologinių schemų, pasiūtų drabužių detalių pavyzdžiai.
Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo stalais su siuvimo procesuose naudojama technologine įranga (konstrukcinių
brėžinių ir lekalų sudarymo priemonėmis, sukirpimo įrankiais, siuvimo mašinomis, drėgminio šiluminio apdorojimo įranga).
Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
siuvimo profesinės veiklos patirtį.

Modulio pavadinimas – „Drabužių modeliavimas“
Valstybinis kodas
4072324
Modulio LTKS lygis
IV
Apimtis mokymosi kreditais 10
Kompetencijos
Mokymosi rezultatai
1. Sukurti drabužio modelį.
1.1. Nupiešti drabužio modelį,
atsižvelgiant į užsakovo figūrą.

Rekomenduojamas turinys mokymosi rezultatams pasiekti
Tema. Drabužių modelių piešimas
 Drabužių mados kryptys ir idėjų paieška
 Drabužių kompozicijos principų panaudojimas piešiant drabužių detales
 Drabužio modelio piešimas, atsižvelgiant į užsakovo figūrą
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1.2. Parengti drabužio konstrukcinį
brėžinį.

2. Sudaryti lekalus.

Mokymosi pasiekimų
vertinimo kriterijai

Reikalavimai mokymui
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems ištekliams

Reikalavimai teorinio ir
praktinio mokymo vietai

Tema. Drabužių konstrukcinio brėžinio parengimas
 Sijono konstrukcinio brėžinio parengimas
 Kelnių konstrukcinio brėžinio parengimas
 Petinio drabužio konstrukcinio brėžinio parengimas
1.3. Taikyti drabužių konstrukcinio Tema. Konstrukcinio modeliavimo principai
modeliavimo principus.
 Juosmeninių drabužių konstrukcinio modeliavimo principai
 Petinių drabužių konstrukcinio modeliavimo principai
Tema. Drabužių konstrukcinis modeliavimas
 Sijonų konstrukcinis modeliavimas
 Kelnių konstrukcinis modeliavimas
 Petinių drabužių konstrukcinis modeliavimas
2.1. Sudaryti pagrindinius lekalus
Tema. Drabužių pagrindinių lekalų parengimas tipinėms ir netipinėms figūroms
tipinėms ir netipinėms figūroms.
 Sijonų pagrindinių lekalų parengimas
 Kelnių pagrindinių lekalų parengimas
 Petinių drabužių pagrindinių lekalų parengimas
2.2. Sudaryti išvestinius lekalus
Tema. Drabužių išvestinių lekalų parengimas tipinėms ir netipinėms figūroms
tipinėms ir netipinėms figūroms.
 Sijonų išvestinių lekalų parengimas
 Kelnių išvestinių lekalų parengimas
 Petinių drabužių išvestinių lekalų parengimas
Nupieštas drabužio modelis, atsižvelgiant į užsakovo figūrą, parengtas konstrukcinis brėžinys, konstrukciškai sumodeliuotas
drabužis, parengti pagrindiniai ir išvestiniai lekalai.
Laikytasi darbuotojų saugos ir sveikatos, asmens higienos, ergonomikos reikalavimų.
Tinkamai paruošta ir sutvarkyta darbo vieta.
Mokymo(si) medžiaga:
 Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa
 Vadovėliai ir kita mokomoji medžiaga
 Teorinio ir praktinio mokymo užduočių sąsiuvinis
Mokymo(si) priemonės:
 Techninės priemonės mokymo(si) medžiagai iliustruoti, vizualizuoti, pristatyti
 Drabužių konstrukcinių brėžinių, modeliavimo konstrukcijų, lekalų pavyzdžiai.
Klasė ar kita mokymui(si) pritaikyta patalpa su techninėmis priemonėmis (kompiuteriu, vaizdo projektoriumi) mokymo(si)
medžiagai pateikti.
Praktinio mokymo klasė (patalpa), aprūpinta darbo stalais, konstrukcinių brėžinių, modeliavimo konstrukcijų bei lekalų sudarymo
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Reikalavimai mokytojų
dalykiniam pasirengimui
(dalykinei kvalifikacijai)

priemonėmis.
Modulį gali vesti mokytojas, turintis:
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
siuvimo profesinės veiklos patirtį.

47

6.4. BAIGIAMASIS MODULIS
Modulio pavadinimas – „Įvadas į darbo rinką“
Valstybinis kodas
4000002
Modulio LTKS lygis
IV
Apimtis mokymosi kreditais 10
Kompetencijos
Mokymosi rezultatai
1. Formuoti darbinius
1.1. Įsivertinti ir realioje darbo vietoje demonstruoti įgytas kompetencijas.
įgūdžius realioje darbo
1.2. Susipažinti su būsimo darbo specifika ir adaptuotis realioje darbo vietoje.
vietoje.
1.3. Įsivertinti asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.
Mokymosi pasiekimų
Siūlomas baigiamojo modulio vertinimas – įskaityta (neįskaityta).
vertinimo kriterijai
Reikalavimai mokymui
Nėra.
skirtiems metodiniams ir
materialiesiems ištekliams
Reikalavimai teorinio ir
Darbo vieta, leidžianti įtvirtinti įgytas siuvėjo kvalifikaciją sudariančias kompetencijas.
praktinio mokymo vietai
Reikalavimai mokytojų
Mokinio mokymuisi modulio metu vadovauja mokytojas, turintis:
dalykiniam pasirengimui
1) Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
(dalykinei kvalifikacijai)
švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo
patvirtinimo“, nustatytą išsilavinimą ir kvalifikaciją;
2) turintis siuvėjo, siuvimo inžinieriaus arba technologo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų
siuvėjo profesinės veiklos patirtį.
Mokinio mokymuisi realioje darbo vietoje vadovaujantis praktikos vadovas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų siuvimo profesinės
veiklos patirtį.
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