DAŽYTOJO-TINKUOTOJO PADĖJĖJO MODULINĖ PROFESINIO
MOKYMO PROGRAMA
Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P21073209, 60 kreditų
Programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui
Kvalifikacijos pavadinimas – dažytojo padėjėjas, tinkuotojo padėjėjas
Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – II
Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: nereglamentuotas ir mokymasis
socialinių įgūdžių ugdymo programoje
Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra
Mokymosi trukmė – 3 metai
Programos paskirtis.
Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojo
padėjėjui ir tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos
darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, paruošti statinių paviršius dažymo
darbams, dažyti statinių paviršius ir klijuoti apmušalus, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės
konstrukcijas.
Būsimo darbo specifika.
Asmuo, įgijęs dažytojo padėjėjo ir tinkuotojo padėjėjo kvalifikacijas, galės dirbti statybos įmonėse.
Darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama patalpose. Dėl
darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialiąja apranga.
Dažytojo padėjėjas ir tinkuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos,
ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos
principais.
Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno
koordinacija, fizinė ištvermė. Darbuotojo veikla yra koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės
kvalifikacijos darbuotojo, jis pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padedant ir
prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine
informacija, teikia grįžtamąjį ryšį.
Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę
arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais.
Modulio pavadinimas
Įvadas į profesiją
Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Apimtis mokymosi kreditais
1
1

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas
Darbuotojų sauga ir sveikata
Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojotinkuotojo padėjėjo)
Statinių paviršių paruošimas dažymo darbams
Statinių paviršių dažymas ir apmušalų klijavimas
Statinio vidaus patalpų ir išorės konstrukcijų tinkavimas
Pasirenkamieji moduliai
Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas
Paviršių apdaila plytelėmis
Įvadas į darbo rinką
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