Lielākie Skaistumkopšanas nozares uzņēmumi atbalsta pedagogu
teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču pilnveidi izstādē
„Skola 2013”
Sekojot līdzi skaistumkopšanas nozares straujai attīstībai, profesionālo mācību
priekšmetu pedagogiem un prakses vadītājiem izstādes „Skola 2013” laikā, no
28. februāra līdz 3. martam, būs iespēja piedalīties dažādos semināros un
pilnveides pasākumos, kas paredzēti pedagogiem un prakses vadītājiem, kuri
sagatavo speciālistus profesijās – frizieris un vizāžists.
28. februārī, ceturtdien, pedagogiem būs iespēja apmeklēt profesionālās darbības
semināru par tēmu „Inovatīvā matu kosmētika”, kas papildinās pedagogu zināšanas
par jaunāko profesionālo matu kosmētiku. Īpašu atbalstu sniedz „Latvijas Frizieru un
kosmetalogu asociācija”, kas nodrošinājusi sadarbību ar tādiem uzņēmumiem kā
„L’Oreal Baltic”, „Dzintreks” un „Skaistums matu kosmētika”, kur pedagogi pēc
teorētisko un praktisko iemaņu apgūšanas varēs stažēties.
Pedagogi kā nozīmīgu faktoru min pieaugošās prasības no klientu puses, tāpēc
izglītošanās ir neatņemams profesionālās pilnveides elements. „Šogad mums ir
izveidojusies lieliska sadarbība ar Igaunijas Frizieru asociāciju, kas piekritusi sniegt
iespēju pedagogiem stažēties labākajos Tallinas skaistumkopšanas salonos, lai iegūtu
jaunas zināšanas un pieredzi. Projekta ietvaros pedagogiem bija iespēja būt Itālijā un
piedalīties praktiskās darbības semināros, kas notika Starptautiskās skaistumkopšanas
izstādes „Intercharm Milano 2011” ietvaros,” informē Vija Krūmiņa, Projekta
Skaistumkopšanas nozares eksperte.
Aptaujājot audzēkņus, jaunieši ir apmierināti ar faktu, ka pedagogi izmanto iespēju
pilnveidot savas zināšanas. Teorētiskās un praktiskās apmācības veicina arī audzēkņu
kompetenci. Pedagogi norāda, ka semināri dod iespēju labāk sagatavot audzēkņus
dažādiem starptautiskiem konkursiem, kas ir abpusējs ieguvums. Pozitīvs piemērs ir
frizieru konkursa „Jaunais profesionālis 2012” uzvarētāja Laura Salmiņa, kura
pārstāvēja Latviju konkursā „EiroSkill 2012” un ieguva Ekselences medaļu. Šobrīd
Laura gatavojas dalībai „WorldSkill 2013” un pēc konkursa izrādījusi interesi
pievērsties pedagoga darbam.
Reģistrēšanās Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta
"Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko
kompetenču paaugstināšana" teorētiskajiem un praktiskajiem semināriem turpinās
interneta vietnē http://talakizglitiba.visc.gov.lv/. Izejot noteiktu moduļu skaitu,
ikviens pedagogs saņems apliecību par profesionālo pilnveidi, tādējādi palielinot savu
konkurētspēju darba tirgū.
Par projektu
ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko
zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” organizēts divās daļās:
teorētiskajos un praktiskajos moduļos. Teorētiskajā daļā pedagogiem jāapgūst trīs

obligātie moduļi: informācijas tehnoloģijas, svešvalodas,
profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē vai profesijā.

teorētisko

moduli

Skaistumkopšanas nozares pedagogi teorētiskajā modulī pilnveido zināšanas par
jaunākajām darbu tehnoloģijam, salonu aprīkojumu, darba instrumentiem,
profesionālo kosmētiku, darbavietas un darbu organizāciju, nozares prasībām un
darba vides riska faktoriem, nozares attīstības tendencēm un sadarbības iespējām ar
profesionālajām asociācijām.
Zināšanas iespējams papildināt, izvēloties kādu no brīvās izvēles kursiem, kā arī
praktiskiem semināriem. To laikā pedagogi piedalās nozares pasākumos, starpnozaru
praktiskās darbības semināros un pieredzes apmaiņas semināros. Pedagogiem tiek
piedāvāta arī iespēja stažēties kādā no Latvijas vai ES dalībvalstu uzņēmumiem vai
kompetenču centriem.
Lielu ieguldījumu semināru nodrošināšanā devuši projekta sadarbības partneri un
atbalstītāji: SIA „Skaistums matu kosmētika”, „Latvijas Frizieru un kosmetalogu
asociācija”, „Right People make-up scool”, SIA „Orange Cosmetic”, SIA „Frizieru
serviss” un „Lakme”.
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