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Li ki mo vin giai

Vilniaus paslaugų verslo profesinio
rengimocentrovyresniojiprofesijosmo
kytoja IlonaKurnevič prisimena savo
likimovingius,padėjusiussurasti tikrąjį
pašaukimą.Vilniausuniversitetebaigusi
lietuviųkalbą ir literatūrą, ji ramiai sau
dirbovidurinėjemokykloje, tačiau, grį
žusipomotinystėsatostogų,darbovietos
neberado...Tadasumanėišmoktikirpimo
meno:baigėplatausprofiliokirpėjųkur
sus,vėliau–eksternuAlytausprofesinio
rengimocentrą,kurįgijokirpėjosspecia
lybę,pradėjodirbtisalone„Neomagija“.
Sėkmingaidvejusmetusgražinoklientus,
kolgavopasiūlymą išbandytiprofesijos
mokytojosduoną.Popokalbiosužinoma
kirpėjųugdytojaRamuteRamanauskiene
abejoniųnebeliko.Taibuvoiššūkis,noras
išbandyti savemokant jaunus žmones
profesijos.Opedagogika ji susidomėjo
dar universitete: net baigiamasis darbas
buvoapiepedagoginiusdėstymometodus.

Sėk mės  
re cep tas

Profesijos mokytojas

Ilo na ap žvel gia iš tuš tė ju sias dirb tu ves ir 
leng vai at si dūs ta: tik ką šur mu lia vo bū rys 
mo ki nių, da bar tik šva ra spin din čios sa
lės nu ri mo iki ki to ry to... Ir taip kas die ną.  
Ne se niai, ro dos, ji čia su ti ko pir mą jį rug sė jį, 
kai, at ėju si iš kir pyk los, pa si ry žo kir pi mo 
me no mo ky ti ki tus.

ko rei kia, kad bū tum...

Paklaususapieprofesijosmokytojosa
vybes,pedagogėteigia,kadmėgstaakty
viaibendrautisuklientais,džiaugsmingai
juosaptarnauti.Jinori,kadiškirpyklos
žmogusišeitųgerosnuotaikosirištikrųjų
gražus.Pedagogė taippatpabrėžia,kad
itinsvarbunuolatostobulėti,domėtissavo
profesijosnaujovėmis.Kiekvienasprofe
sijosmokytojaskuriasavometodiką,nes
šiųpedagogųnerengianėvienaLietuvos
aukštojimokykla. Šiuometu pakanka,
kadprofesijosmokytojasturėtųprofesinį
išsilavinimąirbūtųišklausęspedagoginio
minimumokursus.Puiku,jeijisturikokią
norsprofesijąiryrabaigęsLietuvosedu
kologijosuniversitetą.
Kaip pasakojomokyklos direktorės

pavaduotojaSigitaKutienė,prieš30–40
metųdaugumaprofesijosmokytojų bu
vo ruošiami buvusiosTarybųSąjungos
industriniuose pedagoginiuose techni
kumuose.Taip pat įvairių specialybių

Lietuvos profesijosmokytojaimokėsi
tokios krypties technikumuoseBaltaru
sijoje.Nemažaicentrodarbuotojųbaigė
šias institucijas ir įgijouniversitetinį iš
silavinimąLietuvoje.Vilniaus kolegija
rengiašukuosenųdizainerius,tikbėdata,
kaddaugelis jųstudentų įstoja tikbaigę
vidurinęmokykląirneturėdamipraktinių
įgūdžių.
Geras specialybės žinovas nebūtinai

bus geras profesijosmokytojas.Darbo
užmokesčioklausimastaippatyraopus:
puikų specialistąpriėmusdirbtiprofesi
josmokytoju,pirmusketveriusmetusjis
gausmažiausio koeficiento atlyginimą.
Tadnereikėtųtikėtis,kadgeriausišalies
meistraiiškeissavoklientusįprofesijos
mokytojodarbą.

nu Spė ti Sėk mę

Ilona – puiki praktikė, turinti solidų
teoriniųžiniųbagažą,jospasiekimaipas
taraisiaismetaisganaženklūs.Profesijos
konkursamsI.Kurnevičparengėnevieną
gabųauklėtinį.Pirmiausiamokiniaiišban
dosavogebėjimus,orezultataiišryškėja,
kai jie atlieka atsiskaitomuosiusdarbus.
Ilonastebituos,kurie,pasakjos,turi„šil
kinesrankas“:dirbašvelniai,užtikrintai,
panaudojasavomeninęnuojautąirinte
lektą kurdami šukuoseną, geba įvertinti
plaukus, tikslingai pritaikyti profesines
žiniasirkt.Vėliaurengiamimeistriškumo
konkursai,kurmokiniaivaržositarpusa
vyje ir parodo savogebėjimus.Visiems
suteikiamoslygiosprofesinėsgalimybės.
Taipišrenkamigeriausieji,kurierengiami
aukštesniomeistriškumokonkursams,o
profesijosmokytoja su jais dirbapapil
domai, individualiai.Kitimokiniai gali
stebėti,kaipdirbajųkolegos.Svarbula
vintiranką,geraivaldytiįrankius,naudoti
tinkamasmedžiagas.Teorijaglaudžiaisie
jamasupraktika:pirmiausianubraižomos
šukuosenų irkirpimųschemos,vėliau–

I. Kurnevič prie mokinės Mildos Dadasovaitės darbo
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bandomanukirpti, sušukuoti.Mokytoja
mokosuprasti,kadkonkursai–paradinė
kirpėjųprofesijospusė,kartusumokiniais
vykstaįAntaviliųseneliųnamus,Tremti
niųnamus,globosnamus„Sinevita“,kur
tenkasutvarkytiplaukusįvairiasnegalias
turintiems žmonėms.Taippamatoma ir
patiriama,kadkirpėjamstenkaatliktidaug
juodokasdieniodarbo.Mokytojai visai
suprantamatatyla,kaigrįžtamamokyklos
autobusuatgalįdirbtuves...

per ga LėS ir Lai mė ji mai

Nuoširdustriūsasnenueinaveltui:pir
makursėŽilvijaMatukonytė(baigėmoks
luspriešdvejusmetus)„Pelenės“konkur
setapovakarinėsšukuosenosrungtiesnu
galėtoja,obesimokydamaantramekurse
užėmėantrąjąvietąnuotakosšukuosenos
rungtyje.ŠiemetJustinaKončiūtėnuota
kosšukuosenosrungtyjelaimėjopirmąją
vietą,oDovydasZubrickas–penktąją.Jie,
padedami profesijosmokytojos Ilonos,
kantriai siekė šio rezultato.Ž.Matuko
nytėpasauliniame„HairWorld“konkurse
užėmė aukštą devintąją vietąmoteriškų
šukuosenųrungtyje–patekoįgeriausių
pasauliokirpėjųdešimtuką.
Dalyvavimas konkursuose gabiems

žmonėmsiškartoatveriakeliusįgeriau
siussalonus:juosįsidėmi,ieško,kviečia
dirbti.Taiuždegairkitusmokiniussiekti
meistriškumo.
Tokių rezultatųpasiekti padeda ir tai,

kadcentrepuikiaiįrengtosdirbtuvės:este
tiškaaplinka,dirbamatiksuprofesionalio
misdarbopriemonėmisirmedžiagomis.
Taippatlabaiprisidedamokyklosadmi
nistracija: direktorėRita Pečiukaitytė,
skyriausvedėjaErikaDūdienė,direktorės

pavaduotojaS.Kutienė.Vadovėsgreitai
reaguoja į rinkos pokyčius, diegiamos
naujovės, galbūt todėlmokyklojemo
kosijaunižmonėsišvisosšalies(irištų
rajonų,kuryrakirpėjųmokyklos).Taigi
atvykstagabiausieji,labiausiaimotyvuo
tajaunuomenė.Beto,centregalimarasti
nemažaiprofesijosmokytojųpuikiaipa
rengtosmetodinėsmokomosiosmedžia
gos,visųčialaukiasavodarbąmylintys 
pedagogai.

pLau kai – ne dan tyS...

Profesijosmokytoja susirūpinusimo
kiniųmotyvacijos stoka, tačiau žino,
kadjaunusžmonesformuojalaikmetisir
aplinka.Tie,kuriepatiria,kadnemalonu
liestisvetimusplaukus,sunkubendrauti,
nepatinkakirpėjoprofesija,–išeinairka
žinarreikiajuos„tempti“.
Buvoirtoksatvejis,kaiprofesijosmo

kytisišneviltiesatėjojaunamamasuma
žuvaikeliuantrankų.Jaikirpėjoprofesija
patiko, juolabkadmokykloje sudarytos
puikios sąlygosmokytis jaunomsma
moms:vaikelįperpamokasgalimapalikti
centrovaikųdarželyje (čia juosprižiūri
merginos, besimokančios auklės profe
sijos).Ilonanuoširdžiaijaipadėjožengti
pirmuosius žingsnius, parūpinopašalpą,
tad auklėtinėgalėjo tęstimokslus, įgyti
vidurinįišsilavinimą.

Kirpėjosjuokauja:plaukai–nedantys,
ataugs...Betdarbassužmonėmisturipa
tikti,negalimameluotiklientamsirsau.
Būtent to Ilonamokosavomokinius. Ji
mano,kad itin svarbugamybinęprakti
ką atlikti salone, kuris atitiktųmokinio
profesinius gebėjimus, pasiekimus. Pa

sirinkęs žemesnio lygiokirpyklą aukšto
meistriškumo siekiantis praktikantas
negalės įgyvendinti savo lūkesčių ir su
manymų,karjerasustoskritiniametaške.
Silpnusįgūdžiusturintiskirpėjas,patekęs
įaukštoprofesiniolygiosaloną,jausnuo
latinį diskomfortą, nes negalės prilygti
meistrams.Trūksta seminarų skirtųpra
dedantiesiemskirpėjams,oprofesionalūs
seminarailabaibrangūs!Mokytojanoriai
padedamokiniams susirasti gamybinės
praktikosvietą.Šiuometuyrakuriamas
internetopuslapis–čiabusbendraujama
sukirpyklųsavininkaisarbavadovais ir
kandidataisįpraktikosvietas,galbūt,bū
simaistosalonodarbuotojais.Sudarytos
sąlygosbendrautitarpusavyjesuteiksga
limybępasirinktitinkamąpraktikosvietą,
kurimokiniuiištiesųgalibūtilemtinga...

ko ne iš mo ko jo kia mo kyk La

JaunystėjeIlonašokodiskošokius,gal
todėlirdukraKamilė(dabardvyliktokė)
šokasportiniusšokius„Ratuto“kolektyve
jaudvylikametų.Meniniųpolinkiųugdy
masturinepaprastaididelęreikšmęasme
nybėsraidai. Irdar... Ilona labaimėgsta
piešti,visusužrašusišmarginanuostabiais
eskizais.Aštikiu,kadjitikraipieš.
Tokia ir yraVilniauspaslaugųverslo

profesiniorengimocentrovyresniojipro
fesijosmokytoja I.Kurnevič: paprasta,
besišypsantiirbesisukantikaipvijurkas.
Ašįminiaudidžiausiąjosdarbopaslaptį–
taigerumasirmeilėžmonėms.Tonemoko
jokia(norsirgeriausia)mokykla,taireikia
išsiugdytisavoširdyje.Oišdalytasgeru
masturisavybęgrįžtisukaupu...

ReginaJAKUČIŪNAITĖ


