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Reet Parik 
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Pärnu maakond  

Paikuse alev, Põllu 2-1 

telefon:+372 5141505 

reet.parik@hariduskeskus.ee 

 

Tagasiside õpirändele  

 

Ajavahemikul 14.05-21.05.2017 külastasin Erasmus+ projekti „Improvement of quality 

system and new approaches in Adult Education” raames Hispaania mitmeid sealseid 

kutsekoole ja tutvusin koostööpartnerite tööga. 

 

15.05.2017 -18.05.2017 viibisin Bilbaos SCIFP SAN JORGE ja CIFP NICOLAS LARBURU 

koolides.  

SCIFP SAN JORGE kooli direktor Agustin Campos andis ülevaate Hispaania kutseharidusest 

ja täiskasvanuhariduse valdkonna õppimisvõimalustest. Selgus, et juuksurite õpe on 

lahterdatud nn kahele tasemele- esmaõpe ehk baasõpe ja kõrgem tase kus siis tegeletakse juba 

kliendi stiliseerimisega.  

Esmase tasemeõppe toimub meie haridussüsteemi mõistes põhiharidusjärgsetele õpilastele. 

Kestab kaks aastat ja ühe aasta tundide maht on 2000 tundi. Juuksuri õpilased omandasid selle 

aja jooksul lisaks erialastele baasteadmistele ka maniküüri ja pediküüri baasteadmised.  

Õpetajate nädalakoormus on 20 akadeemilist tundi ja olles riiklikus koolis õpetajal ei ole 

lubatud kooliajal erialaselt stažeerida. Sain teda, et Hispaanias on küll koolides riiklikud 

õppekavad, kuid koolilõpetamisel kutseeksamit õpilased ei soorita, neile väljastatakse vaid 

lõputunnistus. 

Edasiõppimise soovi korral ootab õpilast ees taas kahe aastane õpe (2000 tundi) kus õpitakse 

eriala süviti (nad ise nimetasid seda esteetiliseks imidži muutmiseks) – meie mõistes kliendi 

stiilikujundus. Üllatav ja uudne oli seegi, et õpilasetele nn jätkuõppe raames teadmisi 

lavagrimmi tegemise kohta ja õpilased õppisid ka parukate valmistamist.  
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Lõpetajad saavad pärast lõpetamist tööle mõlema taseme läbimisel- baasõppe läbimisel küll 

vaid nn juuksuri assistentideks (peapesemine, värvi segamine, juuste kuivatamine) ja võivad 

jätkata oma arendamist siis kas läbides tööandja soovitusel erialaseid koolitusi või õppides 

veel kaks aastat ja omandavad parema kvalifikatsiooni. 

 

Kooli praktikabaas erines Eestis nähtust mitte niivõrd tehnilise baasi kui just toodete osas- 

nimelt on Hispaania koolides enamasti esindatud ikkagi kohalike tootjate brändid.  

Ettevõtted mida külastasime olid pigem väiksemad kui meil Eestis ja erinesid Eestis nähtust. 

Nimelt on Hispaanias enamasti meeste ja naiste juuksurisalongid teineteisest lahus ja meestele 

mõeldud salongides (Barber Shop) teostatakse ühe tööna ka klassikalisel meetodil 

habemeajamist. Eestis ei ole selline teema isegi mitte riiklikus õppekavas ettenähtud.  

Praktikabaasideks on koolidel kindlad ettevõtted ja paralleelselt teooriaõppega toimub 

praktikabaasis praktiline õpe.  

 

Vestlusel selgus ka erinevus täiskasvanuhariduse valdkonnas. Hispaanias on mitu erinevat 

organisatsiooni kes tegelevad ja toetavad täiskasvanute haridustee jätkamist. Loodud on 

erivaldkondade vaheline süsteem ja inimeste ümber ja täiendõpe on paindlik ja kohaneb 

kiiresti tööturu vajadustega. Koolitajateks on töömaailmast erialaspetsialistid ja riikliku kooli 

erialaõpetajad täiendõppe tunde ei anna. Kursuste moodulikavasid kahjuks ei õnnestunud 

näha kuid kui küsin täiendõppekursuste pikkuste koht siis vastati, et need jäävad enamasti 30 

tunni kanti. Kursustel osalejad koolituste eest ise maksma ei pea ja paljud suunatakse õppima 

töökohapoolt. Selgus ka see, et koolid ise ei organiseeri ühtegi kursust/koolitust sellega 

tegelevad taas need erinevad organisatsioonid ja kool rendib vaid oma ruume ja oma õpetajaid 

koolituste toimumiseks. Koolitused toimuvad nii nagu meilgi õhtuti ja õpilasi on seal 

enamasti üle kahekümne. Katkestamisi pidi esinema väga harva, sest ise kursuste läbimine 

annab eelise tööturul.  

Kohtumine andis võimaluse tutvuda ja võrrelda kahe maa juuksurite erialase õppetöö 

korraldust, õppemeetodeid ja hindamissüsteemi. 
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CIFP NICOLAS LARBURU koolis oli vastuvõtjaks kooli direktor Ines Saiz. Külastasin kooli 

õppesalongi saades ülevaate nende tehnilisest baasist. Kahjuks ei kohtunud me õpilastega 

(õppetöö oli lõppenud) ja seega ei näinud ma õppetöö praktilist osa.  

 

18.05.2017-19.05.2017 viibisin Zarautsis MONTE ALBERTIA INSTITUTE koolis. Kool on 

algselt asutatud kui erakool, kuid nüüd juba aastakümneid riigi kool. Õpilasi oli seal natukene 

üle kolmesaja ja õpetatakse vaid juuksureid ja kosmeetikuid kahel erineval tasemel. Samuti 

teostatakse täiendõpet ja eralaseid koolitusi. 

Õpe toimub koolis nii hispaania, hispaania ja baski ning baski keeles. Seega saab õpilane ise 

valida millise kursuse ta valib. Üldse jäi mulje, et kogu see regioon väärtustab väga kohalikku 

baski keelt vaatamata selles, et õpilased kõik räägivad ka hispaania keelt. Linnade nimetused, 

tänavasildid, koolinimed kõik olid kajastatud kahes keeles.  

Kooli ja õppekavasid tutvustas kooli direktor Nora Amorena Iturralde. Selgus, et Hispaanias 

on juuksuri õpe populaarsem kui kosmeetiku oma, meil jällegi vastupidi. 

Õppima saavad asuda selle regiooni põhikooli järgsed õpilases. Vastu võetakse kõik kes 

avaldavad soovi õppima asuda. Vastuvõtu katseid ei toimu ja vastuvõtul kehtib vaid 

põhikoolilõputulemuste pingerida. Kooli lõpetamisel kutseeksamit ei sooritata. Koolipäevad 

kestava umbes kl 13:00 ja koolis meie mõistes koolilõunat ei pakuta. Sealses koolis üllatas 

mind meeldivalt see, et õpilastel on õppetöö sisse lõimitud ettevõtlusõpe õpe ja igal aastal 

valmib õpilaste soengu/meigi show järel paberkandjal kalender õpilaste töödest mida 

reklaamitakse kohalikul tasandil ja mida siis soovijatel on võimalik osta. Saadud tulu läheb 

koolile eriala parendamiseks.  

Üllatav oli ka see, kuidas eriala propageeritakse. Nimelt käivad juuksuri õpilased 

kaubanduskeskustes/linna tänavatel ja lõikavad tasuta klientide juukseid. Eraldi teenusena 

saab õpilasi vanadele inimestele koju juukseid lõikama tellida. Jagades nendega meie kooli 

näite põhjal infot, et meie käime heategevuslikus korras hooldekodudele patsientidel juukseid 

lõikamas olid nemad omakorda üllatunud ja lubasid üritada sama ka oma koolis rakendada.  

Sain külastada ka juuksurite ja kosmeetikute praktilisi tunde. Kuna juuksuri amet pidi 

Hispaanias olema populaarsem kui kosmeetikute oma ja eriala populaarne ka meeste seas siis 

on poisse juuksuriks õppimas oluliselt rohkem kui Eestis.  

Sain sealse praktilise tunni käigus kogeda enda peal õpilaste oskuseid massaaži ja maniküüri 

näol.  
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Teisel päeval kui olin sealses koolis toimus õpilastel meie mõistes koolisisene kutsevõistlus. 

Selgitati välja kooli parim juuksur ja parim kosmeetik ning anti välja mõlemas kategoorias ka 

publikuauhind. Õpilastel tuli sooritada mitu erinevat praktilist tööd- juuksuritel fantaasiasoeng 

ja meik ning kosmeetikutel spirituaal ning küünekaunistused. Hindamiskomisjonideks olid 

erialaliitude, tööandjate ja tooteid maale toovate firmade esindajad. Kuna viibisime 

vaatlejatena ürituse juurse avanes minul au pidulikul lõputseremoonial üle anda 

publikupreemia juuksuri õpilasele. 

 

Tihedale tööle vaatamata avanes võimalus 20.07.2017 külastada Getarias asuvat kuulsa 

moelooja Cristóbal Balenciaga Eizaguirre muuseumi ja tutvuda tema loominguga.  

 

Antud projekti raames omandasin palju kutse- ja ametialaseid teadmisi. Kuna sealsete inimest 

inglise keele oskus ei olnud väga hea sain julgust pusida oma vigases inglise keeles ja usun, et 

avardasin oma sõnavara ning inglise keele oskust. Sain teadmisi Hispaania 

täiskasvanuhariduse olukorrast ja eripäradest. Saadud teadmis saan osaliselt rakendada ka 

oma töös (õpilaste poolt teostatud soengutest kalender) ja teha mõningasi täiendusi õppekavas 

(valikõpingute raames õpetada õpilastele paruka valmistamist) ning rakendada seda oma töös. 

 

CIFP SAN JORGE LHII 
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IES Monte Albertia Bhi 

 

 

 

Reet Parik  

Juuksurite kutseõpetaja/koolitaja 

https://www.facebook.com/pages/Ies-Monte-Albertia-Bhi/703396386469665?ref=stream

