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12-18 dets. 2015 külastasid Iluteeninduse 

õppekava juuksuri õpetajad Reet Parik ja Õnne 

Ennusaar projekti „Transfer of New Innovative 

Methods and Improving Quality System in 

Adult Education“ Itaalia koostööpartnerit 

ENAC organisatsioonist ja Cep Istituto 

Canossiano kutsekooli. 

Kohtumine andis võimaluse tutvuda ja võrrelda:  

1. Eesti haridussüsteemi sh täiskasvanuhariduse erinevust välisriigi omast 

2. partnerkooli õppekavasid õppematerjale, õpetamismeetodeid 

3. töö- ja õpikeskkonda 

4. ettevõtete praktikakorraldus 

5. täiskasvanute täiendõppe korraldamist ja õppekavasid.  

 

Selgus, et kahe maa haridussüsteemid on väga 

erinevad. Kui Eestis on väljatöötatud riiklikud 

õppekavad, siis Itaalias on igas maakonnas 

omad õppekavad ja iluteeninduse valdkonnas 

õpetatakse õpilastele nii juuksuri- kui 

kosmeetikutööd koos. Kooli lõpus ei ole 

õpilastel lõpueksamit/kutseeksamit ja peale 

kooli lõppu vajavad õpilased tasulisi 

erialaseid kursused, et olla tööjõuturul konkurentsivõimelised. Samuti oli huvitav see, et 

Itaalias on õpilastel nn mentor peale kooli lõpetamist töökohal, kes aitab neil peale kooli 

lõppu kohaneda töömaailmaga.  

 

Projektis osalemine andis teadmisi Itaalia kutse- ja täiskasvanuhariduse olukorrast ja 

kultuurilistest erinevustest, õpetamise kvaliteedist ja erisustest tööturul, samuti parandasime 

oma erialase võõrkeele oskust.  

 



 
Täiskasvanuhariduse süsteem keskendub Itaalias põhiliselt kursustele, mis on seotud Itaalia 

keele ja kirjaoskuse parandamisega, arvutamisoskustega ning IT tehnoloogiliste 

kompetentsidega. Riigi täiskasvanuharidussüsteem on ülesse ehitatud selliselt, et riik 

finantseerib erakoole, kes pakutad lisaks tasulistele kursustele, ka tasuta kursuseid just nendes 

valdkondades. Lisaks on riigil piirkondlikud koolituskeskused (Permanent Territorial Centres) 

ja õhtukoolid. Erinevate valdkondade kutseõppega tegelevad organisatsioonid, organiseerivad 

samuti täiendõpet.  

Juuksuritele pakuvad erinevaid koolitusi põhiselt erakoolitusfirmad ja brändide maaletoojad, 

kuna need täiendkoolitused on neile hädavajalikud, kui nad tahavad minna tööle juuksurina, 

sest koolis saavad nad ainult baasõppe.   

Saime ideid täiendõppe kursuste läbiviimiseks (kloristika, loomingulisuse areng, šinjoonide 

valmistamine). Itaalias kuuldust, nähtust jäi arusaam, et nende kursused põhiliselt nn 

süvaõppe põhised, meil brändide põhised. Siit mõte- teha juuksuritele kursuseid, mis ei lähtu 

vaid ühest brändist, vaid juuksurid täiendavad süviti oma teadmisi, oskuseid.  

 

Huvitav oli näha ka seda, et Itaalias tehakse salongides juustest šinjoone. Miks mitte pakkuda 

Eestis täiendõppe raames antud kursust juuksuritele.  

 

Itaalia ilusalongide külastus andis ülevaate sealsetest töövahenditest, tehnilisest baasist ning 

töökorraldusest. Antud projekti raames omandati kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid 

ning saadi teadmisi Euroopa eri riikide täiskasvanuhariduse olukorrast ja eripäradest. Saadud 

teadmisi analüüsides saab teha oma õppekavas täiendusi  ning rakendada seda oma töös. 

 


