VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS ŽIRMŪNŲ DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS

GEROSIOS PROFESINIO MOKYMO PATIRTIES SKLAIDOS KONKURSUI

RASOS PERLAS

Kiekvienas žmogus pasirenka gyvenimo kelią, kuriuo nori eiti ir kuris nuveda prie siekiamo tikslo ar
svajonės. Maži kasdien priimami sprendimai formuoja patirtį, kurią ir vadiname sėkme.
Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro profesijos mokytoja Žana Petrova
prisimena, kaip 2002 metų gruodžio mėnesį atvyko mokytis dekoratyvinės kosmetikos ir manikiūro
specialybės užsispyrusi, savimi pasitikinti mokinė Rasa Zubanova. Atvyko ji neatsitiktinai, o turėdama norą
matyti žmones gražius ir laimingus, prisidėti prie jų grožio tobulinimo. Mokymo įstaigą, kurioje puikiai įrengti
mokymo kabinetai, atnaujinta materialinė mokymo bazė, dirba jauni, kūrybingi, mylintys savo darbą
profesijos mokytojai, jai rekomendavo draugė Natalija Filipovič, baigusi mokymo centre plataus profilio
kirpėjų kursus. Jau pirmosiomis mokymosi dienomis Rasa išsiskyrė iš kitų grupės mokinių ypatingu požiūriu į
tai, ką daro, taip pat darbštumu ir noru kuo greičiau pradėti praktinę veiklą.
Praktikos pradžioje sunkumai buvo neišvengiami - trūko patirties, o mokinė manė viską mokanti ir
žinanti. Mokytojos profesinės pastabos ir aiškinimai jai buvo nepriimtini. Pirmosios klaidos, klienčių pastabos
ir nepasitenkinimas privertė susimąstyti. Vis dažniau Rasai kildavo klausimų, vis dažniau pradėjo prašyti
mokytojos patarimų, praktinės pagalbos. Pajutus kūrybos ir sėkmės malonumą, padidėjo mokinės motyvacija
mokytis ir gilinti praktines žinias. Rasa pirmoji ateidavo į praktinio mokymo užsiėmimus ir paskutinė juos
baigdavo. Rasos pastangos veltui nenuėjo. Vis daugiau klienčių pageidavo, kad procedūras atliktų Rasa. Jau
praktinio mokymo metu atsirado pastovių klienčių ratas. Vis dažniau moterys po Rasos atliktų procedūrų iš
praktinio mokymo kabineto išeidavo su šypsena, gražios ir laimingos, labiau pasitikinčios savimi. Jai tai teikė
didžiulį džiaugsmą ir motyvaciją dar daugiau sužinoti, išmokti, pritaikyti.
Rasos teigimu, kursai mokymo centre buvo pamatas jos sprendimams ir tolimesnei praktinei veiklai.
Mokydamasi mokymo centre ji gavo daug įdomios ir naudingos informacijos, įgijo pirmuosius praktinio darbo
įgūdžius, išsiugdė bendruosius gebėjimus. Rengiant mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų parodas, mokinė
įgijo patirties organizavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo srityse. Įgytos žinios ir įgūdžiai padėjo jai geriau
pažinti save, atskleisti turimus gebėjimus ir norą ateityje įgyvendinti didžiausią savo svajonę -atidaryti grožio
saloną.
Su pagarba ji prisimena pirmąją profesijos mokytoją Žaną Petrovą, kuri buvo reikli, mokė suvokti
grožį, skatino mokinių kūrybiškumą, atskleidė įvairių darbo subtilybių. Besimokydama mokymo centre, Rasa
suvokė, kad kuo daugiau mokosi ir įgyja patirties, tuo daugiau kyla klausimų, atsiranda poreikis ir noras gilinti
žinias, tobulėti. Ji suprato, kad norint būti geru savo srities specialistu, mokytis reikia nuolatos .

Rasa ketverius metus mokėsi Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultete. Sėkmingai baigė
higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos studijų programą ir gavo profesinio bakalauro diplomą. 2008
metais ji baigė Baltijos šalių visažistų mokymus ir įgijo vizažisto meistro vardą, suteikiantį galimybę mokyti
kitus žmones. „Mokydama kitus, mokausi pati“, -sako Rasa.
Buvusi Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro mokinė pagrįstai didžiuojasi, kad 2005 metais
tarptautiniame Rygos ir 2006 metais tarptautiniame Sankt-Peterburgo vizažistų konkurse užėmė trečiąsias
vietas.
Jai patinka, kad gali nuolatos tobulėti, siekti aukštumų, profesionalumo. Ji nori žinoti ir mokėti
daugiau nei kiti, atvira naujoms idėjoms ir noru jas skleisti. Ji vis gilyn žengia į grožio verslą. Jau nuo 2007
metų Rasa bendradarbiauja su kompanija „Gražvalda“, veda individualius vizažo seminarus, dalijasi su
klientais naujausiomis grožio industrijos žiniomis, kaip naudojant kokybiškus produktus pasiekti stulbinančių
rezultatų bei atstovauja Europoje puikiai žinomai vokiečių įmonei „ALCINA“.
2007 metais Rasa įgyvendino savo didžiąją svajonę – atidarė grožio saloną „Rasos perlas“. Su meile ir
pasididžiavimu Rasa pasakoja apie savo įmonę. Puikus salono dizainas, maloni aplinka, geri specialistai
suteikia klientams galimybę pamiršti rūpesčius, atsipalaiduoti. Jos darbas neturi rutinos, jame realizuoja save,
patiria kūrybos džiaugsmą. Darbo tikslas- atskleisti žmogaus grožį, suteikti klientui nors keletą laimingų
valandų. Rūpinimasis aptarnavimo kokybe yra svarbiausias įmonės prioritetas. Grožio salono internetinis
puslapis subtilus ir informatyvus. Klientų netrūksta. Darbai suplanuoti į priekį. Rasa galvoja apie tolesnius savo
salono vystymo planus ir karjeros galimybes.
Šiuo metu buvusi Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro mokinė Rasa ir profesijos mokytoja
Žana - lygiavertės kolegės ir partnerės, kurios bendradarbiauja ir dalinasi patirtimi, aptaria grožio pasaulio
naujoves. Savo atostogų metu mokytoja patiki buvusiai mokinei, iš mažo perliuko išaugusiai į didelį perlą,
vesti mokinių praktinį mokymą ir ugdyti meilę pasirinktai specialybei. Rasa ne tik pavaduoja buvusią
profesijos mokytoją, bet ir dalyvauja baigiamųjų egzaminų komisijos veikloje, vertina būsimų specialistų
atliktas užduotis.
Grožio salono savininkė Rasa Zubanova teigia, kad kylantis talentas visur pastebimas ir pripažįstamas.
O mokymo centras, kuriame dirba didelę darbo patirtį turintys, savo darbą ir žmones mylintys mokytojai, ne
tik suteikia žinių ir gebėjimų, tačiau atveria kelią į asmeninę sėkmę, suteikia pasitikėjimą savimi, išugdo norą
tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų. „Teisingai pasirinkta veiklos kryptis yra laimėjimų pagrindas“, - sako Rasa
Zubanova grožio salono „Rasos perlas savininkė, buvusi Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro
mokinė.
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