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SPOLEČNOST

Truhláři a kadeřnice ze Šumperka sbírali zkušenosti
v Lotyšsku. Náročnou životní zkoušku zvládli skvěle
12. dubna 2022

Během letošních, prvních, slunečných dnů od 5. do 19. března se žáci oborů truhlář a kadeřník
ze Střední školy řemesel v Šumperku vydali za doprovodu pedagogů do lotyšské Rigy. Sbírat
cenné zkušenosti vyrazili v rámci programu Erasmus+.

Budoucí truhláři si poprvé vyzkoušeli výrobu luxusního ohýbaného nábytku. Studovali náročné výkresy, komunikovali
odbornou angličtinou a při tom vyráběli dílce. Foto sšř

Pětice kadeřníků si vyzkoušela nejnovější módní trendy barvení a střihání vlasů v profesionálních salónech
kadeřnického řetězce Kolonna. Ve světlech moderního salónu a pod drobnohledem mentora vytvářel každý
z účastníků denně účesy čtyřem objednaným zákaznicím. Komunikace s mentorem a zákaznicí probíhala v
anglickém jazyce. Severní vítr je někdy krutý a od Baltu pálily a slzely oči. Nervozita, ostych v komunikaci,
pichlavé pohledy profíků v salónech, tlak na rychlost a preciznost v práci ale šumperští žáci nakonec
zvládli. Po prvních dvou dnech oči oschly a mladí kadeřníci mohli být na sebe právem hrdí. 

To se musí zažít

Nadlidskou sílu a odvahu prokázali i budoucí truhláři, kteří pracovali v Dailrade Koks ve městě Tukums.
Poprvé si vyzkoušeli výrobu luxusního ohýbaného nábytku. Studovali náročné výkresy, se svými mentory
komunikovali odbornou anglickou terminologií a při tom lisovali a obráběli dílce jednotlivých druhů
nábytku.

Kluci a holky neseděli v lavicích, nebyli na přednášce, tady bylo řemeslo, a to se musí umět.

Pracovní, jazykové a osobní zkušenosti při jednání s lidmi jsou nepřenositelné, ty se musí zažít.

Svým kolegům učitelům bych přála možnost získat jiné podhledy a nadhledy na své studenty, než jen ze
školního prostředí a všem holkám a klukům mnoho úspěšných cest, třeba s Erasmem.
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