INSPIRATION MED DANIEL DUNWORTH
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PIVOT POINT PRESENTERAR

Pivot Point är världens största leverantör av undervisningssystem för frisörer.
Vi har i mer än 50 år bevisat att vi ligger i framkant i utvecklingen av nya hjälpmedel för
ett spännande och pedagogiskt innehåll i frisörundervisningen.

Vi vill inspirera dig
Amerikanen Daniel Dunworth har lång
erfarenhet som instruktör för lärare i Pivot
Point-systemet och hur undervisningen kan
göras ännu mer engagerande för dig och
eleverna. Han kommer visa dig hur olika
hjälpmedel kan ge inspiration och motivation i
klassrummet. Om du inte använder vårt Online
Learning System (OLS) idag, kommer du efter
denna dagen få tillgång till detta system för att
själv kunna prova det i ditt klassrum.

Daniel kommer också visa några grundläggande tekniker och hur vi enkelt kan både
visualisera och förklara grundläggande element i en klippning. Det finns självklart möjlighet
att ställa frågor om allt som berör Pivot Point-systemet.

Vi kommer också på slutet av dagen ha en genomgång av vår nya instruktörsutbildning. Sanna Lindgren,
som är Pivot Point-instruktör och lärare kommer svara på frågor och ge information om kursen.
Mer info om denna modulbaserade utbildningen finner du nedan.

Pivot Point Scandinavia
MODULBASERADE
INSTRUKTÖRSUTBILDNINGEN
Basic
Passar för dig som har utbildningsansvar i
frisöryrket eller vill vidareutveckla egen
fackkompetens.
Passar för dig som vill bli certifierad
Pivot Point-instruktör och få tillgång till ett
omfattande utbildningsmaterial.

TIDER/ANMÄLAN
Stockholm tisdag 19. september
kl. 10 - 14
Vi bjuder på lunch
Anmälan till Pernilla 08-795 48 08 • Email:pernilla.hade@harologi.se
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