ETTEVALMISTUS JUUKSURI 4. TASEME KUTSEEKSAMIKS
õppekavarühm

Juuksuritöö ja iluteenindus (1012)

õppekeel

eesti

õppekava alus

kooli õppekava“Iluteenindus“, EHISe kood 141337

koolituse eesmärk
Koolituse läbinud osalejal on teadmised, oskused ja pädevused juuksuri 4. taseme
kutsekvalifikatsioonieksami sooritamiseks.
õpiväljundid
Koolituse läbinud osaleja:
1. loob klienditeeninduseks positiivse keskkonna, selgitab välja kliendi soovid ja selgitab
võimalikke teenusega kaasnevaid ohutegureid, nõustab klienti koduses
juuksehoolduses ning lõpetab kliendisituatsiooni positiivselt uue aja broneerimisega;
2. valmistab töökoha ette kliendi juuste ja peanaha pesemiseks, peseb ja hooldab
juukseid ning peanahka, hooldab juukseid lähtuvalt juuste ja peanaha seisundist ning
teenuse iseloomust;
3. koostab ja kombineerib naiste- ja meeste juukselõikuse skeeme lähtudes juukselõikuse
neljast põhivormist;
4. konstrueerib eest- ja külgvaates lõikusjoonise peakujudele paberil, märkides ära
kontuurjooned, jaotusjooned, juuksesalgu tõstenurgad, lõikusjooned ja lõikuse
kujundliku joone ning lõikab juuksed vastavalt esitatud lõikusjoonisele;
5. teeb föönisoenguid vastavalt lõikustele, kasutab erinevaid töö- ja viimistlusvahendeid
soengupõhja tõstmiseks kohevuse ja püsivuse eesmärgil ning töötleb juukseotsi;
6. koostab töökava ohutuks juuste värvimiseks lähtudes lõpptulemusest, juuste
seisukorrast ja eelnevatest töötlustest;
7. valib töö teostamiseks õiged materjalid ja vahendid ning valmistab
värvisegu/värvisegud ja kannab värvisegu juustele;
8. lõpetab värvimise protsessi emulgeerimise, pesemise ja neutraliseerimisega vastavalt
teostatud värvitöötlusele;
9. teab juuksestruktuuri püsimuutmiseks kasutatavaid erinevaid tooteid ja neis
sisalduvate ainete toimimispõhimõtteid ning mõistab juuksestruktuuri püsimuutmisel
keemilise reaktsiooni käigus juuksekarvas toimuvaid protsesse;
10. klienditeenindamisel järgib eetika- ning konfidentsiaalsuse põhimõtteid ning
tööohutus- ja hügieeninõudeid.

koolituse sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused
Juuksuri erialal töötavad kuid kutsetunnistust mitte omavad juuksurid, kes soovivad
sooritada Juuksur, tase 4.kutsekvalifikatsiooni eksamit.
Grupi suurus: 12 osalejat
Õppe alustamise nõuded:
Juuksuri eriala õpinguid tõendav tunnistus ( mõeldud on nii tasemeõpet kui ka kursusi ja õpet
meistri juures salongis, mis vastab kehtiva kutsestandardi kompetentsidele ) ja praktiline töö
ettevõttes või õppepraktika.
koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides):
60
•

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)

20

•

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

40

•

sh iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

õppe sisu
Õppe sisu:
Eriala teooria - test
Klienditeenindus - teooria
NAISTÖÖ:
Juuste värvimine – teooria + praktika
Juuste lõikus – teooria + praktika
Soeng – teooria + praktika
MEESTÖÖ:
Juuste lõikus – teooria + praktika
Soeng – teooria + praktika
õppekeskkonna kirjeldus
Õppeklass nii teooria kui praktilise töö võimalusega 20 osalejale. Klassis on kasutada
IT lahendused – arvuti, data-projektor, juuksuri töölauad ja klienditoolid ning 2
peapesukohta. Lisaks juuksuri õppesalong 25 töökohaga ja 6 peapesukohaga.
Koolitusel osalejalt nõutakse isiklike juuksuri töövahendite olemasolu (kliendikatted,
käärid, kammid, harjad, pintslid, föön, juukselõikusmasin jne ).
õppematerjalide loend
Koolitaja koostatud õppematerjalid.

lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse läbinutele väljastatakse vastavasisuline tunnistus kui on omandatud
õpiväljundid ja vastavad kompetentsid vähemalt lävendi tasemel ja õppeprotsessist on
osavõtt olnud vähemalt 70%. Muudel tingimustel väljastatakse osalejatele koolitusel
osalemise kohta tõend (Alus: Täienduskoolituse standard § 3).
Koolitus lõpeb proovi tasemeeksamiga mida hinnatakse väljundipõhiselt ja
mitteeristavalt.
koolitaja kvalifikatsioon
Juuksuri kutseõpetaja kvalifikatsioon
õppekava koostaja
Leili Liinak, Iluteeninduse valdkonna juhataja, leili.liinak@tthk.ee

