
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA

Õppekavarühm Iluteenindus

Õppekava nimetus Juuksur

Hairdresser

Парикмахер

Õppekava kood EHIS-es

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3 EKR 4

kutsekesk-

haridus

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5

X

Õppekava maht: 90 EKAP

Õppekava koostamise alus:
Kutsestandard (Juuksur, EKR tase 4) - Teeninduse kutsenõukogu poolt vastu võetud 8/24.05.2012; Vabariigi Valitsuse 26.08.2013

määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“

Õppekava õpiväljundid:
Juuksur EKR tase 4 esmaõppe õppekava lõpetanu:

1. Väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis kutse- ja eriala arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest

2. Teenindab ilusalongis klienti, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid

3. Soovitab kliendile juuksehooldusvahendeid koduseks juuste hoolduseks vastavalt salongis tehtud tööle

4. Töötab kasutades erinevaid töö- ja juuste hooldusvahendeid, järgib tehnoloogiaid ja protsesse rakendades asjakohaseid ja

ergonoomilisi töövõtteid

5. Järgib tööprotsessides tööohutus- ja tööhügieeninõudeid ning kasutab ressursse keskkonda ja iseennast säästvalt

6. Korraldab iseseisvalt oma tööd töötades kollektiivis, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastustab

töö lõpptulemuse eest;

7. Hoiab ennast kursis moetrendidega, soovitab kliendile teenuseid arvestades kliendi isikupära ja soove

8. On avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust

suhtlemist toetaval viisil.

Õppekava rakendamine:
keskharidusega õpilastele; statsionaarne õpe

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda isik, kes on omandanud põhihariduse

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud eriala

õpingute lõpetamiseks vajalikud tööd sh:

1. võtab iseseisvalt vastu kliendi, koostab juhendi alusel töökava, teeb vastavad ettevalmistavad tööd kliendi edasiseks

teenindamiseks;

2. teenindab iseseisvalt naisklienti töökavas määratud aja jooksul, värvib ja lõikab juuksed ning kujundab sobiva soengu, esitleb

tehtud tööd;

3. teenindab iseseisvalt meesklienti töökavas määratud aja jooksul, lõikab juuksed ning kujundab sobiva soengu, esitleb tehtud tööd.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Juuksur, EKR tase 4

Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Puuduvad

Osakvalifikatsioonid:
Puuduvad

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Õppijale väljastatakse lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta ja hinneteleht

Õppekava struktuur 
Põhiõpingute moodulid

Nimetus Maht Õpiväljundid

Sissejuhatus kutseõpingutesse 1,5 EKAP omab ülevaadet juuksuri kutsest, eriala õppekava ülesehitusest, kutsetaseme

tõstmise võimalustest ning õppe- ja praktikakorraldusega seonduvast

omab ülevaadet juuksuri erialal tööjõuturul toimuvast

mõtestab õpitava eriala töö iseloomu- ja ilusalongide töökeskkonna eripära

tunneb ülevaatlikult juuksuritöö ajalugu ja arengutrende
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Klienditeeninduse alused 1,5 EKAP teab suhtlemise erinevaid viise ja mõistab nende kasutamist kliendikeskses

teeninduses ja enda rolli selles

mõistab meeskonnatöö tähtsust salongis positiivse töökeskkonna loomisel

teab esmamulje loomise põhimõtteid ja mõistab nende tähtsust kliendiga

kontakti loomisel

mõistab tööpinge ja stressi maandamise tähtsust ning teab erinevaid võimalusi

nende vältimiseks juuksuri kutsetöös

Juuste ja peanaha hoolduse

alusõpe

1,5 EKAP mõistab peanaha ja juuste ehitust, nende elutegevust ning omavahelist seost

mõistab peanaha ja juuste erinevaid probleeme, haigusi ja häireid

omab ülevaadet erinevatest juuste ja peanaha hooldustoodetest, nende

põhikoostistest ja toimimispõhimõtetest, rakendab omandatud teoreetilisi

teadmisi praktilistes töödes

mõistab töökava koostamise eesmärki, koostab töökava lähtuvalt kliendi

peanaha ja juuste iseärasustest ning järgnevast töötluse spetsiifikast

peseb ja hooldab kliendi peanahka ning juukseid, soovitab kliendile

juuksehooldusvahendeid koduseks juuste hoolduseks, järgib kliendikeskset

teenindust

teenindab klienti järgides kliendikeskset teenindust, arvestab tööohutuse-,

hügieeni ja keskkonnanõudeid; rakendab tööde teostamisel tervist säästvaid

ergonoomilisi töövõtteid

Juuksuri loomingulise töö alused 3 EKAP mõistab, leiab ning seostab sarnasusi geomeetriliste kujundite ja inimese kui

terviku ning ümbritseva keskkonna vahel

teab erinevaid näo-, pea- ja kehakujusid ning nende omavahelisi

proportsioone, rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktilistes töödes

mõistab aine värvilisust lähtuvalt füüsikalisest ja värviõpetuslikust taustast,

rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktilistes töödes

mõistab ja seostab erinevaid pinnatekstuure inimese kui tervikuga ning

ümbritseva keskkonnaga

mõistab erinevate pinnatekstuuride mõju valguse peegeldumisele.

mõistab kujunduselementide värvi, vormi ja pinnatekstuuri kasutamise

põhimõtteid, rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi praktilistes töödes

teab kujunduselementide kasutamist juuksemoes eri ajastutel, rakendab

omandatud teoreetilisi teadmisi loomingulistes töödes

Juuste, habeme ja vuntside

lõikamine

7 EKAP teab juuste lõikuse nelja põhivormi tunnuseid, rakendab omandatud teoreetilisi

teadmisi juuksuri kutsealases töös

mõistab juuste, habeme ja vuntside lõikamise tööde planeerimist ja

kavandamist, koostab vastava töökava

lõikab juukseid vastavalt koostatud lõikusjoonisele, lõikab habemeid ja vuntse,

kasutab sobivaid töövahendeid, arvestab näo- ja peakujuga

teenindab klienti järgides kliendikeskset teenindust, arvestab tööohutuse-,

hügieeni ja keskkonnanõudeid; rakendab tööde teostamisel tervist säästvaid

ergonoomilisi töövõtteid

Juuste struktuuri püsimuutmine 3 EKAP teab juuksestruktuuri püsimuutmiseks kasutatavaid erinevaid tooteid ja neis

sisalduvate ainete toimimispõhimõtteid, rakendab omandatud teoreetilisi

teadmisi juuksuri kutsealases töös

mõistab juuksestruktuuri püsimuutmisel keemilise reaktsiooni käigus

juuksekarvas toimuvaid protsesse

kavandab ja koostab ning järgib töökava juuste struktuuri püsimuutmiseks,

arvestab võimalikke riske

teostab kliendile ohutult juukse struktuuri püsimuutmise, kasutab erinevaid

keemilisi aineid ja rullikeeramise tehnikaid lähtudes soovitud lõpptulemusest,

soovitab kliendile juuksehooldusvahendeid koduseks juuste hoolduseks

teenindab klienti järgides kliendikeskset teenindust, arvestab tööohutuse-,

hügieeni ja keskkonnanõudeid; rakendab tööde teostamisel tervist säästvaid

ergonoomilisi töövõtteid

Juuste värvitöötlus 4 EKAP teab juuste värvi muutmiseks kasutatavaid värvaineid ning mõistab nende

toimimise põhimõtteid, rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi juuksuri

kutsealases töös

teab juuste värvi muutmise erinevaid töötlusi ja tooteid, mõistab nende

toimimise põhimõtteid ning mõju juustele ja peanahale, rakendab omandatud

teoreetilisi teadmisi praktilistes töödes

mõistab värvikaardi ülesehituse põhimõtet, kasutab seda juuste värvi

määramisel ja värviretsepti koostamisel, rakendab omandatud teoreetilisi

teadmisi praktilistes töödes
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koostab töökava ja teostab kliendile ohutu juuste värvi muutmise, kasutades

erinevaid tehnikaid ja töövahendeid, soovitab kliendile

juuksehooldusvahendeid koduseks juuste hoolduseks

teenindab klienti järgides kliendikeskset teenindust, arvestab tööohutuse-,

hügieeni ja keskkonnanõudeid; rakendab tööde teostamisel tervist säästvaid

ergonoomilisi töövõtteid

Soengukujundus 4,5 EKAP teab erinevaid soengute liike, kujundamistehnikaid ja töövahendeid, rakendab

omandatud teoreetilisi teadmisi praktilistes töödes

teab soengukujunduses kasutatavaid hooldus- ja viimistlusvahendeid ja

mõistab nende toimimispõhimõtteid, rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi

praktilistes töödes

mõistab töökava koostamise vajadust, koostab töökava, kujundab soengu

arvestades näo- ja peakujuga, kasutades erinevaid soengukujundus tehnikaid

ja töövahendeid, soovitab kliendile viimistlusvahendeid koduseks juuste

hoolduseks

teenindab klienti järgides kliendikeskset teenindust, arvestab tööohutuse-,

hügieeni ja keskkonnanõudeid; rakendab tööde teostamisel tervist säästvaid

ergonoomilisi töövõtteid

Klienditeeninduse praktilised tööd 29 EKAP mõistab kliendi vajadustele ja soovidele orienteeritud  teenindamise tähtsust

iluteenuste pakkumisel, suhtlemise reegleid – ja rollijaotust meeskonnas

selgitab välja kliendi soovi, rakendab sobivat keelekasutust, hoiakuid ja

lugupidavat kultuurilist suhtumist

planeerib, koostab töökava ja teenindab kliente, järgides kõikides

tööprotsessides tööohutus-, tööhügieeninõudeid

nõustab klienti juuste hooldusvahendite ja viimistlustoodete kodusel

kasutamisel

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse

alused

6 EKAP mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas

karjääriplaneerimise protsessis

mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist ühiskonnas

mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas

mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas

käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil

Praktika 15 EKAP planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt

praktikajuhendist

tutvub ilusalongi töökorraldusega sh tööhügieeni ja töökoha korrashoiu

nõuetega

töötab juhendamisel praktikasalongis, järgib salongi töökorraldusest tulenevaid

nõudeid ja hügieeninõudeid, kasutab ergonoomilisi ning ohutuid töövõtteid

võtab vastu kliendi, selgitab välja tema soovid, koostab töökava ning töötleb

kliendi juukseid lähtuvalt kliendi vajadustest, soovidest ning ootustest, järgib

kliendikeskset teenindust, soovitab kliendile juuksehooldusvahendeid

koduseks juuste hoolduseks

täidab iga tööpäeva lõpus eneseanalüüsi sisaldava aruande, kus märgib

lühidalt, mida tegi ja mida sellest õppis

praktika lõppedes koostab aruande ja esitleb koolis

 

Valikõpingute moodulid

Nimetus Maht Õpiväljundid

Punutud soengute modelleerimine 3 EKAP omab ülevaadet erinevatest patsipunumise tehnikatest, patsipunumisel

kasutatavatest abi-, viimistlus- ja hooldusvahenditest ning rakendab

omandatud teoreetilisi teadmisi praktilistes töödes

oskab lugeda ja koostada erinevaid punusoengute skeeme

soovitab ja modelleerib praktiliselt erinevaid punusoenguid naistele ja

meestele

Jumestamine 3 EKAP omab ülevaadet jumestamise ajaloost, jumestamise eesmärkidest, värviteooria

põhimõistetest, värvide omavahelisest sobivusest, soojadest külmadest

värvitoonidest ja näoproportsioonidest

omab ülevaadet jumestamisel kasutatavatest tootetest ja vahenditest ning

oskab neid valida ja kasutada näo erinevate osade korrigeerimisel (kulmud,

silmad, nina, suu, näokuju), ripsmeid ja kulme keemiliselt värvida ning

paigaldab kunstripsmeid

teab meigi tegemise erisusi ja eri liike ning rakendab oma teadmisi teostades

meigi vanemaealisele ning prilli- või läätsekandjale
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jumestamise töökäiku silmas pidades, klienti nõustades, soengu ja meigi

kokkusobivust arvestades, teostab klassikalise päeva- ja õhtumeigi, lava-,

pruudi- ja fantaasiameigi

Juuste kaunistamise ja

pikendamise tehnikad

3 EKAP omab ülevaadet juustekaunistuste ajaloost, tresside liikidest ning nende

tegemise töövõtetest ja -vahenditest, juustest ehete valmistamisest,

kasutamisest ja hooldamisest.

valmistab erikujulisi soengutäidiseid, ühe ja kahelöögilise tressi ning erinevaid

juustest soengukaunistusi ning kasutab neid erinevates soengutes

omab ülevaadet erinevatest juuksepikenduse tehnikatest (keratiin, teip, tamiil,

klamber), juuksepikenduste hooldamisest ja nende eemaldamisest

valmistab juuksepikenduseks mõeldud salke, kinnitab ja eemaldab neid,

kasutades erinevaid juuksepikendus- ja eemaldustehnikaid

Erialane soome keel 5 EKAP mõistab erialast terminoloogiat juuksuritööd puudutavate, protseduuride,

töövahendite ja toodete nimetuste osas

suhtleb erialaselt kliendiga otsesuhtluses ja telefoni teel

nõustab klienti

tunneb õpitava keele ja eesti keele sarnasust ning oskab tuua välja ka

kultuuride erinevusi

Erialane vene keel 4 EKAP mõistab erialast terminoloogiat juuksuritööd puudutavate, protseduuride,

töövahendite ja toodete nimetuste osas

suhtleb erialaselt kliendiga otsesuhtluses ja telefoni teel

nõustab klienti

Erialane inglise keel 4 EKAP mõistab erialast terminoloogiat juuksuritööd puudutavate, protseduuride,

töövahendite ja toodete nimetuste osas

suhtleb erialaselt inglise keelt kõneleva kliendiga otsesuhtluses ja telefoni teel

nõustab klienti inglise keeles viisakalt ja abivalmilt

Reklaam, turundus ja müügitöö 3 EKAP teenindab klienti kasutades sobivaid müügitehnikaid

teostab kaupade käitlemisega seotud toiminguid

tunneb müügitööd reguleerivat seadusandlust

teab müügi edendamise võimalusi

FIE Raamatupidamise alused 4 EKAP omab ülevaadet FIE raamatupidamise korraldamisest

mõistab Eesti maksusüsteemi ja kehtivaid maksuseadusi

kajastab FIE majandustehinguid päevaraamatus ja koostab päevaraamatu

alusel vajalikud aruanded

Valikõpingute valimise võimalused:
Valikõpingu moodul avatakse juhul, kui kursuse õppijatest vähemalt 50% on selle valinud ja rühma suurus on vähemalt 8 õpilast.

Selgete eelistuste puudumisel valitakse kõige enam soovijaid kogunud valikmoodulid. Valitud moodulid loetakse kohustuslikuks

kõigile õppegrupis õppijatele. Esimesel õppeaastal läbitakse valikõpinguid mahus 6 EKAPit, teisel õppeaastal 8 EKAPit. Punutud

soengute modellerimise õping on kohustuslik kõigile õppuritele. 

Lõputööd ja -eksamid

Nimetus Maht Õpiväljundid

Lõpueksam koostab praktilise töö töökava

valmistab ette oma töökoha ja võtab vastu kliendi

sooritab naiskliendile juuste värvimise, lõikab juuksed ning kujundab soengu

sooritab meeskliendile juuste lõikamise ja kujundab soengu

esitleb praktilised tööd

Spetsialiseerumise võimalused:
Puuduvad

Õppekava kontaktisik:
Õnne Ennusaar

kutseõpetaja

Telefon 4427878, onne.ennusaar@hariduskeskus.ee

Märkused:
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:

https://siseveeb.ee/hariduskeskus/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=214

https://siseveeb.ee/hariduskeskus/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=214&rakenduskavad=jah (koos moodulite

rakenduskavadega)
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Juuksur

Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP) Maht kokku 1. õppeaasta 2. õppeaasta

Põhiõpingute moodulid

Sissejuhatus kutseõpingutesse 1.5 1.5

Klienditeeninduse alused 1.5 1.5

Juuste ja peanaha hoolduse alusõpe 1.5 1.5

Juuksuri loomingulise töö alused 3 3

Juuste, habeme ja vuntside lõikamine 7 7

Juuste struktuuri püsimuutmine 3 3

Juuste värvitöötlus 4 4

Soengukujundus 4.5 4.5

Klienditeeninduse praktilised tööd 29 23 6

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 6

Praktika 15 15

Valikõpingute moodulid

Punutud soengute modelleerimine 3 3

Jumestamine 3

Juuste kaunistamise ja pikendamise tehnikad 3

Erialane soome keel 5

Erialane vene keel 4

Erialane inglise keel 4

Reklaam, turundus ja müügitöö 3

FIE Raamatupidamise alused 4

Lõputööd ja -eksamid

Lõpueksam
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus Lisa 2

Juuksur

Seosed kutsestandardi „Kutsestandard Juuksur, EKR tase 4“ kompetentside ja eriala õppekava põhiõpingute moodulite vahel.

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

Eriala õppekava moodulid
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Juuste ja peanaha hooldamine   X      X  X

Juuste, habeme ja vuntside lõikamine   X  X    X  X

Püsilokkide tegemine   X   X   X  X

Juuste värvimine   X X   X  X  X

Soengu kujundamine   X X    X X  X

Klienditeenindus X X X  X X X X X X X

Tööohutus ja -keskkond X  X  X X X X X X X

Inglise keele oskus  X X  X X   X X X

Tooteinfo ja kasutusjuhendite järgimine   X   X X X X X X

Suhtlemisoskus X X X  X X X X X X X
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X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi
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