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Juuksur

Hairdresser 

 

Õppekava 
kood EHISes

141337
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EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5

X

Õppekava 
maht (EKAP):

90.0

Õppekava 
koostamise 
alus:

Kutsestandard „Juuksur, tase 4“ Teeninduse Kutsenõukogu 18.05.2017 otsus nr 
7 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“

Õppekava 
õpiväljundid:

• Väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis kutse- ja eriala 
arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest
• Teenindab ilusalongis klienti, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi, 
järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid
• Soovitab kliendile juuksehooldusvahendeid koduseks juuste hoolduseks 
vastavalt salongis tehtud tööle
• Töötab kasutades erinevaid töö- ja juuste hooldusvahendeid, järgib 
tehnoloogiaid ja protsesse rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid
• Järgib tööprotsessides tööohutus- ja tööhügieeninõudeid ning kasutab 
ressursse keskkonda ja iseennast säästvalt
• Korraldab iseseisvalt oma tööd töötades kollektiivis, tuleb tööülesannete 
täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastustab töö lõpptulemuse eest;
• Hoiab ennast kursis moetrendidega, soovitab kliendile teenuseid arvestades 
kliendi isikupära ja soove
• On avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja 
enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Õppekava rakendamine
statsionaarne õpe - koolipõhine 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. Etteantud teemal meeskonna tööna valminud loominguline lõputöö ja selle esitlus;
2. Praktiline töö naiskliendil – iseseisvalt koostatud töökavas määratud aja jooksul, värvib ja 
lõikab juuksed ning kujundab sobiva soengu, esitleb tehtud tööd;
3. Praktiline töö meeskliendil – iseseisvalt koostatud töökavas määratud aja jooksul, lõikab 
juuksed ning kujundab sobiva soengu, esitleb tehtud tööd.
Või on sooritanud kutseeksami.



Õpingute läbimisel omandatav(ad)

kvalifikatsioon
(id):

Juuksur, tase 4

osakutse(d): puuduvad

Õppekava struktuur
Õppekavas on põhiõpinguid 76 EKAP ja valikõpinguid 14 EKAP
I Põhiõpingute moodulid: 76 EKAP
1. Sissejuhatus kutseõpingutesse: 1,5 EKAP
2. Klienditeeninduse alused: 1,5 EKAP
3. Juuste ja peanaha hoolduse alusõpe: 1,5 EKAP 
4. Juuksuri loomingulise töö alused: 3 EKAP
5. Juuste, habeme ja vuntside lõikamine: 7 EKAP
6. Juuste struktuuri püsimuutmine: 3 EKAP
7. Juuste värvitöötlus: 4 EKAP
8. Soengukujundus: 4,5 EKAP
9. Klienditeeninduse praktilised tööd: 29 EKAP
10. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused: 6 EKAP
11. Praktika: 15 EKAP
II Valikõpingute moodulid: 14 EKAP 
1. Punutised ja erisoengud: 3 EKAP
2. Jumestamine: 2 EKAP
3. Erialane vene keel: 3 EKAP
4. Erialane inglise keel: 1,5 EKAP
5. Erialane soome keel: 1,5 EKAP
6. Reklaam, turundus ja müügitöö: 3 EKAP
7. Ettevõtja raamatupidamise alused: 3 EKAP

Spetsialiseerumised
Puuduvad

Õppekava 
kontaktisik

Märkused:
Moodulite rakenduskava on kättesaadav: https://tahvel.edu.ee/#/curriculum/64/version/928


