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Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekava 
nimetus

Barber

Hairdresser (barber) 

 

Õppekava 
kood EHISes

210857

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA

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

X

Õppekava 
maht (EKAP):

60.0

Õppekava 
koostamise 
alus:

Kutsestandard „Juuksur, tase 4“ Teeninduse Kutsenõukogu 21.02.2019 otsus nr 
18 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“

Õppekava 
õpiväljundid:

• väärtustab teenindaja kutset ja barberi eriala, on kursis kutse- ja eriala 
arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest; 
• teenindab barbershopis meesklienti, arvestades tema soove, vajadusi ja 
võimalusi, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid; 
• soovitab kliendile tooteid koduseks habeme ja vuntside 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; 
• arendab ennast elukestvaõppijana ja on 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;
• kasutab tööga seonduvalt infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara 
ka inglise keeles.

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 lävendi 
tasemel ning sooritanud kutseeksami.

Õpingute läbimisel omandatav(ad)

kvalifikatsioon
Juuksur, tase 4



(id):

osakutse(d): puuduvad

Õppekava struktuur
Õppekavas on põhiõpinguid 51 EKAP sh praktika 16 EKAP ja valikõpinguid 9 EKAP

I Põhiõpingute moodulid: 51 EKAP

1. Sissejuhatus kutseõpingutesse ja erialasele tööle: 3,5 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 värvimine: 4 EKAP
7. Barberi klienditeeninduse praktilised tööd: 14,5 EKAP
8. Praktika: 16 EKAP
II Valikõpingute moodulid: 11 EKAP 
1. Barber tehnikad juuste lõikamisel: 3 EKAP
2. Habemenoaga habeme ajamine: 2 EKAP
3. Lõikusjoonis ja selle visualiseerimine: 1 EKAP
4. Erialane vene keel: 1 EKAP
5. Erialane inglise keel: 1 EKAP
6. Reklaam, turundus ja müügitöö ilusalongis: 1,5 EKAP
7. Ettevõtja raamatupidamise alused: 1,5 EKAP 
Valikõpingute valimine:
Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 9 EKAP ulatuses ning õigus valida valikmooduleid 
kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas 
sätestatud korras.
Valikõpingu moodul avatakse juhul, kui kursuse õppijatest vähemalt 51% on selle valinud ja 
rühma suurus on vähemalt 15 õpilast. Selgete eelistuste puudumisel valitakse kõige enam 
soovijaid kogunud valikmoodulid. Valikõpingute jaotus õppekavas sõltub õppetöö sisulisest 
korraldamisest.
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Õppekava 
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