
Soengukoolitus juuksuritele 
Õppekava nimetus 
Soengukoolitus juuksuritele 

Õppekavarühm 
1012 – Juuksuritöö ja iluteenindus 

Õppekeel 
Eesti, inglise, vene 

Õppe kogumaht akadeemilistes tundides 
Kokku: 55 tundi: 45 Praktilist tundi,10 Auditoorset tundi, 0 Iseseisvat tööd 

Õppekava koostamise alus 
Juuksur, tase 5 kutsestandardi kompetents B.2.6 

Õppeesmärk ja õpiväljundid  
Täienduskoolituse tulemusena omandab õppija uusi teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi 

juuksuri igapäevatöö valdkonnas. 

Täienduskoolituse läbinud juuksur: 

• Pakub rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist teenust; 

• analüüsib sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi; 

• teab kutse- ja eriala moe- ning arengusuundi; 

• lahendab kliendisuhtlussituatsioone; 

• rakendab juuksuri kutsealaseid tehnoloogiaid ning pakub välja mitmekesiseid lahendusi; 

• keerab rulle vastavalt skeemile, juuste lõikusele, pikkusele ja näo kujule ning kliendi 

soovile;  

• kujundab rullisoengu, kasutades erinevaid töövahendeid ja viimistlustooteid ning 

lähtudes disainipõhimõtetest (vorm, tekstuur, kompositsioon);  

• teeb föönisoenguid vastavalt lõikusele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja 

viimistlustooteid ning lähtudes disainipõhimõtetest (vorm, tekstuur, kompositsioon);  

• tõstab soengupõhja vastavalt lõikusele, andes soengule kohevuse ja püsivuse; töötleb 

juukseotsi, andes neile lokilisuse või sileduse; 

• teeb ülespandud soenguid, kasutades sobivaid töövahendeid, -tehnikaid, soenguproteese 

ja -lisandeid;  

• teeb erinevatele ajastutele iseloomulikke soenguid, kasutades sobivaid tehnikaid ja 

töövahendeid; loob kollektsiooni ajastusoengutest; 



• järgib tööprotsessides tööohutus-, - ergonoomika ja tööhügieeninõudeid ning 

kasutab ressursse, keskkonda, iseennast ja klienti säästvalt. 

Sihtrühm 
Töötavad juuksurid 

Õpingute alustamise tingimused 
Osaleja on omandanud juuksuri kutse vastavalt kutsestandardi juuksur, tase 4 

kompetentsidele ja esitab seda kinnitava dokumendi 

Õppesisu kirjeldus – auditoorne- ja praktiline töö 
Moodul 
nr 

Teema Maht Õpiväljundid 

1 Föönisoeng 11: 9P,2A, 
0I 

Analüüsib kliendi juuste kvaliteeti seoses 
kavandatava soenguga 
Teeb föönisoengu lühikestesse juustesse 
Teeb föönisoengu pikkadesse juustesse 
Kasutab föönisoengut tehes vähemalt 
kolme erinevat tehnikat 
Loob soenguplaani  

2 Pidulik lahtine soeng 11: 9P,2A, 
0I 

Analüüsib kliendi juuste kvaliteeti seoses 
kavandatava soenguga 
Kasutab erinevaid vahendeid ja tehnikaid 
rullisoengu efekti saavutamiseks 
Teeb soenguid kuumtöötlust kasutades 
Kasutab tupeerimistehnikaid 
Valib soengule ja juuksetüübile vastavad 
viimistlusvahendid 
Loob soenguplaani 

3 Ülespandud soeng 11: 9P,2A, 
0I 

Analüüsib kliendi juuste kvaliteeti seoses 
kavandatava soenguga 
Valmistab juuksed ette soengu 
tegemiseks 
Kinnitab juuksed erinevaid vahendeid 
kasutades 
Teeb soenguid kuumtöötlust kasutades 
Kasutab tupeerimistehnikaid 
Valib soengule ja juuksetüübile vastavad 
viimistlusvahendid 
Loob soenguplaani 

4 Punutised soengus 11: 9P,2A, 
0I 

Teeb erinevaid punumistehnikaid (27) 
Kasutab punutist soenguelemendina 
Kasutab erinevaid soengulisandeid 
punutisi tehes 
 



5 Avangardistlik soeng 11: 9P,2A, 
0I 

Loob soengukomponente erinevaid 
vahendeid, tooteid ja materjale 
kasutades 
Teeb soengukarkasse 
Analüüsib kliendi juuste kvaliteeti seoses 
kavandatava juukselõikusega 
Kasutab teadmisi vormi- ja stiiliõpetusest 
 

  

Õppekeskkond 
Kaasaegne juuksurisalong, juuksurite õppeklass või vajaliku tugevusega elektrivooluga 

varusatud seminariruum 

Koolitaja 
Kutsetaset juuksur, tase 5 omav juuksur. Rahvusvahelises koolituskeskuses väljaõppe saanud 

juuksur. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 
Osaleja on  iseseisvalt samm sammult (step by step) meetodil praktiliselt läbi teinud kõik 

koolitusel esitletud töövõtted ja tehnikad ning demonstreerinud koolitajale töövõtete ja 

tehnikate omandamist. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 
Õpiväljundite saavutamise korral saab osaleja tunnistuse 

Õpiväljundite mittesaavutamise puhul korral saab osaleja tõendi koolitusel osalemise kohta. 

Õppematerjalid 
Konspekt 

Õppekeskkonna kvaliteet 
Keskkond vastab teenuse osutamise tavapärasele ja kaasaegsele keskkonnale 

 

 


