
Värvikoolitus juuksuritele 
Õppekava nimetus 
Värvikoolitus juuksuritele 

Õppekavarühm 
1012 – Juuksuritöö ja iluteenindus 

Õppekeel 
Eesti, inglise, vene 

Õppe kogumaht akadeemilistes tundides 
Kokku: 22 tundi: 18 Praktilist tundi,4 Auditoorset tundi, 0 Iseseisvat tööd 

Õppekava koostamise alus 
Juuksur, tase 5 kutsestandardi kompetents B.2.5 

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;  

• soovitab kliendile värvilahendust, lähtudes tema isikupärast, moesuundadest ja 

värvusõpetuse põhimõtetest;  

• valmistab värvimise segu, arvestades juuste tumedusastet, loomulikku pigmenti, 

juuksestruktuuri omadusi ja eelnevaid töötlusi;  

• värvib juukseid, kasutades erinevaid mitmevärvitehnikaid; kannab värviskeemi järgi 

värvisegu juustele, järgides kasutusjuhendit ja arvestades soovitud tulemust;  

• loputab värvisegu juustest, kasutades sobivat šampooni; neutraliseerib juuksed, 

vastavalt juuksestruktuurile;  

• soovitab kliendile sobivaid hooldustooteid; 

• 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 ning esitab seda kinnitava dokumendi. 

Õppesisu kirjeldus – auditoorne- ja praktiline töö 
Mooduli 
nr 

Teema Maht Õpiväljundid 

1 Värviteooria arendus 11: 9P,2A, 0I Kasutab värviteooriat mitmeosaliste 
värviülesannete lahendamisel ja loomisel 
Loob värviretsepte  
vastavalt juuste  
erisustele 
Kirjeldab erinevate värvitööde mõju 
juustele 
Loob ja teeb erinevaid värvilahendusi 
Värvib juukseid nende erisusi arvestades 
 
 

2 Juuste värvimise 
tehnikad 

11: 9P,2A, 0I Valib värvitehnika lõpptulemusest lähtudes 
Analüüsib kliendi juuste kvaliteeti seoses 
kavandatava värvitehnikaga 
Teostab erinevaid värvitehnikaid 
 

Õppekeskkond 
Kaasaegne juuksurisalong või juuksurite õppeklass  

Koolitaja 
Kutsetaset juuksur, tase 5 omav juuksur 

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

koolitusel esitletud töövõtted ja tehnikad ning esitlenud neid koolitajale. 

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  


