
JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 
 
Ripsmete pikendamine (60 tundi) 
 
Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus 
 
Õppekava koostamise alus: 
4.taseme kosmeetiku kutsestandardi kompetentsid B.2.1, B.2.2 ja B.2.8   
 
Eesmärk: kursusel osaleja teab, kuidas teha klassikaline, mahukas, värviline ripsmepikendus, 
kuidas eemaldada ja korrigeerida ripsmepikendusi. 
 
Õpiväljundid:  
Kursuse lõpus õppija: 

• valib ripsmete pikendamise protseduuriks sobivad materjalid ja tooted; 
• arvestab võimalike allergeenide esinemisega toodetes ja vahendites; 
• analüüsib visuaalselt nahka ja ripsmeid, teab ripsmete pikendamise protseduuri 

vastunäidustusi; 
• teostab klassikalist, mahulist ja värvilist ripsmete pikendamist, ripsmete eemaldamist ja 

korrigeerimist, kasutades selleks sobivaid tooteid, tööriistu ja töövõtteid, arvestades 
kliendi oma ripsmete seisukorra, isikupära  ja soovidega; 

• valib ripsmete pikendamise protseduuri läbiviimiseks sobiva töökeskkonna ja vajaliku 
varustuse ning järgib protseduuri läbiviimisel sanitaarnorme;  

• teab ripsmete pikendamise tehnoloogiat;  
• oskab korrastada  töö lõppedes töökoha, kasutades sobivaid vahendeid ja meetodeid. 

 
Sihtgrupp: Täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ning soovivad omandada  
ripsmete pikendamise baasteadmised ja -oskused või saada ümberõpet töötamiseks ripsmete 
pikendajana. 
 
Õppe alustamise tingimused:  

 Vanusekategooria alates 18 aastast 
 Omab vähemalt põhiharidust  
 Avaldus 
 Kahepoolne leping  
 Arstitõend 
 Isikuttõendav dokument 

 
Märkus: Kursus ei sobi puuetega inimestele ega inimestele, kel keemilised ained võivad 
tekitada allergilisi reaktsioone.  
 
Õppe maht ja ülesehitus: Koolituse kogumaht on 60 tundi, millest 13 tundi on auditoorset 
tööd, 47 tundi praktilist tööd koolikeskkonnas. 
 
Õppekeskkond: Koolituse praktikabaas: Juuksurite Erakool Maridel Jõhvi.  
Õpe toimub kaasaegses ja tingimustele vastavates koolitusruumides, mis on varustatud tahvli, 
markerite ja dataprojektoriga. Praktikõppe ruum on varustatud: kliendivoodid, erinevate 
ripsmete, liimide, pintsettide, mannekeeni peade ja erinevate ühekordsete vahenditega 
(vatitikud, vatipadjad, geelpadjad, salvrätikud jt), desinfektsiooni- ja sterilisatsiooni  
vahenditega ja teiste tööks vajalike vahenditega. Kool annab õppeprotsessi käigus vajaliku 
õppematerjali, tööriistad ja seadmed. 
 



 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh. õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

 
Õppe ülesehitus 

ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid 
Auditoorne töö 1 
tundi  
 

Sissejuhatus õpingutesse 
Ripsmete pikendamise ajalugu. Eetika.  
 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 3 
tundi  

Tööergonoomika 
Töökeskkonna korraldus. Ohutustehnika. Tervise 
jälgimine. Kutsehaigused. Tööks vajalikud seadmed. 
Materjalide ülevaatus. Hügieen, steriliseerimine ja 
desinfitseerimine. Meistri ja kliendi õige positsioon. 
Käte ja pintsettide paigutus. 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 2 
tundi  
 

Struktuur, funktsioon ja haigus 
Ripsmete anatoomia. Silmade kuju ja nende omadused. 
Vastunäidustused. Keemilised põletused ja allergiad. 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 4 
tundi  

Ripsmete pikendamise tehnoloogia 
Pikendamise tehnoloogia. Kunstlike ripsmete tüübid. 
Ripsmete pikendamise efektid ja skeemid. Töö 
probleemsete ripsmetega. Klassikaline ripsmepikendus. 
Mahuline ripsmepikendus. Värviline ripsmepikendus. 
Liim. Keemiline koostis. Pika kulumise saladused. 
Kunstripsmete eemaldamine. Hooldussoovitused. 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Auditoorne töö 3 
tundi 
 
 
 
 

Turundus 
Fototund (valgus, nurk, modelliga töötamine). 
Fototöötluse tund. Reklaam sotsiaalvõrgustikes, 
reklaam. Turuanalüüs, seadmete, materjalide ostmine, 
ülevaade tööks vajalikest tööriistadest ja vahenditest  
tööprotsessi läbiviimisel. 

Loeng, arutelu, 
näitlikud 
õppevahendid 

Praktika 
koolikeskkonnas 
8 tundi 

Ripsmepikenduste tegemine treeningmannekeenil 
 

Ripsmepikenduste 
praktiline 
rakendamine 
treeningmannekeenil 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
2 tundi 

Ripsmepikenduste eemaldamine treeningmannekeenilt Ripsmepikenduste 
praktiline 
eemaldamine 
treeningmannekeenilt 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
10 tundi 

Klassikaliste ripsmepikenduste tegemine Klassikaliste 
ripsmepikenduste 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
10 tundi 

2D-3D mahuliste ripsmepikenduste sooritamine 2D-3D mahuliste 
ripsmepikenduste 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika 
koolikeskkonnas 
10 tundi 

4D-5D mahuliste ripsmepikenduste sooritamine 4D-5D mahuliste 
ripsmepikenduste 
praktiline teostamine 
koolitaja juhendamisel 

Praktika Fototöötluse läbiviimine Fototöötluse praktiline 



koolikeskkonnas 
4 tundi 

teostamine koolitaja 
juhendamisel 

Lõpueksam  
3 tundi 

Lõpueksam 
 

Teoreetiline ja 
praktiline teostamine 

 
Õppematerjalid:  
 

• Koolitaja poolt koostatud õppematerjal, konspekt. 
 
Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

 
 Hindamismeetod  Hindamiskriteerium 
Kirjalik test 
 

Õppija demonstreerib oma teadmisi kirjalikult 
koostatud testiküsimustele vastates.  

Õppija demonstreerib ripsmepikenduste 
rakendamist, arvestades kliendi omadusi ja 
soove. 
 
 

Õppija oskab põhjendada sobiva materjali ja 
konkreetse teostusviisi valikut. 
Kasutab ergonoomilisi töömeetodeid ning järgib 
hügieeni ja -ohutuse nõudeid. 
Ripsmete pikendamise tulemus on õige ja vastab 
seatud eesmärgile. 
Klient on rahul, soove võeti arvesse ja töö vastab 
ootustele. 

 
Väljastavad dokumendid 
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel 
mitteosalenud või hindamise mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja 
läbitud teemade kohta. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid 
mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. 
 
Lektorid: 
Ester-Meelike Seppar estoniadream@gmail.com - Juuksurite Erakooli Maridel 
ripsmetepikendamise eriala koolitaja 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus- juuksur, tase 4, 
Lash School & Studio by Violetta Kashirina - Straght eye line; 
Lash School & Studio by Violetta Kashirina - Secrets of long wearibility of eyelashes; 
Studio Luxury Look - Various methods of volume eyelash tehnique Hand lashes 
Международный обучающий центр MATRESHKA – Super long wear in eyelash 
extensions; 
Art Lash School – On the way to perfektion; 
Студия роскошного взгляда Милованова Екатерина -All aspects of perfect eyelash 
extensions. The straight line of the eyelashes; 
School-studio Perfekt look Maria Denisova- fast lashmaker; 
Eterna Koolituskeskus OÜ- Täiskasvanute koolitaja (Andragoog); 
MTÜ Töötute Adaptatsioonikeskus - ettevõtluskoolitus 
 
 

koolituse maht: 60 tundi 
Koolituse maksumus: 750 EUR  

 
 

mailto:estoniadream@gmail.com

