
 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht Õpetajad 

 

1 
Sissejuhatus kutseõpingutesse 1,5EKAP 

39tundi 

    Auditoorne 

töö  20t 

    Praktiline töö     

13t 

Iseseisev töö    

6t 

Marina Kulkova 

Natalja Jakovleva 

Irina Orlova 

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad 

 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õppija omab ülevaadet juuksuri kutsest ja eriala õppekavast, õpingute jätkamise 

võimalustest ning juuksuritöö kujunemisest ja kaasaja suundumustest, arendab õppimisoskust, 

enesekohaseid ja kultuurilisi pädevusi. 

Õpiväljundid (ÕV)  Hindamiskriteeriumid 

(HK) 

 

Õppemeetodid 

(ÕM) 

Hindamismeetodid ja-

ülesanded  

(HÜ) ja iseseisev töö 

Mooduli teemad ja 

alateemad (MT) 

Maht tundides auditoorne, praktiline 

ja iseseisev töö  

(A, P, I) ja lõimitud õppeained 

1. Omab ülevaadet 

juuksuri kutsest, 

eriala õppekava 

ülesehitusest,  

kutsetaseme 

tõstmise 

võimalustest ning 

õppe- ja 

praktikakorraldusega 

seonduvast. 

-Iseloomustab 

kutsestandardi põhjal 

juuksuri kutset ja selle 

eripära, toob välja 

vähemalt 2 erinevust  

4.ja 5. kutsetaseme 

juures ning kirjeldab 

kutsetaseme tõstmise 

võimalusi. 

-Iseloomustab kooli 

õppekava põhjal 

juuksuri eriala 

õppekava ülesehitust, 

nimetab õppe- ja 

praktikakorraldusega 

loeng, rühmatöö, 

arutelu 

• HÜ1.Iseloomusta

b kutsestandardi põhjal 

juuksuri kutset ja selle 

eripära, toob välja 

vähemalt 2 erinevust 4.ja 

5. kutsetaseme juures 

ning kirjeldab 

kutsetaseme tõstmise 

võimalusi 

• HÜ2.Iseloomusta

b juuksuri eriala 

õppekava ülesehitust, 

tunneb õppe- ja 

praktikakorraldusega 

seonduvaid kohustusi, 

1.Eriala tutvustus 

2.Sissejuhatus kooliellu 

ja juuksuri erialasse. 

3.Kooli  

õppekorralduseeskiri 

4.Juuksuri 

kutsestandard tase 4 

5.Iluteeninduse kooli 

õppekava 

6.Kooli õppekorralduse 

eeskiri 

A-8t 

P-2t 

I-0t 



seonduvaid kohustusi, 

võimalusi ja õigusi. 

-Selgitab kooli 

õppetöökorraldus-

eeskirja alusel oma 

kohustusi ja õigusi 

õppetöös osalemisel. 

-Leiab internetist 

juuksuri kutse 

omistamisega 

seonduvat 

informatsiooni ja 

kirjeldab kehtiva 

kutsestandardi põhjal 

iluteenindaja profiili 

ning töö iseloomu 

-Leiab tööülesandest 

lähtuvalt infot  

tööjõuturul 

pakutavatest juuksuri 

töökohtadest, milliste 

oskustega juuksurit 

tööjõuturg vajab, 

kasutab selleks 

erinevaid infoallikaid. 

-Koostab õppekäigu 

järgselt tööülesansedest 

lähtuvalt ülevaate 

juuksuritöö iseloomust 

ja töökeskkonnast, toob 

välja oma seisukoha 

juuksuri töö plussidest 

ja miinustest. 

- Koostab tööülesandest 

lähtuvalt ülevaate 

juuksuritöö 

kujunemisest ja 

iseloomulikest 

võimalusi ja õigusi 

• HÜ3.Selgitab 

oma kohustusi ja õigusi 

õppetöös osalemisel 

• HÜ4.Leiab 

Internetist juuksuri 

kutsestandardi ja 

kirjeldab selle põhjal 

iluteenindaja profiili ning 

töö iseloomu. 

HÜ5.Rühmatöö etteantud 

ülesande põhjal teemal: 

Juuksuri kutse ja 

kutsetaseme tõstmise 

võimalused. 

2. Omab ülevaadet 

juuksuri erialal 

tööjõuturul 

toimuvast 

loeng, õppekäik HÜ1.Leiab tööülesandest 

lähtuvalt ilusalongide 

analüüsis infot 

tööjõuturul pakutavatest 

juuksuri töökohtadest, 

milliste oskustega 

juuksurit tööjõuturg 

vajab, kasutab selleks 

erinevaid infoallikaid 

1.Ilusalongi  

töökorraldus 

2.Iluteenust pakkuvad 

salongid, töökojad 

3.FIE ja OÜ 

A-4t 

P-4t 

I-2t 

3. Mõtestab õpitava 

eriala töö iseloomu- 

ja ilusalongide 

töökeskonna eripära 

õppekäik HÜ1.Kirjeldab 

tööülesandest lähtuvalt 

juuksuri töö iseloomu ja 

töökeskkonda, tuues 

välja juuksuri töö 

plussid ja miinused 

HÜ2.Koostab ja esitleb, 

juhendi alusel, korrektses 

eesti keeles, kahe 

ilusalongi analüüsi 

1.Nõuded ilusalongile 

2.Töövahendite 

desinfitseerimine 

3.Seadmed 

4.Koristamine 

A-4t 

P-4t 

I-2t 

Lõimitud õppeained:eesti keel 

4. Tunneb 

ülevaatlikult 

juuksuritöö ajalugu 

loeng, vestlus HÜ1.Koostab ja 

vormistab, tööülesandest 

ja õigekirjareeglistest 

1.Juuksuritöö ajalugu ja 

areng 

2.Juuksuritöö ajalooline 

A-4t 



ja arengutrende moesuundadest läbi 

aegade. 

lähtuvalt, referaadi 

teemal: iluteeninduse 

areng ja ajalooline 

kujunemine. 

kujunemine ja 

arenemine 

3.Referaatide  

koostamise nõuded. 

P-3t 

I-2t 

Lõimitud õppeained:eesti keel, ajalugu 

 

 

Iseseisev töö 

1. Koostab juhendi alusel referaadi teemal: iluteeninduse areng ja ajalooline kujunemine. Käsitleb iluteenuseid 

pakkuva ettevõtluse arengut vähemalt viimase 2 saj vältel. (ÕV 4)  

2.Õppekäigujärgselt koostab juhendi alusel kahe vabalt valitud ilusalongi analüüsi, tuues välja oma nägemuse 

ja esitleb korrektses õppekeeles, vormistatab vastavalt referaadi koostamise nõuetele. (ÕV3) 

Praktika puudub 

Hindamine mitteeristav 

Hindekriteeriumid - 

 

 

Mooduli kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

1.Sooritab rühmatöös etteantud ülesande l teemal "Juuksuri kutse ja kutsetaseme tõstmise võimalused" 

(ÕV1).  

2.Juhendi alusel koostab ja esitleb referaadi teemal: Iluteeninduse areng ja ajalooline kujunemine (ÕV 4). 

3.Koostab ja esitleb juhendi alusel ilusalongide analüüsi (ÕV 2, 3). 

Hindamismeetodid Rühmatöö, referaat, analüüs, iseseisev töö 

 

Õppematerjalid 

Juuksurite kutsestandard IV, ilu ja isikuteenuse nõuded, kutseeksami hindamiskriteeriumid, kooli sisekorra 

eeskirjad. 

 

 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 

 

2 

Klienditeeninduse 

alused 

1,5 EKAP 

39t 

Auditoorne töö  12t 

Praktiline töö   13t 

Iseseisev töö    6t 

Lõimitud ained  8t 

Marina Kulkova 

Natalja Jakovleva 

Irina Orlova 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab ja väärtustab kliendikeskset teenindust ning enda kui 

klienditeenindaja rolli, lähtub teenindamisel eetika- ning konfidentsiaalsuse põhimõtetest. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid Mooduli teemad ja Maht tundides auditoorne, praktiline 



(ÕV)  (HK) 

 
(ÕM) ja-ülesanded  

(HÜ) ja iseseisev 

töö 

alateemad (MT) ja iseseisev töö  

(A, P, I) ja lõimitud õppeained 

1. Teab 

suhtlemise 

erinevaid viise ja 

mõistab nende 

kasutamist 

kliendikeskses 

teeninduses ja 

enda rolli selles 

-nimetab vähemalt 3 

erinevat suhtlemise 

viisi, kirjeldab nende 

erinevusi, toob näiteid 

-kirjeldab ja analüüsib 

näite põhjal enda kui 

teenindaja käitumise 

positiivset ja 

negatiivset mõju 

kliendi 

teenindamisel. 

lahendab 

situatsioonülesandena 

tellimuse vastuvõtmist 

telefoni teel, ka inglise 

keeles, selgitab 

telefonisuhtluse 

põhimõtteid.kirjeldab 

ülesande alusel 

erinevate sihtgruppide 

teeninduse iseärasusi, 

toob näiteid 

- nimetab ülesande 

alusel aspektid, mis 

loovad salongis 

meeldiva 

töökeskkonna, 

kirjeldab meeskonnatöö 

põhimõtteid, toob 

näiteid -kirjeldab ja 

analüüsib näite põhjal 

enda rolli salongi 

töökollektiivis 

loeng, rühmatöö, 

paaritöö, rühmatöö, 

situatsioonülesanne, 

rollimäng, 

diskussioon. 

HÜ1.Nimetab 

vähemalt 3 erinevat 

suhtlemise viisi,  

kirjeldab nende 

erinevusi, toob 

näiteid 

HÜ2.Kirjeldab  ja 

analüüsib näite 

põhjal enda kui 

teenindaja 

käitumise 

positiivset ja 

negatiivset mõju 

kliendi 

teenindamisel 

HÜ3.Lahendab 

situatsioon- 

ülesandena 

tellimuse 

vastuvõtmist 

telefoni teel, ka 

inglise keeles, 

selgitab  

telefonisuhtluse 

põhimõtteid 

HÜ4.Kirjeldab 

ülesandest lähtuvalt 

erinevate 

sihtgruppide 

teeninduse 

iseärasusi, toob 

näiteid 

HÜ5.Kirjeldab ja 

demonstreerib 

1.Suhtlemise erinevad 

viisid, kliendikeskne 

teenindus 

2.Suhtlemisviisid ja 

nende erinevused 

3.Teenindaja käitumise 

positiivsed ja negatiivsed 

mõjud kliendi 

teenindamisel 

4.Situatsioonülesanded, 

telefonisuhtluse 

põhimõtted 

5.Erinevate sihtgruppide 

teeninduse iseärasused 

 

A-6t 

 

P-2t 

 

I-2t 

 

Lõimitud ained: eesti keel, inglise keel 

 



-kirjeldab näite põhjal 

teenindaja rolli kontakti 

loomisel ja lõpetamisel, 

selgitab esmamulje 

tähtsust 

-kirjeldab näite põhjal 

tööpinge ja stressi 

maandamise erinevaid 

võimalusi 

-kirjeldab näite põhjal 

teenindamisest 

keeldumise põhjuseid 

-kirjeldab näite põhjal 

ebaõnnestunud 

töötulemuse 

situatsiooni, pakub 

välja klienti rahuldava 

omapoolse lahenduse. 

positiivseid ja 

negatiivseid 

käitumisviise, 

klienditeeninduses 

inglise keeles. 

HÜ6.Kasutab 

telefonivestluses 

kohaseid 

inglisekeelseid 

väljendeid. 

HÜ7.Kasutab 

kohaseid 

inglisekeelseid 

väljendeid vestluses 

kleindiga vastavalt 

kliendi eripärale. 

2. Mõistab 

meeskonnatöö 

tähtsust salongis 

positiivse 

töökeskkonna 

loomisel 

diskusioon, loeng, 

paaritöö, töö tekstiga 
HÜ1.Nimetab 

ülesande põhjal 

aspektid, mis 

loovad salongis 

meeldiva 

töökeskkonna, 

kirjeldab 

meeskonnatöö 

põhimõtteid, 

toob näiteid 

HÜ2.Kirjeldab ja 

analüüsib näite 

põhjal enda rolli 

salongi 

töökollektiivis 

HÜ3.Nimetab 

suuliselt ja 

kirjalikult 

meeldivat 

töökeskkonda 

kirjeldavaid aspekte 

1.Meeskonnatöö tähtsus 

salongis 

2.Meeldiva töökeskkonna 

loomine ja meeskonnatöö 

põhimõtted 

3.Enda rolli analüüs salongi 

töökollektiivis 

A-2t 

 

P-4t 

 

I-0t 

 

Lõimitud ained: eesti keel, inglise keel 

 



inglise keeles. 

3. Teab 

esmamulje 

loomise 

põhimõtteid ja 

mõistab nende 

tähtsust 

kliendiga 

kontakti 

loomisel 

loeng,rühmatöö, 

arutlus, rollimäng, 

situatsioon 

ülesanded, 

HÜ1.Kirjeldab 

näite põhjal 

teenindaja rolli 

kontakti loomisel ja 

lõpetamisel, 

selgitab esmamulje 

tähtsust 

HÜ2.Kasutab 

kohaseid 

inglisekeelseid 

väljendeid 

esmakohtumisel ja 

kontakti 

lõpetamisel 

kliendiga. 

1.Esmamulje loomise 

põhimõtted kliendiga 

kontakti loomisel 

2.Teenindaja roll kontakti 

loomisel, lõpetamisel ja 

esmamulje tähtsus 

A-2t 

 

P-4t 

 

I-2t 

 

Lõimitud ained: eesti keel, inglise keel 

 

4. Mõistab 

tööpinge ja 

stressi 

maandamise 

tähtsust ning 

teab erinevaid 

võimalusi nende 

vältimiseks 

juuksuri 

kutsetöös 

loeng, rollimängud, 

arutlus, paaritöö, töö 

eralaste tekstidega 

HÜ1.Kirjeldab 

näite põhjal 

tööpinge ja stressi 

maandamise 

erinevaid võimalusi 

HÜ2.Kirjeldab 

näite põhjal 

teenindamisest 

keeldumise 

põhjuseid 

HÜ3.Kirjeldab 

näite põhjal  

ebaõnnestunud 

töötulemuse 

situatsiooni, pakub 

välja klienti 

rahuldava 

omapoolse 

lahenduse 

HÜ4.Nimetab 

inglise keeles 

1.Tööpinge ja stressi 

maandamine ning 

erinevad võimalused 

nende vältimiseks 

2.Tööpinge ja stressi 

maandamise erinevad 

võimalused 

3.Teenindamise 

keeldumise põhjused,  

ebaõnnestunud 

töötulemuse 

situatsiooni 

lahendamine 

A-2t 

 

P-3t 

 

I-2t 

 

Lõimitud ained: eesti keel, inglise keel 

 



suuliselt ja 

kirjalikult stressi ja 

tööpinge 

maandamise 

võimalusi 

HÜ5.Kasutab 

teenindamisest 

keeldumiseks 

kohaseid 

inglisekeelseid 

väljendeid 

HÜ6.Kasutab 

ebaõnnestunud 

töötulemuse puhul 

kohaseid 

inglisekeelseid 

väljendeid 

omapoolse 

lahenduse 

pakkumisel 

Iseseisev töö Õpilane koostab juhendi alusel referaadi teemal: "Klientide käitumisstiilid". 

Praktika puudub 

Hindamine mitteeristav 

sh hindekriteeriumid  

puuduvad 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine 1.Sooritab juhenditest lähtuvalt praktilised tööd (kliendi märkamine, kontakti võtmine, suhtlemine vastavalt 

kliendi tüübile. Kirjeldab ja analüüsib näite põhjal enda kui teenindaja käitumise positiivset ja negatiivset 

mõju kliendi teenindamisel. 

2.Suhtleb kliendiga arusaadavalt, viisakalt, valib  sobiva teenindusalase sõnakasutuse ja  kehakeele. 

Lahendab situatsioonülesandena tellimuse vastuvõtmist teleofni teel, selgitab telefonisuhtluse 

põhimõtteid.Väljendab ennast korrektses erialases keeles. Kirjeldab erinevate sihtgruppide teeninduse 

iseärasusi ja toob näiteid. 3.Nimetab ülesande põhjal aspekte, mis loovad salongis meeldiva töökeskkonna. 

Kirjeldab ja analüüsib näite põhjal enda rolli salongi kollektiivis.Kirjeldab näite põhjal teenindaja rolli 

kontakti loomisel ja lõpetamisel, selgitab esmamulje tähtsust. Kirjeldab näite põhjal tööpinge ja stressi 

maandamise erinevaid võimalusi. 4.Kirjeldab näite põhjal teenindusest keeldumise põhjuseid)  (ÕV 1-4). 

5.Koostab ja esitab juhendi alusel referaadi teemal : "Klientide käitumisstiilid" (erivajadusega klient, nõudlik 



klient jne.) (ÕV 1,4). 

sh hindamismeetodid  

Praktiline töö,  iseseisv töö, referaat. 

õppematerjalid Sirje Scumann " Klienditeeninduse alused lihtsas keeles" 2003 

Naessen, L. Parem teenindamine. Tallinn: Avita, 2001 

Teeninduse käsiraamat. Tallinn: Äripäeva kirjastus 2005-2009 

http://juuksur.innove.ee/  peatükk 1 

 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetaja(d) 

 

3 

Juuste ja peanaha 

hoolduse alusõpe 

4,5EKAP 

117t 

Auditoorne töö  42t 

Praktiline töö   39t 

Iseseisev töö    18t 

Lõimitud ained  18t 

Marina Kulkova 

Natalja Jakovleva 

Irina Orlova 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija mõistab juuste ja peanaha hooldustoodete toimimispõhimõtteid, 

peseb ja  hooldab kliendi juukseid ja peanahka tööprotsessist sõltuvalt ning järgib kliendikeskset 

teenindust 

I ÕPPEAASTA 

Õpiväljundid (ÕV)  Hindamiskriteeriumid 

(HK) 

 

Õppemeetodid 

(ÕM) 

Hindamismeetodid 

ja-ülesanded  

(HÜ) ja iseseisev 

töö 

Mooduli teemad ja 

alateemad (MT) 

Maht tundides auditoorne, praktiline 

ja iseseisev töö  

(A, P, I) ja lõimitud õppeained 

1.Mõistab peanaha ja 

juuste ehitust, nende 

elutegevust ning 

omavahelist seost 

 

-kirjeldab joonise 

põhjal peanaha ehitust 

ja selgitab naha 

funktsioone, kasutab 

erialast sõnavara, ka 

inglise keeles 

põhjal juuksekarva 

Loeng, diskussioon, 

rollimäng. 
HÜ1.Õpilane 

kirjeldab 

tööülesandest 

lähtuvalt peanaha 

ehitust ja selgitab 

naha funktsioone. 

HÜ2.Õpilane 

kirjeldab 

1.Peanaha ja 

juuste ehitus ja 

elutegevus 

2.Peanaha ehitus 

3.Naha funktsioonid 

4.Juuksekarva ehitus 

ja kasvufaasid 

5.Juuksekarva 

 

A-15t 

 

P-0t 

 

I-0t 

 

Lõimitud ained: keemia, bioloogia, 

http://juuksur.innove.ee/


ehitust ja nimetab 

juukse kasvufaasid, 

kasutab erialast 

sõnavara, 

ka inglise keeles 

alusel juuksekarva 

keemilise koostise ja 

sillad ning selgitab 

erineval töötlusel 

toimuvaid muutusi 

juhendi alusel juukseid 

kahjustavaid põhilisi 

tegureid 

iseloomustab juhendi 

alusel juuksele 

loomulikku värvust 

andvaid pigmente 

alusel erinevaid 

peanaha- ja 

juusteprobleeme, 

haigusi ning häireid ja 

kirjeldab nende 

iseloomulikke 

tunnusjooni ja 

tekitajaid 

alusel juuste ja peanaha 

ja hooldustoodete 

põhilisi koostisosasid ja 

toimimispõhimõtteid 

ning klassifitseerib 

tooteid, koostab toodete 

loetelu inglise keeles 

tööülesandest 

lähtuvalt 

juuksekarva ehitust 

ja nimetab juukse 

kasvufaasid. 

HÜ3.Õpilane 

nimetab juhendi 

alusel juuksekarva 

keemilised 

koostisosad ja -

sillad ning selgitab 

nendega toimuvaid 

muutusi erinevate 

töötluste käigus. 

HÜ4.Õpilane 

loetleb ja kirjeldab 

juhendi alusel 

juukseid 

kahjustavaid 

põhilisi tegureid. 

HÜ5.Õpilane 

iseloomustab 

juhendi alusel 

naturaalsete 

pigmentide mõju 

loomulikule 

juuksevärvile. 

HÜ6.Kirjeldab 

suuliselt ja 

kirjalikult 

inglise keeles 

juuksekarva 

ehitust, naha 

funktsioone, 

juukse 

kasvufaase, 

keemiline koostis ja 

sillad 

6.Juuksekarvas 

toimuvad muutused, 

erinevate töötluste 

tegemisel 

7.Erialane sõnavara 

inglise keeles 

inglise keel, 



põhjal loodustoodete ja 

keemiliste 

hooldusvahendite mõju 

inimesele ja 

keskkonnale 

oma töö planeerimist, 

töökava koostamist ja 

eesmärki ning töö 

korraldamisega 

seonduvaid tegevusi 

põhjal juuksuritöö 

ergonoomiat 

ndab ülesande 

alusel kliendi peanaha 

ja juuste seisundit, 

määrab juukse ja 

peanaha tüübi ning 

dokumenteerib juhendi 

alusel saadud info 

kliendikaardile 

põhjal juuste ja 

peanaha hoolduse 

kvaliteeti mõjutavaid 

asjaolusid ja nimetab 

võimalikud riskid 

ülesande alusel, 

kliendile sobivad 

hooldusvahendid, 

arvestades kasutatava 

vee 

omadusi, kliendi juuste 

ja peanaha iseärasusi, 

põhjendab oma valikut 

juuksekarva 

muutusi 

töötluse käigus, 

naturaalsete 

pigmentide 

mõju 

loomulikule 

juuksevärvile 

HÜ7.Õpilane 

sooritab 

valikvastustega testi 

teemadel peanaha ja 

juuksekarva ehitus 

naha funktsioonid, 

kasvufaasid, 

juuksekarva 

keemiline koostis, 

juuksekarva sillad 

ja sidemed, 

juuksekarvas 

toimuvad 

muutused, 

2.Mõistab peanaha ja 

juuste erinevaid 

probleeme, 

haigusi ja häireid 

 

Loeng, diskussioon, 

rühmatöö 
HÜ1.Õpilane 

täidab töölehe ja 

selgitab, juhendi 

alusel erinevaid 

peanaha ja juuste 

probleeme, 

haigusi ning 

häireid ja 

kirjeldab nende 

iseloomulikke 

tunnusjooni ja 

tekitajaid. 

 

• 1.Peanaha ja juuste 

probleemid, 

haigused ja häired 

• 2.Juukseid 

kahjustavad tegurid 

• 3.Juuksekarva 

loomulikud 

pigmendid 

• 4.Peanaha 

probleemid, 

haigused, häired 

ning nende tekitajad 

ja tunnused 

• 5.Juuste 

probleemid, 

A-15t 

 

P-0t 

 

I-2t 

 

Lõimitud ained: bioloogia 



alusel juuksed ja 

peanaha ning teeb pea 

massaaži, kasutades 

ergonoomilisi 

töövõtteid 

tööle ja koostab juhendi 

alusel eneseanalüüsi 

sisaldava kokkuvõtte 

juhendamisel klienti 

juustehooldustoodete 

valimisel ja kodusel 

kastutamisel 

situatsioonülesandest 

lähtuvalt, järgib eetika- 

ning konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid 

alusel ette töökoha, 

arvestades tööohutuse-, 

hügieeni- ja 

keskkonnahoiu 

nõudeid, 

hoiab oma töökoha 

töötamisel ja töö 

lõppedes korras 

alusel ergonoomiliste 

harjutuste mõju 

erinevatele 

lihasgruppidele ja 

töövõimele, toob 

näiteid 

haigused, häired 

ning nende tekitajad 

ja 

tunnused 

 

3.Omab ülevaadet 

erinevatest juuste ja 

peanaha 

hooldustoodetest, nende 

koostisest ja 

toimimispõhimõtetest, 

rakendab omandatud 

teoreetilisi teadmisi 

praktilises töös 

Loeng, 

demonstratsioon,näi- 

distööd, 

harjutustööd, 

praktilised tööd, 

mõistekaardi 

koostamine, 

ajurünnak, töö 

tekstiga. 

• HÜ1. 

Õpilane nimetab 

juhendi alusel 

peanaha ja 

hooldustoote 

põhilisi 

koostisosasid, 

toimimise 

põhimõtteid ja 

klassifitseerib 

tooted, koostab 

ingliskeelse toodete 

loetelu. 

• HÜ2.Õpilane 

selgitab 

tööülesandest 

lähtuvalt 

loodustoodete ja 

keemiliste 

hooldusvahendite 

mõju inimesele ja 

keskkonnale, toob 

näiteid. 

• HÜ3.Õpilane 

selgitab šampooni 

koostist: 

(pindaktiivseid, 

paksendajaid, 

konservante) 

• HÜ4.Koostab 

inglisekeelse 

toodete loetelu. 

• 1.Peanaha ja juuste 

hooldustooted 

• 2.Peanaha ja juuste 

hooldustoodete 

koostisosad ja 

toimimispõhimõtted 

• 3.Loodustoodete ja 

keemiliste 

hooldustoodete mõju 

inimesele ja 

keskkonnale 

• 4.Silikoonide 

koosseis ja nende 

mõju juukse 

struktuurile 

5.Erialane sõnavara 

inglise keeles 

A-8t 

 

P-0t 

 

I-6t 

 

Lõimitud ained: inglise keel, keemia 



• HÜ5.Klassifitseeri

b tooted 

koostisosade ja 

toimimispõhimõtete 

järgi inglise keeles. 

HÜ6.Kirjeldab 

suuliselt ja 

kirjalikult inglise 

keeles toodete mõju 

inimesele ja 

keskkonnale. 

4. mõistab töökava 

koostamise eesmärki, 

koostab 

töökava lähtuvalt 

kliendi peanaha ja 

juuste 

iseärasustest ning 

järgnevast töötluse 

spetsiifikast 

Rühmatöö, 

demonstratsioon, 

harjutuslehed, 

praktilised tööd, 

loeng, paaritöö. 

• HÜ1. 

Õpilane selgitab 

korrektses eesti 

keeles 

tööülesandest 

lähtuvalt töö 

planeerimise ja 

töökava koostamise 

eesmärgi ning töö 

korraldamisega  

seonduvaid 

tegevusi, lähtudes 

töö 

ergonoomilistest 

põhimõtetest, toob 

näiteid 

• HÜ2.Õpilane 

hindab 

tööülesandest 

lähtuvalt, kliendi 

peanaha ja juuste 

seisundit, määrab 

juukse ja peanaha 

tüübi ning 

dokumenteerib 

saadud info 

• 1.Töökava 

koostamine 

• 2.Töö 

planeerimine 

töökava 

koostamisel 

• 3.Juuksuritöö 

ergonoomia 

• 4.Peanaha ja 

juuste seisundi 

hindamine 

5.Juukse ja 

peanaha tüübid 

A-4t 

 

P-6t 

 

I-2t 

 

Lõimitud ained: eesti keel-2t,kehaline 

kasvatus, bioloogia 



kliendikaardile 

HÜ3.Õpilane 

nimetab  juhendi 

alusel juuste ja 

peanaha hoolduse 

kvaliteeti 

mõjutavaid ning 

segavaid asjaolusid 

ja riske, toob 

näiteid. 

5. peseb ja hooldab 

kliendi peanahka ning 

juukseid, 

soovitab kliendile 

juuksehooldusvahendeid 

koduseks 

juuste hoolduseks, 

järgib kliendikeskset 

teenindust 

Demonstratsioon, 

praktilised tööd, 

eneseanalüüs 

• HÜ1. 
Õpilane valib 

iseseisvalt, 

tööülesandest 

lähtuvalt, kliendile 

sobivad 

hooldusvahendid 

arvestades vee 

omadusi, kliendi 

juuste ja peanaha 

iseärasusi ning 

põhjendab  oma 

valikut 

• HÜ2.Õpilane 

teostab 

tööülesandest 

lähtuvalt juuste ja 

peanaha pesemise, 

kasutab peanaha 

hooldamisel 

sobivaid massaaži 

ja ergonoomilisi 

töövõtteid 

HÜ3.Õpilane annab 

hinnangu oma tööle 

ja täidab 

tööülesandest 

• 1.Peanaha ja 

juuste pesemine ja 

hooldamine 

• 2.Juuste ja 

peanaha hoolduse 

kvaliteeti 

mõjutavad asjaolud 

ja riskid 

3.Hooldusvahendite 

valik 

A-0t 

 

P-10t 

 

I-6t 

 

Lõimitud ained: - 



lähtuvalt 

eneseanalüüsi 

sisaldava 

kokkuvõtte 

HÜ4.Õpilane 

nõustab 

juhendamisel klienti 

koduhooldustoodete 

valimisel ja 

kastutamisel 

6. teenindab klienti 

järgides kliendikeskset 

teenindust, 

arvestab tööohutuse-, 

hügieeni- ja 

keskkonnanõudeid; 

rakendab tööde 

tegemisel tervist 

säästvaid ergonoomilisi 

töövõtteid 

Praktiline töö, loeng, 

arutelu, 

näitlikustamine, 

paaristöö, rühmatöö 

• HÜ1. 
Õpilane suhtleb 

kliendiga järgides  

eetika- ning 

konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid, 

kasutades 

korrektset eesti 

keelt. 

• HÜ2.Õpilane 

valmistab vastavalt 

juhendile  ette 

töökoha,  hoiab töö 

käigus ja -järel  

korras oma 

töökoha,selgitab 

tööohutuse-, 

hügieeni- ja 

keskkonnanõudeid; 

HÜ3.Õpilane 

selgitab korrektses 

eesti keeles,  

juhendi põhjal 

ergonoomiliste 

harjutuste mõju 

erinevatele 

lihasgruppidele ja 

• 1.Kliendi 

teenindamine 

ergonoomiliste 

töövõtetega, 

järgides tööohutust, 

hügieeni ja 

keskkonnanõudeid 

• 2.Juuste ja 

peanaha pesemine 

ja massaaž 

• 3.Kliendi 

nõustamine juuste 

hooldustoodete 

valimisel 

• 4.Suhtlemine 

kliendiga 

• 5.Töökoha 

ettevalmistamine ja 

korrashoid 

6.Ergonoomiliste 

harjutuste mõju 

A-0t 

 

P-23t 

 

I-2t 

 

Lõimitud ained: kehaline kasvatus, 

eesti keel-4t 



töövõimele, toob 

näiteid. 

Iseseisev töö Õpimapi koostamine juhendi alusel, mis sisaldab hooldustoodete kasutamisjuhendeid, töölehti ja 

eneseanalüüsi 

Referaadi koostamine  ja esitlemine  teemal : „Juuste ja peanaha looduslikud hooldusvahendid“ 

Praktika puudub 

Hindamine mitteeristav 

sh hindekriteeriumid  

puuduvad 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine 1. Juhendi alusel sooritatud praktilistest töödest: peanaha ja juuste seisundi hindamine, 

hooldustoodete valimine, pea pesemine ja massaaži tegemine (ÕV 3, 4,5).  

2. Lävendi tasemel sooritatud   teoreetiliste teadmiste testist teemadel: peanaha ja juuste ehitus ja 

elutegevus, naha funktsioonid, kasvufaasid, juuksekarva keemiline koostis, juuksekarva sillad ja 

sidemed, juuksekarvas toimuvad muutused, erinevate töötluste tegemisel) (ÕV 1).  

3. Juhendi alusel täidetud töölehest teemal: peanaha ja juuste probleemid ja haigused ( ÕV 2).  

4. Koostatud juhendi alusel iseseisevast tööst, õpimapist teemal: "Hooldustoodete kasutamine" ,mis 

sisaldab hooldustoodete kasutamisjuhendeid, töölehti ja eneseanalüüsi (ÕV 5).  

5. Koostatud ja esitletud referaadist teemal: „Juuste ja peanaha looduslikud hooldusvahendid“ (ÕV 3) 

sh hindamismeetodid Õpimapp, praktilised tööd, iseseisev töö, valikvastustega test, tööleht 

õppematerjalid Luoma, A., Kara, R. Ka kameleon vahetab värvi.Apollo 2001.  

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/juukseloikamise%20kasiraamaat.pdf 

http://www.juuksed.eu/tag/juuste-kasvufaasid www.derma.ee, 

http://juuksur.innove.ee/  peatükk 2 

 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli 

nimetus 

Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 

 

4 

Juuksuri 

loomingulise töö 

alused 

3EKAP 

78t 

Auditoorne töö  26t 

Praktiline töö   40t 

Iseseisev töö    12t 

Marina Kulkova 

Natalja Jakovleva 

Irina Orlova 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised vormist, värvist ja pinnatekstuurist kui 

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/juukseloikamise%20kasiraamaat.pdf
http://www.juuksed.eu/tag/juuste-kasvufaasid/
http://www.derma.ee/
http://juuksur.innove.ee/


kujunduselementidest ning rakendab neid juuksuri loomingulises töös kujunduspõhimõtetest lähtuvalt 

I ÕPPEAASTA 

Õpiväljundid 

(ÕV)  

Hindamiskriteeriumid 

(HK) 

 

Õppemeetodid 

(ÕM) 

Hindamismeetodid 

ja-ülesanded  

(HÜ) ja iseseisev töö 

Mooduli teemad ja alateemad 

(MT) 

Maht tundides auditoorne, 

praktiline ja iseseisev töö  

(A, P, I) ja lõimitud õppeained 

1.Mõistab, leiab 

ning seostab 

sarnasusi 

geomeetriliste 

kujundite ja 

inimese kui terviku 

ning ümbritseva 

keskkonna vahel  

-nimetab ja 

iseloomustab juhendi 

alusel inimese kui 

terviku ning ümbritseva 

keskkonna sarnasusi 

geomeetriliste 

kujunditega, toob 

näiteid 

alusel näo-, pea- ja 

kehakujusid, võttes 

aluseks geomeetrilised 

kujundid, nende 

omadused ning inimese 

proportsioonid 

alusel näokujule 

proportsionaalselt 

sobivaid soengu ja 

habeme kujusid ning 

selgitab 

oma valikuid 

alusel erinevatele näo-

ja peakujudele sobivaid 

soengu- ja 

lõikuskujusid, 

arvestades inimese kui 

terviku 

proportsioonidega 

rühmatöö, 

analüüs 
HÜ1.Õpilane 

analüüsib 

visuaalselt viie 

erineva 

geomeetrilise vormi  

sarnasusi ( ring, 

ruut, ristkülik, 

kolmnurk ja ovaal) 

inimese kui 

tervikuga ning 

kirjalikult 

nimetanud ja 

pildilises vormis 

vormistanud oma 

analüüsi ühel A4 

formaadis 

leheküljel. 

HÜ2.Õpilane 

analüüsib visuaalselt 

viie erineva 

geomeetrilise vormi ( 

ring, ruut, ristkülik, 

kolmnurk ja ovaal)  

sarnasusi ümbritseva 

keskkonnaga ning 

kirjalikult nimetanud 

ja vormistanud ühe 

ülevaatliku lehekülje 

pildimaterjali iga 

1. Sarnasused geomeetriliste 

kujundite ja inimese kui terviku 

ning ümbritseva keskkonna vahel. 

2.Inimese keha, pea ja näokujude 

visandamine võttes aluseks 

geomeetrilised kujundid, nende 

omadused ja inimese 

proportsioonid 

 

A-14t 

 

P-0t 

 

I-0t 

 

Lõimitud ained: kunst, 



alusel värviringi 

kolmest põhivärvist, 

lähtudes 

värviõpetuslikust 

taustast ning 

selgitab värviringi 

koostamise põhimõtteid 

alusel värvi 

subjektiivseid omadusi 

ja selgitab nende mõju 

inimesele, toob näiteid 

iseloomustab ülesande 

alusel erinevaid 

pinnatekstuure ja leiab 

sarnasusi inimese kui 

terviku ning ümbritseva 

keskkonnaga, toob 

näiteid 

alusel erineva 

pinnatekstuuriga 

juukselõikuseid ja 

soenguid 

põhjal valguse 

peegeldumist erinevatel 

pinnatekstuuridel 

alusel 

kujunduselementide 

vaheldumist, 

kordumist, kulgemist ja 

kontrasti 

käsitletava vormi 

kohta. Ühel leheküljel 

on vähemalt kuus 

näidet 

2. teab erinevaid 

näo-, pea- ja 

kehakujusid ning 

nende 

omavahelisi 

proportsioone, 

rakendab 

omandatud 

teoreetilisi teadmisi 

praktilises töös 

näitlikustamine, 

töölehed, juhendi 

alusel 

lahendatavad 

ülesanded, 

praktiline töö 

HÜ1. Õpilane 

visandab  6 erinevat 

näo-, pea- ja 

kehakuju võttes 

aluseks 

geomeetrilised 

kujundid, nende 

omadused ning 

inimese 

proportsioonid. 

HÜ2.Õpilane 

visandab  nendele 

erinevatele näo-ja 

peakujudele 

sobivaid soengu-  

ja lõikuskujusid, 

arvestades 

inimese kui 

terviku 

proportsioonidega. 

HÜ3.Õpilane 

visandab  lisaks ka 

alternatiivseid 

soengu/ habeme 

kujusid, mis ühele 

või teisele tüübile 

võiks sobida ning 

põhjendab oma 

valikuid kirjalikult 

 

1. Proportsiooniõpetus. 

2.Erinevad näo-, pea- ja 

kehakujud ning nende 

omavahelised proportsioonid. 

3.Soengu proportsioon ja sobivus 

erinevatele näokujudele 

arvestades inimese kui terviku 

proportsioonidega. 

4.Erinevad habeme kujud ja nende 

sobivus näokujudega. 

A-0t 

 

P-0t 

 

I-2t 

 

Lõimitud ained: kunst 



3. mõistab aine 

värvilisust lähtuvalt 

füüsikalisest ja 

värviõpetuslikust 

taustast, rakendab 

omandatud 

teoreetilisi teadmisi 

praktilises töös 

 

ülesande alusel fotodel 

või väljalõigetel 

kasutatud 

kujunduspõhimõtteid, 

toob näiteid 

alusel väljalõigetest või 

fotodest kollaaži ja 

esitleb seda 

ülesande alusel 

erinevatele ajastutele 

iseloomulikke 

kujunduselemente, toob 

näiteid 

ajaloolisi juuksemoode, 

toob näiteid, kasutades 

internetipõhiseid 

otsingusüsteeme 

 

Vestlus, 

näitlikustamine, 

analüüs, 

töölehed, juhendi 

alusel 

lahendatavad 

ülesanded. 

HÜ1. Õpilane 

koostab ülesandest 

lähtuvalt värviringi 

kolmest 

põhivärvist, 

lähtudes 

värviõpetuslikust 

taustast ning 

selgitab kirjalikult 

juhendi alusel 

värviringi 

koostamise 

põhimõtteid. 

HÜ2.Õpilane nimetab 

juhendi alusel värvi 

subjektiivseid 

omadusi ( neljas 

erinevas tajumise 

skaalas) ja selgitab 

nende mõju 

inimesele, toob 

näiteid selle kohta, 

kuidas juuksuritöös 

saab värvi 

subjektiivseid 

omadusi ära kasutada. 

 

1. Aine värvilisus lähtuvalt 

füüsikalisest ja värviõpetuslikust 

taustast. 

2.Valgus ja värv.Spektrivärvid. 

3.Järelpildiefekt ehk 

suksessiivefekt. 

4.Põhivärvid.Primaarvärvid. 

Sekundaarvärvid. 

5.Värviring. 

6.Värvi 4 omadust 

7.Kromaatilised värvid. 

Akromaatilised värvid. 

Komplementaarvärvid. 

8.Värvikontrastid.  

9.Värvi subjektiivsed omadused ja 

nende mõju inimesele. 

A-8t 

 

P-0t 

 

I-2t 

 

Lõimitud ained: eesti keel, 

kunst 

4. mõistab ja 

seostab erinevaid 

pinnatekstuure 

inimese 

kui tervikuga ning 

ümbritseva 

keskkonnaga 

 

Vestlus, 

näitlikustamine, 

analüüs, 

töölehed, juhendi 

alusel 

lahendatavad 

ülesanded. 

• HÜ1. Õpilane 

nimetab ja 

iseloomustab 

ülesandest lähtuvalt 

kolme erinevat 

pinnatekstuuri ja 

leiab sarnasusi 

inimese kui 

tervikuga, toob 

1. Erinevad pinnatekstuurid: 

Tasane, ebatasane ja nende 

kombinatsioonid. 

2.Erinevate pinnatekstuuride 

sarnasused inimese kui terviku 

ning ümbritseva keskkonnaga. 

3.Erineva pinnatekstuuriga 

juukselõikused ja soengud. 

A-4t 

 

P-10t 

 

I-2t 

 

Lõimitud ained: eesti keel, 

kunst 



näiteid pildilisel 

kujul. 

• HÜ2.Õpilane 

leiab sarnasusi kolme 

erineva 

pinnatekstuuri kohta 

ümbritseva 

keskkonnaga, toob 

näiteid pildilisel 

kujul. 

• HÜ3.Õpilane 

joonistab ülesandest 

lähtuvalt kolme 

erineva 

pinnatekstuuriga 

juukselõikuseid ja 

soenguid 

 

5. mõistab 

erinevate 

pinnatekstuuride 

mõju valguse 

peegeldumisele 

 

Näitlikustamine, 

analüüs 

HÜ1. Õpilane 

kirjeldab ja selgitab 

juhendi alusel  

pildiliste näidete 

põhjal valguse 

peegeldumist 

kolmel erineval 

pinnatekstuuril. 

• HÜ2.Toob 

näiteid selle kohta 

kuidas valguse 

peegeldumine  

puudutab  

juuksuritööd 

 

1. Valgus ja vari. Omavari. 

Alusvari. 

2.Peegeldus ehk refleks. 

3.Läige. Pooltoon. Pooltumedad 

toonid. 

4.Reflekteeritud omavari. 

Langev vari ehk tumedad toonid. 

5.Valguse neeldumine ja 

valgusallika kaugus. 

6.Kolm erinevat peegelduse liiki: 

peegeldus horisontaalsel, 

vertikaalsel ja kaldpinnal. 

Vastupeegeldus. 

7.Erinevate pinnatekstuuride 

mõju valguse peegeldumisele. 

8.Valguse peegeldumise seosed 

• juuksuritööga 

•  

A-0t 

 

P-10t 

 

I-2t 

 

Lõimitud ained: eesti keel 



 

6. mõistab 

kujunduselementide 

värvi, vormi ja 

pinnatekstuuri 

kasutamise 

põhimõtteid, 

rakendab 

omandatud 

teoreetilisi teadmisi 

praktilistes töödes 

 

Paaritöö, 

rühmatöö, 

arutlus, esitlus, 

loeng 

HÜ1. Õpilane 

iseloomustab 

ülesandest 

lähtuvalt juhendi 

põhjal erinevatele 

ajastutele 

iseloomulikke 

kujunduselemente, 

toob näiteid. 

HÜ2.Õpilane leiab  

ülesandest lähtuvalt 

juhendi põhjal 

ajaloolisi 

juuksemoode, toob 

näiteid, kasutades 

internetipõhiseid  

otsingusüsteeme, toob 

näiteid. 

1.Soengute kujundamise ajalugu: 

Egiptus. Süüria ja Babüloonia. 

Vana- Kreeka. Vana-Rooma. 

2.Keskaeg: Euroopa V – XV 

sajand. Itaalia V-XV sajand. 

3.Euroopa XVI sajandil - 

Prantsusmaa, Inglismaa ja 

Hispaania. 

4.Euroopa XVII sajandil (Barokk) 

–Prantsusmaa, Inglismaa, 

Holland. 5 .Euroopa XVIII 

sajand (Rokokoo) – 

Prantsusmaa, Inglismaa, 

Saksamaa.  

6 . XIX sajand – Ampiir, 

Biidermeier  - Prantsusmaa 

7.Erinevate rahvaste soengud: 

Venemaa, Aafrika, Indiaanlased, 

India, Jaapan. 

8.XX-XXI sajand -

Konstruktivism 

• 9.Kujunduselementide 

kasutamine juuksemoes eri 

ajastutel 

A-0t 

 

P-10t 

 

I-2t 

 

Lõimitud ained: eesti keel-

4t,kunst 

7. teab juuksemoes 

kujunduselementide 

kasutamist eri 

ajastutel, rakendab 

omandatud 

teoreetilisi teadmisi 

loomingulistes 

töödes 

Paaristöö, 

rühmatöö, 

arutlus, esitlus 

• HÜ1. Õpilane 

joonistab ülesandest 

lähtuvalt 

kujunduselementide 

vaheldumist, 

kordumist, kulgemist 

ja kontrasti. 

• HÜ2.Õpilane 

leiab ja rühmitab 

ülesandest lähtuvalt 

• 1.Modelleerimise alused: Stiil, 

mood, kompositsioon. 

• 2.Kujunduselementide värvi, 

vormi ja pinnatekstuuri 

kasutamise põhimõtted. 

• 3.Soengu kujunduselementide 

liigitus ja kasutusviisid 

soengutes. 

-Harmoonia. 

A-0t 

 

P-10t 

 

I-2t 

 

Lõimitud ained: eesti keel-

4t,kunst 



fotodel või 

väljalõigetel 

kasutatud 

kujunduspõhimõtteid, 

toob näiteid. 

• HÜ3.Õpilane 

koostab  ülesandest 

lähtuvalt 

väljalõigetest või 

fotodest kollaaži 

kujunduspõhimõtete 

kohta ja esitleb seda 

• 4.Kujunduselementide 

vaheldumine, kordumine, 

kulgemine ja kontrast. 

• 5.Kujunduspõhimõtted. 

• 6.Erinevad stiilitüübid ja neile 

sobivad soengud. 

• 7.Stiilianalüüs 

Iseseisev töö Õpilane koostab juhendi alusel õpimapi: „Juuksuri loomingulise töö alused “ mis sisaldab järgmisi 

ülesandeid: 1 Õpimappi lisatav juhendi alusel  lahendatud  analüüsülesanne nr.1 teemal siluett ja 

vorm 

2 Õpimappi lisatav juhendi alusel lahendatud visandamisülesanne nr.2 teemal: proportsioon. 3 Õpimappi 

lisatav juhendi alusel lahendatud ülesanne nr.3 teemal: värv. 4 Õpimappi lisatav  juhendi alusel 

lahendatud ülesanne nr.4 teemal: pinnatekstuur. 5 Õpimappi lisatav ülesanne nr.5 teemal:  valguse 

peegeldumine . 6 Õpimapi ülesanne nr. 6  teemal: erinevad stiilitüübid ja  neile sobivad soengud. 7 

Õpimappi lisatav ülesanne nr.7 teemal: kujunduspõhimõtted 8 Õpimappi lisatav ülesanne nr.8 

kujunduselemendid ajaloolistes soengutes. (ÕV 1-7) 

Õpimapp koosneb erinevate stiilitüüpide ja neile sobivate soengute tutvustusest. Tutvustatav materjal 

illustreerida piltidega internetist või ajakirjadest.  Igale stiilitüübile  pühendada üks lehekülg ning sellele 

stiilitüübile sobilike soengute kohta samuti üks lehekülg. Stiilitüübid, mida käsitletakse on: Klassikaline-, 

dramaatiline-, sportlik-, romantiline-, nooruslik-,  boheemlaslik- , urbanistlik, seksikas stiilitüüp 

Praktika puudub 

Hindamine mitteeristav 

sh hindekriteeriumid  

puuduvad 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Õigeaegselt ja juhendi alusel koostatud õpimapi ettekandmine 

 

sh hindamismeetodid õpiülesanded, iseseisev töö- õpimapp 

õppematerjalid Berghult, J. (2003) Stiili liigiid: leia oma stiil. Tallinn: Koolibri 

Estel Academy (2012) Азбука причёски от А до Я. Sankt-Peterburg: Estel Professional Franke, 

G. ja Tölke, A. (1976) Lehrbuch für Friseure. Leipzig: VEB Fachbuchverlag Henderson, S. (1991) 

Basic hairdressing. England: Stanley Thornes Ltd  HYPERLINK "http://www.hairstyle.com/" 

http://www.hairstyle.com/


HYPERLINK "http://www.hairstyle.com/" HYPERLINK "http://www.hairstyle.com/" 

HYPERLINK "http://www.hairstyle.com/" HYPERLINK "http://www.hairstyle.com/" 

HYPERLINK "http://www.hairstyle.com/" HYPERLINK 

"http://www.hairstyle.com/"www.hairstyle.com http://iluguru.wordpress.com Iluguru ajalooblog 

Kiikeri, P. ja Laakso, M. (2012) Kampaukset. Helsinki: Sanoma Pro Oy Luoma, T. ja 

Oksman, M. (2011) Hiukset. Helsinki: WSOYpro Oy  Lühr, G. (1997) Zeichnen ja 

Gestalten. Norra: Vollmer GmbH Co 

Mulvey, K. ja Richards, M. (2000) Meie sajandi iluideaalid: naiste imago 1890-1990. Tallinn: Varrak 

Sidaway, I. Ja Hoggett, S. (2006) Joonistamise meistriklass. Estonia: Egmont 

Sinisukk (2006) Täielik portreemaalimise kursus. Tallinn: Sinisukk 

Tiro, T. ja Sulbu, M. (1992) Soengukunsti ajalugu. Tallinn: Eesti õppekirjanduse keskus 

http://juuksur.innove.ee/  peatükk 7 

 

 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 

 

5 

Juuste, habemete ja 

vuntside lõikamine 

16EKAP 

416t 

Auditoorne töö  95t 

Praktiline töö   214t 

Iseseisev töö    63t 

                                                    Lõimitud ained  44t 

Marina 

Kulkova 

Natalja 

Jakovleva 

Irina Orlova 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse,et õppija lõikab juukseid, habet ja vuntse lähtuvalt kliendi vajadustest, soovidest 

Õpiväljundid 

(ÕV)  

Hindamiskriteeriu

mid (HK) 

 

Õppemeeto

did (ÕM) 

Hindamismeetodid ja-ülesanded 

(HÜ) ja iseseisev töö 

Mooduli teemad ja alateemad 

(MT) 

Maht 

tundides 

auditoorne, 

praktiline ja 

iseseisev töö  

(A, P, I) ja 

lõimitud 

õppeained 

http://www.hairstyle.com/
http://www.hairstyle.com/
http://www.hairstyle.com/
http://www.hairstyle.com/
http://iluguru.wordpress.com/
http://juuksur.innove.ee/


I ÕPPEAASTA 152t 

1. teab juuste 

lõikuse nelja 

põhivormi 

tunnuseid, 

rakendab 

omandatud 

teoreetilisi 

teadmisi 

juuksuri 

kutsealases töös 

  

-kirjeldab juhendi 

alusel juuste 

lõikuse nelja 

põhivormi 

tunnuseid, 

kasutades erialast 

sõnavara ka 

inglise keeles 

alusel näiteid juuste 

lõikuste nelja 

põhivormi kohta 

alusel töö 

planeerimise 

eesmärgi ning 

selgitab töö 

planeerimise ja 

korraldamisega 

seonduvaid 

tegevusi, lähtudes 

töö 

ergonoomilistest 

vajadustest 

alusel juuste, 

habeme ja vuntside 

lõikuste kvaliteeti 

segavaid asjaolusid 

ja riske, toob 

näiteid 

alusel nelja 

põhivormi 

lõikusjoonised 

 

Praktilised 

tööd, 

harjutustööd 

Hinne 3: 

HÜ1. Teab peast 

juukselõikuse 

põhiterminoloogiat. 

HÜ2.Käsitleb 

töövahendeid juuste 

lõikamisel. 

HÜ3.Jaotab ja eraldadb 

juuksesalke juuste 

lõikuste tegemisel. 

HÜ4.Loob seoseid 

juuste lõikuse nelja 

põhivormiga. 

HÜ5.Kirjeldab töö 

ülesandest lähtuvalt 

juukselõikuse nelja 

põhivormi  ja nende 

tunnuseid. 

HÜ6.Sooritab juhendi 

alusel neli erinevat 

praktilist tööd: 

1.massiivne lõikus, 

2.gradueeritud lõikus, 

• progressiivne e. 

kasvav järgulisus, 

• ühtlane järgulisus. 

• Vajab 

praktiliste tööde 

tegemisel  

juhendaja suulist ja 

manuaalset abi. 

 

HÜ7.Sooritab testi 

Hinne 4: 

HÜ1. Teab peast 

juukselõikuse 

põhiterminoloogi

at. 

HÜ2.Käsitleb 

töövahendeid 

juuste lõikamisel. 

HÜ3.Jaotab ja 

eraldadb juuksesalke 

juustelõikuste 

tegemisel. 

HÜ4.Loob seoseid 

juuste lõikuse 

nelja põhivormiga. 

HÜ5.Kirjeldab 

tööülessandest 

lähtuvalt 

juukselõikuse nelja 

põhivormi  ja 

nende tunnuseid. 

HÜ6.Sooritab 

juhendi alusel neli 

erinevat praktilist 

tööd: 1.massiivne 

lõikus, 

2.gradueeritud 

lõikus, 

• progressiivne e. 

kasvav 

järgulisus, 

• ühtlane järgulisus. 

• -Vajab 

Hinne 5: 

HÜ1. Teab 

peast 

juukselõikuse 

põhiterminoloo

giat. 

HÜ2.Käsitleb 

töövahendeid 

juuste 

lõikamisel. 

HÜ3Jaotab ja 

eraldadb 

juuksesalke juuste 

lõikuste 

tegemisel. 

HÜ4.Loob 

seoseid juuste 

lõikuse nelja 

põhivormiga. 

HÜ5.Kirjeldab 

tööülessandest 

lähtuvalt 

juukselõikuse 

nelja põhivormi  

ja nende 

tunnuseid. 

HÜ6.Sooritab 

juhendi alusel 

neli erinevat 

praktilist tööd: 

1.massiivne 

lõikus, 

2.gradueeritud 

1. Eelteadmised 

juukselõikuseks 

2.Terminoloogia 

3.Pea anatoomiline- 

ja juukse kasvuala 

jaotus 

4.Kääride ja kammi hoid 

lõikamisel 

5.Juuksuri keha ja 

kliendi pea asend 

juukse lõikamisel 

6.Jaotused ja 

juuksesalgu 

eraldamise jooned 

juuste lõikamisel 

7.Horisontaal, 

diagonaal, vertikaal. 

8.Juukselõikuse 

põhivormid 

9.Ruumilised kehad 

lõikusvormide 

kindlaks tegemisel 

10.Tasandilised 

kujundid (ruut, 

ristkülik, kolmnurk, 

trapets, romb, ring, 

poolring, poolkuu, 

ovaal) lõikusvormide 

tunnustes 

11.Vektorid ja 

nendevahelised 

nurgad 

lõikusvormide 

puhul 

 

A-35t 

 

P-80t 

 

I-23t 

 

Lõimitud 

ained: 

Inglise keel 

4t, 

matemaati

ka 4t, eesti 

keel 4t, 

kehaline 

kasvatus 2t 



alusel neljast 

põhivormist 

kombineeritud 

lõikusjoonised 

alusel või enda 

koostatud joonise 

põhjal erineva 

pikkuse ja 

tekstuuriga 

juukseid, 

kasutades 

juukselõikuseks 

sobivaid 

töövahendeid ja 

põhjendab oma 

valikut 

alusel erineva 

pikkuse ja 

tekstuuriga 

habemeid ja vuntse, 

kasutades lõikuseks 

sobivaid 

töövahendeid ja 

põhjendab oma 

valikut 

järgides eetika ning 

konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid 

juhendi põhjal ette 

töökoha, hoiab 

töötamisel ja töö 

lõppedes korras 

oma töökoha, 

küsimustele nelja 

juukselõikuse põhivormi 

tunnuste kohta ( 

massiivne, gradueeritud, 

progressiivne ja ühtlane 

lõikusvorm). 

HÜ8.Kasutab suuliselt 

ja kirjalikult asjakohast 

ning korrektset 

juukselõikuse alast 

inglisekeelset sõnavara 

vastavalt oma 

keeletasemele. 

HÜ9.Eristab ruumilisi 

kehi ja 

kujunduselemente 

erinevatel 

lõikusvormidel. 

HÜ10.Teeb kindlaks 

juuksesalgu 

tõstenurgad 

 

praktiliste tööde 

tegemisel  

juhendaja 

suulist abi. 

HÜ7.Sooritab testi 

küsimustele nelja 

juukselõikuse 

põhivormi tunnuste 

kohta ( massiivne, 

gradueeritud, 

progressiivne ja 

ühtlane lõikusvorm). 

HÜ8Kasutab 

suuliselt ja kirjalikult 

asjakohast ning 

korrektset 

juukselõikuse alast 

inglisekeelset 

sõnavara vastavalt 

oma 

keeletasemele. 

HÜ9.Eristab 

ruumilisi kehi ja   

kujunduselemente 

erinevatel 

lõikusvormidel. 

HÜ10.Teeb 

kindlaks 

juuksesalgu 

tõstenurgad. 

HÜ11.Kasutab 

ergonoomilisi 

töövõtteid juuste 

lõikamisel 

lõikus, 

• progressiivne 

e. kasvav 

järgulisus, 

• ühtlane 

järgulisus. 

• Sooritab 

praktilisi töid 

iseseisvalt ei vaja 

juhendaja abi. 

 

 

HÜ7.Sooritab testi  

küsimustele nelja 

juukselõikuse 

põhivormi 

tunnuste kohta ( 

massiivne, 

gradueeritud, 

progressiivne ja 

ühtlane 

lõikusvorm). 

HÜ8.Kasutab 

suuliselt ja 

kirjalikult 

asjakohast ning 

korrektset 

juukselõikuse 

alast 

inglisekeelset 

sõnavara 

vastavalt oma 

keeletasemele. 

HÜ9.Eristab 

ruumilisi kehi ja 

12.Juuksesalgu 

tõstenurgad (peakuju 

ja juuksesalgu vahel) 

juukselõikuste 

põhivormidel 

13. Ergonoomilised 

töövõtted juuste 

lõikamisel 

 



selgitab 

tööohutuse-, 

hügieeni- ja 

keskkonnanõudeid 

põhjal 

ergonoomiliste 

harjutuste mõju 

erinevatele 

lihasgruppidele ja 

töövõimele, toob 

näiteid 

kujunduselemen

te erinevatel 

lõikusvormidel. 

HÜ10.Teeb 

kindlaks 

juuksesalgu 

tõstenurgad 

HÜ11.Kasutab 

ergonoomilisi 

töövõtteid juuste 

lõikamisel 

II 

ÕPPEAASTA  

103t 

 

2. mõistab 

juuste, habeme 

ja vuntside 

lõikamise tööde 

planeerimist ja 

kavandamist, 

koostab vastava 

töökava 

 

Praktilised 

tööd, 

harjutustööd 

Hinne 3: 

HÜ1. Õpilane 

nimetab töö 

planeerimise 

eesmärgi ning 

selgitab töö 

planeerimise ja 

korraldamisega 

seonduvaid 

tegevusi lähtudes 

töö 

ergonoomilistest 

vajadustest. 

HÜ2.Õpilane 

nimetab juhendi 

alusel juuste, 

habeme ja vuntside 

lõikuste kvaliteeti 

segavaid 

asjaolusid ja riske. 

HÜ3.Teeb eel ja 

 Hinne 4: 

HÜ1. Õpilane 

nimetab töö 

planeerimise 

eesmärgi ning 

selgitab töö 

planeerimise ja 

korraldamisega 

seonduvaid 

tegevusi 

lähtudes töö 

ergonoomilistest 

vajadustest. 

HÜ2.Õpilane 

nimetab juhendi 

alusel juuste, 

habeme ja 

vuntside lõikuste 

kvaliteeti segavaid 

asjaolusid ja riske, 

toob näiteid. 

 Hinne 5: 

HÜ1. Õpilane nimetab 

töö planeerimise 

eesmärgi ning selgitab 

töö planeerimise ja 

korraldamisega 

seonduvaid tegevusi, 

lähtudes töö 

ergonoomilistest 

vajadustest. 

HÜ2.Õpilane nimetab 

juhendi alusel juuste, 

habeme ja vuntside 

lõikuste kvaliteeti 

segavaid asjaolusid ja 

riske, toob näiteid. 

HÜ3.Teeb iseseisvalt eel 

ja järeltöid juuste 

lõikamisel, habeme ja 

vuntside kujundamisel. 

HÜ4.Joonistab 

1. Juukselõikuse 

põhiteadmised 

2.Millega peab 

arvestama 

juukselõikuse 

tegemisel 

3.Eel- ja järeltööd juuste 

lõikamisel, habeme ja 

vuntside kujundamisel 

4.Näokujude ja 

peakujude 

joonistamine 

5.Lõikusskeemide ja 

kujundlike jooniste 

koostamine ja 

joonistamine 

6.Erinevate juuksesalgu 

tõstenurkade määramine 

juukselõikusskeemide 

koostamisel 

 

A- 13t 

 

P-47t 

 

I-16t 

 

Lõimitud 

ained: 
inglise 

keel 6t, 

matemaati

ka 9t, 

kunst 12t 



järeltöid juuste 

lõikamisel, 

habeme ja 

vuntside 

kujundamisel. 

HÜ4.Joonistab 

erinevad näo ja 

peakujud 

HÜ5.Joonistab ja 

koostab 

tööülesandest 

lähtuvalt 

juukselõikusskeemi

dele erinevaid 

pingutusnurki 

(kujundlik joonis). 

HÜ6.Kasutab 

suuliselt ja 

kirjalikult 

asjakohast ning 

korrektset 

juukselõikuse 

alast inglisekeelset 

sõnavara vastavalt 

oma 

keeletasemelep  

H Ü 7 . P raktiliste 

tööde tegemisel 

vajab juhendaja 

abi. 

HÜ3.Teeb eel- ja 

järeltöid juuste 

lõikamisel, 

habeme ja 

vuntside 

kujundamisel. 

HÜ4.Joonistab 

erinevad näo- ja 

peakujud 

HÜ5.Joonistab ja 

koostab 

tööülesandest 

lähtuvalt 

juukselõikusskeemi

dele erinevaid 

pingutusnurki 

(kujundlik joonis). 

HÜ6.Kasutab 

suuliselt ja 

kirjalikult 

asjakohast ning 

korrektset 

juukselõikuse alast 

inglisekeelset 

sõnavara vastavalt 

oma keeletasemele. 

HÜ7.Sooritab 

testi 

juustelõikuste 

põhiteadmiste 

kohta 

erinevad näo ja 

peakujud 

HÜ5.Joonistab ja koostab 

tööülesandest lähtuvalt 

juukselõikusskeemidele 

erinevaid pingutusnurki 

(kujundlik joonis). 

HÜ6.Kasutab suuliselt ja 

kirjalikult asjakohast 

ning korrektset 

juukselõikuse alast 

inglisekeelset sõnavara 

vastavalt oma 

keeletasemele. 

HÜ7.Sooritab testi 

juustelõikuste 

põhiteadmiste kohta 

 III 

ÕPPEAASTA 

161t 

Auditoorne töö 47t 

Praktiline töö 87t 

Iseseisev töö 24t 

Lõimitud ained 3t 



3. lõikab 

juukseid 

vastavalt 

koostatud 

lõikusjoonisele, 

lõikab 

habemeid ja 

vuntse, kasutab 

sobivaid  

töövahendeid, 

arvestab näo- ja 

peakujuga 

Praktilised 

tööd, 

harjutustööd 

Hinne 3: 

HÜ1. Õpilane 

koostab, 

juhendaja abiga,  

tööülesandest 

lähtuvalt nelja 

põhivormi 

lõikusjoonised 

HÜ2.Õpilane 

koostab, juhendaja 

abiga, 

tööülesandest 

lähtuvalt neljast 

põhivormist 

kombineeritud 

lõikusjoonised. 

HÜ3. Õpilane 

lõikab 

tööülesandest 

lähtuvalt ja enda 

koostatud joonise 

põhjal kolm 

erinevat naiste 

lõikust. 

• naiste lühikese 

lõikuse, 

• naiste poolpika 

lõikuse, 

• naiste pika 

juukselõikuse. 

HÜ4.Õpilane 

lõikab 

tööülesandest 

lähtuvalt neli 

erinevat meeste 

Hinne 4: 

HÜ1. Õpilane 

koostab, 

tööülesandest 

lähtuvalt nelja 

põhivormi 

lõikusjoonised 

HÜ2.Õpilane 

koostab, 

tööülesandest 

lähtuvalt neljast 

põhivormist 

kombineeritud 

lõikusjoonised. 

HÜ3. Õpilane 

lõikab 

tööülesandest 

lähtuvalt ja enda 

koostatud joonise 

põhjal kolm 

erinevat naiste 

lõikust. 

• Naiste lühikese 

lõikuse, 

• naiste poolpika 

lõikuse, 

• naiste pika juukse 

lõikuse. 

HÜ4. Õpilane 

lõikab 

tööülesandest 

lähtuvalt neli 

erinevat meeste 

klassikalist 

lõikust 

Hinne 5: 

HÜ1. Õpilane koostab, 

iseseisvalt, 

tööülesandest lähtuvalt 

nelja põhivormi 

lõikusjoonised 

HÜ2.Õpilane 

koostab,iseseisvalt, 

tööülesandest lähtuvalt 

neljast põhivormist 

kombineeritud 

lõikusjoonised. 

HÜ3. Õpilane lõikab 

tööülesandest lähtuvalt 

ja enda koostatud 

joonise põhjal kolm 

erinevat naiste lõikust. 

• Naiste lühikese lõikuse, 

• naiste poolpika lõikuse, 

• naiste pika juukse 

lõikuse. 

HÜ4. Õpilane lõikab 

tööülesandest lähtuvalt 

neli erinevat meeste 

klassikalist lõikust. 

• Madal juustelõikus, 

• keskmine juustelõikus, 

• kõrge juustelõikus 

• randiga juustelõikus. 

HÜ5.Õpilane lõikab 

tööülesandest lähtuvalt 

püstjuuksed. 

HÜ6.Koostab tehtud 

lõikustele 

lõikusjoonised. 

1. Juukselõikuse 

põhiteadmised. 

2.Töövahendid. 

3.Tukajuukse kontuur. 

4.Sõrmede pealt 

lõikamine 

5.Kontuurjoonte 

kujundamine. Rant, 

meelekohad 

6.Fileerimismeetodid 

7.Sujuvad ja suitsused 

üleminekud 

8.Juuste 

lõikamine 

juukselõikusmas

inaga 

9.Juukselõikused 

sassoon-meetodil 

10.Habeme- ja 

žiletinoalõikused 

11 .Naiste juuste 

lõikused 

• Lühikesed naiste 

lõikused 

• Poolpikad naiste 

lõikused 

• Pikad naiste 

lõikused 

12.Meeste juuste 

lõikused 

• Kõrged meeste 

juuste lõikused 

• Keskmised 

meeste juuste 

lõikused 

• Madalad meeste 

A-47t 

 

P-20t 

 

I-10t 

 

 



klassikalist 

lõikust 

• Madal 

juustelõikus, 

• keskmine 

juustelõikus, 

• kõrge juustelõikus 

• randiga 

juustelõikus. 

HÜ5.Õpilane 

lõikab 

tööülesandest 

lähtuvalt 

püstjuuksed. 

HÜ6.Koostab 

tehtud 

lõikustele 

lõikusjoonised. 

HÜ7.Kasutab 

juukselõikuseks 

sobivaid 

töövõtteid ja 

töövahendeid 

ning põhjendab 

oma valikut. 

HÜ8.Juukselõik

uste tegemisel 

kasutab 

juhendaja abi ja 

juustelõikustes 

võivad olla 

ebatäpsused. 

HÜ9.Õpilane 

sooritab kirjaliku 

testi, mis hõlmab 

• Madal 

juustelõikus, 

• keskmine 

juustelõikus, 

• kõrge juustelõikus 

• randiga 

juustelõikus. 

HÜ5.Õpilane 

lõikab 

tööülesandest 

lähtuvalt 

püstjuuksed. 

HÜ6.Koostab 

tehtud 

lõikustele 

lõikusjoonised. 

HÜ7.Kasutab 

juukselõikuseks 

sobivaid 

töövõtteid ja 

töövahendeid 

ning põhjendab 

oma valikut. 

HÜ8.Juustelõik

ustes võivad olla 

ebatäpsused. 

HÜ9.Õpilane 

sooritab testi 

teemadel: juuste 

lõikamise 

põhimõisted, 

kõrged, keskmised 

ja madalad 

juustelõikused, 

püstjuuksed. 

HÜ7.Kasutab 

juukselõikuseks 

sobivaid töövõtteid ja 

töövahendeid ning 

põhjendab oma valikut. 

HÜ8.Juukselõikust 

teostab iseseisvalt ja 

juustelõikused on 

sooritatud täpselt. 

HÜ9.Õpilane sooritab 

kirjaliku testi mis 

hõlmab teemasid: juuste 

lõikamise põhimõisted, 

kõrged, keskmised ja 

madalad juustelõikused, 

püstjuuksed. 

HÜ10.Õpilane lõikab  

tööülesandest lähtuvalt 

kaks erineva pikkuse ja 

tekstuuriga habet ja 

vuntsi, kasutab lõikuseks 

sobivaid töövõtteid ja 

töövahendeid ning 

põhjendab oma valikut. 

Habemeid kujundab 

iseseisvalt, 

loominguliselt ja täpselt. 

HÜ11.Õpilane sooritab 

kirjaliku testi 

juuste lõikused 

• Püstjuuksed 

• Meeste 

mudellõikused 

13.Naiste 

juukselõikuste 

kujundlike jooniste ja 

skeemide joonistamine 

14.Meeste 

juukselõikuste 

kujundlike jooniste ja 

skeemide joonistamine 

15.Habemete- ja 

vuntside põhikujud 

Habemete ja vuntside 

kujundamine 

 



teemaid: juuste 

lõikamise 

põhimõisted, 

kõrged, keskmised 

ja madalad 

juustelõikused, 

püstjuuksed. 

HÜ10.Õpilane 

lõikab  

tööülesandest 

lähtuvalt kaks 

erineva pikkuse ja 

tekstuuriga habet ja 

vuntsi, kasutab 

lõikuseks sobivaid 

töövõtteid ja 

töövahendeid ning 

põhjendab oma 

valikut. 

Habemete 

kujundamisel võib 

kasutada juhendaja 

abi ja võivad 

esineda 

ebatäpsused. 

HÜ11.Õpilane 

sooritab kirjaliku 

testi 

HÜ10.Õpilane 

lõikab  

tööülesandest 

lähtuvalt kaks 

erineva pikkuse ja 

tekstuuriga habet ja 

vuntsi, kasutab 

lõikuseks sobivaid 

töövõtteid ja 

töövahendeid ning 

põhjendab oma 

valikut. 

Habemete ja 

vuntside 

lõikamisel võivad 

esineda 

ebatäpsused. 

HÜ11.Õpilane 

sooritab testi. 

4. teenindab 

klienti, järgides 

kliendikeskset 

teenindust, 

arvestab 

tööohutuse-, 

hügieeni- ja 

Praktilised 

tööd, 

harjutustööd, 

simulatsioon

, rollimäng. 

• HÜ1.Õpilane suhtleb kliendiga järgides eetika- ning 

konfidentsiaalsuse põhimõtteid 

• HÜ2.Õpilane valmistab vastavalt juhendile  ette töökoha,  hoiab 

töö käigus ja -järel  korras oma töökoha, selgitab tööohutuse-, 

hügieeni ja keskkonnanõudeid; 

• HÜ3.Õpilane selgitab juhendi põhjal  ergonoomiliste 

harjutuste mõju erinevatele lihasgruppidele ja töövõimele, toob 

• Kliendikeskne 

teenindus 

• Töökeskkonna ja 

tööohutuse nõuded 

• Töökoht, 

selle ohutegurid ja 

mikrokliima 

A-0t 

 

P-67t 

 

I-14t 

 

Lõimitud 

ained: 



keskkonnanõud

eid, rakendab 

töötamisel 

tervist 

säästvaid 

ergonoomilisi 

töövõtteid 

näiteid. • Õpilane teenindab klienti juustelõikuste ning habeme ja 

vuntside kujundamisel. 

• Tööõnnetused 

ja sellest tingitud 

tervisekahjustused 

• Isikukaitsevahen

did 

3. Hügieeni nõuded 

• Isiklik hügieen 

• Tööhügieen 

4. Õpimapi 

koostamise nõuded 

eesti keel 

3t 

Iseseisevtöö Õpimapp praktilistest töödest 

Praktika puudub 

Hindamine eristav 

sh hindekriteeriumid Lävend "3" 4 testi lävendipõhiselt (ÕV 1, 2, 3).  Matemaatiline tööleht (pingutusnurgad, diagonaalid, 

horisontaalid, vertikaalid, lõikusskeemide koostamisel ja kujundlike jooniste tegemisel) ÕV 1,3. 

Praktilised tööd: massiivne lõikus, gradueeritud lõikus, progressiivne järgulisus, ühtlane järgulisus, naiste 

lühike-, poolpikk- ja pikk juukselõikus, meeste klassikalised juukselõikused (madal, keskmine, kõrge, randiga), 

püstjuuksed, habeme ja vuntside kujundamine. Praktiliste tööde tegemisel vajab juhendaja abi. Praktilistes 

töödes võivad esineda ebatäpsused (ÕV 1,2,3). Õpimapp praktilistest töödest  (ÕV 1,2,3,4). 

 

"4" 4 testi lävendipõhiselt (ÕV 1, 2, 3).  Matemaatiline tööleht (pingutusnurgad, diagonaalid, horisontaalid, 

vertikaalid, lõikusskeemide koostamisel ja kujundlike jooniste tegemisel) ÕV 1,3. Praktilised tööd: massiivne 

lõikus, gradueeritud lõikus, progressiivne järgulisus, ühtlane järgulisus, naiste lühike-, poolpikk- ja pikk 

juukselõikus, meeste klassikalised juukselõikused (madal, keskmine, kõrge, randiga), püstjuuksed, habeme ja 

vuntside kujundamine. Praktilistes töödes võivad esineda ebatäpsused (ÕV 1,2,3). Õpimapp praktilistest töödest 

(ÕV 1,2,3,4). 

 

"5" 4 testi lävendipõhiselt (ÕV 1, 2, 3).  Matemaatiline tööleht (pingutusnurgad, diagonaalid, horisontaalid, 

vertikaalid, lõikusskeemide koostamisel ja kujundlike jooniste tegemisel) ÕV 1,3. Praktilised tööd: massiivne 

lõikus, gradueeritud lõikus, progressiivne järgulisus, ühtlane järgulisus, naiste lühike-, poolpikk- ja pikk 

juukselõikus, meeste klassikalised juukselõikused (madal, keskmine, kõrge, randiga), püstjuuksed, habeme ja 

vuntside kujundamine. Praktilisi töid sooritab iseseisvalt ja täpselt. Demonstreerib praktilisi töid ÕV1-3. Õpimapp 

praktilistest töödest ÕV 1-4 

mooduli kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

1.Juhenditest lähtuvalt sooritatud praktilistest töödest: massiivne lõikus, gradueeritud lõikus, progressiivne e. 

kasvav järgulisus, ühtlane järgulisus,   naiste lühike lõikus,naiste poolpikk juukselõikus, naiste pikk juukselõikus, 

madal juukselõikus meestele,  keskmine juukselõikus meestele, kõrge juukselõikus meestele, randiga juukselõikus 



meestele, püstjuuksed, habeme ja vuntside kujundamine (ÕV 1,2,3).  

2.Lävenditasemel  sooritatud kirjalikest teoreetiliste teadmiste testidest (ÕV 1, 2, 3) 

3. Koostatud iseseisvast tööst, õpimappist teemal juukselõikuse praktilised tööd (ÕV1,2,3,4) 

sh hindamismeetodid Kirjalikud testid, praktilised tööd, õpimapp, iseseisev töö 

õppematerjalid Pivont Point naiste ja meeste juustelõikus raamatud, Wella  juukselõikuse konspekt, loengukonspektid 

seminaridelt, Larissa Logina „Juukselõikamise käsiraamat“, õppevideod. 

http://juuksur.innove.ee/  

 

 

 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr      Mooduli 

nimetus 

Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 

 

6 

 

        Juukse 

struktuuri 

püsimuutmine 

9EKAP 

234t 

Auditoorne töö  14t 

Praktiline töö   118t 

Iseseisev töö    36t 

                                                         Lõimitud ained  66t 

Marina 

Kulkova 

Natalja 

Jakovleva 

Irina Orlova 

Nõuded mooduli alustamiseks Juuste ja peanaha hoolduse alusõpe 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab  keemiliste ainete mõju juustele,teostab ohutult kliendi 

juuksestruktuuri püsimuutmise lähtuvalt  kliendi vajadustest, soovidest ja ootustest, järgib kliendikeskset 

teenindust 

Õpiväljundid 

(ÕV)  

Hindamiskriteer

iumid (HK) 

 

Õppemeetod

id (ÕM) 

Hindamismeetodid ja-ülesanded 

(HÜ) ja iseseisev töö 

Mooduli teemad ja 

alateemad (MT) 

Maht 

tundides 

auditoorn

e, 

praktiline 

ja 

iseseisev 

töö  

(A, P, I) 

ja 

http://juuksur.innove.ee/


lõimitud 

õppeaine

d 

I ÕPPEAASTA 104t                                              Auditoorne töö 3t 

                                                                               Praktiline töö 58t 

                                                                               Iseseisev töö 16t 

                                                                               Lõimitud ained 27t 

1. teab 

juuksestruktuuri 

püsimuutmiseks 

kasutatavaid 

erinevaid tooteid 

ja neis sisalduvate 

ainete 

toimimispõhimõtt

eid, rakendab 

omandatud 

teoreetilisi 

teadmisi juuksuri 

kutsealases töös    

-nimetab ja 

grupeerib 

ülesande alusel 

juuksestruktuuri 

püsimuutmiseks 

kasutatavaid 

tooteid, tuginedes 

happelisuse 

skaalale 

ülesande alusel 

juuksestruktuuri 

püsimuutmiseks 

kasutatavates 

toodetes 

sisalduvaid 

aineid ja 

kirjeldab nende 

toimimispõhimõtt

eid 

-koostab juhendi 

alusel juukse 

struktuuri 

siseehituse 

skeemi enne ja 

pärast keemilist 

töötlust 

Loeng, 

ülesannete 

lahendamine 

arutelu, 

näitlikustami

ne, töö teksti 

ja 

sõnavaraga, 

mõistekaart. 

Hinne 3: 

• HÜ1. Kasutades 

abimaterjale nimetab 

erialast sõnavara, kasutades 

tööülesandest lähtuvalt 

erinevaid struktuuri 

püsimuutmiseks 

kasutatavaid tooteid, 

tuginedes happelisuse 

skaalale ning kirjeldab 

korrektset eesti keelt 

kasutades nende 

toimimispõhimõtteid. 

• HÜ2.Kasutades 

abimaterjale loetleb 

tööülesandest lähtuvalt 

juuksestruktuuri 

püsimuutmiseks 

kasutatavates toodetes 

sisalduvaid aineid ja 

kirjeldab nende 

toimimispõhimõtteid. 

• HÜ3.Arvutab 

materjali kulu ja töö 

maksumuse koos kasumiga 

erineva pikkusega juustele. 

Hinne 4: 

• HÜ1. 

Nimetab 

erialast 

sõnavara 

kasutades   

grupeerib 

tööülesandest 

lähtuvalt 

erinevaid 

struktuuri 

püsimuutmise

ks 

kasutatavaid 

tooteid 

tuginedes 

happelisuse 

skaalale ning 

kirjeldab 

korrektset 

eesti keelt 

kasutades 

nende 

toimimispõhi

mõtteid. 

• HÜ2.L

Hinne 5: 

• HÜ1. 

Nimetab, 

erialast 

sõnavara 

kasutades, 

grupeerib ja 

toob välja 

erinevused 

juukse 

struktuuri 

püsimuutmise

ks  

kasutatavatest 

toodetest 

tuginedes 

happelisuse 

skaalale. 

• HÜ2.L

oetleb 

tööülesandest 

lähtuvalt 

juuksestruktu

uri 

püsimuutmise

ks 

• 1. Struktuuri 

muutmise ained 

• 2.Eel-, vahe ja 

järelhooldusained 

• 3.Erinevate 

struktuurikujunduse 

vedelike koostised 

• 4.Struktuurik

ujunduse  

kinnitusained 

• 5.Mõõtühikud 

• 6.Materjali 

kulu ja maksumuse 

arvutamine 

• 7.Keskmise 

kulu arvutamine 

8.Kasumi 

arvutamine 

(protsent, 

rahaühikud) 

 

A-1,5t 

 

P-29t 

 

I-8t 

 

Lõimitud 

ained: 

eesti keel 

5t, 

matemaati

ka 3t, 

bioloogia 

3t, keemia 

4t 



ülesande alusel 

keemilise 

reaktsiooni käiku 

ja võimalikke 

aluselise ja 

happelise 

reaktsiooni 

vastuolusid, toob 

näiteid 

ülesande alusel 

töökäigu, 

koostades 

rullikeeramise 

skeemi ja 

komplekteerides 

vajalikud 

töövahendid 

ülesande alusel 

juukse struktuuri 

püsimuutmise 

tööetapid ja 

selgitab nende 

järgimise 

vajadust 

lgitab 

ülesande alusel 

juukse struktuuri 

püsimuutmisel 

tekkivaid 

võimalikke riske, 

toob näiteid 

töölehest 

tulenevalt 

juuksestruktuuri 

HÜ4.Sooritab 

valikvastustega testi teemal 

juuksestruktuuri 

püsimuutmiseks 

kasutavates toodetes 

sisalduvad ained ja nende 

toimimispõhimõtted 

oetleb 

tööülesandest 

lähtuvalt 

juuksestruktuu

ri 

püsimuutmise

ks 

kasutatavates 

toodetes, 

sisalduvaid 

aineid ja 

kirjeldab 

nende 

toimimispõhi

mõtteid. 

• HÜ3.A

rvutab 

materjali kulu 

ja töö 

maksumuse 

koos kasumiga 

erineva 

pikkusega 

juustele. 

• HÜ4.S

ooritab 

valikvastusteg

a testi teemal 

juuksestruktuu

ri 

püsimuutmise

ks kasutavates 

toodetes 

sisalduvad 

ained ja 

kasutatavates 

toodetes 

sisalduvaid 

aineid ja 

kirjeldab 

korrekteset 

eesti keelt 

kasutades 

nende 

toimimispõhi

mõtteid. Toob 

näiteid. 

• HÜ3.

Arvutab 

materjali kulu 

ja töö 

maksumuse 

koos 

kasumiga 

erineva 

pikkusega 

juustele. 

HÜ4.Sooritab 

valikvastusteg

a testi teemal 

juuksestruktu

uri 

püsimuutmise

ks kasutavates 

toodetes 

sisalduvad 

ained ja nende 

toimimispõhi

mõtted  

 



püsimuutmise 

töölehe, kirjeldab 

töölehe alusel 

juuste hetke 

seisukorda, 

kasutab erialast 

sõnavara ka 

inglise keeles 

töölehe alusel 

võimalikke riske 

ning nende 

vältimist juuste 

struktuuri 

püsimuutmise 

erinevates 

etappides 

töölehe alusel 

töökäigu 

juuksestruktuuri 

püsimuutmiseks, 

koostades 

rullikeeramise 

skeemi 

ja 

komplekteerides 

selleks vajalikud 

töövahendid, 

demonstreerib 

juhendi põhjal 

kliendi juuste 

struktuuri 

püsimuutmist ja 

selgitab töökäiku 

juhendamisel 

nende 

toimimispõhi

mõtted 

 

2. Mõistab  

juuksestruktuuri 

püsimuutmisel   

keemilise 

reaktsiooni käigus 

juuksekarvas 

toimuvaid 

protsesse 

loeng, 

rühmatöö, 

situatsiooni 

analüüs, 

arutelu, 

esitlus, 

mõistekaart. 

Hinne 3: 

• HÜ1. Kasutades 

abimaterjale koostab 

erialast sõnavara 

kasutades juhendi 

alusel juukse 

struktuuri siseehituse 

skeemi enne ja pärast 

keemilist töötlust. 

• HÜ2.Kirjelda

b juhendi alusel 

keemilise reaktsiooni 

käiku. võimalikke 

aluseliste ja 

happeliste 

reaktsioonide 

vastuolusid. 

• HÜ3.Teeb 

kindlaks juhendi 

alusel aluselised ja 

happelised 

reaktsioonid juuste 

struktuuri 

püsimuutmise 

erinevates töö 

etappides.. 

HÜ4.Sooritab 

valikvastustega testi  

teemal keemilise 

reaktsiooni käigus 

juuksekarvas 

 Hinne 4: 

• HÜ1. Koostab 

erialast sõnavara 

kasutades 

iseseisvalt 

juhendi alusel 

juukse struktuuri 

siseehituse 

skeemi enne ja 

pärast keemilist 

töötlust.   

• HÜ2.Kirjeldab 

keemilise 

reaktsiooni käiku, 

võimalikke 

aluselise ja 

happelise 

reaktsiooni 

vastuolusid, toob 

näiteid. 

• HÜ3.Teeb 

kindlaks juhendi 

alusel aluselised 

ja happelised 

reaktsioonid 

juuste struktuuri 

püsimuutmise 

erinevates töö 

etappides. 

HÜ4.Sooritab 

valikvastustega 

 Hinne 5: 

• HÜ1. Koostab 

erialast sõnavara 

kasutades iseseisvalt 

juhendi alusel juukse 

struktuuri 

siseehituse skeemi 

enne ja pärast 

keemilist töötlust. 

• HÜ2.Kirjelda

b keemilise 

reaktsiooni käiku, 

võimalikke aluselise 

ja happelise 

reaktsiooni 

vastuolusid, toob 

näiteid. 

• HÜ3.Teeb 

kindlaks juhendi 

alusel aluselised ja 

happelised 

reaktsioonid juuste 

struktuuri 

püsimuutmise 

erinevates töö 

etappides. 

HÜ4.Valib 

iseseisvalt 

juuksestruktuuri 

püsimuutmise toote 

vastavalt etteantud 

• 1.Keemilised 

protsessid juuste 

struktuuri 

püsimuutmisel 

• 2.Juuste 

struktuuri 

püsimuutmise 

põhimõte 

• 3.Aluselised 

ja happelised 

reaktsioonid 

• 4.Püsiva 

struktuuri muutmise 

ainete valik vastavalt 

juuste struktuurile 

• 5.Juuksekarva 

ehitus 

• 6.Keratiini 

struktuur 

7.Juuksekarva 

muutused 

juuksestruktuuri 

püsimuutmisel 

A- 1,5t 

 

P-29t 

 

I-8t 

 

Lõimitu

d ained: 
keemia 

4t, 

bioloogia 

2t, eesti 

keel 6t 



klienti 

juustehooldustoo

dete valimisel ja 

kodusel 

kastutamisel 

kliendiga, 

järgides eetika 

ning 

konfidentsiaalsus

e põhimõtteid 

juhendi põhjal 

ette töökoha, 

hoiab töötamisel 

ja töö lõppedes 

korras oma 

töökoha, selgitab 

tööohutuse-, 

hügieeni- ja 

keskkonnanõudei

d 

juhendi põhjal 

ergonoomiliste 

harjutuste mõju 

erinevatele 

lihasgruppidele ja 

töövõimele, toob 

näiteid 

 

toimuvad protsessid 

lävendi tasemel. 

 

testi teemal 

keemilise 

reaktsiooni käigus 

juuksekarvas 

toimuvad 

protsessid  

lävendi tasemel. 

 

ülesandele ja teeb 

omapoolseid 

ettepanekuid. 

HÜ5.Sooritab 

valikvastustega testi 

teemal keemilise 

reaktsiooni käigus 

juuksekarvas 

toimuvad protsessid 

lävenditasemel. 

 

 II ÕPPEAASTA 

78t 

Auditoorne töö 7t 

Praktiline töö 36t 

Iseseisev töö 12t 

Lõimitud ained 23t 

3. Kavandab ja 

koostab ning 

järgib töökava 

juuste struktuuri 

püsimuutmiseks, 

arvestab  

võimalikke riske  

 

harjutustööd, 

praktilised 

tööd 

Hinne 3: 

• HÜ1. 

Kasutades 

abimaterjale nimetab 

erialast sõnavara 

kasutades korrektses 

eesti keeles  

tööülesandest  

lähtuvalt töökäigu, 

koostab rullikeeramise 

skeemi, 

komplekteerib 

vajalikud 

töövahendid. 

• HÜ2.Nimetab, 

erialast sõnavara 

kasutades, korrektses 

eesti keeles,   

tööülesandest 

lähtuvalt, juukse 

Hinne 4: 

• HÜ1. 

Kavandab 

iseseisvalt 

tööülesandest  

lähtuvalt töökäigu, 

koostab 

rullikeeramise 

skeemi, 

komplekteerib 

vajalikud 

töövahendid. 

• HÜ2.Nimeta

b, erialast sõnavara 

kasutades korrektset 

eesti keelt, 

tööülesandest 

lähtuvalt juukse- 

struktuuri 

püsimuutmise 

Hinne 5: 

• HÜ1. 

Kavandab iseseisvalt 

tööülesandest  

lähtuvalt töökäigu, 

pakub omapoolt 

välja erinevaid loki 

keeramise tehnikaid 

ja skeeme ning 

komplekteerib 

vajalikud 

töövahendid. 

• HÜ2.Planeeri

b tööülesandest 

lähtuvalt juukse 

struktuuri 

püsimuutmise 

tööetapid ja 

põhjendab nende 

valikut. 

• 1. Lokirullide 

valik 

• 2.Lokirullide 

paigutamise  skeemid 

• 3.Töövõtted ja –

tehnikad lokirullide 

keeramisel 

• 4.Juuksesalgu pinge 

lokirulli keeramisel 

• 5.Riskitegurid 

struktuuri 

püsimuutmise töö 

käigus 

• 6.Vektor, vektorite 

vaheline nurk 

• 7.Diagonaal, 

vertikaal, horisontaal 

• 8.Kera, segment-

pealaeosa 

9.Pikkuste 

võrdlemine (rulli 

laiuse ja pikkuse 

A-7t 

 

P-8t 

 

I-6t 

 

Lõimitu

d ained: 

matemaat

ika 2t, 

eesti keel 

6t, inglise 

keel 5t 



struktuuri 

püsimuutmise 

tööetapid ja selgitab 

korrektset eesti keelt 

kasutades nende 

järgimise vajadust, 

arvestab  võimalikke 

riske. 

• HÜ3.Kasutab 

suuliselt ja kirjalikult, 

asjakohast 

inglisekeelset 

sõnavara ja 

konstruktsioone 

juuksestruktuuri 

püsimuutmise riskide 

kirjeldamiseks 

vastavalt oma 

keeletasemele. 

• HÜ4.Leiab 

tööülesandest 

lähtuvalt soengute 

pildid ja joonistab 

nende alusel 

rullikeeramise skeemi, 

näidates ära tekkivad 

erinevad nurgad ja 

peaosad, kus tekkisid 

erinevad paigutused 

(diagonaal, vertikaal, 

horisontaal). 

• HÜ5.Keerab 

harjutuspeal, etteantud 

skeemi järgi, rullidega 

7 erinevat praktilist 

tööetapid ja selgitab 

korrektset eesti keelt 

kasutades nende 

järgimise vajadust, 

arvestab võimalikke 

riske . 

• HÜ3.Kasuta

b suuliselt ja 

kirjalikult, 

asjakohast 

inglisekeelset 

sõnavara ja 

konstruktsioone 

juuksestruktuuri 

püsimuutmise 

riskide 

kirjeldamiseks, 

vastavalt oma 

keeletasemele. 

• HÜ4.Leiab 

tööülesandest 

lähtuvalt soengute 

pildid ja joonistab 

nende alusel 

rullikeeramise 

skeemi. 

HÜ5.Keerab 

harjutuspeal, 

skeemide järgi, 

rullidega, iseseisvalt 

7 erinevat praktilist 

tööd.  

HÜ6.Praktiliste 

tööde tegemisel  

võrdleb rulli laiust 

• HÜ3.Selgitab 

korrektset eesti keelt 

kasutades 

tööülesandest 

lähtuvalt juukse 

struktuuri 

püsimuutmisel 

tekkivaid võimalikke 

riske, toob näiteid. 

• HÜ4.Kasutab 

suuliselt ja 

kirjalikult, 

asjakohast 

inglisekeelset 

sõnavara ja 

konstruktsioone 

juuksestruktuuri 

püsimuutmise 

riskide 

kirjeldamiseks 

vastavalt oma 

keeletasemele 

• HÜ5.Leiab 

tööülesandest 

lähtuvalt soengute 

pildid ja joonistab 

nende alusel 

rullikeeramise 

skeemi. 

HÜ6.Keerab 

harjutuspeal, 

skeemide järgi, 

rullidega, iseseisvalt, 

aja peale 7 erinevat 

praktilist tööd. 

võrdlus 

juuksesalguga) 



tööd. 

• HÜ6. 

Praktiliste tööde 

tegemisel  võrdleb 

rulli laiust ja pikkust 

juuksesalguga. 

Keeramisel vajab 

juhendaja abi.  

 

ja pikkust 

juuksesalguga.  

 

HÜ7.Praktiliste 

tööde tegemisel  

võrdleb rulli laiust ja 

pikkust 

juuksesalguga.  

 

4. Teostab 

kliendile ohutult 

juukse struktuuri 

püsimuutmise, 

kasutab erinevaid 

keemilisi aineid ja 

lokikeeramise 

tehnikaid lähtudes 

soovitud 

lõpptulemusest, 

soovitab kliendile  

juuksehooldusvah

endeid koduseks 

juuste hoolduseks 

 

Näidistööd, 

praktilised 

tööd, juhtumi 

lahendamine, 

rollimäng 

Hinne 3: 

• HÜ1. Õpetaja 

juhendamisel täidab 

juuksestruktuuri 

püsimuutmise töölehe, 

kirjeldab korrektset 

eesti keelt kasutades 

töölehe alusel juuste 

hetke seisukorda. 

• HÜ2.Kavandab 

töölehest lähtuvalt 

töökäigu, koostab 

rullikeeramise skeemi ja 

komplekteerib vajalikud 

töövahendid. 

• HÜ3.Kasutades 

õppematerjale 

kaardistab võimalikke 

riske ning nende 

vältimist struktuuri 

püsimuutmise 

tööprotsessi erinevates 

etappides. 

• HÜ4.Nõustab 

juhendamisel klienti 

koduhooldustoodete 

valimisel ja kasutamisel. 

HÜ5.Kirjeldab  

Hinne 4: 

• HÜ1. Täidab 

iseseisvalt 

juuksestruktuuri 

püsimuutmise 

töölehe, kirjeldab 

korrektset eesti keelt 

kasutades  töölehe 

alusel juuste hetke 

seisukorda. 

• HÜ2.Kavand

ab töölehest 

lähtuvalt töökäigu, 

koostab 

rullikeeramise 

skeemi ja 

komplekteerib 

vajalikud 

töövahendid. 

• HÜ3.Kirjelda

b korrektset eesti 

keelt kasutades  

töölehe alusel 

võimalikke riske ja 

nende vältimist 

juuskse struktuuri 

püsimuutmise 

tööprotsessi 

Hinne 5: 

• HÜ1. Täidab 

iseseisvalt ja 

ennastjuhtivalt 

juuksestruktuuri 

püsimuutmise töölehe, 

kirjeldab korrektset 

eesti keelt kasutades 

töölehe alusel juuste 

hetke seisukorda. 

• HÜ2.Kavandab 

töölehest lähtuvalt 

töökäigu, koostab 

rullikeeramise skeemi 

ja komplekteerib 

vajalikud töövahendid. 

• HÜ3.Analüüsib 

korrektset eesti keelt 

kasutades, töölehe 

alusel võimalikke riske 

ja nende vältimist 

juuste struktuuri 

püsimuutmise 

tööprotsessi erinevates 

etappides. 

• HÜ4.Nõustab ja 

soovitab kliendile 

koduhooldustoodete 

1.Struktuuri 

püsimuutmise 

töökäik 

2.Juuste vaatlus-

analüüs enne 

struktuuri 

püsimuutmist 

3.Lokirullide 

valik ja 

keeramistehnika 

4.Lokivedeliku 

valik ja 

pealekandmine, 

mõjuajad 

5.Loki 

kinnitamine ja 

juuste 

neutraliseerimin

e 

6.Kliendi 

nõustamine 

7.Lokitud juuste 

kodune 

hooldamine 

8.Koduseks 

juustehooldusek

A-0t 

 

P-28t 

 

I-6t 

 

Lõimitu

d ained: 

kehaline 

kasvatus 

2t, inglise 

keel 3t, 

eesti keel 

5t 



klienditeenindussituatsi

oonis juuste struktuuri 

püsimuutmise protsessi, 

kasutades asjakohast 

inglisekeelset sõnavara 

ja konstruktsioone 

vastavalt oma 

keeletasemele. 

• HÜ6.Selgitab 

juhendi põhjal  

ergonoomika tähtsust 

struktuuri 

püsimuutmisel. 

• HÜ7.Teeb 

kolmele kliendile 

ohutult  juukse 

struktuuri 

püsimuutmise, 

kasutades erinevaid 

keemilisi aineid ja 

lokikeeramise tehnikaid 

vabal valikul, lähtudes 

soovitud lõpptulemusest 

erinevates etappides. 

• HÜ4.Nõustab  

klienti 

koduhooldustoodete 

valimisel ja 

kastutamisel. 

• HÜ5.Kirjelda

b 

klienditeenindussitu

atsioonis juuste 

struktuuri 

püsimuutmise 

protsessi, kasutades 

asjakohast 

inglisekeelset 

sõnavara ja 

• konstruktsioo

ne vastavalt oma 

keeletasemele. 

HÜ6. Selgitab 

juhendi põhjal 

ergonoomika 

tähtsust struktuuri 

püsimuutmisel, toob 

näiteid 

HÜ7.Teeb kolmele 

kliendile ohutult  

juukse struktuuri 

püsimuutmise, 

kasutades erinevaid 

keemilisi aineid ja 

lokikeeramise 

tehnikaid vabal 

valikul lähtudes 

soovitud 

lõpptulemusest 

valikut ja kasutamist. 

• HÜ5.Kirjeldab 

klienditeenindussituatsi

oonis  juuste struktuuri 

püsimuutmise 

protsessi, kasutades 

asjakohast 

inglisekeelset sõnavara 

ja konstruktsioone 

vastavalt oma 

keeletasemele. 

• HÜ6.Selgitab 

juhendi põhjal 

ergonoomika tähtsust 

struktuuri 

püsimuutmisel, toob 

näiteid 

• HÜ7.Teeb 

kolmele kliendile 

ohutult  juukse 

struktuuri 

püsimuutmise, 

kasutades erinevaid 

keemilisi aineid ja 

lokikeeramise tehnikaid 

vabal valikul, lähtudes 

soovitud 

lõpptulemusest 

s toodete 

soovitamine 

9.Ergonoomilise

d töövõtted 

juuste struktuuri 

püsimuutmisel 

 

III   



ÕPPEAASTA  

52t 

5. Teenindab 

klienti järgides 

kliendikeskset 

teenindust, 

arvestab 

tööohutuse-, 

hügieeni ja 

keskkonnanõudei

d; rakendab  

tööde teostamisel 

tervist säästvaid 

ergonoomilisi 

töövõtteid 

 praktilised 

tööd, loeng, 

rühmatöö, 

diskusioon, 

demonstreeri

mine, 

näitlikustami

ne, 

mõistekaart, 

rollimängud 

• Hinne 3: 

• HÜ1. Õpetaja 

juhendamisel suhtleb 

kliendiga järgides 

eetika ning 

konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid. 

• HÜ2.Valmist

ab vastavalt 

juhendile  ette 

töökoha struktuuri 

püsimuutmiseks. 

• HÜ3.Hoiab 

töö käigus ja -järel  

korras oma töökoha. 

• HÜ4.Selgitab 

tööohutuse, 

hügieeni- ja 

keskkonnanõudeid. 

• HÜ5.Kasutab  

klienditeenindussitu

atsioonis asjakohast 

inglisekeelset 

sõnavara ja 

konstruktsioone 

kliendiga 

suhtlemiseks, 

nimetab 

töövahendeid, 

kasutab suuliselt ja 

kirjalikult 

tööohutuse, hügieeni 

ja keskkonna alast 

sõnavara vastavalt 

oma keeletasemele. 

• Hinne 4: 

• HÜ1. Suhtleb 

iseseisvalt kliendiga 

järgides eetika ning 

konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid. 

• HÜ2.Valmistab 

vastavalt juhendile, 

iseseisvalt ette töökoha 

struktuuri 

püsimuutmiseks. 

• HÜ3.Hoiab töö 

käigus ja -järel korras 

oma töökoha. 

• HÜ4.Selgitab 

tööohutuse, hügieeni ja 

keskkonnanõudeid. 

• HÜ5.Kasutab 

klienditeenindussituatsi

oonis asjakohast 

inglisekeelset sõnavara 

ja konstruktsioone 

kliendiga suhtlemiseks, 

nimetab töövahendeid, 

kasutab suuliselt ja 

kirjalikult tööohutuse, 

hügieeni ja keskkonna 

alast sõnavara vastavalt 

oma keeletasemele. 

HÜ6.Teeb juuste  

struktuuri püsimuutmist 

klientidele. 

• Hinne 5: 

• HÜ1. Suhtleb 

kliendiga iseseisvalt 

järgides eetika ning 

konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid. 

• HÜ2.Valmistab 

iseseisvalt ette töökoha 

struktuuri 

püsimuutmiseks. 

• Teeb 

ettepanekuid 

töökorralduse 

parendamiseks. 

• HÜ3.Hoiab töö 

käigus ja -järel  korras 

oma töökoha 

• HÜ4.Selgitab 

tööohutuse, hügieeni ja 

keskkonnanõudeid. 

HÜ5.Teostab struktuuri 

püsimuutmise 

ergonoomiliselt. 

• HÜ6.Kasutab 

klienditeenindussituatsi

oonis asjakohast 

inglisekeelset sõnavara 

ja konstruktsioone  

kliendiga suhtlemiseks, 

nimetab töövahendeid, 

kasutab suuliselt ja 

kirjalikult tööohutuse, 

hügieeni ja keskkonna 

alast sõnavara vastavalt 

oma keeletasemele. 

1.Kliendikeskne 

teenindus 

2.Töökeskkonna ja 

tööohutuse nõuded 

3.Töökoht, selle 

ohutegurid ja 

mikrokliima 

4.Tööõnnetused ja 

sellest tingitud 

tervisekahjustused 

5.Isikukaitsevahendi

d 

6.Hügieeni nõuded 

7.Isiklik hügieen 

8.Tööhügieen 

A-4t 

 

P-24t 

 

I-8t 

 

Lõimitud 

ained: 

eesti keel 

8t, inglise 

keel 8t 



• HÜ6.Teeb juuste  

struktuuri 

püsimuutmist 

klientidele. 

• HÜ7.Teeb juuste  

struktuuri püsimuutmist 

klientidele. 

Iseseisev töö Õpimapp “juuste  struktuuri püsimuutmine”. 

Õpimapp on koostatud vastavalt esitatud nõuetele (vormistamine, õigekiri, teemale vastavus) ja koosneb, 

klientidele tehtud,  kolmest praktilisest tööst, kus  kasutatakse erinevaid rullide keeramise skeeme, tehnikaid ja 

materjale. Rullikeeramise skeemide joonistamisel näitab ära tekkinud nurgad, märgib ära, milline on 

diagonaalne, horisontaalne ja vertikaalne rullide paigutus. Õpimapp sisaldab keemilise loki analüüsi täidetud 

küsimustikke, töökaigu kirjeldust ja fotoid või fotoseeriaid enda tehtud juuste struktuuri püsimuutmisest. 

Praktika puudub 

Hindamine eristav 

sh hindekriteeriumid  

Lävend hinne "3" Sooritab 2 testi lävendipõhiselt (ÕV 1,2). Keerab harjutuspeal, etteantud skeemi järgi, 

rullidega seitse erinevat praktilist tööd: 1. Klassikaline, ridadena, 2. klassikaline ridadena külje osad 

diagonaalis taha, 3. klassikaline ridadena külje osad diagonaal ette, 4. klassikaline ridadena külje osad 

vertikaalselt, 5 klassikaline ridadena suunaga taha, 6. klassikaline malelaua tehnikaga, 7. spiraalmeetodiga 

(ÕV 3) . Keeramisel vajab juhendaja abi ja praktilistes töödes keeramisel võib esineda ebatäpsusi 

juuksesalkude eraldamisel. Sooritab kolm praktilist tööd  klientidele kus tehakse ohutult  juukse struktuuri 

püsimuutmisi, kasutades erinevaid keemilisi aineid ja lokikeeramise tehnikaid, vabal valikul, lähtudes 

soovitud lõpptulemusest (ÕV 4,5). Praktiliste tööde tegemisel vajab juhendaja abi. Õpimapp praktilistest 

töödest (ÕV 1-5). 

 

Hinne "4"    Sooritab 2 testi lävendipõhiselt (ÕV 1,2). Keerab harjutuspeal, etteantud skeemi järgi, rullidega 

seitse erinevat praktilist tööd: 1. klassikaline, ridadena, 2. klassikaline ridadena külje osad diagonaalis taha, 3. 

klassikaline ridadena külje osad diagonaal ette, 4. klassikaline ridadena külje osad vertikaalselt, 5 klassikaline 

ridadena suunaga taha, 6. klassikaline malelaua tehnikaga, 7. spiraalmeetodiga (ÕV 3). Keeramisel vajab 

juhendaja abi. Sooritab kolm praktilist tööd  klientidele kus tehakse ohutult  juukse struktuuri püsimuutmisi, 

kasutades erinevaid keemilisi aineid ja lokikeeramise tehnikaid, vabal valikul, lähtudes soovitud 

lõpptulemusest (ÕV 4,5). Õpimapp praktilistest töödest (ÕV 1-5). 

 

Hinne "5" Sooritab 2 testi lävendipõhiselt (ÕV 1,2). Keerab harjutuspeal, etteantud skeemi järgi iseseisvalt, 

rullidega seitse erinevat praktilist tööd: 1. klassikaline, ridadena, 2. klassikaline ridadena külje osad 

diagonaalis taha, 3. klassikaline ridadena külje osad diagonaal ette, 4. klassikaline ridadena külje osad 

vertikaalselt, 5 klassikaline ridadena suunaga taha, 6. klassikaline malelaua tehnikaga, 7. spiraalmeetodiga 

(ÕV 3). Sooritab kolm praktilist tööd  klientidele kus tehakse ohutult  juukse struktuuri püsimuutmisi, 

kasutades erinevaid keemilisi aineid ja lokikeeramise tehnikaid, vabal valikul, lähtudes soovitud 



lõpptulemusest (ÕV 4,5). 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine 1. Kaks lävenditasemel sooritatud kirjalikest teooria teadmiste testidest (ÕV 1,2).  

2. Juhenditest lähtuvalt etteantud skeemi järgi sooritatud praktilistest töödest õppepeadele: klassikaline, 

ridadena, klassikaline ridadena külje osad diagonaalis taha, klassikaline ridadena külje osad diagonaal ette, 

klassikaline ridadena külje osad vertikaalselt, klassikaline   ridadena suunaga taha, klassikaline malelaua 

tehnikaga, spiraalmeetodiga (ÕV 3) 

3. Juhendi järgi sooritatud kolmest praktilisest tööst  klientidele, kus tehakse ohutult  juukse struktuuri 

püsimuutmisi, kasutades erinevaid keemilisi aineid ja lokikeeramise tehnikaid, vabal valikul, lähtudes 

soovitud lõpptulemusest (ÕV 4,5).  

4.Koostatud juhendi alusel ja õigeaegselt ettekantud õpimapp “Juuste struktuuri püsimuutmine” 

sh hindamismeetodid Test, praktilised tööd, õpimapp,situatsioonianalüüs, tegevuskava koostamine. 

õppematerjalid Luoma, A.,Kara, R. Ka kameeleon vahetab värvi. Apollo 2001 

http://juuksur.innove.ee/  peatükk 5 

 

 

 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli 

nimetus 

Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 

 

7 

 

      Juuste 

värvitöötlus 

10EKAP 

260t 

Auditoorne töö  60t 

Praktiline töö   107t 

Iseseisev töö    38t 

                                                            Lõimitud ained  55t 

Marina 

Kulkova 

Natalja 

Jakovleva 

Irina Orlova 

Nõuded mooduli alustamiseks Juuste ja peanaha hoolduse alusõpe 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab värvainete mõju juustele, värvib ohutult juukseid lähtuvalt kliendi 

vajadustest, soovidest ja ootustest, järgib kliendikeskset teenindust 

Õpiväljundid 

(ÕV)  

Hindamiskriteeri

umid (HK) 

 

Õppemeeto

did (ÕM) 

Hindamismeetodid ja-ülesanded 

(HÜ) ja iseseisev töö 

Mooduli teemad ja 

alateemad (MT) 

Maht 

tundides 

auditoorne, 

praktiline ja 

iseseisev töö  

http://juuksur.innove.ee/


(A, P, I) ja 

lõimitud 

õppeained 

I ÕPPEAASTA 143t                                              Auditoorne töö 39t 

                                                                               Praktiline töö 61t 

                                                                               Iseseisev töö 20t 

                                                                               Lõimitud ained 23t 

1. Teab juuste 

värvi muutmiseks 

kasutatavaid 

looduslikke ja 

tehisvärvaineid 

ning mõistab 

nende toimimise 

põhimõtteid, 

rakendab 

omandatud 

teoreetilisi 

teadmisi 

praktilistes 

 töödes   

ülesande alusel 

juuste värvi 

muutmiseks 

kasutatavaid 

erinevaid 

looduslikke ja 

tehisvärvaineid 

ning selgitab 

nende toimimise 

põhimõtteid, toob 

näiteid 

iseloomustab 

ülesande alusel 

juuste värvi 

muutmise 

erinevaid töötlusi, 

toob näiteid 

ülesande alusel 

juuste värvi 

muutmiseks 

kasutatavates 

toodetes 

sisalduvaid aineid 

ja kirjeldab 

nende 

loeng, 

individuaaln

e töö 

Hinne 3: 

• HÜ1. Nimetab 

juhendaja abil 

ülesandest lähtuvalt 

juuste värvi 

muutmiseks 

kasutatavaid erinevaid 

looduslikke ja 

tehisvärvaineid ning 

selgitab nende 

toimimise  

põhimõtteid. 

• HÜ2.Sooritab 

testi teemal: 

looduslikud ja 

tehisvärvained 

Hinne 4: 

• HÜ1. 

Nimetab 

ülesandest 

lähtuvalt 

juuste värvi 

muutmiseks 

kasutatavaid 

erinevaid 

looduslikke 

ja 

tehisvärvaine

id ning 

selgitab 

nende 

toimimise 

põhimõtteid, 

toob näiteid 

• HÜ2.Soorita

b testi 

teemal: 

looduslikud 

ja 

tehisvärvaine

d 

Hinne 5: 

• HÜ1. 

Nimetab 

iseseisvalt 

ülesandest 

lähtuvalt 

juuste värvi 

muutmiseks 

kasutatavaid 

erinevaid 

looduslikke ja 

tehisvärvaineid 

ning selgitab 

nende 

toimimise 

põhimõtteid, 

toob näiteid ja 

esitleb nende 

erinevuse  

põhimõtteid. 

• HÜ2.S

ooritab testi 

teemal 

looduslikud ja 

tehisvärvained 

• 1.Värviring 

• -põhi ja vastand 

värvide teooria 

• 2.Looduslike ja 

tehisvärvained ja 

nende toimimise 

põhimõtted 

• 3.Taimsed 

juuksevärvid 

• 4.Looduslikud  

värvipigmendid 

5.Toonijad 

• 6.Kergvärvid 

• 7.Püsivärvid 

• 8.Blondeerimisvahen

did 

 

 

A-20t 

 

P-30t 

 

I-10t 

 

Lõimitud 

ained: kunst, 

eesti 

keel,matemaat

ika, keemia 

2. Teab juuste loeng,rühma Hinne 3:  Hinne 4:  Hinne 5: • 1.Juuste A- 19t 



värvi muutmise 

erinevaid töötlusi 

ja tooteid, mõistab 

nende toimimise 

põhimõtteid ning 

mõju juustele ja 

peanahale, 

rakendab 

omandatud 

teoreetilisi 

teadmisi 

praktilistes töödes 

toimimispõhimõtt

eid, toob näiteid 

ülesande alusel 

erinevaid juuste 

värvimuutmise 

töötluste 

toimimise 

põhimõtteid ja 

mõju 

juustele ning 

peanahale, toob 

näiteid 

-valib ülesande 

alusel juukseid 

säästvaima 

töötluse, lähtub 

soovitud 

lõpptulemusest 

ning juuste 

seisukorrast ja 

eelnevatest 

töötlustest 

ülesande alusel 

värvikaardi 

ülesehituse 

põhimõtet 

iseseisvalt 

värvikaardi abil 

naturaalsete juuste 

tumedusastme 

ülesande alusel, 

värvikaardi abil 

värvitoonid ja 

töö, 

harjutustöö 
• HÜ1. Nimetab 

ülesandest 

lähtuvalt juuste 

värvi 

muutmiseks 

kasutatavaid 

erinevaid 

looduslikke ja 

tehisvärvaineid 

juhendaja abil 

ning selgitab 

nende toimimise  

põhimõtteid. 

• HÜ2.Nimetab 

ja iseloomustab 

tööülesandest 

lähtuvalt juuste 

värvi muutmise 

erinevaid 

töötlusi. 

• HÜ3.Loetleb 

juuste värvi 

muutmiseks 

kasutatavates 

toodetes 

sisalduvaid 

aineid ja 

kirjeldab nende 

toimimise 

põhimõtteid 

• HÜ4.Kirjeldab 

erinevate 

värvimuutmise 

töötluste 

toimimise 

HÜ1. Nimetab ja 

iseloomustab 

tööülesandest 

lähtuvalt juuste 

värvi muutmise 

erinevaid töötlusi, 

toob näiteid 

• HÜ2. Loetleb 

juuste värvi 

muutmiseks 

kasutatavates 

toodetes 

sisalduvaid aineid 

ja kirjeldab nende 

toimimise 

põhimõtteid toob 

näiteid 

• HÜ3. Kirjeldab 

erinevate 

värvimuutmise 

töötluste 

toimimise 

põhimõtteid ja 

mõju juustele ning 

peanahale 

• toob näiteid 

• HÜ4. Valib 

tööülesandest 

lähtuvalt juukseid 

säästvaima 

töötluse, lähtub 

• soovitud 

lõpptulemusest 

ning juuste 

seisukorrast ja 

HÜ1. Nimetab ja 

iseloomustab 

tööülesandest 

lähtuvalt juuste värvi 

muutmise erinevaid 

töötlusi, toob näiteid, 

analüüsib erinevusi 

• HÜ2.Loetleb 

juuste värvi 

muutmiseks 

kasutatavates 

toodetes sisalduvaid 

aineid ja kirjeldab 

nende 

toimimispõhimõttei

d. toob näiteid 

• HÜ3.Kirjeldab 

erinevate 

värvimuutmise 

töötluste toimimise 

põhimõtteid ja mõju 

juustele ning 

peanahale 

• toob näiteid 

• HÜ4.Valib 

tööülesandest 

lähtuvalt juukseid 

säästvaima töötluse, 

lähtub 

• soovitud 

lõpptulemusest ning 

juuste seisukorrast 

ja eelnevatest 

• töötlustest 

lähtuvalt, esitleb 

pigmendid 

• 2.Juuste värvi 

erinevad töötlused 

• -

pigmenteerimine 

• -hallide juuste 

värvimine 

• -keemilised 

protsessid 

• -amoniaagi 

mõju juustele 

• -värvitu või 

nõrgalt värvitud 

juuksed 

• 3.Vesinikemuls

ioonide  omadused, 

toime kasutusala 

• peroksiidi mõju 

juustele 

• värvi 

eemaldamine nahalt ja 

juustelt 

 

 

P-31t 

 

I-10t 

 

Lõimitud 

ained: eesti 

keel, 

matemaatika 

kunst keemia 



tumedusastmed 

kogu juukse 

pikkuses 

ülesande alusel 

värvikaardi abil 

hallide juuste 

osakaalu 

ülesande alusel 

värviretsepti ja 

selgitab 

naturaalsete ja 

tehispigmentide 

koosmõju 

juustevärvi 

muutmise 

 lõpptulemusele 

ülesande alusel 

töökava, 

kirjeldades 

juustevärvi 

muutmise 

töökäiku ning 

nimetab 

võimalikke 

riskimomente 

alusel õiged 

töövahendid, 

selgitab valikut 

ülesandest ja 

soovitud 

lõpptulemusest 

lähtuvalt 

põhimõtteid ja 

mõju juustele 

ning peanahale 

• HÜ5.Valib 

tööülesandest 

lähtuvalt 

juukseid 

säästvaima 

töötluse, lähtub 

soovitud 

lõpptulemusest 

ning juuste 

seisukorrast ja 

eelnevatest 

töötlustest 

lähtuvalt 

juhendaja abiga. 

• HÜ6.Sooritab 

testi teemal: 

värvitooted ja 

nende toimimise 

põhimõtted  

eelnevatest 

töötlustest 

lähtuvalt 

• HÜ5. Sooritab 

testi teemal: 

värvitooted ja 

nende toimimise 

põhimõtted 

•  

oma tööd. 

• HÜ5.Sooritab testi 

teemal: värvitooted 

ja nende toimimise 

põhimõtted 

•  

 II ÕPPEAASTA 

78t 

Auditoorne töö 14t 

Praktiline töö 26t 

Iseseisev töö 12t 

Lõimitud ained 26t 

3. Mõistab 

värvikaardi 

ülesehituse 

põhimõtet, kasutab 

seda juuste värvi 

määramisel ja 

värviretsepti 

koostamisel, 

rakendab 

omandatud 

loeng, 

harjutustöö, 

praktiline 

töö 

Hinne 3: 

• HÜ1. 

Selgitab 

värvikaardi 

ülesehituse 

põhimõtet 

• HÜ2.Mää

rab iseseisvalt 

värvikaardi abil 

Hinne 4: 

• HÜ1. 

Selgitab värvikaardi 

ülesehituse 

põhimõtet tuues 

näiteid ja erinevusi 

• HÜ2.Määrab 

iseseisvalt 

värvikaardi abil 

Hinne 5: 

• HÜ1. 

Selgitab värvikaardi 

ülesehituse 

põhimõtet toob 

näiteid, erinevusi 

• HÜ2.Määrab 

iseseisvalt 

värvikaardi abil 

• 1. Värvikaart 

• -värvikaardi 

ülesehitus 

• -toonide 

märgistus 

• -mõõtühikud 

• -protsent 

• -harilik murd 

• -kümnendmurd 

 

A-14t 

 

P-13t 

 

I-6t 

 

Lõimitud 

ained: 
keemia, 

bioloogia, 



teoreetilisi 

teadmisi 

praktilistes töödes 

erinevaid 

juustevärvi 

muutmise 

tehnikaid 

juhendamisel 

klienti 

juustehooldustood

ete valimisel ja 

kastutamisel 

kodus 

kliendiga, järgides 

eetika ning 

konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid 

juhendi alusel ette 

töökoha, hoiab 

töötamisel ja töö 

lõppedes korras 

oma töökoha, 

selgitab 

tööohutuse-, 

hügieeni- ja 

keskkonnanõudei

d; 

alusel 

ergonoomiliste 

harjutuste mõju 

erinevatele 

lihasgruppidele ja 

töövõimele, toob 

näiteid 

naturaalsete 

juuste 

tumedusastme 

• HÜ3.Mää

rab tööülesandest 

lähtuvalt, 

värvikaardi abil 

värvitoonid ja 

tumedusastmed 

kogu juukse 

pikkuses 

• HÜ4.Mää

rab värvikaardi 

abil hallide 

juuste osakaalu 

protsendi 

• HÜ5.Koo

stab 

tööülesandest 

lähtuvalt 

värviretsepti 

lähtuvalt ainete 

osakaalust 

(murd, 

mõõtühikud). 

• HÜ6.Selg

itab naturaalsete- 

ja 

tehispigmentide 

mõju juuste värvi 

muutmise 

tulemusele 

• HÜ7.Soor

itab testi teemal: 

värvikaart, 

naturaalsete juuste 

tumedusastme 

• HÜ3.Määrab 

tööülesandest 

lähtuvalt, 

värvikaardi abil 

• värvitoonid 

ja tumedusastmed 

kogu juukse 

pikkuses 

• HÜ4.Määrab 

värvikaardi abil 

hallide juuste 

osakaalu 

• HÜ5.Koosta

b tööülesandest 

lähtuvalt 

värviretsepti ja 

selgitab 

naturaalsete- ja 

tehispigmentide 

mõju juuste värvi 

muutmise 

tulemusele, toob 

näiteid 

• HÜ6.Soorita

b testi teemal: 

värvikaart, 

värviretseptide 

koostamine 

naturaalsete juuste 

tumedusastme 

• HÜ3.Määrab 

iseseisvalt 

tööülesandest 

lähtuvalt, 

värvikaardi abil 

• värvitoonid 

ja tumedusastmed 

kogu juukse 

pikkuses 

• HÜ4.Määrab 

iseseisvalt 

värvikaardi abil 

hallide juuste 

osakaalu 

• HÜ5.Koosta

b tööülesandest 

lähtuvalt 

värviretsepti ja 

selgitab 

naturaalsete- ja 

tehispigmentide 

mõju juuste värvi 

muutmise 

tulemusele teostab 

näitliku töö 

• HÜ6.Soorita

b testi teemal: 

värvikaart, 

värviretseptide 

koostamine  

matemaatika 

, eesti keel 



värviretseptide 

koostamine  

4. Koostab 

töökava ja teostab 

kliendile ohutu 

juuste värvi 

muutmise, 

kasutades 

erinevaid 

tehnikaid ja 

töövahendeid,soov

itab kliendile 

juuksehooldusvahe

ndeid koduseks 

juuste hoolduseks 

rühmatöö, 

harjutustöö, 

praktiline 

töö, 

paaritöö, 

arutlus 

Hinne 3: 

• HÜ1. 
Koostab 

tööülesandest 

lähtuvalt töökava 

ja kirjeldab juuste 

värvi muutmise 

töökäiku ning 

nimetab 

võimalikke 

riskimomente 

• HÜ2.Valib 

tööülesandest 

lähtuvalt juhendaja 

abiga õiged 

töövahendid. 

• HÜ3.Kasut

ab tööülesandest ja 

soovitud 

lõpptulemusest 

lähtuvalt erinevaid 

juuste värvi 

muutmise 

tehnikaid 

• HÜ4.Nõust

ab juhendaja 

juhendamisel 

klienti 

koduhooldustoodet

e valimisel ja 

kastutamisel 

• HÜ5.Soorit

ab kolm praktilist 

tööd erinevate 

värvimismeetodite

Hinne 4: 

HÜ1. Koostab 

tööülesandest 

lähtuvalt töökava 

ja kirjeldab 

juuste värvi 

muutmise 

töökäiku ning 

nimetab 

võimalikke  

riskimomente 

HÜ2.Valib 

tööülesandest 

lähtuvalt õiged 

töövahendid, 

selgitab valikut 

HÜ3.Kasutab 

tööülesandest ja 

soovitud 

lõpptulemusest 

lähtuvalt erinevaid 

juuste värvi 

muutmise tehnikaid 

HÜ4.Nõustab 

juhendamisel 

klienti 

koduhooldustoo

dete valimisel ja 

kastutamisel 

HÜ5.Sooritab kolm 

praktilist tööd 

Hinne 5: 

HÜ1.Koostab 

tööülesandest 

lähtuvalt töökava 

ja kirjeldab juuste 

värvi muutmise 

töökäiku ning 

nimetab 

võimalikke 

riskimomente 

HÜ2.Valib 

tööülesandest 

lähtuvalt isesisvalt 

õiged töövahendid, 

selgitab valikut. 

HÜ3.Kasutab 

tööülesandest ja 

soovitud 

lõpptulemusest 

lähtuvalt erinevaid 

juuste värvi muutmise 

tehnikaid 

HÜ4.Nõustab 

iseseisvalt klienti 

koduhooldustoodete 

valimisel ja 

kastutamisel 

HÜ5.Sooritab kolm 

praktilist tööd 

erinevate 

värvimismeetoditega  

• 1. 

Töökava 

koostamine 

• -analüüsi 

tegemine juustele 

enne värvimist 

• 2.Erinevad 

värvimistehnikad 

• 3.Kliendi 

nõustamine 

-

juuksehooldusvah

endite kasutamine 

koduseks 

hoolduseks  

A-0t 

 

P-13t 

 

I-6t 

 

Lõimitud 

ained: 

keemia,biolo

ogia, eesti 

keel  



ga  värvimine 

•  

erinevate 

• värvimismeet

oditega  värvimine 

 

värvimine 

 

III ÕPPEAASTA  

39t 

  

5. Teenindab 

klienti järgides 

kliendikeskset 

teenindust, 

arvestab 

tööohutuse-, 

hügieeni ja 

keskkonnanõudeid

; rakendab tööde 

teostamisel tervist 

säästvaid 

ergonoomilisi 

töövõtteid 

 praktiline 

töö, loeng, 

paaristöö, 

rühmatöö, 

arutlus 

• Hinne 3: 

• HÜ1. Suhtleb 

kliendiga 

järgides eetika- 

ning 

konfidentsiaalsus

e  põhimõtteid 

• HÜ2.Val

mistab vastavalt 

juhendile ette 

töökoha, hoiab 

töö käigus ja -

järel korras oma 

töökoha, selgitab 

tööohutuse-, 

hügieeni ja 

keskkonnanõudei

d; 

• HÜ3.Selg

itab juhendi 

põhjal 

ergonoomiliste 

harjutuste mõju 

erinevatele 

lihasgruppidele 

ja töövõimele, 

toob näiteid 

• HÜ4.Värvib, 

toonib ja 

blondeerib 

juukseid 

• Hinne 4: 

HÜ1. Suhtleb 

kliendiga järgides 

eetika- ning 

konfidentsiaalsuse  

põhimõtteid 

HÜ2.Valmistab 

vastavalt juhendile 

ette töökoha, hoiab 

töökäigus ja järel 

korras oma töökoha, 

selgitab tööohutuse-

, hügieeni ja 

keskkonnanõudeid; 

HÜ3.Selgitab juhendi 

põhjal ergonoomiliste 

harjutuste mõju 

erinevatele 

lihasgruppidele ja 

töövõimele, toob 

näiteid 

HÜ4.Värvib, toonib ja 

blondeerib juukseid 

klientidel, erinevaid 

värvimistehnikaid 

kasutades 

 

• Hinne 5: 

HÜ1. Suhtleb 

kliendiga 

järgides eetika- 

ning 

konfidentsiaalsu

se  põhimõtteid 

HÜ2.Valmistab 

vastavalt juhendile 

ette töökoha, hoiab 

töö käigus ja järel 

korras oma töökoha, 

selgitab tööohutuse-, 

hügieeni ja 

keskkonnanõudeid; 

HÜ3.Selgitab juhendi 

põhjal ergonoomiliste 

harjutuste mõju 

erinevatele 

lihasgruppidele ja 

töövõimele, toob 

näiteid 

• HÜ4.Värvib, toonib 

ja blondeerib juukseid 

klientidel, erinevaid 

värvimistehnikaid 

kasutades  

•  

1. Kliendikeskne  

teenindus 

2.Töökeskkonna ja 

tööohutuse nõuded 

• 3.Töökoht, selle 

ohutegurid ja 

mikrokliima 

• 4.Töövahendid 

• 5.Tööõnnetused ja 

sellest tingitud  

tervisekahjustused 

• 6.Isikukaitsevahendi

d 

• 7. Hügieeni nõuded 

• -Isiklik hügieen 

• -Tööhügieen 

• 8.Ergonoomika 

juuste struktuuri 

püsimuutmisel 

 

A-7t 

 

P-20t 

 

I-6t 

 

Lõimitud 

ained: 

kehaline 

kasvatus 3t, 

eesti keel 3t 



klientidel, 

erinevaid 

värvimistehnikai

d kasutades 

•  

Iseseisev töö Õpimapp on koostatud vastavalt esitatud nõuetele (vormistamine, õigekiri,teemale vastavus), sisaldab 

praktilistest tööde tööanalüüse, erinevate 

värvitehnikate skeeme, ja tehtud tööde fotod. 

Referaat “Looduslikud värvained”. 

Praktika puudub 

Hindamine eristav 

sh hindekriteeriumid Lävend "3" Testid lävendipõhiselt. Praktilised tööd erinevate värvimis meetoditega värvimine, etteantud 

tööülesandest ja tööjuhendist lähtuvalt. Õpimapp praktilistest töödest, võib kasutada näidismaterjale (pildid, 

fotod). Referaat. Praktilistest tööülesannetest lähtuvate töökavade koostamisel vajab juhendaja abi. Praktiliste 

tööde t tegemisel vajab juhendaja abi. Matemaatika tööleht (hallide juuste protsent, mõõtühikute kasutamine 

värviretseptis) (ÕV 3). 

"4" Testid lävendipõhiselt. Praktilised tööd erinevate värvimis meetoditega värvimine, etteantud tööülesandest 

ja tööjuhendist lähtuvalt. Õpimapp praktilistest töödest, võib kasutada näidismaterjale (pildid, fotod). 

Referaat. Praktilised tööülesanded ja töökavad koostab vastavalt juhendile. 

Matemaatika tööleht (hallide juuste protsent, mõõtühikute kasutamine värviretseptis) (ÕV 3). 

"5" Testid lävendipõhiselt. Praktilised tööd erinevate värvimis meetoditega värvimine, etteantud tööülesandest 

ja tööjuhendist lähtuvalt. Õpimapp praktilistest töödest, võib kasutada näidismaterjale (pildid, fotod). 

Referaat. Praktilised tööülesanded ja töökavad koostab ennastjuhtivalt ja iseseisvalt. Demonstreerib ühe 

praktilise töö. Matemaatika tööleht (hallide juuste protsent, mõõtühikute kasutamine värviretseptis) (ÕV 3). 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine 1.Sooritab juhenditest lähtuvalt kolm praktilist tööd: erinevate värvimismeetoditega värvimine(ÕV4, 5) 

2.Sooritab lävendi tasemel kirjalikud teoreetiliste teadmiste testid.(ÕV1, ÕV2, ÕV3) 

3.Koostab referaadi teemal " Looduslikud värvained" (ÕV1) 

4. Koostab ja esitab õpimapi teemal erinevate värvimismeetoditega värvimine (ÕV 1,2,3,4,5). Koostab 

matemaatilise töölehe (ÕV 3) 

 

sh hindamismeetodid Testid, referaat, praktilised tööd, matemaatika tööleht,õppimapp 

õppematerjalid Juuste värvimise ABC. 2007 
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Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr      Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 

 

8 

 

              Soengute  

kujundamine 

7EKAP 

182t 

Auditoorne töö  31t 

Praktiline töö   74t 

Iseseisev töö    28t 

                                                         Lõimitud ained  49t 

Marina 

Kulkova 

Natalja 

Jakovleva 

Irina Orlova 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija kujundab erinevaid soenguid lähtuvalt kliendi soovidest, järgib kliendikeskset 

teenindust 

Õpiväljundid 

(ÕV)  

Hindamiskriteeri

umid (HK) 

 

Õppemeeto

did (ÕM) 

Hindamismeetodid ja-ülesanded 

(HÜ) ja iseseisev töö 

Mooduli teemad ja alateemad 

(MT) 

Maht tundides 

auditoorne, praktiline 

ja iseseisev töö  

(A, P, I) ja lõimitud 

õppeained 

I ÕPPEAASTA 52t                                               

 

1.Teab erinevaid 

soengute liike, 

kujundamistehni

kaid ja 

töövahendeid, 

rakendab 

omandatud 

teoreetilisi 

teadmisi 

praktilises töös 

  

- nimetab ülesande 

alusel soengute 

liike, toob näiteid 

ülesande alusel 

soengu 

kujundamistehnika

id, valib vastavalt 

tehnikatele 

sobivad 

töövahendid, toob 

näiteid 

ülesande alusel 

soengukujunduses 

loeng, 

harjutustööd

, praktilised 

tööd, 

paaritöö, 

arutlus 

Hinne 3: 

• HÜ1. 

Nimetab 

ülesandest 

lähtuvalt, 

abimaterjale 

kasutades 

soengute liike, 

toob näiteid. 

• HÜ2.Kirjel

dab ülesandest 

lähtuvalt soengu 

kujundamistehnika

id, valib juhendaja 

Hinne 4: 

• HÜ1. Nimetab 

ülesandest 

lähtuvalt soengute 

liike, toob näiteid. 

• HÜ2.Kirje

ldab ülesandest 

lähtuvalt soengu 

kujundamistehnik

aid, valib 

vastavalt 

tehnikatele 

sobivad 

töövahendid, toob 

Hinne 5: 

• HÜ1. 

Nimetab ülesandest 

lähtuvalt soengute 

liike, toob näiteid 

• HÜ2.Kirjelda

b ülesandest 

lähtuvalt soengu 

kujundamistehnikaid

, lähenedes sellele 

loovalt. HÜ3.Pakub 

välja omapoolseid 

innovaatilisi 

soengukujundamiste

• 1. Soengute 

modelleerimine 

• -Soengute 

tüübid (4 põhitüüpi). 

• -Soengute liigid 

(päeva-, pidulik-, õhtu-

, ajalooline-, fantaasia-, 

stiliseeritud, konkursi- 

ja kokteilsoeng). 

• 2.Töövahendid 

soengute 

kujundamiseks. 

• 3.Föönisoengud 

naistele ja meestele. 

• 4.Rullisoengud. 

 

A-9t 

 

P-24t 

 

I-8t 

 

Lõimitu

d 

ained:ee

sti keel 

11t 



kasutatavaid 

hooldus- ja 

viimistlusvahendei

d, toob 

näiteid 

dab 

ülesande alusel 

hooldus- ja 

viimistlusvahendit

e toimimis-ja 

kasutamispõhimõtt

eid, toob 

näiteid 

ülesande alusel või 

enda koostatud 

töökava põhjal 

soengu, arvestades 

näo- ja peakujuga, 

kasutab sobivaid 

tehnikaid ja 

töövahendeid 

nõustab 

juhendamisel 

klienti 

viimistlusvahendit

e valimisel ja 

kastutamisel 

kliendiga, järgides 

eetika ning 

konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid 

juhendi alusel ette 

töökoha, hoiab 

töötamisel ja töö 

abiga vastavalt 

tehnikatele 

sobivad 

töövahendid, toob 

näiteid. 

• HÜ3.Teeb 

harjutustööd 

õppepeadel: 

rullide keeramine 

ridadena, 

malelauana, 

lainetena 

vertikaalselt ja 

diagonaalselt, 

rullide keeramine 

soengut arvestades 

 

näiteid. 

• HÜ3.Teeb 

harjutustööd 

õppepeadel: 

rullide keeramine 

ridadena, 

malelauana, 

lainetena 

vertikaalselt ja 

diagonaalselt, 

rullide keeramine 

soengut 

arvestades 

hnikaid. HÜ4.Valib 

vastavalt tehnikatele 

iseseisvalt sobivad 

töövahendid, toob 

näiteid. 

• HÜ5.Teeb 

harjutustööd 

õppepeadel: rullide 

keeramine ridadena, 

malelauana, 

lainetena 

vertikaalselt ja 

diagonaalselt, rullide 

keeramine soengut 

arvestades 

(Soengurullide suuruse 

ja kuju valik lähtudes 

soovitud tulemusest, 

juukse pikkusest. 

• 5.Rullikeeramise 

tehnikad (ridadena, 

lainetena, malelaud, 

soengukandmise  

suunas) 

• Rullisoengu 

skeemi lugemine.) 

• 6.Pikkade 

juuste soengud. 

• -Pidulikud 

soengud naistele ja 

meestele. 

• -Ülespandud 

soengud naistele ja 

tüdrukutele. 

• -

Vesilainesoengud (üle 

pea,lahuga). 

• 7.Soengud  

punumistehnikas. 

• 8.Erikujuliste 

tangidega ja 

sirgestusraudadega 

 

 II 

ÕPPEAASTA 

78t 

Auditoorne töö 15t 

Praktiline töö 26t 

Iseseisev töö 12t 

Lõimitud ained 25t 

2.Teab 

soengukujundus

es kasutatavaid 

hooldus- ja 

viimistlusvahend

näidistööd, 

rühmatööd, 

praktiline 

töö, arutus, 

paaritöö, 

Hinne 3: 

HÜ1. 

Klassifitseerib 

ülesandest 

lähtuvalt, 

Hinne 4: 

HÜ1. 

Klassifitseerib 

ülesandest 

lähtuvalt 

Hinne 5: 

HÜ1. Klassifitseerib 

ülesandest lähtuvalt 

soengukujunduses 

kasutatavaid hooldus- ja 

• 1. 

Viimistlustooted 

• -

Soenguvedelikud, 

vahud, vahad, 

A-8t 

 

P-13t 

 

I-6t 



eid ja mõistab 

nende 

toimimispõhimõt

teid, rakendab 

omandatud 

teoreetilisi 

teadmisi 

praktilises töös 

lõppedes korras 

oma töökoha, 

selgitab 

tööohutuse-, 

hügieeni- ja 

keskkonnanõudeid 

alusel 

ergonoomiliste 

harjutuste mõju 

erinevatele 

lihasgruppidele ja 

töövõimele, toob 

näiteid  

loeng abimaterjale 

kasutades, soengu 

kujunduses 

kasutatavaid 

hooldus- ja 

viimistlusvahendeid

, toob näiteid. 

HÜ2.Kirjeldab 

ülesandest 

lähtuvalt hooldus- 

ja 

viimistlusvahendit

e toimimis- ja 

kasutamispõhimõt

teid, toob näiteid. 

Vajab juhendaja 

abi. 

HÜ3.Arvutab 

materjali kulu ja 

soengu 

maksumuse 

erineva pikkusega 

juustele 

soengu 

kujunduses 

kasutatavaid 

hooldus- ja 

viimistlusvahe

ndeid, toob 

näiteid. 

HÜ2.Kirjeldab 

ülesandest 

lähtuvalt hooldus- 

ja 

viimistlusvahendit

e toimimis- ja 

kasutamispõhimõtt

eid, toob näiteid 

• HÜ3.Arvut

ab materjali kulu ja 

soengu 

maksumuse 

erineva pikkusega  

juustele 

viimistlusvahendeid, toob 

näiteid. 

HÜ2.Kirjeldab ülesandest 

lähtuvalt hooldus- ja 

viimistlusvahendite toimimis-

ja kasutamispõhimõtteid, 

toob näiteid.  

HÜ3.Pakub välja 

omapoolseid variante 

viimistlusvahendite 

kasutamisel. 

HÜ4.Arvutab materjali kulu 

ja soengu maksumuse 

erineva pikkusega  juustele  

geelid, juukselakid. 

• 2.Viimistlust

oodete kasutamine 

soengute 

kujundamisel. 

• 3.Juukselaki 

koostis 

• -Freooni 

pritsimine 

• 4.Erinevate 

firmade toodete 

kasutusjuhenditega 

tutvumine. 

• 5.Kliendi 

nõustamine 

viimistlustoodete 

valikul ja 

kasutamisel. 

• 6.Materjali 

kulu ja maksumuse 

arvutamine ühe 

soengu korral 

sõltuvalt juuste 

pikkusest (tehted 

murdudega, 

keskmine kulu) 

• 7.Mõõtühiku

d 

• -Kasumi 

arvutamine 

(protsent, 

rahaühikud) 

 

 

Lõimitud 

ained: 

keemia, 

eesti keel, 

matemaati

ka 

3. Mõistab 

töökava 

koostamise 

vajadust, 

harjutustööd

, praktiline 

töö, loeng, 

paaritöö, 

Hinne 3: 

HÜ1. Kujundab 

ülesandest lähtuvalt, 

abimaterjale 

Hinne 4: 

HÜ1. Kujundab 

ülesandest 

lähtuvalt enda 

Hinne 5: 

HÜ1. Kujundab ülesandest 

lähtuvalt, loovalt enda 

koostatud töökava põhjal 

1.Näokujud ja 

proportsioonid. 

2.Soengu 

sobivus 

A-7t 

 

P-13t 

 



koostab töökava, 

kujundab soengu 

arvestades näo- 

ja peakujuga, 

kasutades 

erinevaid 

soengukujundus 

tehnikaid ja 

töövahendeid,  

soovitab 

kliendile 

viimistlusvahend

eid koduseks 

juuste 

hoolduseks 

arutlus kasutades, 

koostatud töökava 

põhjal soengu, 

arvestades näo- ja 

peakujuga, kasutab 

sobivaid tehnikaid 

ja töövahendeid. 

HÜ2.Nõustab 

juhendamisel 

klienti, 

viimistlusvah

endite 

valimisel. 

• HÜ3.Soorita

b seitse erinevat 

praktilist tööd: 

föönisoengud 

naistele ja meestele, 

rullisoeng, 

ülespandud soeng 

pikkadele juustele, 

punutistehnikaga 

soeng pikkadele 

juustele, 

vesilainesoeng, 

näpulokisoeng 

•  

koostatud 

töökava põhjal 

soengu, 

arvestades näo- 

ja peakujuga, 

kasutab sobivaid 

tehnikaid ja 

töövahendeid. 

HÜ2.Nõustab 

klienti 

viimistlusvahen

dite valimisel ja 

kastutamisel. 

HÜ3.Sooritab 

seitse erinevat 

praktilist tööd: 

föönisoengud 

naistele ja 

meestele, 

• rullisoeng, 

ülespandud soeng 

pikkadele juustele, 

punutistehnikaga 

soeng pikkadele 

juustele, 

vesilainesoeng, 

näpulokisoeng 

 

soengu, arvestades näo- ja 

peakujuga, kasutab sobivaid 

tehnikaid ja töövahendeid. 

HÜ2.Nõustab iseseisvalt 

klienti viimistlusvahendite 

valimisel ja kastutamisel. 

HÜ3.Sooritab seitse erinevat 

praktilist tööd: föönisoengud 

naistele ja meestele, 

• rullisoeng, ülespandud 

soeng pikkadele juustele, 

punutistehnikaga soeng 

pikkadele juustele, 

vesilainesoeng, näpulokisoeng 

•  

vastavalt 

vanusele. 

3.Soengu 

sobivus 

vastavalt 

näoproportsioo

nile. 

4.Soengu 

sobivus 

vastavalt 

juuksevärvile, 

5.Soengute 

valik vastavalt 

kliendi 

isikupärale. 

6.Kliendi 

nõustamine. 

I-6t 

 

Lõimitud 

ained: 

kunst, 

eesti keel 

III 

ÕPPEAASTA  

52t 

  

4. Teenindab 

klienti, järgides 

kliendikeskset 

teenindust, 

arvestab 

 praktilised 

tööd, loeng, 

paaritöö 

• HÜ1. Suhtleb kliendiga järgides eetika- ning konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid. 

• HÜ2.Valmistab juhendi alusel ette töökoha, hoiab töötamisel ja 

töö lõppedes korras oma töökoha, selgitab tööohutuse-, hügieeni ja 

keskkonnanõudeid. 

• 1. Eetika ja 

konfidentsiaalsuse 

põhimõtted. 

• Töökoha 

ettevalmistus ja 

A-7t 

 

P-24t 

 

I-8t 



tööohutuse-, 

hügieeni- ja 

keskkonnanõude

id, rakendab 

töötamisel tervist 

säästvaid 

ergonoomilisi 

töövõtteid 

• HÜ3.Selgitab juhendi alusel ergonoomiliste harjutuste mõju 

erinevatele lihasgruppidele ja töövõimele, toob näiteid. 

• HÜ4.Kujundab erinevaid soenguid klientidele 

•  

korrashoid. 

• Tööohutuse-, 

hügieeni ja 

keskkonnanõuded. 

Ergonoomilised 

harjutused, nende mõju 

erinevatele 

lihasgruppidele ja 

töövõimele. 

 

 

Lõimitu

d ained: 

kehaline 

kasvatus 

5t, eesti 

keel 8t 

Iseseisev töö Õpimapp “Naiste ja meeste soengud”.  

Õpimapp koosneb järgnevatest töödest: föönisoengud naistele ja meestele, rullisoeng, ülespandud soeng pikkadele 

juustele, punutistehnikaga soeng pikkadele juustele, vesilainesoeng, näpulokisoeng. Võib kasutada hinnatuid 

praktilisi töid, mis on tehtud klientidele. Õpimapp sisaldab soengute fotoid, või fotoseerijaid, soengutegemise 

kirjeldust, kasutatud viimistlusvahendite nimetusi ja kasutusjuhendeid. Hinnatakse töö korrektset vormistust ja sisu 

(ÕV 1,2,3,4). 

Praktika puudub 

Hindamine Eristav, kujundav 

sh hindekriteeriumid Lävend, hinne "3" Praktilised tööd: föönisoengud naistele ja meestele, rullisoeng, ülespandud soeng pikkadele 

juustele, punutistehnikaga soeng pikkadele juustele, vesilainesoeng, näpulokisoeng (ÕV 1,2,3,4). Harjutustööd: 

rullide keeramine ridadena, malelauana, lainetena vertikaalselt ja diagonaalselt, rullide keeramine soengut 

arvestades (ÕV1). Praktilistest tööülesannetest lähtuvalt, töökavade koostamisel vajab juhendaja abi. Praktiliste 

tööde tegemisel vajab juhendaja abi. Õpimapp soengutest (ÕV 1,2,3,4). Matemaatiline tööleht materjali kulu ja 

soengu hinna arvutamisest (ÕV2). 

 

Hinne "4" Praktilised tööd: föönisoengud naistele ja meestele, rullisoeng, ülespandud soeng pikkadele juustele, 

punutistehnikaga soeng pikkadele juustele, vesilainesoeng, näpulokisoeng (ÕV 1,2,3,4). Harjutustööd: rullide 

keeramine ridadena, malelauana, lainetena vertikaalselt ja diagonaalselt, rullide keeramine soengut arvestades 

(ÕV1). Praktilised tööülesanded ja töökavad koostab vastavalt juhendile. Õpimapp soengutest (ÕV 1,2,3,4). 

Matemaatiline tööleht materjali kulu ja soengu hinna arvutamisest (ÕV2). 

 

Hinne "5" Praktilised tööd: föönisoengud naistele ja meestele, rullisoeng, ülespandud soeng pikkadele juustele, 

punutistehnikaga soeng pikkadele juustele, vesilainesoeng, näpulokisoeng (ÕV 1,2,3,4). . Harjutustööd: rullide 

keeramine ridadena, malelauana, lainetena vertikaalselt ja diagonaalselt, rullide keeramine soengut arvestades 

(ÕV 1). Praktilised tööülesanded ja töökavad koostab ennastjuhtivalt ja iseseisvalt. Õpilane läheneb 

tööülesannetesse loominguliselt. 

Demonstreerib ühe praktilise töö. Õpimapp soengutest(ÕV 1,2,3,4) . Matemaatiline tööleht materjali kulu ja 



soengu hinna arvutamisest (ÕV2). 

mooduli kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

1.Sooritab seitse praktilist tööd: föönisoengud naistele ja meestele,rullisoeng, ülespandud soeng pikkadele 

juustele, punutistehnikaga soeng pikkadele juustele, vesilainesoeng, näpulokisoeng (ÕV 1, 2, 3,4) 

2. Sooritab neli harjutustööd: rullide keeramine ridadena, malelauana, lainetena vertikaalselt ja diagonaalselt, 

rullide keeramine soengut arvestades (ÕV 1) 

3. Koostab ja esitab õpimapi teemal naiste ja meeste soengud (ÕV 1, 2, 3, 4). 

4.. Täidab matemaatilise töölehe materjali kulu arvestamisest (ÕV 2). 

 

sh hindamismeetodid Praktilised tööd, harjutustööd, õpimapp, matemaatiline tööleht 

õppematerjalid Lõikus,modelleerimine, soeng“ O. Pantšenko 

Ajakirjad “Londa”, “Iluguru”, “Hair”, “Hairstyle” 

 E-kursus „Soengukunst ja kujundamine“ Logina 2012 a. 
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Mooduli nr Mooduli 

nimetus 

Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 
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Klienditeeninduse 

praktilised tööd 

43,5EKAP 

1131t 

Auditoorne töö 221  t 

Praktiline töö  784 t 

Iseseisev töö  61  t 

                                                    Lõimitud ained 65t 

Marina 

Kulkova 

Natalja 

Jakovleva 

Irina 

Orlova 

Nõuded mooduli alustamiseks Sissejuhatus kutseõpingutesse 

 Juuste ja peanaha hoolduse alusõpe 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija rakendab kliendikeskset ja lugupidavat suhtumist teenustööde 

teostamisel, teenindab kliente ja suhtub klienti hoolivalt,  lähtudes kultuurierisustest, eetika- ning 

konfidentsiaalsuse põhimõtetest, väärtustab meeskonnatööd ja mõistab enda rolli selles. 

Õpiväljundid (ÕV)  Hindamiskriteeri

umid (HK) 

 

Õppemeeto

did (ÕM) 

Hindamismeetodid ja-ülesanded 

(HÜ) ja iseseisev töö 

Mooduli teemad ja 

alateemad (MT) 

Maht 

tundides 

auditoor

ne, 

praktilin

e ja 

http://juuksur.innove.ee/


iseseisev 

töö  

(A, P, I) 

ja 

lõimitud 

õppeaine

d 

I ÕPPEAASTA 308t 

1.Mõistab kliendi 

vajadustele ja 

soovidele 

orienteeritud  

teenindamise 

tähtsust iluteenuste 

pakkumisel, 

suhtlemise reegleid 

– ja rollijaotust 

meeskonnas   

kirjeldab juhendi 

alusel erinevaid 

suhtlemise ja 

teeninduse 

põhimõisteid, 

meeskonnatöö 

iseärasusi, 

toob näiteid 

juhendi alusel 

suhtlussituatsiooni

, selgitades valitud 

tegevusi 

juhendi alusel 

kliendi soovi 

selgitamist, lähtub 

kliendi juuste 

omadustest 

parima 

lõpptulemuse 

saavutamiseks 

ning riski 

olemasolul annab 

omapoolse 

soovituse järgneva 

praktiline 

töö, arutlus, 

loeng, 

paaritöö 

Hinne 3: 

HÜ1. Kirjeldab juhendi 

alusel, korrektses eesti 

keeles erinevate 

suhtlemise ja 

teeninduse 

põhimõisteid,meeskonn

atöö iseärasusi 

HÜ2.Lahendab 

juhendi alusel 

suhtlussituatsiooni 

ja selgitab valitud 

tegevusi 

Hinne 4: 

HÜ1. Kirjeldab 

juhendi alusel, 

korrektses eesti 

keeles erinevate 

suhtlemise ja 

teeninduse 

põhimõisteid,meesko

nnatöö iseärasusi, 

toob näiteid 

HÜ2.Lahendab 

juhendi alusel 

suhtlussituatsioon

i ja selgitab 

valitud tegevusi 

 

Hinne 5: 

HÜ1. Kirjeldab 

juhendi alusel, 

korrektses eesti 

keeles, erinevate 

suhtlemise ja 

teeninduse 

põhimõisteid,meesko

nnatöö iseärasusi, 

toob näiteid 

HÜ2.Lahendab 

juhendi alusel 

suhtlussituatsiooni ja 

selgitab valitud 

tegevusi. HÜ3.Pakub 

välja omapoolseid 

variante, 

probleemsete 

suhtlussituatsioon

ide lahendamisel. 

 

1. Teenindamise 

tähtsus, suhtlemine 

ja rollijaotus 

2.Erinevad 

suhtlemise ja 

teeninduse 

põhimõisted, 

meeskonnatöö 

3.Suhtlemissituatsioo

nid ja nende 

selgitamine 

 

A-160t 

 

P-103t 

 

I-20t 

 

Lõimitu

d ained: 

eesti keel 

25t 

II ÕPPEAASTA 

326t 

III ÕPPEAASTA 

 



497t tööks 

põhjendab 

ülesande alusel 

tööst keeldumise 

võimalusi 

ülesande alusel 

kliendi juukseid 

ning selgitab 

tehtud tööd 

-, 

mees- ja 

lapskliendile 

järgmisi töid: 

ooldus 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele juustele 

masinaga 

vuntside 

lõikamine 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele juustele 

struktuuri 

püsimuutmine 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele juustele 

lühikestele, 

2. Selgitab välja 

kliendi soovi, 

rakendab sobivat 

keelekasutust, 

hoiakuid ja 

lugupidavat 

kultuurilist 

suhtumist 

praktiline 

töö, arutlus, 

paaritöö, 

loeng 

Hinne 3: 

HÜ1. Kirjeldab 

juhendi alusel, 

korrektses eesti 

keeles, kliendi 

soovi välja 

selgitamist, lähtub 

kliendi juuste 

omadustest 

parima 

lõpptulemuse 

saavutamiseks 

ning riski 

olemasolul annab 

juhendaja abiga 

soovituse 

järgneva töö 

teostamiseks, 

HÜ2.Vajadusel 

kirjeldab ja 

põhjendab 

juhendaja abiga 

töö teostamise 

keeldumist  

 

 Hinne 4: 

HÜ1. Kirjeldab 

juhendi alusel, 

korrektses eesti 

keeles, kliendi 

soovi välja 

selgitamist, lähtub 

kliendi juuste 

omadustest parima 

lõpptulemuse 

saavutamiseks 

ning riski 

olemasolul annab 

omapoolse 

soovituse järgneva 

töö teostamiseks, 

HÜ2.Vajadusel 

kirjeldab ja 

põhjendab töö 

teostamise 

keeldumist 

 

 Hinne 5: 

HÜ1. Kirjeldab iseseisvalt, 

juhendi alusel, korrektses 

eesti keeles, kliendi soovi 

välja selgitamist, lähtub 

kliendi juuste omadustest 

parima lõpptulemuse 

saavutamiseks ning riski 

olemasolul annab iseseisvalt 

omapoolse soovituse järgneva 

töö teostamiseks, 

HÜ2.Vajadusel kirjeldab ja 

põhjendab töö teostamise 

keeldumisest. 

 

1. Kliendi soovi 

välja selgitamine. 

Keelekasutuse, 

hoiakute ja 

kultuurilise 

suhtumise 

rakendamine. 

2.Töö teostamine 

lähtudes kliendi 

juuste omadustest. 

3.Töö põhjendamine 

ja tööst keeldumise 

võimalused 

A-25t 

 

P-255t 

 

I-26t 

 

Lõimitu

d 

ained: 
eesti 

keel 20t 

3. Planeerib, 

koostab töökava ja 

teenindab kliente, 

järgides kõikides 

tööprotsessidestööo

hutus-, 

tööhügieeninõudeid 

 

praktiline 

töö 
Hinne 3: 

HÜ1. Teostab 

kliendi juustele 

tööülesandest  

lähtuvalt töötluse 

ning selgitab 

juhendaja abiga 

tehtud tööd. 

Hinne 4: 

HÜ1. Teostab 

kliendi juustele 

tööülesandest  

lähtuvalt töötluse 

ning selgitab 

juhendaja abiga  

tehtud tööd. 

Hinne 5: 

HÜ1. Teostab kliendi 

juustele tööülesandest  

lähtuvalt töötluse ning 

selgitab tehtud tööd. 

HÜ2.Osutatavad töötlused: 

• Juuste hooldused. 

Hinnatakse pea pesemist, 

1. Töökava 

koostamine ja 

klientide 

teenindamine, 

järgides tööohutuse 

ja töö 

hügieeninõudeid 

-  Juuste 

A-0t 

 

P-276t 

 

I-0t 

 

 



poolpikkadele ja 

pikkadele juustele 

alusel kliendile 

juustehooldustood

ete ja nende kodus 

kasutamise 

juhendamisel 

soovitamine 

HÜ2.Osutatavad 

töötlused: 

• Juuste 

hooldused. 

Hinnatakse pea 

pesemist, juuste 

hooldamist 

erinevate tööde 

teostamisel. 

• Juuste lõikused 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele juustele 

Hinnatakse 

lõikuse täpsust, 

lõikuse vormi ja 

kuju 

õigsust.Lõikuses 

võivad esineda 

ebatäpsused. 

• Meeste juuste 

masinalõikused 

Hinnatakse 

töötamist 

juukselõikusmas

inaga, 

masinataldade 

kasutamist. 

• Habeme ja 

vuntside 

lõikamine 

Hinnatakse 

habeme 

kontuuride 

korrektsust, 

HÜ2.Osutatavad 

töötlused: 

• Juuste 

hooldused. 

Hinnatakse pea 

pesemist, juuste 

hooldamist 

erinevate tööde 

teostamisel. 

• Juuste lõikused 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele 

juustele 

Hinnatakse 

lõikuse täpsust, 

lõikuse vormi ja 

kuju õigsust, 

lõikuse vastavust 

lõikusskeemile. 

• Meeste juuste 

masinalõikused 

Hinnatakse 

töötamist 

juukselõikusmas

inaga, 

masinataldade 

kasutamist. 

• Soengud 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele 

juustele Soengu 

tegemisel 

hinnatakse 

juuste hooldamist erinevate 

tööde teostamisel. 

• Juuste lõikused lühikestele, 

poolpikkadele ja pikkadele 

juustele Hinnatakse lõikuse 

täpsust, lõikuse vormi ja 

kuju õigsust. Juukse lõikus 

on täpselt lõigatud ja vastab 

täpselt esitatud 

lõikusskeemile. 

• Meeste juuste 

masinalõikused Hinnatakse 

töötamist 

juukselõikusmasinaga, 

masinataldade kasutamist. 

• Habeme ja vuntside 

lõikamine Hinnatakse  

• habeme kontuuride 

korrektsust, lõikuse täpsust, 

lõikuse kuju ja vormi õigsust, 

sobivust kliendile.Habe on 

kujundatud täpselt, puhtalt ja 

loominguliselt, arvestades 

kliendi eripära. 

• Soengud lühikestele, 

poolpikkadele ja   pikkadele 

juustele Soengu tegemisel 

hinnatakse viimistlusainete 

kasutamist töö käigus, 

juuksetüve tõusu vastavalt 

soengu vormile, juuste otsete 

töötlust, viimistluse 

kaasaegsust ja sobivust 

kliendile.Soeng on 

loominguliselt teostatud. 

töötlemine 

klientidel, 

lähtuvalt 

ülesandest 

2.Osutatavad 

töötlused nais-, 

mees- ja 

lapskliendile: 

• juuste hooldused 

• juuste lõikused 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele juustele 

• juukselõikused 

masinaga 

• habeme ja vuntside 

lõikamine 

• soengud 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele juustele 

• juuste struktuuri 

püsimuutmised 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele juustele 

värvitöötlused 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele juustele 



lõikuse täpsust, 

lõikuse kuju ja 

vormi õigsust, 

sobivust 

kliendile. 

Habeme 

kontuurides ja 

habeme lõikuse 

kujus võivad olla 

ebatäpsused. 

• Soengud 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele juustele 

Soengu tegemisel 

hinnatakse 

viimistlusainete 

kasutamist töö 

käigus, 

juuksetüve tõusu 

vastavalt soengu 

vormile, juuste 

otste töötlust, 

viimistluse 

kaasaegsust ja 

sobivust 

kliendile.Soengut

e tegemisel võib 

esineda mitte 

küllaldane 

juureosa tõus ja 

juuste otstes 

võib esineda 

karvasust. 

• Juuste 

viimistlusainete 

kasutamist töö 

käigus, 

juuksetüve tõusu 

vastavalt soengu 

vormile, juuste 

otsete töötlust, 

viimistluse 

kaasaegsust ja 

sobivust 

kliendile. 

• Juuste 

struktuuri 

püsimuutmised 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele 

juustele 

Hinnatakse 

rullide valikut, 

rullide keeramise 

korrektsust, 

valitud 

lokivedeliku 

sobivust juukse 

struktuuriga, 

ühtlast lokilisust 

kogu juukse 

pikkusel. 

HÜ3.Värvitöötlus

ed lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele juustele. 

Juuste värvimisel 

hinnatakse värvide 

• Juuste struktuuri 

püsimuutmised lühikestele, 

poolpikkadele ja pikkadele 

juustele 

Hinnatakse rullide valikut, 

rullide keeramise korrektsust 

(rullid keeratakse kliendi 

soengu kandmist arvestades), 

valitud lokivedeliku sobivust 

juukse struktuuriga, ühtlast 

lokilisust kogu juukse 

pikkusel. 

HÜ3.Värvitöötlused 

lühikestele, poolpikkadele 

ja pikkadele juustele. Juuste 

värvimisel hinnatakse 

värvide peale kandmise 

korrektsust ( naha puhtus), 

värvide peale kandmise 

järjekorda, ühtlast värvi 

tulemust kogu juukse 

pikkusel.  HÜ4.Juuste 

värvimisel kasutatakse 

erinevaid värvimistehnikaid 

ja sobitatakse kokku kahte 

või enamat värvi. 

HÜ5.Osutatavate töötluste 

tegemisel õpilane töötab 

iseseisvalt ja ei vaja abi. 

 



struktuuri 

püsimuutmised 

lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele 

juustele 

Hinnatakse rullide 

valikut, rullide 

keeramise 

korrektsust, 

valitud 

lokivedeliku 

sobivust juukse 

struktuuriga, 

ühtlast lokilisust 

kogu juukse 

pikkusel. Juuste 

struktuuri 

püsimuutmisel 

võib lokilisus olla 

20% ulatuses 

ebaühtlane ja 

juukseotsad 

võivad olla 

ebakorrektselt 

keeratud. Põhja 

tõus võib olla 

kohati mitte 

küllaldane 

HÜ3.Värvitöötlu

sed lühikestele, 

poolpikkadele ja 

pikkadele 

juustele. Juuste 

värvimisel 

peale kandmise 

korrektsust ( naha 

puhtus), värvide 

peale kandmise 

järjekorda, ühtlast 

värvi tulemust 

kogu juukse 

pikkusel. 

 



hinnatakse 

värvide peale 

kandmise 

korrektsust ( 

naha puhtus), 

värvide peale 

kandmise 

järjekorda, 

ühtlast värvi 

tulemust 

 

4. Soovitab 

kliendile 

juustehooldus 

vahendeid ja 

viimistlustooteid 

kodus 

kasutamiseks 

 

praktiline 

töö,arutlus, 

paaritöö, 

loeng 

• HÜ1. Nõustab 

juhendaja abiga, 

eesti keeles klienti 

koduhooldus-

toodete valimisel 

ja kasutamisel 

•  

HÜ1. Nõustab  

klienti, eesti keeles 

koduhooldus-

toodete valimisel 

ja kasutamisel 

 

HÜ1. Nõustab ja soovitab 

kliendile, eesti keeles, 

iseseisvalt, koduhooldus-

toodete valimist ja kasutamist 

 

1.Juuste 

hooldusvahendite 

ja 

viimistlusvahendi

te kasutamine 

2.Juustehooldust

oodete 

soovitamine 

kliendile 

A- 36t 

 

P-150t 

 

I-15t 

 

Lõimitu

d ained: 

eesti 

keel 20t 

Iseseisev töö Õpilane koostab juhendi alusel õpimapi praktilistest töödest. Õpimapis kajastuvad järgnevad praktilised 

tööd: 

• juuste lõikused lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele, 

• juukselõikused masinaga, 

• habeme ja vuntside lõikamine, 

• soengud lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele, 

• juuste struktuuri püsimuutmised lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele, 

• värvitöötlused lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele. 

Õpimapis võib kasutada hinnatuid praktilisi töid. 

Praktika puudub 

Hindamine eristav 

sh hindekriteeriumid  

Lävend, hinne "3"Juhendi alusel teostatud praktilised tööd: Osutatavad praktilised tööd nais-, mees- ja 

lapskliendile:juuste hooldused, juuste lõikused lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele, 

juukselõikused masinaga,habeme ja vuntside lõikamine, soengud lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele 



juustele, juuste struktuuri püsimuutmised lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele, värvitöötlused 

lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele(ÕV 1,2,3,4).Selgitab välja, juhendaja abiga, kliendi soovi. 

Teostab juhendaja abiga praktilised tööd. Nõustab juhendamisel klienti koduhooldustoodete valimisel ja 

kasutamisel.Õpimapp praktilistest töödest (ÕV 1,2,3,4). 

 

Hinne "4"Juhendi alusel teostatud praktilised tööd: Osutatavad praktilised tööd nais-, mees- ja 

lapskliendile:juuste hooldused, juuste lõikused lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele, 

juukselõikused masinaga,habeme ja vuntside lõikamine, soengud lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele 

juustele, juuste struktuuri püsimuutmised lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele, värvitöötlused 

lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele(ÕV 1,2,3,4). 

Selgitab välja, kliendi soovi. Teostab praktilised tööd, vajadusel küsib juhendajalt abi. Nõustab 

klienti koduhooldustoodete valimisel ja kasutamisel.Õpimapp praktilistest töödest (ÕV 1,2,3,4). 

 

Hinne "5"Juhendi alusel teostatud praktilised tööd: Osutatavad praktilised tööd nais-, mees- ja 

lapskliendile:juuste hooldused, juuste lõikused lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele, 

juukselõikused masinaga,habeme ja vuntside lõikamine, soengud lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele 

juustele, juuste struktuuri püsimuutmised lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele, värvitöötlused 

lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele(ÕV 1,2,3,4). Selgitab välja iseseisvalt, kliendi soovi. 

Teostab iseseisvalt praktilised tööd. Nõustab  klienti koduhooldustoodete valimisel ja kasutamisel. Õpilane 

töötab loominguliselt ja teeb omapoolseid ettepanekuid praktiliste tööde tegemisel. Õpimapp praktilistest 

töödest (ÕV 1,2,3,4). 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine 1. Sooritab juhenditest lähtuvalt praktilised tööd nais-, mees- ja lapskliendile: juuste hooldused, juuste 

lõikused lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele, juukselõikused masinaga, habeme ja vuntside 

lõikamine, soengud lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele, juuste struktuuri püsimuutmised 

lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele juustele, värvitöötlused lühikestele, poolpikkadele ja pikkadele 

juustele (ÕV 1,2,3,4). 3. Koostab ja esitab juhendi alusel, korrektses eesti keeles, õpimapi teemal 

klienditeeninduse praktilised tööd ( ÕV 1,2,3,4). 

 

sh hindamismeetodid praktilised tööd ja õpimapp 

õppematerjalid Juukselõikamise käsiraamat – Larissa Logina 

http://juuksur.innove.ee/  

Juukselõikamise aabits. Kremer, G., Wadeson, J. Professional Men`s Hairdressing, The art of cutting and 

styling 2003 

ESTEL Professional  Soengukujundamise aabits, 2012 

 

 

http://juuksur.innove.ee/


 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli 

nimetus 

Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 

 

10 

 

Karjääri 

planeerimise ja 

ettevõtluse alused 

6EKAP 

156t 

Auditoorne töö  100t 

Praktiline töö   34t 

Iseseisev töö   22t 

 

Riho Kangur 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses 

majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtudes elukestva õppe põhimõtetest 

Õpiväljundid (ÕV)  Hindamiskriteeriumid 

(HK) 

 

Õppemeetodid (ÕM) Hindamismeetodid ja-

ülesanded  

(HÜ) ja iseseisev töö 

Mooduli teemad ja 

alateemad (MT) 

Maht tundides 

auditoorne, 

praktiline ja 

iseseisev töö  

(A, P, I) ja 

lõimitud 

õppeained 

1. mõistab oma 

vastutust otsuste 

langetamisel 

elukestvas karjääri 

planeerimise 

protsessis 

  

- analüüsib juhendamisel 

oma isiksust ja kirjeldab 

oma tugevaid ja nõrku 

külgi 

ametialase 

ettevalmistuse nõudeid 

tööturul rakendamise 

võimalustega 

informatsiooni tööturu, 

erialade ja 

õppimisvõimaluste kohta 

loeng, arutelu, 

praktikatöö, rühmatöö, 

esitlus 

HÜ1.Seostab kutse, 

eriala ja ametialase 

ettevalmistuse nõudeid 

tööturul rakendamise 

võimalustega 

HÜ2.Analüüsib 

juhendamisel enda 

isiksust ja kirjeldab enda 

tugevusi ja nõrkusi 

HÜ3.Koostab 

juhendamisel endale sh 

elektrooniliselt lühi- ja 

pikaajalise karjääriplaani 

1.Tööturu nõuded ja ootused, 

õppimisvõimalused  

-Muutuv turg: valdkonna 

olukord, arengusuunad, 

prognoosid 

-Tööandjate vajadused; 

muutuv tööjõuturg: 

tööjõuturu nõudlus ja 

pakkumine, 

-Konkurents, kutseriskid, 

töömotivatsioonid, töötus 

Tööturuteenused, elukestev 

õpe 

2.Isiksuse omadused  

 

A-18t 

 

P-4t 

 

I-4t 

 

Lõimitud 

ained:eesti keel  



informatsiooni praktika- 

ja töökohtade kohta. 

juhendi alusel 

elektroonilisi 

kandideerimisdokumente 

(CV, motivatsioonikirja 

sh 

võõrkeelse, 

sooviavalduse), lähtudes 

dokumentide 

vormistamise heast 

tavast 

osaleb 

näidistööintervjuul 

oma lühi- ja pikaajalise 

karjääri plaani 

majanduslikke vajadusi, 

lähtudes ressursside 

piiratusest. 

pakkumise ning 

turutasakaalu kaudu 

turumajanduse olemust 

elektrooniliselt oma 

leibkonna ühe kuu 

eelarve 

kehtivaid otseseid ja 

kaudseid makse 

etteantud andmete alusel 

elektroonilise 

näidistuludeklaratsiooni 

HÜ4.Lleiab iseseisvalt 

informatsiooni sh 

elektrooniliselt praktika- 

ja töökohtade kohta; 

koostab juhendi alusel 

elektroonilisi 

kandideerimisdokumente 

lähtudes dokumentide 

vormistamise heast 

tavast: CV, 

motivatsioonikiri, 

sooviavaldus, valmistab 

juhendi alusel ette ja 

osaleb 

näidistööintervjuul 

HÜ5.Nimetab edukaks 

tööl püsimiseks vajalikke 

isiksuslikke omadusi 

HÜ6.Leiab juhendi 

alusel informatsiooni sh 

elektrooniliselt tööturu, 

erialade ja 

õppimisvõimaluste kohta 

 

- isiksuslike omaduste 

hindamine; isiksuse teooriad; 

temperament; võimed, 

võimete arvestamine 

kutsevalikul; sotsiaalsed 

rollid ja toimetulek nendega 

3. Karjääriplaani koostamine 

karjääriplaneerimise ajaloost; 

erinevad 

karjääriplaneerimise 

teooriad; karjäärivalikute 

põhjendamine 

4. Töö otsimise tehnikad ja 

vahendid töökohtade 

otsimisel erinevate 

võimaluste kasutamine; 

otsingustress ja kuidas sellest 

vabaneda; tööalase info 

analüüsimine; 

töölevõtuintervjuu; kehakeel; 

enesereklaam; tööle 

kandideerimisdokumendid 

5. Tööl püsimiseks vajalikud 

oskused suhtlusoskus; 

meeskonnatöö; 

enesekehtestamine; 

toimetulek stressiga; 

läbipõlemine; oskus 

planeerida oma tööd; 

konfliktide lahendamine; 

arenguvestlused 

2. mõistab 

majanduse olemust 

ja 

majanduskeskkonna 

toimimist 

 

loeng, rühmatöö, esitlus, 

juhtumi lahendamine 
HÜ1.Kirjeldab juhendi 

alusel oma majanduslikke 

vajadusi, lähtudes 

ressursside piiratusest 

HÜ2.Selgitab juhendi 

alusel nõudluse ja 

1. Majanduse olemuse 

mõistmine piiratud ressursid 

ja piiramatud vajadused, 

majanduse valik ja 

alternatiivkulu; majanduse 

mõtlemine; 

A-16t 

 

P-10t 

 

I-0t 

 



informatsiooni peamiste 

pangateenuste ja 

nendega kaasnevate 

võimaluste 

ning kohustuste kohta 

majanduskeskkonnas 

orienteerumiseks juhendi 

alusel riigiportaali 

eesti.ee 

meeskonnatööna 

ettevõtluskeskkonda 

Eestis oma õpitavas 

valdkonnas 

oma võimalusi tööturule 

sisenemisel palgatöötaja 

ja ettevõtjana, lähtudes 

ettevõtluskeskkonnast 

meeskonnatööna 

vastutustundliku 

ettevõtluse põhimõtteid 

meeskonnatööna ühe 

ettevõtte 

majandustegevust ja 

seda mõjutavat 

ettevõtluskeskkonda 

meeskonnatööna 

kultuuridevaheliste 

erinevuste mõju ettevõtte 

majandustegevusele 

pakkumise ning 

turutasakaalu kaudu 

turumajanduse olemust 

HÜ3.Koostab 

elektrooniliselt juhendi 

alusel enda leibkonna ühe 

kuu eelarve 

HÜ4.Kasutab 

majanduskeskkonnas 

orienteerumiseks juhendi 

alusel riiklikku 

infosüsteemi e-riik 

HÜ5.Loetleb iseseisvalt 

Eestis kehtivaid otseseid ja 

kaudseid makse 

HÜ6.Täidab juhendamisel 

etteantud andmete alusel 

elektroonilise 

näidistuludeklaratsiooni  K 

HÜ7.Kasutab 

majanduskeskkonnas 

orienteerumiseks juhendi 

alusel riiklikku 

infosüsteemi e-riik 

HÜ8.Leiab iseseisvalt 

informatsiooni, sh 

elektrooniliselt 

finantsasutustes pakutavate 

põhiliste teenuste ja 

nendega kaasnevate 

võimaluste ning kohustuste 

kohta kasutab 

majanduskeskkonnas 

orienteerumiseks juhendi 

majandussüsteem: 

eraomand, hinnasüsteem, 

konkurents; riigi roll 

majanduses 

2.Nõudlus, pakkumine ja 

turuhind -nõudlus, 

pakkumine, turu tasakaal, 

turuhind, konkurents 

3.Leibkonna mõiste -

leibkonna eelarve, tulud ja 

kulud; säästmine, laenud. 

4.Riigieelarve ja  maksud - 

riigieelarve tulud ja kulud, 

eestis kehtivad maksud, 

tuludeklaratsioon. 

5.Finantsasutused Eestis - 

raha, selle funktsioonid, 

pangad ja teised 

finantsasutused, pankade 

teenused, võimalused, 

kohustused 

6.Majanduslik stabiilsus - 

majanduskasv ja 

konjunktuur, inflatsioon, 

töötus, riigi 

majanduspoliitika. 

 

Lõimitud ained: 

matemaatika,eesti 

keel 



ettevõtte äriideed õpitava 

valdkonna näitel ja 

koostab juhendi alusel 

meeskonnatööna 

elektrooniliselt 

lihtsustatud äriplaani 

iseseisvalt tööandja ja 

töötajate peamisi õigusi 

ning kohustusi ohutu  

10 

töökeskkonna tagamisel 

meeskonnatööna 

töökeskkonna üldisi 

füüsikalisi, keemilisi, 

bioloogilisi, 

psühhosotsiaalseid ja 

füsioloogilisi 

ohutegureid ning 

meetmeid nende 

vähendamiseks 

tööõnnetuse ja loetleb 

meeskonnatööna 

lähtuvalt õigusaktides 

sätestatust töötaja 

õigusi ja kohustusi 

seoses tööõnnetusega 

ennetamise võimalusi ja 

oma tegevust tulekahju 

puhkemisel 

töökeskkonnas 

iseseisvalt eri allikatest, 

alusel riiklikku 

infosüsteemi e-riik 

HÜ9.Teab ja tunneb 

majanduse probleeme 

HÜ10.Kasutab 

majanduskeskkonnas 

orienteerumiseks juhendi 

alusel riiklikku 

infosüsteemi e-riik 

 

 

3. mõtestab oma rolli 

ettevõtluskeskkonnas  
Loeng,esitlus, 

meeskonnatöö 

HÜ1.Kirjeldab 

meeskonnatööna 

ettevõtluskeskkonda 

Eestis, lähtudes õpitavast 

valdkonnast võrdleb 

iseseisvalt lähtuvalt 

ettevõtluskeskkonnast oma 

võimalusi tööturule 

sisenemisel palgatöötajana 

ja ettevõtjana 

HÜ2.Kirjeldab ja 

analüüsib ettevõtte 

äriideed õpitava valdkonna 

näitel 

HÜ3.Kirjeldab 

meeskonnatööna 

vastutustundliku 

ettevõtluse põhimõtteid 

HÜ4.Tutvustab 

meeskonnatööna ühe 

ettevõtte 

majandustegevust ja seda 

1. Ettevõtlus ja 

ettevõtluskeskkond Eestis 

(ettevõtluse olemus, 

ettevõtja omadused, 

ettevõtja ja   palgatöötaja 

erinevused, äriidee leidmine 

ja 

analüüs) 

2.Ettevõtluse põhimõtted 

(füüsilisest isikust ettevõtja, 

äriühing, 

mittetulundusühing, 

ettevõtte loomine, ettevõtte 

juhtimine) 

3.Ettevõtte majandustegevus 

(toode ja toodang, püsiv- ja 

muutuvkulud, kasum ja 

käive, turunduse alused, 

ettevõtte finantseerimine, 

ettevõte bilanss ja 

kasumiaruanne) 

4.Väikeettevõtte äriplaan 

A-10t 

 

P-10t 

 

I-6t 

 

Lõimitud ained: 

eesti keel, 

arvutiõpetus 



sh elektrooniliselt 

töötervishoiu ja 

tööohutuse alast 

informatsiooni 

töölepinguseadusest 

informatsiooni 

töölepingu, 

tööajakorralduse ja 

puhkuse 

kohta 

töövõtulepingu ja 

käsunduslepingu peamisi 

erinevusi ja kirjeldab 

töölepinguseadusest 

tulenevaid töötaja õigusi, 

kohustusi ja vastutust 

iseseisvalt ajatöö, 

tükitöö ja 

majandustulemustelt 

makstava tasu bruto- ja 

netotöötasu ning ajutise 

töövõimetuse hüvitist 

juhendi alusel iseseisvalt 

elektrooniliselt algatus- 

ja vastuskirja ning e-

kirja, 

sh allkirjastab 

digitaalselt 

dokumentide säilitamise 

vajadust organisatsioonis 

ja seostab seda isiklike 

dokumentide 

säilitamisega 

mõjutavat 

ettevõtluskeskkonda 

HÜ5.Koostab 

elektrooniliselt 

meeskonnatööna juhendi 

alusel lihtsustatud 

äriplaani 

HÜ6.Leiab juhendi alusel 

kultuuridevaheliste 

erinevuste mõju ettevõtte 

majandustegevusele, 

koostab meeskonnatööna 

esitluse  

HÜ7.Koostab 

meeskonnatööna 

väikeettevõtte äriplaani   

esitluse. 

(äriplaani olemus ja tähtsus, 

äriplaani struktuur, lühike 

äriplaani koostamine) 

 

4. mõistab oma 

õigusi ja kohustusi 

töökeskkonnas 

toimimise 

loeng, juhtumi 

lahendamine, 

meeskonnatöö, praktiline 

töö, arutelu,esitlus 

• HÜ1.Loetleb ja 

selgitab iseseisvalt 

töötervishoiu ja tööohutuse 

põhilisi suundumusi 

lähtudes riiklikust 

strateegiast; 

• HÜ2. Loetleb ja 

selgitab iseseisvalt 

tööandja ja töötajate 

põhilisi õigusi ning 

kohustusi ohutu 

töökeskkonna tagamisel ja 

kirjeldab riskianalüüsi 

olemust; 

• HÜ3.Tunneb ära 

tööõnnetuse ja loetleb 

meeskonnatööna lähtuvalt 

seadustes sätestatust 

töötaja õigusi ja kohustusi 

1.Töötervishoiu ja 

tööohutuse 

üldküsimused 

(õiguslikud alused ja 

üldosa; töökeskkonna 

ohutegurid ja 

ohutusjuhendid, 

tervisekontroll, 

organisatsioon EV-s, 

tööandja ja töötaja 

põhilised õigused ja 

kohustused ohutu 

töökeskkonna tagamisel, 

tööõnnetuste ja 

kutsehaiguste uurimise 

ja 

arvelevõtmise kord) 

A-34t 

 

P-10t 

 

I-8t 

 

Lõimitud ained: 

eesti keel 



sobivat verbaalset ja 

mitteverbaalset 

suhtlemist nii õppe- kui 

võõrkeeles 

suhtlemisvahendeid, sh 

järgib telefoni- ja 

internetisuhtluse head 

tava 

käitumistavasid 

meeskonnatöö eeldusi 

alusel meeskonnatööna 

kultuurilisi erinevusi 

suhtlemisel 

seoses tööõnnetusega; 

• HÜ4.Leiab 

iseseisvalt töötervishoiu ja 

tööohutusealast 

informatsiooni erinevatest 

allikatest juhtumi näitel 

• HÜ5.Tunneb ära ja 

kirjeldab meeskonnatööna 

üldisi füüsikalisi, 

keemilisi, bioloogilisi, 

psühosotsiaalseid ja 

füsioloogilisi ohutegureid 

ja meetmeid nende 

vähendamiseks 

• HÜ6.Kirjeldab 

meeskonnatööna tulekahju 

ennetamise võimalusi, 

kirjeldab iseseisvalt enda 

tegevust tulekahju 

puhkemisel töökeskkonnas 

• HÜ7.Kirjeldab 

tegutsemist õnnetuspaigal 

• kirjutab ja esitleb 

vastavalt etteantud 

juhendile essee 

• HÜ8.Leiab 

iseseisvalt ja 

elektrooniliselt juhendi 

alusel töölepinguseadusest 

informatsiooni 

töölepingu,tööajakorraldus

e ja puhkuse kohta 

• HÜ9.Võrdleb 

iseseseisvalt töölepingu, 

töövõtulepingu ja 

käsunduslepingu põhilisi 

erinevusi 

• HÜ10.Loetleb ja 

2.Töökeskkonna 

ohutegurite mõju 

inimesele, normid, 

vältimine, vähendamine 

(ohumärguannete 

kasutamine töökohas; 

ohtlikud kemikaalid, 

mikrokliima, valgustus, 

müra, vibratsioon, 

elektromagnetväljad). 

3.Tulekahjude 

ennetamise võimalused, 

tegevused tulekahju 

puhkemisel 

töökeskkonnas 

(põlemine, ainete tule-ja 

plahvatusohtlikud 

omadused, tuleohutuse 

alused, 

tulekustutusained, -

vahendid, - 

süsteemid, 

tuletõrjesignalisatsioon). 

4.Esmaabi (tegutsemine 

õnnetuspaigal, seisundi 

diagnoosimine, 

põhilised 

esmaabivõtted, esmaabi 

vahendid 

töökohal). 

5.Lepingulised suhted 

(lepingu mõiste; 

ametijuhend; töölepingu 

pooled, nende õigused 

ja kohustused; määratud 



kirjeldab lühidalt töötaja 

õigusi,kohustusi ja 

vastutust sisaldavaid 

organisatsioonisiseseid 

dokumente 

• HÜ11.Arvestab 

juhendi abil iseseisvailt 

ajatöö, tükitöö ja 

majandustulemustelt 

makstava tasu bruto- ja 

netopalka ning ajutise 

töövõimetuse hüvitist 

• HÜ12.Nimetab ja 

loetleb erinevaid puhkuse 

andmise aluseid ning 

arvestab juhendi abil 

iseseisvalt puhkusetasu; 

koostab ja 

HÜ13.Vormistab 

iseseisvalt juhendi alusel 

elektroonilise algatus- ja 

vastuskirja ning e-kirja, sh 

allkirjastab digitaalselt. 

• HÜ14.Kirjeldab 

meeskonnatööna 

asjaajamise ja 

dokumendihalduse tähtsust 

organisatsioonis. 

• HÜ15.Kirjeldab 

iseseisvalt dokumentide 

säilitamise vajadust 

organisatsioonis ja seostab 

seda isiklike dokumentide 

säilitamisega 

• leiab ja kirjeldab 

etteantud küsimuste abil 

ametijuhendit 

• HÜ16.. Koostab ja 

ja määramata ajaks 

töölepingu sõlmimine, 

katseaeg, töölepingu 

peatumine ja muutmine, 

töölepingu lõpetamine, 

kollektiivleping, 

töövaidluste 

lahendamine, töötajate 

usaldusisik 

6.Töö- ja puhkeaeg 

(töönorm, tööpäev, 

töönädal, töövahetus, 

ületunnitöö; töötamine 

puhkepäevadel, rahvus- 

ja riigipühadel, puhkuse 

liigid ja nende andmise 

kord, puhkuse 

tasustamine) 



vormistab juhendi alusel 

dokumente 

5. käitub vastastikust 

suhtlemist toetaval 

viisil  

 

loeng, juhtumi 

lahendamine, 

meeskonnatöö, esitlus 

HÜ1.Kasutab 

situatsioonile sobivat 

verbaalset ja 

mitteverbaalset 

suhtlemist 

HÜ2.Kasutab erinevaid 

suhtlemisvahendeid, sh 

järgib telefoni- ja 

internetisuhtluse head 

tava kirjeldab juhendi 

alusel meeskonnatööna 

kultuurilisi erinevusi 

suhtlemisel 

HÜ3.Loetleb ja kirjeldab 

meeskonnatööna 

kliendikeskse teeninduse 

põhimõtteid 

HÜ4.Lahendab juhendi 

alusel tavapäraseid 

teenindusolukordi 

HÜ5.Kirjeldab juhendi 

alusel ühe vabalt valitud 

ettevõtte kliendi 

teekonda, esitleb 

rühmale 

HÜ6.Kirjeldab juhendi 

alusel oma 

majanduslikke vajadusi, 

lähtudes ressursside 

piiratusest 

HÜ7.Selgitab juhendi 

alusel nõudluse ja 

1. Suhtlemisõpetus ja 

klienditeenindus 

-Suhtlemise alused 

.Suhtlemine: põhimõtted, 

väärtused, motiveerimine ja 

eesmärk; suhtlemisvahendid, 

etapid, tõkked  ja tasandid; 

kontaktivõtmise, kuulamise 

ja selge eneseväljendamise 

oskused; kultuurilised  

erinevused suhtlemisel; 

enesekehtestamine, alistuv ja 

agressiivne käitumine; 

konstruktiivne tagasiside 

-Konfliktid ja nende 

lahendamine; suhtlemine 

grupis ja gruppide vahel; 

avalik esinemine; 

läbirääkimised; koosolekud 

2.Klienditeenindus  

-olemus, kliendi ja 

teenusepakkuja suhe, 

teenindusprotsess, 

kliendikeskse organisatsiooni 

olemus 

•  

•  

 

A-22t 

 

P-0t 

 

I-4t 

 

Lõimitud ained: 

eesti keel, 

arvutiõpetus, 

matemaatika, 

inimeseõpetus 



pakkumise ning 

turutasakaalu kaudu 

turumajanduse olemust 

koostab elektrooniliselt 

juhendi alusel enda 

leibkonna ühe kuu 

eelarve 

HÜ8.Kasutab 

majanduskeskkonnas 

orienteerumiseks juhendi 

alusel riiklikku 

infosüsteemi e-riik 

HÜ9.Loetleb iseseisvalt 

Eestis kehtivaid otseseid 

ja kaudseid makse 

täidab juhendamisel 

etteantud andmete alusel 

elektroonilise 

näidistuludeklaratsiooni  

HÜ10.Kasutab 

majanduskeskkonnas 

orienteerumiseks juhendi 

alusel riiklikku 

infosüsteemi e-riik 

HÜ11.Leiab iseseisvalt 

informatsiooni, sh 

elektrooniliselt 

finantsasutustes 

pakutavate põhiliste 

teenuste ja nendega 

kaasnevate võimaluste 

ning kohustuste kohta 

HÜ12.Kasutab 

majanduskeskkonnas 



orienteerumiseks juhendi 

alusel riiklikku 

infosüsteemi e-riik 

HÜ13.Teab ja tunneb 

majanduse probleeme 

HÜ14.Kasutab 

majanduskeskkonnas 

orienteerumiseks juhendi 

alusel riiklikku 

infosüsteemi e-riik 

Iseseisev töö 1.Informatsiooni leidmine tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta(ÕV1) 

2.Referaat “Kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele”.(ÕV3) 

3.Väikeettevõtte äriplaan(ÕV3) 

4.Essee "Riskianalüüs" (ÕV4) 

5.Esse “Kliendi teekond ettevõttes” (ÕV5) 

Praktika puudub 

Hindamine mitteeristav 

sh hindekriteeriumid Juhendist lähtuvad korrektselt koostatud ja esitletud arvestuslikud tööd; osalemine 

meeskonnatöös; tähtajaks esitatud iseseisvad tööd. 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine kõik teemad arvestatud lävendi tasemel 

sh hindamismeetodid arvestus, analüüs, praktiliste oskuste demonstratsioon, essee, esitlus 

õppematerjalid Karjääriplaneerimine. Töölehtede kogumik kutseõppeasutuse õpilasele I, 

II, III. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie inimesed, 2013 

Mc Kay, M., Davis, M., Fanning, P., Suhtlemisoskused. 2004 

Naesseń, L-O., Parem teenindamine. Tallinn.1997. Rekkor, S jt., 

Teenindamise kunst. 2013 Ettevõtlusarendamise Sihtasutus www.eas.ee  

Ettevõtluse ja äriplaani koostamise alused http://www.e-

ope.ee/_download/euni_repository/file/2168/Ettev6tlus_2011%20-

tekst.pdf Kulu, L. Majandusõpik gümnaasiumile. Ermecol, 2011 

Majandusõpik ja Ülesandekogu I -III  osad, Junior Achievement Eesti, 

Tallinn, 2011/2012 Rahandusministeerium www.fin.ee 

Randma, T. Ettevõtluse alused. Infotükk, 2008 Suppi, K. Ettevõtlusõpik- 

käsiraamat. Altex, 2013 Maksu- ja tolliamet www.emat.ee 

Karjääriinfoportaal www.rajaleidja.ee 

http://www.eas.ee/
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2168/Ettev6tlus_2011%20-tekst.pdf
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2168/Ettev6tlus_2011%20-tekst.pdf
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2168/Ettev6tlus_2011%20-tekst.pdf
http://www.fin.ee/
http://www.emat.ee/
http://www.rajaleidja.ee/


Majandusõpik, Junior Achievement Eesti, Tallinn, 2011, II trükk 

Ülesandekogu I -III  osad, , Junior Achievement Eesti, Tallinn, 2012 

Amundson, N., Poehnell G., Karjääriteed. Eesti Töötukassa. 2011 

https://www.riigiteataja.ee/akt/102072013063  

Sotsiaalministeemium.  Töökeskkonna käsiraamat 

http://www.ti.ee/ott/raraamat.pdf Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/106072012060 Töölepingu seadus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012030 

 

 

 

 

 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 

 

11 

 

Praktika 

18EKAP 

468t 

 

Marina Kulkova 

Natalja Jakovleva 

Irina Orlova 

Nõuded mooduli alustamiseks Läbitud moodulid 1-10 

Mooduli eesmärk praktikal õpilane rakendab ja arendab iseseisvat tööd, töötaja juhendamisel omandatud juuksuri 

kutsealaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid. Praktikal kogetu kaudu arendab sotsiaalseid ja 

enesekohaseid pädevusi ning meeskonnatöö oskust. 

Õpiväljundid (ÕV)  Hindamiskriteeriumi

d (HK) 

 

Õppemeetodid (ÕM) Hindamismeetodid ja-ülesanded  

(HÜ) ja iseseisev töö 

Mooduli teemad ja 

alateemad (MT) 

Maht tundides 

auditoorne, praktiline 

ja iseseisev töö  

(A, P, I) ja lõimitud 

õppeained 

1. planeerib enda 

praktika eesmärgid ja 

tööülesanded 

tulenevalt 

praktikajuhendist 

-koostab 

praktikajuhendi alusel 

praktikale asumiseks 

vajalikud materjalid, 

vajadusel kasutab 

Praktiline töö HÜ1.Õpilane koostab korrektses 

eesti keeles, vastavalt 

praktikajuhendile praktikale 

asumiseks vajalikud materjalid, 

CV, praktikajuhendi, 

  

 

Lõimitud ained:eesti 

keel  

https://www.riigiteataja.ee/akt/102072013063
http://www.ti.ee/ott/raraamat.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072012060
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012030


praktikajuhendaja abi 

praktikapäeviku ja 

fikseerib praktikal 

tehtavad tööalased 

ülesanded 

- kirjeldab ilusalongi 

tööd praktikasalongi 

alusel, töökorraldust ja 

ruumide nõudeid, 

juuksuri 

tööülesandeid ja 

selgitab tööhügieeni 

järgimise vajadust 

arvestades teiste 

töötajatega, planeerib 

kliendi teenindamiseks 

vajamineva 

tööaja, valib tööks 

vajalikud vahendid, 

valmistab ette töökoha, 

hoiab töötamisel ja töö 

lõppedes 

korras oma töökoha, 

järgib tööohutuse-, 

hügieeni- ja 

keskkonnanõudeid 

töökorraldust ja 

salongis töötava 

kollektiivi 

tööpõhimõtteid ka 

inglise keeles 

juhendaja abiga 

selgitab välja kliendi 

individuaalse ülesande, 

praktikapäeviku, vajadusel 

kasutab praktikajuhendaja abi 

HÜ2.Seab sisse praktikapäeviku ja 

fikseerib praktika käigus tehtavad 

tööalased ülesanded igapäevaselt, 

praktikajuhendaja allkirjastab 

tööde kirjelduse. 

2. Tutvub ilusalongi 

töökorraldusega sh 

tööhügieeni ja töökoha 

korrashoiu nõuetega 

Praktiline töö HÜ1. Õpilane kirjeldab korrektses 

eesti keeles praktikaaruandes 

ilusalongi tööd praktikasalongii 

(praktikakoha) alusel, 

töökorraldust ja ruumide nõudeid, 

juuksuri tööülesandeid ja selgitab 

tööhügieeni järgimise vajadust 

 

 

  

Lõimitud ained:eesti 

keel 

3. töötab juhendamisel 

praktikasalongis, järgib 

salongi 

töökorraldusest 

tulenevaid nõudeid ja 

hügieeninõudeid, 

kasutab ergonoomilisi 

ning ohutuid 

töövõtteid 

Praktiline töö, 

meeskonnatöö 
HÜ1.Õpilane töötab juhendamisel 

arvestades teiste töötajatega, 

planeerib kliendi teenindamiseks 

vajamineva tööaja, valib tööks 

vajalikud vahendid, valmistab ette 

töökoha, hoiab töö käigus ja -järel 

korras oma töökoha, järgib 

tööohutuse-, hügieeni- ja 

keskkonnanõudeid. 

HÜ2.Õpilane kirjeldab eesti keeles 

salongi töökorraldust ja salongis 

töötava kollektiivi tööpõhimõtteid 

praktikaaruandes. 

 

  

Lõimitud ained: eesti 

keel 

4. võtab vastu kliendi, 

selgitab välja tema 

soovid, 

Praktiline töö • HÜ1.Õpilane võtab vastu 

kliendi, juhendaja abiga selgitab 

välja kliendi soovid, koostab 

 

 

 

Lõimitud ained: 

kehaline kasvatus 



koostab töökava ning 

töötleb kliendi juukseid 

lähtuvalt kliendi 

vajadustest, soovidest 

ning 

ootustest, järgides 

kliendikeskset 

teenindust, 

soovitab kliendile 

juuksehooldusvahendei

d koduseks 

juuste hoolduseks 

 

soovid, koostab vastava 

töökava, 

valmistab ette oma 

töökoha ning valib 

juhendaja abiga 

vajalikud materjalid ja 

töövahendid 

ja -ohutusnõudeid, 

käitleb jäätmeid 

vastavalt kehtestatud 

nõuetele 

täpsust ja kiirust, 

rakendab ergonoomilisi 

ja õiged töövõtted 

töökvaliteedi ja 

tulemuslikkuse eest 

isikuomadusi: hoolikus, 

püsivus ja 

vastutustunne 

kaastöötajatega 

vastastikust 

lugupidamist üles 

näitaval viisil 

toimetulekut päevaste 

tööülesannetega ning 

juhendaja abiga 

arendamist 

vajavaid aspekte, 

fikseerib aruandes 

alusel kirjaliku 

praktikaaruande, annab 

vastva töökava,valmistab ette oma 

töökoha ning valib juhendaja abiga 

vajalikud materjalid ja töövahendid 

• HÜ2.Järgib töökeskkonna 

ja ohutusnõudeid, käitleb jäätmeid 

vastavalt kehtestatud nõuetele 

• HÜ3.Arendab töövõtete 

täpsust ja kiirust, rakendab 

ergonoomilisi ja õigeid töövõtted, 

tugevdab harjutustega selja- ja 

käelihaseid 

• HÜ4.Vastutab enda tööde 

kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest 

• HÜ5.Arendab isikuomadusi 

nagu hoolikus, püsivus ja 

vastutustunne 

•  

5. täidab iga tööpäeva 

lõpus eneseanalüüsi 

sisaldava 

aruande, kus märgib 

lühidalt, mida tegi ja 

mida 

sellest õppis 

Praktiline töö HÜ1.Täidab tööpäeva lõpus 

korrektses eesti keeles 

eneseanalüüsi sisaldava aruande. 

 

•  

•  

 

 

Lõimitud ained: eesti 

keel 



hinnangu oma tööle ja 

täidab 

eneseanalüüsi sisaldava 

kokkuvõtte, vormistab 

aruande korrektses 

eesti keeles, kasutades 

ITvahendeid 

 

 

6. praktika lõppedes 

koostab aruande ja 

esitleb koolis 

 Praktiline töö HÜ1.Koostab vastavalt 

juhendile, kirjaliku 

praktikaaruande, annab hinnangu 

oma tööle ja täidab 

eneseanalüüsi sisaldava 

kokkuvõtte, kus vormistab oma 

tegevuse aruandele omasesse 

vormi, korrektses eesti keeles, 

kasutades IT vahendeid 

HÜ2.Saavutab praktikaeesmärke 

HÜ3.Esitleb korrektses 

ametlikus keeles praktikaaruande 

vastavalt praktika eesmärkide 

saavutatusele ja praktikal saadud 

kogemustele 

 Lõimitud ained: eesti 

keel, arvutiõpetus 

Iseseisev töö 1.Esitab täidetud praktika päeviku ja eneseanalüüsi (ÕV 1,5). 

2.Koostab vastavalt juhendile praktika aruande (ÕV 1-6) 

3.Kaitseb PowerPoint esitlusega praktika (ÕV 1-6) 

Praktika puudub 

Hindamine mitteeristav 

sh hindekriteeriumid puuduvad 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Esitab täidetud praktika päeviku ja eneseanalüüsi.Koostab vastavalt juhendile praktika 

aruande.Kaitseb PowerPoint esitlusega praktika. 

sh hindamismeetodid Eneseanalüüs, juhendaja hinnang,praktika aruanne praktikapäevikuga, esitlus 

õppematerjalid Juukselõikamise käsiraamat – Larissa Logina  

http://www.ekk.edu.ee/120955. Kosmeetiline keemia – Leelo Simisker 

http://www.ekk.edu.ee/120955


http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kosmeetilise_keemia_6ppematerjal_kosmeetikutele.pd

f . 

ESTEL Professional Juukselõikamise aabits. Kremer, G., Wadeson, J. Professional 

Men`s Hairdressing, The art of cutting and styling 2003 Luoma, T., Oksman, M. „ 

Hiukset. Leikaminen, kampaaminen ja kosmeettinen hotaminen“, 2005 Luoma, T., 

Oksman, M. „ 

Hiukset. Leikaminen, kampaaminen ja kosmeettinen hotaminen“, 2010 ( 2005 aasta 

täiendatud versioon ) Henderson, S. „ Basic Hairdressing a course book for Level II“, 

1991 ESTEL Professional Soengukujundamise aabits, 2012, Luoma, A., Kara, R. „ Ka 

kameeleon vahetab     värvi“, Avita 2000. Kiikeri, P., Laakso, M. „ Kampaukset“, 2012 

http://sanomapro.fi/varia-ja-kiharaa. 

Ajakiri „Dolores“ Rosalind Widdowson „ Peamassaaž“  Varrak, 2004. L. Widmer „ 

Nahahaigused“ Medicina 2006 Kang „ Süües terveks ja kauniks“ Ajakirjade Kirjastus 

2006.Estel Academiy „Ot A do JA asuka formõ“ 1998 Sankt Peterburg, Estel 

Academiy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 

 

V1,2 

 

Erialane eesti keel/ inglise 

keel 

8 EKAP 

208t 

Auditoorne töö  180t 

Praktiline töö   0t 

Iseseisev töö    28t 

Olesja Ojamäe 

Julia Krjatalova 

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kosmeetilise_keemia_6ppematerjal_kosmeetikutele.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kosmeetilise_keemia_6ppematerjal_kosmeetikutele.pdf
http://sanomapro.fi/varia-ja-kiharaa


Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija omandab juuksuri eriala terminoloogia, protseduuride kirjeldused ja erialase teksti 

mõistmise ning kasutab oskussõnavara rahvusvahelise kliendiga suhtlemisel ning erialase info mõistmisel ja edastamisel. 

Õpiväljund

id (ÕV)  

Hindamiskriteeri

umid (HK) 

 

Õppemeetodid (ÕM) Hindamismeetodid ja-ülesanded  

(HÜ) ja iseseisev töö 

Mooduli teemad ja alateemad 

(MT) 

Maht tundides 

auditoorne, praktiline 

ja iseseisev töö  

(A, P, I) ja  

1. Mõistab 

erialast 

terminoloo

giat, teab 

töövahendit

e ja toodete 

nimetusi 

-rakendab 

erialaseid ja 

kutsekeele oskusi 

suhtlemisel 

rahvusvahelise 

kliendiga toodete 

ja hoolitsuste 

tutvustamisel  ja  

müümisel 

-demonstreerib 

etteantud 

töösituatsioonide 

alusel 

rollimängudes 

ametialast 

suhtlemisoskust 

nii otsesuhtluses 

kui telefoni teel 

(kliendi 

vastuvõtmine, 

soovide 

väljaselgitamine, 

hoolitsuste ja 

hooldusvahendite 

tutvustamine, 

hoolitsuste 

broneerimine, 

probleemi 

lahendamine, 

loeng, rühmatöö HÜ1.Rakendab erialaseid ja 

kutsekeele oskusi suhtlemisel 

rahvusvahelise kliendiga toodete 

ja hoolitsuste tutvustamisel ja 

müümisel 

HÜ2.Koostab etteantud juhendi 

alusel hoolitsuste loendi koos 

lühikeste selgitustega. kasutades 

erialast sõnavara ja jälgides 

keelelist korrektsust 

 

1.Enesetutvustus 

2. Töövahendid ja tooded 

 

 

A-60t 

 

P-0t 

 

I-8t 

 

 

 

2. Suhtleb  

kliendiga 

võõrkeeles 

otsesuhtlus

es ja 

telefoni 

teel. 

diskusioon, loeng, 

rollimäng 
HÜ1.Demonstreerib etteantud 

töösituatsioonide alusel 

rollimängudes ametialast 

suhtlemisoskust nii otsesuhtluses 

kui telefoni teel (kliendi 

vastuvõtmine, soovide 

väljaselgitamine, hoolitsuste ja 

hooldusvahendite tutvustamine, 

hoolitsuste broneerimine, 

probleemi lahendamine, 

kliendirahulolu 

selgitamine  viisakusvestlus) 

 

1.Telefonivestlus 

2.Shampoonide,  konditsioneeride 

tutvustus,  juustehooldusvahendid 

 

A-60t 

 

P-0t 

 

I-10t 

 

 

3. Nõustab 

klienti, 

selgitab 

juukselõiku

loeng,rühmatöö, arutlus, 

rollimäng 

HÜ1.Selgitab kliendile 

juukselõikuse põhimõtteid 

ning kasutab sobivaid keelendeid 

kliendi heaolu tagamiseks 

1Oskussõnavara kasutamine 

2.Lõikused 

 

A-60t 

 

P-0t 

 

 



se  

põhimõtteid 

kliendirahulolu 

selgitamine,  

viisakusvestlus) 

-selgitab kliendile 

juukselõikuse 

põhimõtteid 

ning kasutab 

sobivaid 

keelendeid kliendi 

heaolu tagamiseks 

 

 I-10t 

 

 

Iseseisev töö Õpilane koostab juhendi alusel erialase sõnastiku  

Praktika puudub 

Hindamine mitteeristav 

sh hindekriteeriumid  

puuduvad 

mooduli kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
1.Osaleb rollimängudes ja rühmatöös (ÕV1-3). 

2. Esitleb oma erialast sõnastiku (ÕV 1-3) 

 

sh hindamismeetodid Esitlus 

õppematerjalid http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_file/210_Juuksuri_ja_kosmeetiku_eriala

ne_eesti_keel_Oppematerjal.pdf 

 

isiklikud õpetaja materjalid 

http://www.speakenglish.co.uk/phrases/at_the_hairdressers?lang=et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_file/210_Juuksuri_ja_kosmeetiku_erialane_eesti_keel_Oppematerjal.pdf
http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_file/210_Juuksuri_ja_kosmeetiku_erialane_eesti_keel_Oppematerjal.pdf
http://www.speakenglish.co.uk/phrases/at_the_hairdressers?lang=et


Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli 

nimetus 

Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 

 

V3 

 

Pidulik soeng 

6 EKAP 

156t 

Auditoorne töö  56t 

Praktiline töö   79t 

Iseseisev töö    21t 

Marina Kulkova 

Natalja Jakovleva 

Irina Orlova 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija kujundab erinevaid pidulike soenguid lähtuvalt kliendi soovidest, 

järgib kliendikesksust 

Õpiväljundid (ÕV)  Hindamiskriteeriumid 

(HK) 

 

Õppemeetodid 

(ÕM) 

Hindamismeetodid ja-

ülesanded  

(HÜ) ja iseseisev töö 

Mooduli teemad ja 

alateemad (MT) 

Maht tundides auditoorne, praktiline 

ja iseseisev töö  

(A, P, I) ja  

1.Teab erinevaid 

pidulike soengute 

liike, 

kujundamistehnikaid 

ja töövahendeid, 

rakendab omandatud 

teoreetilisi teadmisi 

praktilises töös 

 

- nimetab ülesandest 

lähtuvalt pidulike 

soengute liike, toob 

näiteid 

-kirjeldab ülesandest 

lähtuvalt pidulike 

soengute 

kujundamistehnikaid, 

valib vastavalt 

tehnikatele sobivad 

töövahendid, toob 

näiteid 

-klassifitseerib 

ülesandest lähtuvalt 

pidulikus soengus 

kasutatavaid hooldus- 

ja viimistlusvahendeid, 

toob näiteid 

-kirjeldab ülesandest 

lähtuvalt hooldus- ja 

viimistlusvahendite 

loeng, 

näidistööd, 

harjutustööd 

HÜ1.Nimetab 

ülesandest lähtuvalt 

pidulike soengute liike, 

toob näiteid 

HÜ2.Kirjeldab 

ülesandest lähtuvalt 

pidulike soengute 

kujundamistehnikaid, 

valib vastavalt 

tehnikatele sobivad 

töövahendid, toob 

näiteid. 

HÜ3.Teeb erinevaid 

pidulike soenguid 

vastavalt eelolevale 

üritustele 

1. Pidulike 

soengute liigid: 

- pidulik 

föönisoeng, 

- pidulik 

rullisoeng, 

- pidulikud 

ülespandud 

soengud 

- pidulikud 

soengud 

punumistehnikas 

- tangidega 

tehtud pidulikud 

soengud. 

- konkursi 

soengud 

juustelõikustele 

- konkursi 

soengud 

 

A-19t 

 

P-10t 

 

I-6t 

 

 



toimimis-ja 

kasutamispõhimõtteid, 

toob näiteid 

-kujundab ülesandest 

lähtuvalt enda 

koostatud  töökava 

põhjal piduliku soengu, 

arvestades näo- ja 

peakujuga, kasutab 

sobivaid tehnikaid ja 

töövahendeid 

-nõustab juhendamisel 

klienti 

viimistlusvahendite 

valimisel ja 

kastutamisel 

- suhtleb kliendiga 

järgides eetika- ning 

konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid 

- valmistab juhendi 

alusel ette töökoha,  

hoiab töötamisel ja töö 

lõppedes korras oma 

töökoha, selgitab 

tööohutuse-, hügieeni 

ja keskkonnanõudeid 

- selgitab juhendi alusel  

ergonoomiliste 

harjutuste mõju 

erinevatele 

lihasgruppidele ja 

töövõimele, toob 

näiteid 

pikkadele 

juustele 

2. Teab  piduliku 

soengukujunduses 

kasutatavaid 

hooldus- ja 

viimistlusvahendeid 

ja mõistab nende 

toimimispõhimõtteid, 

rakendab omandatud 

teoreetilisi teadmisi 

praktilises töös 

harjutustööd, 

arutelu 
HÜ1.Klassifitseerib 

ülesandest lähtuvalt 

pidulikus 

soengukujunduses 

kasutatavaid hooldus- 

ja 

viimistlusvahendeid, 

toob näiteid 

HÜ2.Kirjeldab 

ülesandest lähtuvalt 

hooldus- ja 

viimistlusvahendite 

toimimis-ja 

kasutamispõhimõtteid, 

toob näiteid 

HÜ3.Kasutab 

viimistlusvahendeid 

erinevate pidulike 

soengute tegemisel 

1. Viimistlus ja 

hooldustooted 

pidulike soengute 

kujundamisel. 

2. Kliendi nõustamine 

viimistlustoodete 

valimisel ja 

kasutamisel 

A-19t 

 

P-10t 

 

I-8t 

 

3. Mõistab  töökava 

koostamise vajadust, 

koostab töökava, 

kujundab piduliku 

soengu arvestades 

näo- ja peakujuga, 

kasutades erinevaid 

soengukujundus 

tehnikaid  ja 

töövahendeid,   

soovitab kliendile 

viimistlusvahendeid 

koduseks juuste 

hoolduseks 

harjutustööd, 

arutelu, 

praktilised tööd 

HÜ1.Kujundab 

ülesandest lähtuvalt 

enda koostatud  töökava 

põhjal erinevaid 

pidulike soenguid, 

arvestades näo- ja 

peakujuga, kasutab 

sobivaid tehnikaid ja 

töövahendeid 

HÜ2.Nõustab 

juhendamisel klienti 

viimistlusvahendite 

valimisel ja 

kastutamisel 

1.Piduliku soengu 

kujundamine kliendi 

vanust arvestades 

2.Piduliku soengu 

valik vastavalt 

eelolevale üritusele 

3.Piduliku soengu 

valik vastavalt 

kliendi isikupärale 

4.Kliendi 

nõustamine piduliku 

soengu tegemisel. 

A-18t 

 

P-16t 

 

I-7t 

 

 

4. Teenindab klienti  praktilised tööd HÜ1.Suhtleb kliendiga 1.Töökoha A-0t 



järgides 

kliendikeskset 

teenindust, arvestab 

tööohutuse-, hügieeni 

ja keskkonna 

nõudedeid, rakendab 

tööde teostamisel 

tervist säästvaid 

ergonoomilisi 

töövõtteid. 

järgides eetika- ning 

konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid 

HÜ2.Valmistab juhendi 

alusel ette töökoha,  

hoiab töötamisel ja töö 

lõppedes korras oma 

töökoha, selgitab 

tööohutuse-, hügieeni ja 

keskkonnanõudeid 

HÜ3.Selgitab juhendi 

alusel  ergonoomiliste 

töövõttete mõju 

klientide teenindamisel 

HÜ4.Kujundab 

erinevaid pidulike 

soenguid klientidele 

ettevalmistus ja 

korrashoid piduliku 

soengu tegemisel 

2.Kliendikeskne 

teenindus 

3.Ergonoomika 

pidulike soengute 

tegemisel. 

 

P-43t 

 

I-0t 

 

 

Iseseisev töö Õpimapp mis on koostatud vastavalt esitatud nõuetele ja sisaldab praktilisi töid pidulikest soengutest. 

Õpimapp koosneb fotodest tehtud töödest (pidulik föönisoeng naisele, pidulik rullisoeng, pidulik 

ülespandud soeng pikkadele juustele, punutistehnikaga pidulik  soeng pikkadele juustele, 

konkursisoeng pikkadele juustele) ning soengute kujundamise etappide, viimistlustoodete ja 

vahendite kirjeldmisest.(ÕV 1,2,3,4) 

Praktika puudub 

Hindamine mitteeristav 

sh hindekriteeriumid  

puuduvad 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine 1.Sooritab 5 praktilist tööd: pidulik föönisoeng naisele, pidulik rullisoeng, pidulik ülespandud soeng 

pikkadele juustele, punutistehnikaga pidulik  soeng pikkadele juustele, konkursisoeng pikkadele 

juustele.  (ÕV 1, 2, 3,4),  3. Õpimapp koostatud juhendi alusel temal "Erinevad pidulikud soengud" ja 

esitab õpimapi (ÕV 1,2,3,4) 

sh hindamismeetodid Praktilised tööd, harjutustööd, õpimapp 

õppematerjalid „ Ilu kool“ inglise keelest tõlge  E. Aleksejeva, S. Šesterneva, žurnaalide soengukirjeldused, 

loengukonspekt, „ Moodsad soengud“ D. Ueideson, „ Lõikus, 

modelleerimine, soeng“ O. Pantšenko, videokassetid soengute kujundamisest. 

 E-kursus „Soengukunst  ja kujundamine“ Larissa Logina 2012 a. 

 

 



 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli 

nimetus 

Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetaja(d) 

 

V4 

 

Kätehooldus 

4 EKAP 

104t 

Auditoorne töö  20t 

Praktiline töö     66t 

Iseseisev töö    18t 

 

Fanzilya Alekseeva 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab käte ja küünte hooldusprotseduuride vajalikust, tunneb ära 

käte- ja küünteprobleeme ja haigusi, järgib kliendikeskset teenindust. 

Õpiväljundid 

(ÕV)  

Hindamiskriteeriumid 

(HK) 

 

Õppemeetodid 

(ÕM) 

Hindamismeetodid 

ja-ülesanded  

(HÜ) ja iseseisev 

töö 

Mooduli teemad 

ja alateemad 

(MT) 

Maht tundides auditoorne, praktiline ja 

iseseisev töö  

(A, P, I) ja  

1.Mõistab küüne 

ehitust ja kasvu 

mõjutavad 

erinevad tegurid. 

- Kirjeldab küüne 

ehitust ja funktsioone. 

•Loetleb ja kirjeldab 

juhendi alusel küüsi 

kahjustavaid põhilisi 

tegureid 

•Selgitab juhendi alusel 

erinevaid käte ja küünte 

probleeme, haigusi ja 

häireid ning kirjeldab 

nende iseloomulikke 

tunnusjooni ja 

tekitajaid. 

• Nimetab juhendi 

alusel küünte ja 

kätenaha 

hooldustoodete 

põhikoostis osasid ja 

Loeng, arutelu HÜ1.Kirjeldab 

küüne ehitust ja 

funktsioone. 

HÜ2.Loetleb ja 

kirjeldab juhendi 

alusel küüsi 

kahjustavaid 

põhilisi tegureid 

 

1.Küüne 

ehitus ja 

funktsioonid 

2.Küünte 

kasvu 

mõjutavad 

tegurid 

 

 

A-5t 

 

P-0t 

 

I-3t 

 

 

 

2.Mõistab 

küünte- ja käte 

erinevaid 

probleeme, 

haigusi ja häireid 

Loeng, arutelu, 

paaritöö 
HÜ1.Selgitab 

juhendi alusel 

erinevaid käte ja 

küünte probleeme, 

haigusi ja häireid 

ning kirjeldab 

nende 

iseloomulikke 

tunnusjooni ja 

1.Küüünte 

probleemid 

2.Küünte haigused 

ja häired 

3.Käte probleemid 

4.Käte haigused ja 

häired  

 

A-5t 

 

P-0t 

 

I-4t 

 

 



toimimis põhimõtteid. 

• Selgitab töökava 

planeerimise ja töökava 

koostamise eesmärki 

ning töö 

korraldamisega 

seonduvaid tegevusi 

lähtudes töö 

ergonoomilistest 

põhimõtetest, toob 

näiteid. 

•Hindab tööülesandest 

kliendi küünte ja 

kätenaha seisundist 

ning dokumenteerib 

saadud info 

kliendikaardile. 

Töökoha ettevalmistus 

ja korrashoid 

maniküüri tegemisel 

• Kliendikeskne 

teenindus 

•Ergonoomilised 

töövõtted maniküüri 

tegemisel 

•Hügieen ja keskkonna 

nõuded 

 

tekitajaid. 

 

3.Omab 

ülevaadet 

erinevatest käte- 

ja küünte 

hooldustoodetest, 

nende koostisest 

ja toimimis 

põhimõtetest, 

rakendab 

omandatud 

teoreetilised 

teadmisi 

praktilises töös. 

Loeng, 

harjutustöö 
HÜ1.Nimetab 

juhendi alusel 

küünte ja kätenaha 

hooldustoodete 

põhikoostis- osasid 

ja toimimise 

põhimõtteid. 

 

1Käte ja küünte 

hooldamine 

2.Käte hoolduses 

kasutatavad 

tooted 

3.Küünte 

hoolduseks 

kasutatavad 

tooted 

 

A-5t 

 

P-0t 

 

I-4t 

 

 

 

4. Koostab 

töökava ja teostab 

maniküüri 

lähtuvalt kliendi 

käte- ja küünte 

iseärasustest , 

soovitab kliendile 

käte ja küünte 

hooldusvahendeid 

 Praktiline töö HÜ1.Selgitab 

töökava 

planeerimise ja 

töökava koostamise 

eesmärki ning töö 

korraldamisega 

seonduvaid tegevusi 

lähtudes töö 

ergonoomilistest 

1.Maniküüri 

teostamine 

2.Käte massaazi 

teostamine 

 

A-5t 

 

P-33t 

 

I-3t 

 

 

 



koduseks 

hoolduseks, 

järgib 

kliendikeskset 

teenindust. 

põhimõtetest, toob 

näiteid. 

HÜ2.Hindab 

tööülesandest 

kliendi küünte ja 

kätenaha seisundit 

ning dokumenteerib 

saadud info 

kliendikaardil 

 

5. Teenindab 

klienti järgides 

kliendikeskset 

teenindust, 

arvestab 

tööohutuse-, 

hügieeni ja 

keskkonna 

nõudedeid, 

rakendab tööde 

teostamisel tervist 

säästvaid 

ergonoomilisi 

töövõtteid. 

 Praktiline töö HÜ1.Suhtleb 

kliendiga järgides 

eetika- ning 

konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid 

HÜ2.Valmistab 

juhendi alusel ette 

töökoha, hoiab 

töötamisel ja töö 

lõppedes korras 

oma töökoha, 

selgitab tööohutus- 

, hügieeni- ja 

keskkonnanõudeid 

HÜ3.Selgitab 

juhendi alusel 

ergonoomiliste 

töövõttete mõju 

klientide 

teenindamisel 

1.Töökoha 

ettevalmistus ja 

korrashoid 

maniküüri 

tegemisel 

2.Kliendikeskne 

teenindus 

3.Ergonoomilised 

töövõtted 

maniküüri 

tegemisel 

4.Hügieen ja 

keskkonna 

nõuded 

A-0t 

 

P-33t 

 

I-4t 

 

 

 

Iseseisev töö Õpimapi koostamine juhendi alusel teemal "Erinevate brändide hooldustooted kätele ja nende 

kasutamine". Õpimapp sisaldab vähemalt 5 erineva brändi kirjeldust 

Praktika puudub 

Hindamine mitteeristav 

sh hindekriteeriumid  

puuduvad 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine 1.Sooritab kaks praktilist tööd (maniküüri ja käte massaaži teostamine), (ÕV4, 5) 



2.Koostab ja esitab õpimapi, juhendi alusel, teemal "Erinevate brändide hooldutooted kätele ja nende 

kasutamine" (ÕV3) 

sh hindamismeetodid seseisev töö- õpimapp, praktilise tööd 

õppematerjalid www.derma.ee/articles.php?id=151 

Luoma, A., Kara.R. " Ka Kameeleon vaheyab värvi" 2000, Avita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 

 

V5 

 

Juuste pikendamine 

4 EKAP 

104t 

Auditoorne töö  12t 

Praktiline töö     76t 

Iseseisev töö    16t 

 

Fanzilya Alekseeva 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija paigaldab  erinevaid juuste pikendusi lähtuvalt kliendi soovidest, järgib 

kliendikeskset teenindust 

Õpiväljundid 

(ÕV)  

Hindamiskriteeriumid 

(HK) 

Õppemeetodid 

(ÕM) 

Hindamismeetodid 

ja-ülesanded  

Mooduli teemad ja 

alateemad (MT) 

Maht tundides auditoorne, 

praktiline ja iseseisev töö  

http://www.derma.ee/articles.php?id=151


 (HÜ) ja iseseisev töö (A, P, I) ja  

1. Teab erinevaid 

juuste pikenduste 

paigaldamiseks 

vajalike tehnikaid 

ja töö- ja 

hooldusvahendeid, 

rakendab 

omandatud 

teoreetilisi teadmisi 

praktilises töös 

- Nimetab ülesandest 

lähtuvalt juuste 

pikenduste paigalduste 

tehnikaid , toob näiteid. 

• Klassifitseerib 

ülesandest lähtuvalt 

juuste pikendustel  

kasutatavaid 

hooldusvahendeid, toob 

näiteid 

• Kirjeldab ülesandest 

lähtuvalt juuste 

pikendustele sobivad 

töövahendid, toob 

näiteid 

• Pikendab juukseid 

ülesandest lähtuvalt, 

enda koostatud töökava 

põhjal, arvestades näo- 

ja peakujuga, kasutab 

sobivaid tehnikaid ja 

töövahendeid 

• Nõustab juhendamisel 

klienti 

hooldusvahendite 

valimisel ja 

kastutamisel 

• Kirjeldab ülesandest 

lähtuvalt 

hooldusvahendite 

toimimis-ja 

kasutamispõhimõtteid, 

toob näiteid 

• Suhtleb kliendiga 

järgides eetika- ning 

Loeng, näidistöö, 

arutelu 

HÜ1.Nimetab 

ülesandest lähtuvalt 

juuste pikenduste 

paigalduste tehnikaid , 

toob näiteid 

HÜ2.Kirjeldab 

ülesandest lähtuvalt 

juuste pikendustele 

sobivaid töövahendid, 

toob näiteid 

• Konsultatsioon 

juustepikenduste 

paigaldamisel 

• Juustepikenduste 

paigaldamise tehnikad 

• juustepikenduste 

hooldus 

 

A-4t 

 

P-0t 

 

I-6t 

 

 

2. Mõiatab 

töökava 

koostamise 

vajadust, koostab 

töökava,juuste 

pikenduste 

paigaldamiseks 

arvestades näo- ja 

peakujuga, 

kasutades 

erinevaid  

tehnikaid ja 

töövahendeid, 

soovitab kliendile 

koduseks juuste 

hoolduseks 

Näidistöö, 

harjutustööd 

HÜ1.Klassifitseerib 

ülesandest lähtuvalt 

juuste pikendustel  

kasutatavaid 

hooldusvahendeid, 

toob näiteid 

HÜ2.Paigaldab 

ülesandest 

lähtuvalt enda 

koostatud töökava 

põhjal juuste 

pikendused, 

arvestades näo- ja 

peakujuga, kasutab 

sobivaid tehnikaid 

ja töövahendeid 

HÜ3.Nõustab 

juhendamisel klienti 

hooldusvahendite 

valimisel ja 

kastutamisel 

HÜ4.Kirjeldab 

• Juustepikenduste 

paigaldamine erinevate 

materjalidega 

• Töökava 

koostamine 

juustepikenduste 

paigaldamisel 

• Kliendi nõustamine 

juustepikenduste 

paigaldamisel 

A-4t 

 

P-20t 

 

I-6t 

 



konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid 

• Valmistab juhendi 

alusel ette töökoha, 

hoiab töötamisel ja töö 

lõppedes korras oma 

töökoha, selgitab 

tööohutuse-, hügieeni 

ja keskkonnanõudeid 

• Selgitab juhendi alusel 

ergonoomiliste 

töövõttete mõju 

• Pikendab juukseid 

klientidel lähtudes 

kliendi soovidest 

ülesandest lähtuvalt 

hooldusvahendite 

toimimis-ja 

kasutamispõhimõtteid, 

toob näiteid 

HÜ5.Teostab 2 

juustepikenduste 

harjutustööd 

3.Teenindab klienti 

järgides 

kliendikeskset 

teenindust, arvestab 

tööohutuse-,  

hügieeni ja 

keskkonna 

nõudedeid, 

rakendab tööde 

teostamisel tervist 

säästvaid 

ergonoomilisi 

töövõtteid 

Praktiline töö HÜ1.Suhtleb 

kliendiga järgides 

eetika- ning 

konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid 

HÜ2.Valmistab 

juhendi alusel ette 

töökoha, hoiab 

töötamisel ja töö 

lõppedes korras 

oma töökoha, 

selgitab tööohutus-

, hügieeni- ja 

keskkonnanõudeid 

HÜ3.Selgitab juhendi 

alusel ergonoomiliste 

töövõttete mõju 

HÜ4.Pikendab 

juukseid klientidel 

• Töökoha 

ettevalmistamine ja 

korrashoid juustepikenduste 

paigaldamisel 

• Kliendikeskne 

teenindus 

• Ergonoomika 

juustepikenduste 

paigaldamisel 

A-4t 

 

P-56t 

 

I-4t 

 

 

Iseseisev töö Õpimapp mis on koostatud vastavalt nõuetele, erinevatest juuste pikendustoodetest, tehnikatest ja ühest 

praktilisest tööst.Õpimapp sisaldab juuste pikenduse fotosid, või fotoseeriaid. Hinnatakse töö korrektset 

vormistust ja sisu. 

Praktika puudub 

Hindamine mitteeristav 

sh hindekriteeriumid  

puuduvad 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine 1.Sooritab ühe praktilise töö, juuste pikenduse paigaldamine kliendlie (ÕV 1, 2, 3,) ja 2 harjutustööd 

(ÕV 1, 2); 



2..Õpimapp koostatud juhendi alusel teemal: "Erinevad juuste pikendustooted ja tehnikad", esitab 

õpimapi (ÕV 

1, 2, 3, ), 

sh hindamismeetodid Praktiline töö, harjutustöö, õpimapp 

õppematerjalid Õppevideod, õpetaja loengumaterjal 

 

 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht 

(EKAP) 

Õpetaja(d) 

 

V6 

 

Jumestamine 

4 EKAP 

104t 

Auditoorne töö  20t 

Praktiline töö     66t 

Iseseisev töö    18t 

 

Fanzilya Alekseeva 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab käte ja küünte hooldusprotseduuride vajalikust, tunneb ära 

käte- ja küünteprobleeme ja haigusi, järgib kliendikeskset teenindust. 

Õpiväljundid (ÕV)  Hindamiskriteeriumid 

(HK) 

 

Õppemeetodid 

(ÕM) 

Hindamismeetodid 

ja-ülesanded  

(HÜ) ja iseseisev 

töö 

Mooduli teemad ja 

alateemad (MT) 

Maht tundides auditoorne, praktiline ja 

iseseisev töö  

(A, P, I) ja  

1. Tunneb 

jumestamise ajalugu 
• Selgitab 

jumestamise ajalugu, 

toob näiteid 

• Selgitab 

värviteooria 

põhimõisteid, toob 

näiteid 

• Kirjeldab 

tööülesandest lähtuvalt 

värvide omavahelist 

sobivust, arvestades 

kliendi omapäraga. 

Loeng, arutelu HÜ1.Selgitab 

jumestamise 

ajalugu, toob näiteid 

- Jumestamise ajalugu  

A-5t 

 

P-0t 

 

I-3t 

 

 

2.Teab värviteooria 

põhimõisteid, 

mõistab värvide 

omavahelist 

Loeng, 

harjutustöö 

HÜ2.Selgitab 

värviteooria 

põhimõisteid, toob 

näiteid 

HÜ3.Kirjeldab 

• Värvi teooria 

• Värviteooria 

põhimõisted 

• Värvide 

A-5t 

 

P-0t 

 

I-4t 



sobivust ja arvestab 

kliendi omapära ja 

rakendab omandatud 

teoreetilised 

teadmised 

praktilistes töödes 

• Nimetab 

erinevaid 

näoproportsioone, 

toob näiteid 

• Selgitab 

tööülesandest lähtuvalt 

erinevate näotüüpide 

ja näoosade 

korrigeerimist 

• Selgitab 

tööülesandest lähtuvalt 

jumestamise töökäiku 

• Kirjeldab 

soengu ja meigi 

kokkusobitamise 

põhimõtteid 

• Nimetab 

erinevaid meigitooteid 

ja töövahendeid 

• Selgitab 

tööülesandest lähtuvalt 

õigeid meigi toodeid 

kliendi isikupärale ja 

naha eripärale 

 

tööülesandest 

lähtuvalt värvide 

omavahelist 

sobivust, arvestades 

kliendi omapäraga. 

omavaheline sobivus  

3.Teab 

näoproportsioone, 

mõistab erinevate 

näoosade 

korrigeerimist ja 

rakendab 

omandatud 

teadmised 

praktilistes töödes 

Loeng, näidistöö, 

paaristöö. 

harjutustöö 

HÜ1.Nimetab 

erinevaid 

näoproportsioone, 

toob näiteid 

HÜ2.Selgitab 

tööülesandest 

lähtuvalt erinevate 

näotüüpide ja 

näoosade 

korrigeerimist 

• Näoproportsioo

nid 

• Ernevate 

näoosade 

korrigeerimine 

meigiga 

A-5t 

 

P-0t 

 

I-4t 

 

 

4.Teab 

jumestamise 

töökäiku, 

mõistab soengu 

ja meigi 

kokkusobitamise 

põhimõtteid. 

 Praktilised tööd HÜ1.Selgitab 

tööülesandest 

lähtuvalt 

jumestamise töö 

käiku 

HÜ2.Kirjeldab 

soengu ja meigi 

kokkusobitamise 

põhimõtteid 

• Jumestamise 

töö käik 

• Klassikalin

e päeva- ja 

õhtumeigi 

tegemine 

• Pruudimeik 

• Fantaasiameik 

A-5t 

 

P-33t 

 

I-3t 

 

 

5. Teab erinevaid 

meigitoodeid ja 

töövahendeid, 

 Praktilised tööd HÜ1.Nimetab 

erinevaid 

meigitooteid ja 

• Kasutatava

d tooted ja 

vahendid 

A-0t 

 

P-33t 



soovitab 

kliendile 

meigitooteid 

vastavalt kliendi 

naha eripärale. 

töövahendeid 

HÜ2.Selgitab 

tööülesandest 

lähtuvalt õigeid 

meigitoodeid 

kliendi isikupärale 

ja naha eripärale 

• Jumestamiistoo

dete valimine 
 

I-4t 

 

 

Iseseisev töö Õpimapp, mis on koostatud vastavalt esitatud nõuetele ja sisaldab praktilisi töid ja koosneb 

järgnevatest töödest: klassikaline päeva- ja õhtumeik, pruudimeik ja fantaasiameik. Õpimapp sisaldab 

fotosid, või fotoseeriaid, jumestamise kirjeldust, kasutatud tooteid ja töövahendid. Hinnatakse töö 

korrektset vormistust ja sisu. 

Praktika puudub 

Hindamine mitteeristav 

sh hindekriteeriumid  

puuduvad 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine 1.Sooritab 4 praktilist tööd (päevameik, õhtumeik, pruudimeik ja fantaasiameik) (ÕV 2, 3,4,5),  

2.Koostab õpimapi juhendi alusel teemal: " Erinevad meigid ja tehnikad " ja esitab selle (ÕV 2,3,4,5) 

 

sh hindamismeetodid Praktilised töö, õpimapp 

õppematerjalid www.e-ope.ee/_download/euni_repository/.../Jumestamise%20teooria.pdf 

masterofmakeup.wordpress.com/2011/07/19/varvituupide-teooriad 

 Sangla, K. "Jumestamine" 

 

Juuksuri õppekava moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega õpilased 

Õppevorm Statsionaarne 

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetaja(d) 

 

V7 

 

Tööergonoomika 

4 EKAP 

104t 

Auditoorne töö  20t 

Praktiline töö     66t 

Iseseisev töö    18t 

Marina Kulkova 

Natalja Jakovleva 

Irina Orlova 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab ergonoomsete võtete ja asendite vajalikust, teab neid ja 

kasutab oma töös, järgib kliendikeskset teenindust. 

Õpiväljundid (ÕV)  Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid Hindamismeetodid Mooduli teemad ja Maht tundides auditoorne, 

http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/.../Jumestamise%20teooria.pdf


(HK) 

 
(ÕM) ja-ülesanded  

(HÜ) ja iseseisev töö 

alateemad (MT) praktiline ja iseseisev töö  

(A, P, I) ja  

1.Mõistab 

tööergonoomika 

olemust asendeid 

mõjutavad erinevad 

tegurid. 

- Kirjeldab 

tööergonoomika 

olemust,ajalugu ja 

jaotust. 

-Loetleb ja kirjeldab 

juhendi alusel keha 

asendite kahjustavaid 

põhilisi tegureid 

•Selgitab juhendi alusel 

erinevaid juuksurite 

ergonoomiliste 

probleeme, haigusi ja 

kutsehaigusi ning 

kirjeldab nende 

iseloomulikke 

tunnusjooni ja oskab 

neid vähendada ning 

taastada 

• Nimetab ja näitab 

juhendi alusel erinevaid 

venitus- ja 

lõdvestusharjutusi, 

nende 

toimimispõhimõteid. 

• Koostab ja selgitab 

individuaalse 

harjutustekava ja kava 

koostamise eesmärki 

ning töö 

korraldamisega 

seonduvaid tegevusi 

lähtudes töö 

ergonoomilistest 

põhimõtetest, toob 

Loeng, arutelu HÜ1.Kirjeldab 

tööergonoomika 

olemust,ajalugu ja 

jaotust 

 

1.Tööergonoomika 

olemus, ajalugu ja 

jaotus 

2.Rahvusvaheline 

Ergonoomika 

Assotsiatsioon 

 

 

 

 

A-4t 

 

P-0t 

 

I-0t 

 

 

2.Mõistab juuksurite 

põhilisi ergonoomilsi 

probleeme ja häireid 

ning erinevaid 

kutsehaigusi 

Loeng, arutelu, 

paaritöö 
HÜ1.Loetleb ja 

kirjeldab juhendi 

alusel 

inimifaktoreid ja 

põhilisi 

töökeskkonna 

tegureid 

HÜ2.Loetleb ja 

kirjeldab juuksuri 

kutsehaigusi 

HÜ3. Oskab arvuta 

töövõime indeksit 

ja analüüsida 

töökohta lähtudes 

tööergonoomika 

pritsiipidest 

HÜ4. Koostab ja 

selgitab 

individuaalse 

harjutustekava ja 

kava koostamise 

eesmärki ning töö 

korraldamisega 

1.Inimfaktorid ja 

töökeskkonna tegurid 

2.Juuksuri kutsehaigused 

-kael ja õlad 

-ülajäsemed 

-alaselg ja alajäsemed 

3.Töövõime indeksi 

mõõtmine 

4. Töökoha 

ergonoomiline analüüs 

 

A-8t 

 

P-33t 

 

I-9t 

 



näiteid. 

•Hindab tööülesandest 

enda ja kaaslaste 

tervise seisundist  

• Kliendikeskne 

teenindus 

•Ergonoomilised 

töövõtted omas töös 

•Hügieen ja keskkonna 

nõuded 

 

seonduvaid 

tegevusi lähtudes 

töö 

ergonoomilistest 

põhimõtetest, toob 

näiteid. 

3.Omab ülevaadet 

erinevatest venitus- 

ja 

lõdvestusharjutustest, 

nende toimimis 

põhimõtetest, 

rakendab omandatud 

teoreetilisi teadmisi 

praktilises töös. 

Loeng, harjutustöö HÜ1.Nimetab 

juhendi alusel ja 

näitab juhendi alusel 

erinevaid kehalise 

aktiivsuse 

programmide 

harjutusi, nende 

toimimispõhimõtteid. 

HÜ2.Hindab 

tööülesandest 

lähtudes enda ja 

kaaslaste põhilisi 

tööliigutusi ja 

asendeid ning oskab 

parandada neid 

asendeid ja 

töövõtteid. 

1.Tervise edendus 

töökohal 

2.Kehalise aktiivsuse 

programmid 

3.Tööliigutused ja 

asendid ning 

ergonoomilised 

töövõtted 

A-8t 

 

P-33t 

 

I-9t 

 

 

Iseseisev töö Koostab harjutuste kava. Õppija koostab ühe kaaslase jaoks, lähtudes tema väljamõeldud/oleva 

kutsehaigusega, harjutustekava minimaalselt 5 harjutustega, esitleb selle(ÕV2,3) 

Essee “Töökoha ergonoomiline analüüs”(ÕV2) 

Täidab tabeli “Töövõime indeksi mõõtmine” (ÕV2) 

Praktika puudub 

Hindamine mitteeristav 

sh hindekriteeriumid  

puuduvad 

mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine 1.Sooritab kaks praktilist tööd (maniküüri ja käte massaaži teostamine), (ÕV4, 5) 

2.Koostab ja esitab essee “Töökoha ergonoomiline analüüs”(ÕV2) 

3. Täidab tabeli “Töövõime indeksi mõõtmine” (ÕV2) 

4. Kirjaliku testi sooritamine lävendi tasemel (ÕV 1,2,3) 

sh hindamismeetodid Harjutustekava, esse, harjutustöö 



õppematerjalid https://sites.google.com/site/maieanne/r%C3%BChtjar%C3%BChih%C3%A4ired 

 

http://www.xn--fsioteraapia-dlb.ee/index.php?page=100 

 

http://anatomus.ru/opornodvig/ 

 

õpetaja isiklikud loengute konspekt 

   

 

Üldõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid): 

 

EMAKEEL JA KIRJANDUS  6 EKAP 

 

Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht EKAP  

1 EMA KEEL JA KIRJANDUS 6  

Eesmärk: õpetusega  taotletakse, et õpilane mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult 

Nõuded mooduli alustamiseks: Põhiharidus 

Teemad: XIX sajandi I poole kirjandus: romantism, realismi teke, XIX sajandi II poole kirjandus: realism, XX sajandi I poole kirjandus, XX 

sajandi II poole kirjandus, keel – ühiskond – kultuur, tekst keeles ja kõnes, teksti stilistika, kõnekultuur, suulise teksti tajumine ja loomine, 

kirjaliku teksti tajumine ja loomine, ortograafia ja punktuatsiooni korrigeerimiskursus. 

 

Õpetaja: täpsustatakse augusti lõpuni 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
 

Õppemeetodid 
Hindamismeetodid ja 

ülesanded 

Mooduli teemad ja 

alateemad 

Maht 

(T+P/ I) 

https://sites.google.com/site/maieanne/r%C3%BChtjar%C3%BChih%C3%A4ired
http://anatomus.ru/opornodvig/


 väljendub selgelt, 

eesmärgipäraselt ja 

kirjakeele normile 

vastavalt nii suulises 

kui ka kirjalikus 

suhtluses 

 arutleb teemakohaselt 

 kõneleb arusaadavalt, valib 

sobiva sõnakasutuse vastavalt 

suhtlussituatsioonile 

 koostab ja vormistab teksti 

vastavalt juhendile, järgides 

kirjutamisel õigekirjareegleid 

 loeng 

 rollimäng 

 mõistekaart
, õpimapp 

 erinevalt 
vormistatu
d 

 Suulise küsitluse 

vormid: vastus 

küsimusele, 

teadvustamine, 

ettekanne, 

ümberjutustus, 

arvestus 

1.   Kirjandus 

XIX sajandi I poole 

kirjandus: 

romantism, realismi 

teke 

 Romantism. 

Isiksuse 

romantiline 

mõistmine. 

96 T/10 I 

 



ja põhjendatult loetud, 

vaadatud või kuulatud 

teksti põhjal 

 koostab eri liiki tekste, 

kasutades 

alustekstidena nii 

teabe- ja 

ilukirjandustekste kui 

ka teisi allikaid neid 

kriitiliselt hinnates 

 loeb ja mõistab 

sidumata tekste 

(tabel, graafik, 

diagramm), hindab 

neis esitatud infot, 

teeb järeldusi ja loob 

uusi seoseid 

 väärtustab lugemist, 

suhestab loetut 

iseendaga ja 

tänapäeva 

elunähtustega, oma 

kodukohaga 

 tõlgendab ja analüüsib 

kirjandusteost, seostab 

seda ajastu 

ühiskondlike ja 

kultuuriliste 

sündmustega 

 leiab sidumata tekstist vajaliku 

info ja kasutades saadud teavet 

eesmärgipäraselt suulises 

esinemises või enda loodud 

tekstides 

 koostab etteantud faktide 
põhjal tabeli või diagrammi 

 kasutab erinevatest infoallikatest 

saadud teavet enda loodud 

tekstides ja igapäevaelus, 

põhjendab infoallika valikut 

 põhjendab oma lugemiseelistusi 

ja – kogemusi 

 tutvustab loetud kirjandusteose 

autorit, kirjeldab tegevusaega ja 

– kohta ning olulisi sündmusi, 

iseloomustab tegelasi 

 avaldab ja põhjendab oma 

arvamust, kasutab oma väidete 

kinnitamiseks tekstinäiteid ja 

tsitaate 

 arutleb teose probleemide ja 

väärtushinnangute üle, toob 

sobivaid näiteid nii tekstist kui ka 

oma elust 

 selgitab ja kasutab 

teksti analüüsimiseks 

tarvilikke 

põhimõisteid 

kirjalikud tööd 

 info 

kogumine, 

proovitöö 

 test 

 tund – loeng 

 vestlus 

 konkurss 

 ekskursioon 

Lugemise vormid: 

ilmekalt, osade kaupa, 

peast, töö õpikuga 

 Kirjaliku küsitluse 

vormid: kõik kirjandi 

vormid ( kodune, 

klassi, miniatuurne, 

arutlev- kajand), 

kirjalik ümberjutustus  

kajastus, iseloomustus, 

kontroll- konspekt, 

vihikute pidamine 

Romantiline kangelane. 

Romantiline konflikt. 

Romantiline iroonia. 

 Byron 

„Prometheus“, 

Heinrich Heine 

lüürika 

 Üleminek 

romantismil

t realismile. 

 Puškin. 
Loomingu 
ülevaade. 

 Lüürika. 

„Jevgeni 

Onegin“. 

 M. Lermontov. 
Loomingu 
ülevaade. 

 Lüürika. „Meie 
aja kangelane“. 

XIX sajandi II 

poole kirjandus: 

realism 

 Realismi kui 

kirjandusvoolu 

sisu, selle 

erinevus 

eelnevatest 

kirjandusvooludes

t; 

 Romaan-

epopöa. 

Psühhologism. 

Rahvuslikkus. 

Historism. 

 L. Tolstoi. 

Loomingu 

ülevaade. 

 Filosoofiline romaan. 

 

 



    Loomingu ülevaade. 

 „Kuritöö ja karistus“ 

 Tšehhov. Jutustused. 

XX sajandi I poole 

kirjandus 

 XX sajandi alguse 

kirjanduslik 

protsess. Vene 

kirjanduse kuldne 

ja hõbedane ajastu. 

Modernism ja 

realism. 

Majakovski. 

Jessenin. Blok jne. 

 Mõisted 

nõukogude 

perioodi kirjandus 

ja nõukogude 

kirjanik 

(A.N.Tolstoi, 

M.Šolohhov, M. 

Bulgakov). 

XX sajandi II 

poole kirjandus 

 XX sajandi teise 

poole põhilised 

kirjanduslikud 

protsessid. 

Ülevaade. 

 Laagriteema 

ajalooline taust. 

Isiksuse vaimne 

jõud. (V. Šalamov, 

A. Solženitsõn). 

Inimese traagiline 

saatus 

totalitaarriigis. 

 Sõjateema 

maailmakirjaduses 

 

 



    Maailmasõjast (V. 

Nekrassov, B.Vassiljev 

jt). „Kaeviku“ realism ja 

sõja tragismi 

kujundamine. 

 Sulaaeg elus ja 

kirjanduses. 

Estraadiluule ja 

autorilaul 

(A.Voznessens

ki, 

R.Roždestvens

ki, 

J.Jevtušenko, 

V.Võssotski, B. 

Okudžava) 

 Kaasaegse 

kirjanduse arengu 

põhisuunad ja 

tendentsid. 

Ülevaade. 
2.   Vene keel 

Keel – ühiskond – 

kultuur 

 Kirjakeel (kirjalik 

keel, vene 

kõnekeel). 

 Madalkeelsus. 

Släng/žargoon 

(sotsiaalne, 

professionaaln

e, ealine jt). 

Tekst keeles ja 

kõnes. Teksti 

stilistika 

 Tekstid 
ametliku- 
äristiilis. 

 Tekstid teadusstiilis. 

 Tekstid ajalehe- 
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    kõnekeel. 

 Ilukirjanduse tekstid. 

Kõnekultuur 

 Suhtluseetik

a. 

Kõneetiketi 

põhireeglid. 

 Kirjanduskee
le normid. 

Suulise teksti tajumine 

ja loomine 

 Suuline 

kõnekeel. Selle 

erisused. 

 Suuline ametlik 

kõne. 

 Suuline 
teaduslik kõne. 

 Suuline 

publitsistik kõne. 

Kirjaliku teksti 

tajumine ja loomine 

 Kirjalike tekstide 

õppetüübid. 

Erinevate 

funktsionaalstiilide 

ja 

-žanride tekstide 

ümberjutustus. 

 Kirjand-

arutlus, 

ametlike 

dokumentide 

vormistamine, 

teaduslik 

tekst. 

Ortograafia ja 

punktuatsiooni 

korrigeerimiskursu

 



 

 

 

Iseseisev töö moodulis: Kirjand A. Puškini romaani „Jevgeni Onegin“ 

järgi. Kirjand L. Tolstoi romaani „Sõda ja 

rahu“ järgi. 

Kirjalik vastus F. Dostojevski roomani „Kuritöö ja karistus“ järgi. 

Kodutöö „Lugeja ankeet“. Mooduli 

hinde 

kujunemine: 

 Kirjalikud tööd – 80%. 

 Õpilaste suulised vastused – 20% . 

Moodulit hinnatakse eristavalt. Mooduli hinne kujuneb positiivselt sooritatud kontrolltööde, praktiliste tööde ja iseseisvate tööde hinnetest. 

Hindekriteeriumid 

(kirjutada lahti hinde 

saamiseks vajalikud 

nõuded eristaval 

hindamisel vastavalt 

„3“- 

„5“) 

Hinne “3” ehk lävend Hinne “4” või “5” 

Õpetada kirjanduslikke tekstide 

analüüsimist suuliselt ja 

kirjalikult, tõestama oma 

seisukohta. 

Eristada sisust peamise ja 

teisejärgulise, välja tuua peamine 

mõte. 

Õpetada kirjanduslikke tekstide analüüsimist suuliselt ja kirjalikult, tõestada 

oma seisukohta. 

Täpselt, selgelt ja loogiliselt väljendada oma mõtteid erinevates vormides 

(esitus, kirjandi retsensioon, konspekt, plaan). 

Eristada sisust peamise ja teisejärgulise, välja tuua peamine mõte. 

Õpetada teooria-kirjanduslikke mõisteid: kirjanduslik kuju, peategelane, konflikt, 

teema, 

idee, žanr, kirjanduslikud suunad (realism, klassika, romantika). 

Kasutatav õppekirjandus 

/õppematerjal 

Митюрев, Полева, Чурилов. Ветви единого древа. Ч1-2 
Белая Белобровцева. Русская литература 20 века. Учебник-

хрестоматия. И Белобровцева. Новейшая русская литература. 

С Митюрев. Русская литература 2й половины 19 

века. Русская литература 2й половины 19 века. 

С Митюрев. Русская литература первой половины 19 века. Рабочая 

тетрадь Материалы по русскому языку в помощь гимназисту. 

Э Флоренская. Стилистические возможности языка. 



 

 

VÕÕRKEEL 4,5 EKAP 

 

Mooduli nr MOODULI NIMETUS  Maht EKAP  

2  VÕÕRKEEL  4,5  

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Inglise keel A2 level 

Teemad: MINA JA MAAILM, Mina ja Eesti. Minu kodumaa, KESKKOND JA TEHNOLOOGIA, HARIDUS JA TÖÖ 

 

Õpetajad: täpsustatakse augusti lõpuni 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
   

Õppemeetodid 
Hindamismeetodid 

ja ülesanded 

Mooduli teemad ja 

alateemad 

Maht 

(T+P/ I) 



 suhtleb õpitavas 

võõrkeeles 

argisuhtluses nii 

kõnes kui kirjas 

iseseisva 

keelekasutajana, 

esitab ja kaitseb 

erinevates 

mõttevahetustes/suht

l ussituatsioonides 

oma seisukohti 

 kirjeldab 

võõrkeeles 

iseennast, oma 

võimeid ja huvisid, 

mõtteid, kavatsusi 

ja kogemusi seoses 

valitud erialaga 

 kasutab 

võõrkeeleoskuse 

arendamiseks 

endale sobivaid 

võõrkeele 

 kasutab iseseisvalt 

võõrkeelset 

põhisõnavara ja 

tuttavas olukorras 

grammatiliselt õiget 

keelt 

 esitab ja põhjendab 

lühidalt oma 

seisukohti erinevates 

mõttevahetustes 

 väljendab end/suhtleb 

õpitava keele erinevate 

osaoskuste kaudu (loeb, 

kuulab, räägib, kirjutab 

B1 tasemel) 

 tutvustab 

vestlusel 

iseennast ja oma 

sõpra/eakaaslast 

 koostab oma 
kooli 
(lühi)tutvustuse 

 põhjendab kooli ja 

I. MINA JA MAAILM 
1. lugemis- ja/või 

kuulamisülesande täitmine 

juhendi alusel (tekstid 

sihtkeele riigi kutseõppest, 

eakaaslastest- 

kutseõppuritest; info 

leidmine ja esitamine, 

sõnavara täiendamine) 

 intervjuu/dialoog 

(enese/sõbra/eakaaslas

e tutvustus) 

 vestlus senistest 

töökogemustest 

ja 

tulevikuplaanide

st 

 rühmatöö: kooli ja 

eriala tutvustuse 

koostamine (poster / 

voldik / videoklipp / 

powerpoint esitlus) 

koos kutsega tulla 

I. MINA JA 

MAAILM 1.Kiri 

sõbrale / 

eakaaslasele 

(enesetutvustus) 

 Ajaleheartikkel 

oma sõbrast / 

eakaaslasest 

 Arvamus oma 
tulevikukavatsuste
st 

 poster / voldik / 

powerpoint esitlus 

/ videoklipp 

koolist 

2. Sisukokkuvõte filmist 

 Sõnavara test 

 Esitlus (Eesti 
tutvustamine
) 

 Retsensioon 

(kaasõpilase 

õpimapi 

kohta) 

I. kursus 

I. MINA JA 

MAAILM ina ja 

eakaaslased – 

kutseõppurid. Kool 

ja kutseharidus 

2. Mina ja Eesti. 

Minu kodumaa 

3. Erinevad inimesed 

ja rahvad 
II. kursus 

II. KESKKOND 

JA 

TEHNOLOO

GIA 

1. Mina ja keskkond 

1.1 

Keskkonnakaitse 

probleemid 

1.2 Tervislik eluviis 

2. Keeletehnoloogilised 

rakendused 

igapäevaelus ja 

suhtluskeskkonnad 

3. Erinevad leiutised ja 
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õppimise strateegiaid ja 

teabeallikaid, seostades 

võõrkeeleõpet elukestva 

õppega 

 mõistab eesti ja teiste 

rahvaste 

elukeskkonda ja 

kultuuri ning 

arvestab nendega 

võõrkeeles 

suhtlemisel 

 on teadlik 

edasiõppimise ja 

tööturul 

kandideerimise 

rahvusvahelistest 

võimalustest, koostab 

tööleasumiseks 

vajalikud võõrkeelsed 

taotlusdokumendid 

erialavalikut, hindab oma 

sobivust valitud erialal 

töötamiseks 

 hindab oma 

võõrkeeleoskuse 

taset 

 põhjendab võõrkeele 

õppimise vajalikkust, 

loob seoseid eriala ja 

elukestva õppega 

 eristab võõrkeelseid 

teabeallikaid info 

otsimiseks, kasutab neid 

ja hindab nende 

usaldusväärsust 

 kirjeldab 

suhtluskeskkondi, 

mida kasutab (nende 

eeliseid, puudusi ja 

ohte) ja suhtlemist 

nendes keskkondades 

 võrdleb sihtkeele / 

emakeele maa (de) ja 

eesti elukeskkonda, 

kultuuritraditsioone ja – 

norme 

 arvestab sihtkeele 

kõnelejate 

kultuurilise 

eripäraga 

 tutvustab (oma 

eakaaslasele 

välismaal) Eestit ja 

soovitab külastada 

mõnda sihtkohta 

 kirjeldab võõrkeeles oma 

õppima ja põhjendusega, 

miks just sellesse kooli 

2. lugemis- ja/või 

kuulamisülesande täitmine 

juhendi alusel (võõrkeelne 

tekst / lindistus Eesti kohta, 

praktilised harjutused 

sõnavara, väljendite, 

sõnastiku kasutamise jms 

kohta) 

video / filmi vaatamine (nt 

mõnest Eesti 

kultuurisündmusest, - 

traditsioonist või sihtkohast) 

ja juhendi alusel 

sisukokkuvõtte koostamine. 

 võõrkeelne arutelu 

kultuuritraditsioonide 

ja - sündmuste, 

vaatamisväärsuste, 

kirjanduse, kunsti, 

teatri jms üle 

 õppimapi koostamine 

(faktid Eestimaa kohta, 

võõrkeelne info 

vaatamisväärsuste, 

kultuuritraditsioonide ja 

- sündmuste, tuntud 

riigi- ja 

kultuuritegelaste jne, 

õpilase poolt valitud 

sihtkoha või 

kultuuriobjekti kohta). 

Õpimappe võiksid 

hinnata kaasõpilased. 

 retsentsiooni kirjutamine 

3. Video/filmi arutelu 

 Sõnavara test 

 Õpimapi suuline 

esitlus 

kaasõpilastele 

koos näitlike 

vahenditega 

 Ajurünnak 
 Kirjalik arvamus 

juhendi alusel 

(Eesti võrdluses 

sihtkeele 

maa(de)ga) 

II. 

KESKKOND 

JA 

TEHNOLOOG

IA 1.Sõnavara 

test 

 Ristsõna 

koostamine, 

lahendamin

e 

 poster, 

 Filmi arutelu. 

 Essee 

 Rollimäng 
(arsti juures) 

 Mõistekaardi

d (keha ja 

tervis) 

2. Internetiotsingu 

sooritus 

 Uurimuslik töö, 
ajurünnak / 
võrdlus 

3. power point 

esitlus (leiutise 

tutvustus) 

kaasaegsed 

tehnoloogilised 

saavutused Eestis 

ja maailmas 

III. kursus 

HARIDUS JA 

TÖÖ 

1. Mina õppijana 

2. Mina tööturul 

 

 

 

 

 

32 T/5 I 



 

 tööpraktikat ja analüüsib 

oma osalemist selles 

 tutvustab õpitavas 

võõrkeeles oma eriala 

hetkeseisu tööturul ja 

edasiõppimise 

võimalusi 

 koostab võõrkeeles 

töökohale/praktikakohal

e kandideerimise 

avalduse, cv/europassi, 

arvestades sihtmaa 

eripäraga 

 sooritab 
näidistööintervju
u 

(kaasõpilase õpimapi 

kohta). 

 viktoriin 

või mälumäng Eesti 

kohta 

3. Lugemis- ja/või 

kuulamisülesande täitmine 

juhendi alusel (sihtriigi 

kultuurisündmused, tuntud 

persoonid ajaloost ja/või 

tänapäevast, eakaaslaste elu- 

olu) ja õppimine 

 video/filmi vaatamine 

(sihtriigi loodusest ja 

vaatamisväärsustest) 

ja arutelu 

 mõistekaardid 
(sihtkeele riigi eripära) 

 õpimapp sihtkeelt 

kõnelevate maa(de) 

geograafilise asendi, riigi 

sümbolite ja arengu, 

elukeskkonna, 

vaatamisväärsuste, 

tuntud kultuuritegelaste, 

tähtsamate 

kultuuritraditsioonide, 

kirjanduse, kunsti, 

muusika jne esindajate 

kohta (õpilastele võiks 

soovitada erinevaid 

maid, kui neid on 

rohkem kui üks ja ka 

õpimapi sisu võiks 

jagada temaatiliselt). 

 ajurünnak (oma rahva ja 

 Mõistekaardid 

 Avalduse, CV / 

Europassi, 

kaaskirja 

kirjutamine 

 Rollimäng: 

näidistööintervju

u sooritamine 

  



 

  kultuuri võrdlus teistega) 

II. 

KESKKOND 

JA 

TEHNOLOOG

IA 1.lugemis-

ja/ või 

kuulamisülesande 

täitmine 

(keskkonnaalased tekstid, 

lindistused) 

ristsõnade koostamine ja 

lahendamine Interneti 

seletava sõnaraamatu alusel 

(keskkonnaalase sõnavara 

kohta) 

 video „Earth Hour“ ja 
filmide („The Earth“ 
või 

„Plastic Planet“) vaatamine 

(keskkonna probleemid 

maailmas ja Eestis, 

looduskaitsealad, ohustatud 

liigid) ja arutelu 

 rühmatöö: posteri 

kujundamine 

inimtegevuse 

negatiivsest ja/või 

positiivsest mõjust 

keskkonnale. (soovitav 

korraldada posterite 

näitus ja anda neile 

suulisi hinnanguid 

kaasõpilaste poolt). 

 essee kirjutamine 

„Mida mina saan teha 

selleks, et lahendada 

keskkonna 

probleeme?“ 

   



 

   dialoogid 

terviseprobleemidest 

ja nende ennetamisest 

 rollimäng: visiit 
arsti juurde 

2. võõrkeele tasemetesti 

sooritamine ja analüüs 

Internetiotsing 

(otsinguülesannete täitmine 

- webquest) 

lugemis-ja / või 

kuulamisülesande täitmine 

(erinevad arvamused 

suhtluskeskkondade 

kohta) 

 filmi „The Rats 
King“ vaatamine 
ja arutelu 

 uurimuslik töö (Interneti 

ja virtuaalse 

suhtluskeskkonna tekke 

ja arengu kohta) 

 ajurünnak / võrdlus: 

virtuaalne suhtlemine 

vs. reaalne (oma 

arvamuse esitamine ja 

tõestamine) 

3. lugemis-ja / või 

kuulamisülesande täitmine 

(erinevad avastused, 

leiutised ja tehnoloogiad) 

 kodulugemine 

(„Inventions that 

Changed the World“ – 

Penguin Readers) 

 power point 

esitluse 

kujundamine 

   



 

  III. HARIDUS JA TÖÖ 

1.multiintelligentsuse 

küsimustiku täitmine (oma 

õppimisstiili välja 

selgitamine ja rakendamine) 

 test: õpilase 

õpistrateegiate 

väljaselgitamin

e 

 erinevate 

õpistrateegiate 

nippidega tutvumine ja 

nende kasutamine oma 

õppimises õpetaja 

juhendamisel 

 aja planeerimise harjutus 
/ analüüs 

 essee kirjutamine: oma 

tugevuste ja nõrkuste 

analüüs õppimises, 

sobivate õpistrateegiate 

valik ja kasutamine, 

edasiõppimisvõimaluse

d, võõrkeele osatähtsus 

 karjääri planeerimisel 

 dialoogid / vestlusring 

õpetaja juhtimisel Eesti 

haridussüsteemist ja 

edasiõppimise 

võimalustest Eestis ja 

välismaal sh Euroopa 

Liidu riikides, 

elukestvast õppest 

2. eneseanalüüs 
(SWOT) õpetaja 
juhendamisel 

 lugemis- ja 

   



 

 

  kuulamisülesande täitmine 

(võõrkeelsed töökuulutused 

Eestis ja välismaal, tekstid 

edasiõppimise, tööpraktika 

sooritamise võimaluste, EL 

noorte vahetusprojektide 

kohta, töölepingud, 

näidistööintervjuu) 

 mõistekaardid 

(karjääri etapid, 

töötingimused, 

Euroopa Liit) 

 info otsimine ja 

esitamine 

(töökuulutused; 

edasiõppimise, praktika 

võimalused) 

 töölehtede täitmine 

(CV/Europassi, 

kaaskirja näidised, 

töölepingute 

näidised) 

 videoklipi vaatamine ja 

arutelu 

(näidisintervjuud, 

kehakeel, eduka 

tööintervjuu 

sooritamise nipid) 

 küsimuste koostamine 

ja küsimustele 

vastamine õpetaja 

poolt antud 

juhendmaterjali alusel 

(ettevalmistus 

tööintervjuuks). 

 rollimäng 
(tööintervjuu 
sooritus) 

   



 

 

 

Iseseisev töö moodulis: I. MINA JA MAAILM 

 Ajaleheartikkel oma sõbrast / eakaaslasest; 

 Esitlus (Eesti tutvustamine); 

 Poster / voldik / powerpoint esitlus / videoklipp koolist 

II. KESKKOND JA TEHNOLOOGIA 

 Ristsõna koostamine, lahendamine; 

 Internetiotsingu sooritus 
III. HARIDUS JA TÖÖ 

essee kirjutamine: oma tugevuste ja nõrkuste analüüs õppimises, sobivate õpistrateegiate valik ja 

kasutamine, edasiõppimisvõimalused, võõrkeele osatähtsus karjääri planeerimisel; 

valmistumine rollimängiks (tööintervjuu sooritus) 

Mooduli 

hinde 

kujunemine: 

Moodul loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel. See hinne on mooduli 

lõpphinne, mis kantakse lõputunnistuse juurde kuuluvale hinnetelehele. 

Moodulit hinnatakse eristavalt. Hinnatakse jooksva töö panust (osavõtt, iseseisva töö ettekannete kvaliteet ja diskusionist/rollimängudest osavõtt) ning 

kirjaliki testide ja muude ülesannete õige aegsest sooritamisest vähemalt rahundavale hindale (abimaterjalideta) teema lõpul. 

Hindekriteeriumid 

(kirjutada lahti hinde 

saamiseks vajalikud 

nõuded eristaval 

hindamisel vastavalt 

„3“- 

„5“) 

Hinne “3” ehk lävend Hinne “4” Hinne “5” 

Töös esitletud informatsioon on 

põhiosas olemas. Ülesehituses on 

süsteem olemas. Teemakäsitlus on 

piisav. Rollimängudes ei ole märgata 

isikupära, kuid esitlus on arusaadav. 

Kõik oluline on arusaadav, 

situatsioon lahendatakse adekvaatselt 

reageerides. Aktiivse sõnavara ja 

grammatika kasutamisega on 

mõningaid raskusi. 

Öeldu mõte on arusaadav ja 

küsimustele suudetakse vastata. 

Kirjalikud tööd on 

nõuetekohaselt vormistatud, 

võib esineda keelelisi eksimusi, 

kuid mõte on jälgitav. 

Töös esitletud informatsioonis esitleb 

mõningaid pudusi. Ülesehitus on 

süsteemne ja teviklik. Teemakäsitlus on 

heal tasemel. Rolliesitlus on isikupärane. 

Öeldu mõte on hästi arusaadav, 

situatsioon lahendatakse asjakohaselt ja 

viisakalt reageerides . Aktiivses 

sõnavaras ja grammatikas esineb ükskuid 

vigu, mis ei raskenda arusaamist. 

Situatsioonide lahendamisel jääb mõned 

määral puudu iseseivusest. Öeldu mõte 

on selge ja küsimustele suudetakse 

piisava põhjalikkusega vastata. 

Kirjalikud tööd on korrekselt ja 

nõuetekohaselt vormistatud, võib esineda 

üksikuid keelelisi eksimusi, kuid mõte on 

hästi jälgitav ning töö täitab 

Töös esitatud informatsioon on 

süsteemne ja teviklik. Teemakäsitlus on 

põhjalik ja sisaldab informatsiooni või 

keelelisi vahendeid, mille kasutamine 

aktiivselt ei ole nõutud. Rolliesitlus on 

väga isikupäraselt nauditav, igati 

vestluspartnerit arvestav ja viisakas. 

Situatioonides ilmneb omandatu 

iseseisav ja loov rakendamine. Öeldu 

mõte on ühiselt selge ja küsimustele 

suudetakse väga põhjalikult ja lisainfot 

andes vastata. Kirjalikud tööd on 

korrekselt ja nõuetekohaselt 

vormistatud, keelelisi eksimusi peaaegu 

ei esine, kirjutati mõte on väga hästi 

arusaadav ning töö täitab suurepäraselt 

oma eesmärgi. Testidega 



 

 

 

 oma eesmärgi. kaetus vähemalt 

X%. Test sõnavara kohta. Testis on vähemalt 

X% õigeid vastuseid. 
Kasutatav õppekirjandus Õpperaamat Laser B1 (MACMILLAN, Malcolm Mann) 

/õppematerjal Õpperaamat Let me tell you about Estonia... (Koolibri, Tiiu-Mai Loko) 

Õpperaamat In Britain, Koolibri, M. Vaughan-Rees, G.Sweeney) Youtube video 

Erinevad teabeallikad Internetist 

Õpetaja koostatud materjalid 



 

 

MATEMAATIKA 5 EKAP 

 

Mooduli nr MOODULI NIMETUS   Maht EKAP  

3 MATEMAATIKA   5  

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks 

Nõuded mooduli alustamiseks: Põhiharidus 

Teemad: Reaalarvud, mõõtühikud, protsent, avaldised, võrrandid ja võrratused, trigonomeetria, vektor tasandil. Joone võrrand, 

majandusmatemaatika elemendid, tõenäosusteooria ja statistika, planimeetria, stereomeetria 

 

Õpetaja: täpsustatakse augusti lõpuni 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
  

Õppemeetodid 
Hindamismeetodid ja 

ülesanded 

Mooduli teemad ja 

alateemad 

Maht 

(T+P/ I) 



 kasutab õpitud 

matemaatikateadmis

i ja -oskusi uutes 

situatsioonides ning 

eluliste ülesannete 

lahendamisel, 

analüüsides ja 

hinnates tulemuste 

tõepärasust 

 kasutab vajadusel 

erinevaid 

teabeallikaid ning 

saab aru erinevatest 

matemaatilise info 

esitamise viisidest 

 seostab 

matemaatikat teiste 

õppeainetega, 

kasutades õppimisel 

 sõnastab ülesande mõtte, 

toob/kirjutab välja andmed, 

määrab otsitavad suurused 

toob/kirjutab välja vajalikud 

seosed ja valemid 

 kirjeldab lahenduskäiku, 

vajadusel illustreerib seda 

joonisega/skeemiga, teeb 

vajalikud arvutused, vormistab 

lahenduskäigu, kontrollib 

lahenduskäigu õigsust 

 kasutab vajadusel õpetaja 

koostatud juhendmaterjale 

ja näpunäiteid ülesande 

õigeks lahendamiseks 

 teeb järeldusi tulemuse 

tõepärasuse kohta, 

lähtudes igapäevaelust 

 kasutab vajaliku teabe leidmiseks 

nii 

Loeng, loeng- 

vestlus, suuline 

töö, frontaalne 

töö, materjali 

üldistus, materjali 

kordamine, 

ülesannete 

lahendamine, töö 

mõistekaartidega, 

test, proovitöö, 

kontrolltöö, 

ettekanne, 

praktiline töö, 

diktaat, 

arvestustöö, 

diskussioon, töö 

kujundite 

mudelite ja 

joonistega, 

 Küsitlus, tunni 

jooksul lahendatud 

ülesannete 

hindamine, test, 

iseseisev töö, 

arvestustöö, 

ettekanne, 

kontrolltöö, 

uurimistöö, praktiline 

töö, kodutöö. 

Reaalarvud 

 Sümboolika 

 Arvuhulgad 

(naturaalarvud N, 

täisarvud Z, 

ratsionaalarvud Q, 

irratsionaalarvud I 

ja reaalarvud R). 

Tehted 

ratsionaalarvudega. 

 Arvu 
absoluutväärtus
. 

 Täisarvulise 
astendajaga aste 
. 

 Arvu n-es juur. 

 Ratsionaalarvuli
se astendajaga 
aste. 

 Tehted astmetega. 

 Arvu standardkuju. 

60T+60P/ 

13 I 

 



oma 

matemaatikaalaseid 

teadmisi ning oskusi 

 esitab oma 

matemaatilisi 

mõttekäike 

loogiliselt, 

väljendades oma 

mõtet selgelt ja 

täpselt nii suuliselt 

kui kirjalikult 

 kasutab matemaatika 

võimalusi enda ja 

teiste tegevuse 

tasuvuse ning 

jätkusuutlikkuse 

hindamisel 

paberkandjal kui ka internetis 

leiduvaid teabeallikaid 

 leiab tekstist, tabelist, jooniselt, 

graafikult, diagrammilt vajaliku 

info 

 koostab tabeleid, jooniseid, 

graafikuid ja diagramme 

õpitud materjali ulatuses 

 nimetab järguühikuid ja 

teisendab pikkus-, raskus- 

pindala, ruumala, mahu, aja- ja 

rahaühikuid, arvutab protsente 

ja promille 

 kasutab muutumist ja seoseid 

käsitlevat matemaatikat, 

võrdleb erinevaid suurusi 

 valib ja kasutab ülesannete 

lahendamisel ülesande 

sisust lähtuvalt õigeid 

valemeid ja matemaatilisi 

sümboleid 

 kasutab analoogiat 

objektidevaheliste 

seoste leidmiseks 

 kasutab loogikat etteantud 

probleemide lahendamisel 

ning eristab olulist 

ebaolulisest 

 teab ja kasutab 

matemaatilise statistika ja 

tõenäosusteooria elemente 

 selgitab matemaatiliste tehete 
abil loteriide ja laenudega 
seotud riske 

 arvutab bruto- ja netopalka 

ning mitmesuguseid 

igapäevaeluga seotud tulusid 

ja kulusid ning teisendab 

enamkasutatavaid valuutasid 

joonestuste 

lugemine, 

graafikute 

joonestamine, 

töö graafikutega, 

tabelite 

koostamine, 

iseseisev töö 

abimaterjaliga ja 

ilma, info 

kogumine, 

rollimäng. 

  Elulise sisuga 

tekstülesanded 

(raha igapäevane 

kasutamine, pere 

eelarve, vahemaad, 

majapidamine jms). 

Mõõtühikud. Protsent 

 Ümardamine. 

 Järguühikud. 

 Mõõtühikute 

vahelised seosed. 

Ühikute 

teisendamise 

harjutusülesanded 

(pikkus-, raskus-, 

pindala, ruumala, 

mahu, aja- ja 

rahaühikute). 

 Protsente ja 

promille 

arvutamine. 

 Elulise sisuga 
tekstülesanded
. 

 

Avaldised. Võrrandid 

ja võrratused 

 Ratsionaalavaldis
te lihtsustamine. 

 Võrdsus, 

samasus, 

võrrand. 

 Lineaarvõrran
d. 
Ruutvõrrand. 

 Valemite 

teisendamine 

ja muutujate 

avaldamine. 

 



 

 

 

  arutleb säästmise vajalikkuse üle, 

toob näiteid tarbimise ja 

kulutamise tasakaalustamise 

võimaluste kohta 

   Kahe 

tundmatuga 

lineaarvõrrandi- 

süsteem. 

 Lineaarvõrratus. 
 Arvtelje 

erinevad 

piirkonnad. 

 Lineaarvõrratust

e süsteem. 

 Elulise sisuga 
tekstülesanded
. 

Trigonomeetria 

 Nurga 
mõiste 
üldistamine. 

 Nurga kraadi- 

ja 

radiaanmõõt. 

 Täisnurkse 
kolmnurga 
trigonomeetria. 

 Teravnurga 
siinus, koosinus, 
tangens. 

 Kolmnurga pindala. 

 Täisnurkse 
kolmnurga 
lahendamine. 

 Elulise sisuga 

tekstülesande

d 

 

Vektor tasandil. 

Joone võrrand 

 Punkti asukoha 

 



 

     Vektori 

koordinaadid. 

Vektori pikkus. 

 Vektorite 

geomeetrilin

e liitmine. 

 Sirge, parabooli ja 
ringjoone 
võrrandid. 

 Sirge üldvõrrand. 

 Sirge 
joonestamine 
võrrandi järgi. 

 

Majandusmatemaati

ka elemendid 

 Raha ja valuuta. 

 Liht-ja liitintress. 

 Laen ja 

hoiustamine, laenu 

tagasimakse- 

graafik. 

 Palk ja 
kehtivad 
maksud. 

 Hinnamuutuse

d (soodushind, 

hinnatõus jt). 

 Diagrammid
e lugemine. 

 

Tõenäosusteooria 

ja statistika 

 Sündmuse 

tõenäosus, 

tõenäosuse summa 

ja korrutis. 

 Statistika 

põhimõisted ja 

 



 

 

 

     Statistiline ja 

variatsioonirida, 

sagedustabel ja 

suhteline sagedus, 

diagrammid 

keskväärtus, 

kaalutud keskmine, 

mediaan, mood, 

maksimaalne ning 

minimaalne 

element, 

standardhälve. 

 Statistiliste 

andmete 

kogumine, 

süstematiseerimine

, statistiline 

andmetöötlus. 

Planimeetria 
 Tasapinnaliste 

geomeetriliste 

kujundite 

(kolmnurk, ruut, 

ristkülik, 

rööpkülik, romb, 

trapets, 

korrapärane 

kuusnurk, ring) 

elemendid, 

ümbermõõdud ja 

pindalad. 

 Elulise sisuga 

tekstülesanded

. 

Stereomeetria 

 Püstprisma ja 

korrapärane 

 



 

 

 

    ja ruumala. 

 Silinder, koonus ja 

kera. Nende 

elemendid, 

pindalad ja 

ruumala. 

 Elulise sisuga 
tekstülesanded
. 

 

Iseseisev töö moodulis:  Lühikonspekti koostamine, iseseisev ülesannete lahendamine, ettekanne teemal: „Arvhulgad igapäevases elus“. 

 Lühikonspekti koostamine. 

 Lühikonspekti koostamine. Elulise sisuga tekstülesannete otsimine või koostamine ja 

lahendamine. Lühikonspekti koostamine. Sirge joonestamine võrrandi järgi 

Mooduli 

hinde 

kujunemine: 

 Kursuse kokkuvõttev hinne kujundatakse kõikide teemade eest saadud hinnete aritmeetilise keskmisena ning 
vajaduse korral kursust kokku võtva kontrollivormi tulemuste alusel. 

Moodulit hinnatakse eristavalt. Mooduli hinne kujuneb positiivselt sooritatud kontrolltööde, praktiliste tööde ja iseseisvate tööde hinnetest. 

Hindekriteeriumid Hinne “3” ehk lävend Hinne “4” Hinne “5” 



(kirjutada lahti hinde 

saamiseks vajalikud 

nõuded eristaval 

hindamisel vastavalt 

„3“- 

„5“) 

Mitteeristava 

hindamise korral: 

„Arvestatud“ - faktide, 

protseduuride ja mõistete 

teadmine: meenutamine, 

äratundmine, info 

leidmine, arvutamine, 

mõõtmine, 

klassifitseerimine/järjesta 

mine. Õpilane oskab 

Faktide, protseduuride ja mõistete 

teadmine: meenutamine, äratundmine, 

info leidmine, arvutamine, mõõtmine, 

klassifitseerimine/järjestamine. 

Õpilane oskab lahendada rutiinseid 

ülesandeid iseseisvalt või 

ülesandeid, kasutades konspekti 

või näidis- ülesandeid või muu 

abimaterjali või õppejõu abil. 

Faktide, protseduuride ja mõistete 

teadmine: meenutamine, äratundmine, 

info leidmine, arvutamine, mõõtmine, 

klassifitseerimine/ järjestamine. 

Teadmiste rakendamine: meetodite 

valimine, matemaatilise info esitamine 

eri viisidel, tüüp-ülesannete 

modelleerimine ja lahendamine ja 

elulise sisuga ülesannete lahendamine 

(mõnikord kasutades abimaterjali). 

Faktide, protseduuride ja mõistete 

teadmine: meenutamine, äratundmine, 

info leidmine, arvutamine, mõõtmine, 

klassifitseerimine/järjestamine. 

Teadmiste rakendamine: meetodite 

valimine, matemaatilise info esitamine 

eri viisidel, mitterutiinsete ülesannete ja 

elulise sisuga ülesannete koostamine ja 

lahendamine. 

Arutlemine: põhjendamine, 

analüüs, süntees, üldistamine, 

tulemuste hindamine. 



 

 

 

lahendada rutiinseid 

ülesandeid iseseisvalt 

või ülesandeid, 

kasutades konspekti või 

näidis- ülesandeid või 

muu abimaterjali või 

õppejõu abil. 

Teooria ja kõikide 

lahendatud ülesannesega 

konspekti olemasolu. 

Kohustuslik osalemine 

75% tundidest. 

   

Kasutatav õppekirjandus 

/õppematerjal 

Soetatud õppe- ja lisakirjandus, soetatud või õppejõu/õpilaste koostatud didaktiline materjal ja tarkvara, 

tehnilised õpetamisvahendid. 



 

 

LOODUSAINED 6 EKAP 

 

Mooduli nr MOODULI NIMETUS   Maht EKAP  

4 LOODUSAINED   6  

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Looduseainete teadmised põhikooli tasemel 

 

Teemad: Geograafia: Maa kui süsteem, Maa süsteemide vahelised seosed . Bioloogia: Bioloogia olemus, Organismide keemiline koostis, 

Viirused.Bakterid, Pärilikkuse ja keskkonnategurite mõju inimese tervisele, Rakendusbioloogia, Organismid ja keskkond, Evolutsioon. 

Keemia: Üldine ja anorgaaniline keemia, Mittemetallilised elemendid looduses. Orgaaniline keemia, Mittepolaarse kordse sidemega 

süsinikühendid, Karbonüülühendid, Karboksüülühendid, Polümeerid, Üldistav osa. Füüsika: Mehaanika, Soojusõpetus, Elekter ja 

magnetism, Valgus, Aatomi ehitus, Päikesesüsteem. 
Õpetajad: täpsustatakse augusti lõpuni 

 

Õpetajad: Z. Butrina, L. Ignatenko, L.Guseva 
Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

  
Õppemeetodid 

Hindamismeetodid ja 

ülesanded 

Mooduli teemad ja 

alateemad 

Maht 

(T+P/ I) 



 mõistab 

loodusainete 

omavahelisi seoseid 

ja eripära, saab aru 

mudelite tähtsusest 

reaalsete objektide 

kirjeldamisel 

 mõtestab ja kasutab 

loodusainetes 

omandatud teadmisi 

keskkonnas 

toimuvate nähtuste 

selgitamisel ja 

väärtustamisel ning 

igapäevaelu 

probleemide 

lahendamisel 

 mõistab teaduse 
ja tehnoloogia 

kirjeldab maa sfääre kui süsteeme 
ja nendega seotud mudeleid 

kirjeldab maa evolutsioonilist arengut, 

elus- ja eluta looduse tunnuseid 

kirjeldab abiootiliste tegurite toimet 

organismidevahelisi suhteid ja 

looduses toimivaid aineringe 

kirjeldab organismide ehitust, aine- ja 

energiavahetust, paljunemist ja 

arengut (eristab rakutüüpe) 

iseloomustab inimese keemilist 

koostist ja mõistab pärandumise 

seaduspärasusi kirjeldab mehaanika 

nähtusi ja kasutades selleks õigeid 

füüsikalisi suurusi ja mõisteid 

kirjeldab korrektsete mõistete ja 

 Loeng, 

rühmatöö, 

arutlus, 

situatsioonid

e 

lahendamine

, 

rollimängud. 

Kontrolltest, 
kontrolltöö, arvestus, 
esitlus. 

Кontrolltöö: 
“Metallide keemilised 
omadused”, 

„Orgaanilised ained“, 

„Mehaanika“ , 

„Elekter ja magnetism“ , 

Arvestus: „ 

Anorgaaniline keemia“, 

„Orgaaniline keemia“, 

„Soojusõpetus“ , 

„Elukeskkonna areng 

ja inimese koht 

looduses“, 

„Maa sfääred“ 

Kontrolltest:  „Valgus“, 

„Aatomi ehitus“, 

 

„Süsivesinikud“ 

1. Geograafia  Maa 

kui süsteem 

Litosfäär, 

pedosfäär, 

atmosfäär, hüdrosfäär, 

biosfäär. 

Maa süsteemide 

vahelised seosed 

 

2. Bioloogia 

Bioloogia 

olemus Elu 

tunnused. 

Organismide 

keemiline koostis 
Peamised 

anorgaanilised ja 

orgaanilised ained 

organismis 

Organismide aine- ja 
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saavutuste mõju 

looduskeskkonnale ja 

inimesele, saab aru 

ümbritseva keskkonna 

mõjust inimese tervisele 

 leiab iseseisvalt 

usaldusväärset 

loodusteaduslikku 

informatsiooni ja 

kasutab seda 

erinevate ülesannete 

lahendamisel 

füüsikaliste suurustega 

elektromagnetismi nähtusi 

ja nendevahelisi seoseid 

iseloomustab soojusenergia 

muutmise viise, nähtusi, 

seaduspärasusi 

kirjeldab õigete füüsikaliste 

suurustega ja mõistetega valguse 

tekkimise, levimise ja kadumise 

nähtusi 

kirjeldab tähtsamaid 

mikromaailma mudeleid, 

tuumareaktsioone ning 

radioaktiivsust 

kasutab keemiliste elementide 

perioodilisustabelit ja ühendite 

molekulaarmudeleid 

mikromaailma kirjeldamisel ja 

ainete omaduste selgitamisel 

selgitab evolutsiooni kulgu ning 

seostab protsesse looduses nähtavaga 

nimetab 

majandustegevusega 

kaasnevaid looduskeskkonna 

probleeme 

selgitab loodus- ja 

sotsiaalkeskkonnas omavahelisi 

seoseid ja probleeme võrdleb 

erinevate piirkondade kliima, 

mullastiku, taimestiku ja loomastiku 

omavahelisi seoseid 

võrdleb looduslikke ja 
tehismaterjale ning nende omadusi 

selgitab tervisliku 
toitumise põhimõtteid 

selgitab nakkushaiguste 

vältimise võimalusi 

kirjeldab orgaaniliste ja anorgaaniliste 
ainete toimet inimestele ja 

 Esitlus: „Päikesesüsteem“, 
„Narkootikum retseptita“ 

energiavahetuse 

põhijooned. 

Viirused.Bakterid 

Viiruste mitmekesisus 

ja tähtsus 

Pärilikkuse ja 

keskkonnategurite 

mõju inimese tervisele 

Suguliitelised pärilikud 

haigused. Geenide 

osalemine haiguste 

tekkes. Stress ja 

haigustele 

vastuvõtlikkus. 

Rakendusbioloogia 

Bioloogia osa 

meditsiinis Organismid 

ja keskkond 

Organismide suhted ja 

seosed keskkonaga. 

Eluta keskkonna tegurid. 

Evolutsioon 

Evolutsiooniteoori

a kujunemine, 

põhiseisukohad. 

Elu algus Maal. 

 

3.   Keemia 

Üldine ja 

anorgaaniline keemia 
Keemiliste 

elementide 

perioodilisussüsteem 

Metallid ja nende 

tähtsamad omadused 

Mittemetallilised 

elemendid looduses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,2T/5 I 



 

 

 

 kirjeldab inimese arengut ja 

tervislikku seisundit sõltuvalt 

sotsiaalsest, majanduslikust või 

looduskeskkonnast nimetab 

loodusteaduste ning tehnoloogia 

arengu positiivseid ja negatiivseid 

ilminguid ning võrdleb erinevaid 

eetilis- moraalseid seisukohti ning 

nende usaldusväärsust 

kirjeldab ja toob näiteid 

loodusteaduste, tehnoloogia ja 

ühiskonna vahelistest seostest 

kirjeldab teaduse ning 

tehnoloogia võimalusi ja 

piiranguid ühiskonna 

heaolu ja majanduse arengu 

tagamiseks kirjeldab oma elukoha 

(loodus) keskkonda, uurides ja 

analüüsides seal erinevaid probleeme 

lahendab loodusteaduslike 

ülesandeid ja probleeme, kasutades 

erinevaid usaldusväärseid 

teabeallikaid 

koostab erinevate andmete 
põhjal tabeleid ja graafikuid 

kirjeldab ja kohandab korrektsete 

lähteandmetega ülesandele õige 

lahendusmudeli ning fikseerib 

otsitavad suurused, kasutades õigesti 

mõõtühikute süsteeme 

arvutab õigesti, kontrollides 

saadud tulemust ning vormistab 

ülesande vastuse korrektselt 

  Orgaaniline keemia 

Sissejuhatus. Alkaanid. 

Polaarse 

üksiksidemega 

süsinikühendid. 

Mittepolaarse kordse 

sidemega 

süsinikühendid 

Alkeenid , alküünid , 

areenid. Aromaatsete 

ühendite omadused . 

Karbonüülühendid 

Karbonüülühendite 

omadused, aldehüüdide 

ja ketonide esindajaid 

Karboksüülühendid 

Karboksüülhapped,estri

d ja 

amiidid,rasvad,aminoha

p ed,polüamiidid, 
valgud. 
Polümeerid. 

Sünteeskautšukid,süntees 

kiud,polümeersed 

materjalid . 

Üldistav osa. 

Orgaaniliste ühendite 

klassifitseerimine ja 

nende nomenklatuurid 

 

4.   Füüsika 

Mehaanika 

Kinemaatika. 

Taustsüsteemid. 

Liikumine ja 

selle mõõtmine. 
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    Dünaamika. Jõud ja 

mass. Jõud looduses. 

Vastasmõjud. 

Mehaaniline töö, 

võimsus ja energia. 

Soojusõpetus 

. Ideaalse 

gaasi 

olekuvõrrand. 

Isoprotsessid. 

Elekter ja magnetism. 

Elementaarilaeng.Elektri

s eerimine. Elektriväli. 

Elektriväljatugevus. 

Pinge. 

Elektrimagnetism. 

Valgus . 

Geomeetrilise 

optika 

põhiseadused. 

Aatomi ehitus. 

Planetaarne 

aatomimudel. 

Bohri 

aatomimudel. 

Elementaarosakesi. 

Tuumafüüsika. 

Päikesesüsteem 

Päikesesüsteem ja selle 

objekte ( planeedid, 

kaaslased, meteoriidid, 

asteroidid, komeedid, 

kosmiline tolm). 

 

Iseseisev töö moodulis: 1. Õpimapi koostamine. 
2. IT-valdkonna uudiste otsing internetist. 

3. Esitluste õpitaval teemal koostamine Powerpoint`is ning esitlemine. 

4. Sooritamine laboratoritöö ja referaat. 



 

 

 

Mooduli 

hinde 

kujunemine: 

Kokkuvõttev hinne kujuneb järgmiselt: 
Kokkuvõtva hinde kujunemisel arvestatakse õpiväljundite omandamist ja hinnatavate ülesannete sooritamist vähemalt 

lävendi tasemel ning õppetööst osavõttu vähemalt 80 % ulatuses. Moodul loetakse arvestatuks, kui kõik hinnatavad 

ülesanded ja iseseisvad tööd on sooritatud tasemel ”arvestatud”. 

Arvestus tööd teemal „Elukeskkonna areng ja inimese koht looduses“ bioloogiast ning „Maa sfääred“  geograafiast ja 

hindeid keemiast ja füüsikast. 
 

Hindamine: 

 

Mitteeristav , 

sh füüsika – eristav, keemia – eristav, bioloogia - 

mitteeristav, geograafia – mitteeristav. 

Hindekriteeriumid Hinne “3” ehk lävend Hinne “4” Hinne “5” 



(kirjutada lahti hinde 

saamiseks vajalikud 

nõuded eristaval 

hindamisel vastavalt 

„3“- 

„5“) 

Füüsika: 

 Tunneb vaatlusaluse nähtusi ja 

seaduspäraasuse füüsikalist 

olemust, kuid vastuses on 

üksikud lüngad füüsika kursuse 

küsimuste omandamises, mis ei 

takista edasist programmi 

materjali omandamist; 

 Seostab mikromaailma ning 

selle mudeleid elusloodusega 

ja eluslooduse tunnustega; 

 mõõtühikute tundmine 
ja teisendamine; 

 teab kordseid ja рõhilisi tuletatud 

mõõtühikuid; 
 oskab kasutada saadud teadmisi 

lihtülesannete lahendamisel 

valmis valemite kasutamisega; 

 õigesti täidab vähemalt 2/3 
kirjaliku töö mahust. 

Keemia: 

 Tunneb ära keemiliste elementide 

Füüsika: 

 Tunneb vaatlusaluse nähtusi ja 

seaduspäraasuse füüsikalist 

olemust , seaduseid ja teooriaid; 

 Annab põhimõistete täpset 
määratlust ja tõlgendust; 

 Arvutab õigesti ülesande, 

kontrollides saadud tulemust ning 

vormistab ülesande vastuse 

korrektselt. 

Keemia: 

 Tunneb ära ja kasutab  keemiliste 

elementide perioodilisustabelit ja 

ühendite molekulaarmudeleid 

mikromaailma kirjeldamisel ja 

ainete omaduste selgitamisel. 

 Kirjeldab ja eristab 

funktsionalseid rühmi 

struktuurides 

Füüsika: 
Lisaks: 

 Oskab kasutada teadmisi uues 

situatsioonis praktiliste 

ülesannete täitmisel. 

 Oskab seostada õpetatavat ja 
õpitud materjali. 

 Täidab kirjalikku tööd 
täielikult vigadeta ja 
puudusteta. 

Keemia: 

 Tunneb ära ja kasutab  keemiliste 

elementide perioodilisustabelit ja 

ühendite molekulaarmudeleid 

mikromaailma kirjeldamisel ja 

ainete omaduste selgitamisel. 

 Kirjeldab ja eristab 

funktsionalseid rühmi 

struktuurides. 

 Otsustab ülesandeid kasutades 

keemiliste elementide 

perioodilisustabelit ja ühendite 

molekulaarmudeleid 

mikromaailma. 



 

 

 

 

perioodilisustabelit ja ühendite  Kirjutab ja analüüsib 
molekulaarmudeleid mikromaailma  reaktsioonivõrrandite 
keemiliste 
kirjeldamisel ja ainete omaduste omaduste kohta. 
selgitamisel. 

Kirjeldab funktsionalseid 

rühmi struktuuride 

Kasutatav õppekirjandus Lembi Tamm „Üldine ja anorgaaniline keemia“ õpik gümnaasiumile, 1.osa 

/õppematerjal Ants Tuulmets „Orgaaniline keemia“ 
Vello Past, Jüri Tamm, Lembi Tamm „Üldine ja anorgaaniline keemia“ 
Ene Külanurm „Keemia õpik“ kutseõppeasutusele Avita2013.“Bioloogis 

gümnaasiumile 4“m; 

Avita 2013, „Bioloogilis gümnaasiumile 3“ 2osa; 

Eesti Loodusfoto 2003, 

„Bioloogia leksikon“ Enn Pärgmäe. Indrek Peil „Füüsika. 

Mehaanika“ 10kl 

Jaan Susi ja Lootus Lubi „Soojusõpetus“ 10k Kalev Tarkpea 
„Füüsika“ 11kl 

Henn Voolaid „Optika“, Jak Jäniste „Kosmoloogia“ Enn Pärgmäe 

„Füüsika õpik“ kutseõppeasutusele 



 

 

SOTSIAALAINED 7 EKAP 

 

Mooduli nr MOODULI NIMETUS   Maht EKAP  

5 SOTSIAALAINED   7  

Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid, teeb teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse 

keskkonnaga, lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest ning toimib kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena. Õpilane on 

Eesti Vabariigi lojaalne kodanik. Seos gümnaasiumi õppekava kehalise kasvatuse valdkonna, riigikaitse valikkursuse ja sotsiaalainete valdkonna 

ajaloo, ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse, inimgeograafia õppeainetega. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Põhiharidus 

Teemad: Ajalugu, Ühiskonnaõpetus, Inimeseõpetus, Inimgeograafia, Kehaline kasvatus 

 

Õpetajad: täpsustatakse augusti lõpuni 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 
  

Õppemeetodid 
Hindamismeetodid ja 

ülesanded 

Mooduli teemad ja 

alateemad 

Maht 

(T+P/ I) 



 omab adekvaatset 

enesehinnangut ning 

teadmisi, oskusi ja 

hoiakuid, mis 

toetavad tervikliku ja 

terviseteadliku 

inimese kujunemist 

 omab arusaama 

esinevatest 

nähtustest, 

protsessidest ja 

konfliktidest 

ühiskonnas ning 

nende seostest ja 

vastastikusest mõjust 

 mõistab kultuurilise 

mitmekesisuse ning 

demokraatia ja selle 

kaitsmise tähtsust 

ning 

 analüüsib juhendamisel enda 

isiksust ja kirjeldab enda 

tugevusi ja nõrkusi, lähtudes 

erinevatest rollidest ja 

kohustusest ühiskonnas 

 analüüsib üksikisiku, 

perekonna ja erinevate 

institutsioonide rolli ühiskonna 

arengus 

 nimetab ja teab terviseriske ning 

võimalikke vigastusi, kirjeldades 

nendele reageerimist ja 

ennetamise võimalusi 

 tegeleb teadlikult ja 

võimetekohaselt 

tervisespordiga, treenides 

sobiva koormusega ning 

sooritab treeningujärgselt 

taastumist soodustavaid 

harjutusi 

 selgitab nüüdisühiskonna 

kujunemist, struktuuri ja 

korraldust 

 Interaktiivn

e loeng, 

rühmatöö, 

arvestustöö 

, loeng, 

test, 

intrneti_ 

diskussioon

, 

 Kirjaliktööd: 

proekti 

koostamine, 

presentatsioo

n 

, kasutamine, 

videote 

vaatamine. 

 Praktiline 

tegevus ja 

praktilised 

harjutused

, 

 кontrolltöö 

„Eesti areng 

19.sajandi II 

pooles“ 

 testid 
„Maailma 
rahvastik“ 

 arvestus „Eesti 
ajaloo tähtsamad 
daatumid“, 

„Tööstuse põhiliigid“ 

 lõputest „Maailma 

rahvastik“, „Kas 

meie ühiskond on 

tolerantne?“ 

 problemaatilise
d küsimused 

 probleemide arutelu 

 Kirjalik töö –Projekti 
„Lapsed“ koostamine 

 Diskussioon teemal 

1. Ajalugu: 

Eesti ajaloo 

pöördepunktid: 

Muinasaeg, muistne 

vabadusvõitlus ja 

selle tagajärjed 

(elukorralduse 

muutumine) 

Vana-Liivimaa 

(muutused talupoja 

olukorras) 

Liivi sõda, Põhjasõda 

(valitsejate muutumine 

Ärkamisaeg 

(rahvusluse esiletõus) 

Eesti iseseisvus 

ja vabadussõda, 

Eesti II 

maailmasõjas 

(vabaduse kaotus) 
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jätkusuutliku arengu 

vajalikkust, 

aktsepteerides 

erinevusi 

 hindab üldinimlikke 

väärtusi, nagu 

vabadus, 

inimväärikus, 

võrdõiguslikkus, 

ausus, hoolivus, 

sallivus, 

vastutustunne, õiglus, 

isamaalisus ning 

lugupidamine enda, 

teiste ja keskkonna 

vastu 

 määratleb Eesti ajaloo 

olulisemad pöördepunktid 

sündmused muinasajast 

tänapäevani, paigutades 

tähtsamad Eesti ajaloo ja 

kultuuri sündmused õigesse 

ajaperioodi ja Euroopa ning 

maailma ajaloo konteksti 

 selgitab, millised muutused on 

toimunud 

taasiseseisvumisjärgses Eesti 

majanduses, õigusruumis, 

valitsemiskorralduses, 

riigikaitses ja kultuurielus, 

eristades põhjusi ja tagajärgi 

 toob asjakohaseid näiteid 

sotsiaalainetes käsitletavate 

ja ühiskonnas esinevate 

nähtuste omavaheliste 

seoste kohta 

 arutleb teiste rahvaste 

kommete, traditsioonide ja 

religiooni ning nende 

omavaheliste konfliktide 

teemadel 

 iseloomustab demokraatliku 

valitsemiskorralduse 

toimemehhanisme Eesti ja 

Euroopa Liidu näitel 

 selgitab Eesti rolli NATOs, 

ELs ja ÜROs 

 kirjeldab poliitilisi 

ideoloogiaid ja selgitab nende 

erisusi, lähtudes Eesti 

poliitmaastikust 

 kirjeldab Eesti riigikaitse 
strateegiat, ülesehitust ja 
ressursse 

 demonstreerib grupi koosseisus 

info kogumine, 

proovitöö, test, 

töölehed 

„Konflikti 

lahendamine“ 

Eesti NSV 

(muutused 

elukorralduses) 

Külm sõda 

Eesti taasiseseisvumine 

 

2. Ühiskonnaõpetus: 

Riigi tunnused ja 

vormid 

Agraaühiskonnast 

infoühiskonda 

Heaoluriik 

Põhiseadus 

Riigieelarve 

Maksusüsteem 

Tööhõive 

Globaliseerumin

e 

Rahvusvahelised 

majandusorganisatsioon

i d 

Tavad, kombed 

ja usundid 

Demokraatia 

Valimised 

Ühiskonna 

valitsemine Eesti roll 

NATOs, ELs ja 

ÜROs 

Poliitilised 

ideoloogiad 

Kodanikuõigused ja 

kohustused 

3. Inimeseõpetus 

Inimene kui 

sotsiaalne olend 
-Psüholoogia ja 

perekonnaõpetuse koht 

inimest käsitlevate 
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 ning kontrollib juhendamisel relva 

ohutust ning kustutab tulekolde 

 põhjendab inimeste ja riikide 

jätkusuutliku käitumise 

vajalikkust 

 teabeallikate abil riigi 

majanduse struktuuri ning 

panust maailma majandusse 

 tunneb üleilmastumise 

majanduslikke, poliitilisi, 

sõjalisi ja kultuurilisi tahke, 

nimetab erineva 

arengutasemega riike 

 analüüsib kaartide ja 

statistiliste andmete põhjal 

riigi või regiooni rahvaarvu 

muutumist, rahvastiku 

paiknemist ja soolis-vanuselist 

struktuuri 

 kasutab teabeallikaid sh 

geograafilisi, poliitilisi ja 

topograafilisi kaarte info 

leidmiseks ja rakendamiseks, 

määrab enda asukohta kaardil, 

kasutades koordinaatide 

süsteemi, mõõdab vahemaid ja 

määrab asimuuti 

 selgitab inimõiguste olemust ja 

nende vajalikkust, analüüsib 

inimõiguste tähenduse 

muutumist 20.-21. sajandil ning 

toob näiteid üksikisiku 

põhiõiguste muutumisest ajaloo 

vältel 

 selgitab enda õigusi ja 
kohustusi kodanikuna 

 orienteerub õigusaktides, 
kasutades erinevaid infokanaleid 

 kasutab kontekstis sotsiaalainete 

  teaduste hulgas. 
-Inimese bioloogiline, 

psüholoogiline ja 

vaimne areng, inimese 

elu kaar. Inimese 

erinevused Erinemine 

kui väärtus sallivus 

kaaslaste erinevuste 

suhtes. 

Sotsiaalsed hoiakud 

stereotüübid, eelarv 

amuse. 

Sotsiaalne taju.„Minu 

pilt. Sotsiaalne küpsus“ 

Inimsuhted ja tunded 

Suhted teiste inimestega 

Abielu ja perekond 

Abielusuhtest tulenevad 

õigused ja kohustused 

Kodu kui elukeskond ja 

väärtus igale tema 

liikmele 

Vanemlus ja lapsed 

Ettevalmistus 

vanemate rolli 

täitmiseks 

Lapsed kui väärtus 

Perekonna osa iga 

inimese elus 

Perekond inimese 

elu erinevatel 

periodidel. Kriisid 

pereelus. 

Perekonna majanduselu 

ja õigusaktid. Põhilisi 

pereelu ja laste elu 

reguleerivad seadusi. 

 



 

 põhimõisteid 

 nimetab erinevaid 

julgeolekuriske, sh Eesti 

Vabariigile ning selgitab nende 

maandamise võimalusi 

  Lapse õigused 

ja kohustused 

 

4. Inimgeograafia: 

Maailmamajanduse ja 

maailmapoliitilise 

kaardi kujunemine 

Maailma rahvastik 

ja 

rahvastikuprotsessid 

Põllumajandus ja 

toiduainetetöötus 

Energiamajandus 

Kõrgtehnoloogilised 

majandusharud 

Veondus 

 

5. Kehaline kasvatus 

Ohutustehnika: 

 Sprint 

 Võistlusreeglid 

 Eesti 

parimad 

sportlased 

 Jooks 

 Viskamine 

 Vastupidavusjooks 

 Kaugushüppe 
tehnika 
kinnistamine 

Sportmängud: 

 Saalihoki 

 Korvpall 

 Võrkpall 

 Jalgpall 

Võimlemine: 

 Ohutustehnika 

 

 

 

23,6T/3I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48,2T/5I 



 

 

 

  Võimlemisharjutuse

d 

Orienteerumine: 

 Marsruu

t 

 Kaardi

d 

 

Iseseisev töö moodulis: Ajalugu – presentatsioon teemal „Eesti ajaloo tähtsamad 

sündmused“ Inimgeograafia – uurimistöö „Maailma rahvastiku 

migratsioon“ Ühiskonnaõpetus – referaat teemal „EL, selle koht 

kaasaegses maailmas“ 

Inimeseõpetus – diskussioon filmist „Inimese keha (3-osa)“, proekti koostamine „lapsed“, presentatsioon „Minu 
pilt“ 

 

Mooduli 

hinde 

kujunemine: 

Hind „arvestatud“ pannakse kõikide planeeritud tööde täitmise tulemusena  

Hindamine - Mitteeristav  

Hindekriteeriumid  õpilane mõistab maailmas, inimühiskonnas, perekonnas toimuvaid protsesse, 

 mõistab majandusarengu vajadust, 

 õpilane peab oskama otsida infot erinevatest allikatest ja kasutada seda, 

 peab mõistma tervisliku eluviisi vajaduse pidamist 

 

Kasutatav õppekirjandus 

/õppematerjal 

M. Laur jt. „Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile I ja II osa“ 
„Eesti ajaloo töövihik gümnaasiumile (GTR) I ja II osa“ 

M. Laar, L. Vahtre „Lähiajaloo õpik gümnaasiumile I ja II osa“ 

„Lähiajaloo töövihik gümnaasiumile (GTR) I ja 

II osa“ Ajaloo riigieksamite materjalid 2002-

2012  Õpetajate enda koostatud õppematerjalid. 

Muud teemakohased materjalid (internet, perioodika, 

õppefilmid). Tiina Annuk “Perekonnaõpetus” õpik 

gümnaasiumile 

 



 

 

 

KUNSTIAINED 1,5 EKAP 

 

Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht EKAP 

6 KUNSTIAINED 1,5 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks. 

Nõuded mooduli alustamiseks: Puudub 

Teemad: Antiikaeg ja keskaeg, Renessanss ja barokk, Klassitsism ja romantism, 19. ja 20. sajand 

 

Õpetajad: täpsustatakse augusti lõpuni 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Õppemeetodid 
Hindamismeetodid ja 

ülesanded 

Mooduli teemad ja 

alateemad 

Maht 

(T+P/ I) 



 eristab näidete 

alusel kunstiliike ja 

muusikažanreid 

 tunneb maailma ning 

Eesti kunsti ja 

muusika olulisi 

teoseid ning seostab 

neid ajalooga 

 analüüsib oma 

suhet kultuuriga ja 

loomingulisust läbi 

vahetu kogemuse 

 kasutab kunsti ja 

muusikat 

elukvaliteedi 

tõstmiseks ja 

isiksuse 

arendamiseks 

 väljendab ennast läbi 
loomingulise 
tegevuse 

 võrdleb näidete alusel erinevaid 
kunstiliike ja muusikažanreid 

 määrab kunsti- ja 

muusikakultuuri ajastuid 

ajateljel 

 tutvustab Eesti kunsti ja 

muusika eripära ja tähtteoseid 

 uurib ja kirjeldab kunsti- 

ja muusikateoste 

ajaloolist ja 

kultuuriloolist tausta 

 koostab oma Eesti 

lemmikteostest virtuaalse kogu 

(3 kunstiteost + 3 muusikateost), 

asetab valitud teosed ja nende 

autorid “suuremasse pilti”, 

analüüsides nende suhet vastava 

ajastu ja teiste autoritega ning 

esitleb seda 

 kirjeldab kogetud kunsti- 

ja muusikaelamust ja/või 

 test 

 rühmatöö 

 arvestustöö 

 Kujundav hindamine 

 kirjalik töö 

 õpimapp 

1.   Antiikaeg ja keskaeg 

 Vana-Kreeka, 
Vana- Rooma, 
Egiptus. 

 Muusika roll 
vanadel 
kultuurrahvastel. 

 Ajastu 

kultuurilooline 

taust. 

 Gooti stiili 

arhitektuuri 

tunnused. 

Tallinna 

vanalinn. Eesti 

kirikud. 

Mitmehäälsuse 

ja noodikirja 

kujunemine. 

2.   Renessanss ja 

barokk 

 Uuenenud 
inimese 
maailmapilt, 

Muusika 
– 18T/2I 

Kunst – 

18T/2I 



 

 

 

 omaloomingu eelistusi 

 mõistab ja esitleb ühte enda 

jaoks tähendusrikast muusika- 

või kunstiteost ja põhjendab 

oma valikut, kirjeldades selle 

emotsionaalset mõju endale 

  trükipressi leiutamine, 

maade- 

 avastused. 

Arhitektuu

r. 

 Itaalia 
kõrgrenessansi 
maalikunstnikud: 

 Leonardo da 

Vinci, Raffael, 

Michelangelo. 

 Polüfoonilise 

muusika areng, 

ilmalik laul. 

 Barokkarhitektuur, 

näited Eestis. 

Õukonnamuusika, 

uued 

muusikažanrid. 

3.   Klassitsism 

ja romantism. 

 Arhitektuuri 

põhitunnuste 

tuletamine 

antiikkultuurist. 

Instrumentaalmuusi

k a areng. 

 Soololaul, 

programmilin

e muusika, 

rahvuslikkus. 

4.   19. ja 20. sajand 

 Uuendused 

maalikunstis. 

Seosed 

nüüdiskunstiga. 

 Ülevaade ajastu 

 



 

 

 

 impressionism, ekspressionism, juugend. Olulisemad heliloojad. 

 Vahetu 

kultuurielamus 

(valikuliselt: 

ateljee, muuseum, 

kontsert, etendus, 

näitus, loodus- ja 

linnakeskkond 

(arhitektuur), 

virtuaalkeskkond, 

jms) 

Iseseisev töö moodulis: Referaat „Kunsti ja muusika mõisted, liigid (valikuliselt)” 

Mooduli 

hinde 

kujunemine: 

Hindamisel arvestatakse õppija oskust oma teadmisi suuliselt ja kirjalikult edastada. 
Moodulite teemade õppesisu omandamist kontrollitakse moduli jooksul kirjalike arvestuslike töötega järgmistel teemadel: 

 Ajastute tuntumad heliloojad ja nende teosed; 

 Olulised muusikaalased terminid,oskust neid 

kasutada. Koostada tuleb muusika-alane referaat. 

 Kursuse lõpuks pannakse protsessihinnete, arvestuslike tööde hinnete ja referaadi hinde alusel välja kokkuvõttev 

hinne. Hindamine - mitteeristav 

Hindekriteeriumid  Hindab muusikat kui kultuuriväärtust indiviide ja ühiskonna arengus; 

 Kujundab valmisoleku ühiseks muusikategevuseks; 

 Kujundab tervikpildi kultuuri arendust ning oskab erinevaid kultuure mõista ja hinnata; 

 Oskab muusikat kriitiliselt ja valivalt kuulata ning hinnata; 

 Omandab teadmisi muusikaajaloost tuntud heliloojate looming kaudu; 

 Rakendab põhikoolis omandatud muusikaalaseid teadmisi ja oskusi; 

 Rikastab tundeelu muusikaelumuste kaudu: külastab konserte ja muusikalavastusi,oskab oma arvamusi põhjendada. 



 

 

 

 

Kasutatav õppekirjandus 

/õppematerjal 

http://www.arhitekto.ru/ 

http://muzei-mira.com/virtualnye-muzei-

mira.html  http://www.k1no.ru/istoriya-kino.htm  

http://interpretive.ru/dictionary/395/word/iskustvo 

http://www.arhitekto.ru/
http://muzei-mira.com/virtualnye-muzei-mira.html
http://muzei-mira.com/virtualnye-muzei-mira.html
http://www.k1no.ru/istoriya-kino.htm
http://interpretive.ru/dictionary/395/word/iskustvo


 

 


