Õppekava: Geellaki koolitus
1.Õppekava nimi: Geellaki koolitus
2.Õppekavarühm: Juuksuritöö ja iluteenindus
3.Õpiväljundid: Õpilane orienteerub geellakkimiseks vajalike toodete seas.
Oskab iseseisvalt ning järgides tervisekaitsenõudeid teostada geellaki paigaldust
ja hooldust.
4.Õpingute alustamise tingimused: Vanus 16 aastat
5.Õppe maht: KOGUMAHT - 18 akadeemilist tundi (13.5 astronoomilist tundi); sh
auditoorne õpe (teooria) 5 akadeemilist tundi jagatuna kahele õppepäevale (a 2,5
akadeemilist tundi, praktiline õpe 13 akadeemilist tundi jagatuna kahele
õppepäevale (a 6,5 akadeemilist tundi). Lisaks tuleb sooritada iseseisvalt
eksamitöö, mis võtab aega umbes 4 akadeemilist tundi.
6. Koolituse korraldus: Koolitus on kahepäevane, Mõlema koolituspäeva alguses
2,5 akadeemilist tundi (umbes kaks astronoomilist tundi) toimub auditoorne
teooriaõpe, järgneb praktiline töö, milleks on õpilasel vaja leida modell. Kaheks
koolituspäevaks sobib ka üks modell, kellele saab teha esimesel päeval geellaki
paigalduse, teisel päeval hoolduse. Eksamitööks on vaja geellaki hoolduse
modelli, kuna hoolduse töövõtted on keerulisemad ja paigalduse võtted on seal
sees. Eksamitöö saab sooritada õppesalongis ja salongi vahenditega.
6.Õppe sisu: Teooria: töövahendite tutvustus - erinevad materjalid ja nende
eriomadused, põhjalikum tutvumine materjalidega, mida õpilane kasutab
praktilise töö käigus. Hügieeni ja tervisekaitseteemade teoreetiline õpe ja
praktiseerimine. Töövahendite käsitsemine ja hooldus - instrumentide õige
kasutusviis ja puhastus, geellakkide säilitamine, ühtlase pigmentatsiooni
taastamine seisma jäänud geellakkidel. Õpilane saab teoreetilise materjali
trükituna. Õpilane peab koolituse käigus teostama 1 paigalduse ja 1 hoolduse
praktilise töö. Eksamil tuleb teha hooldus. Kokku tuleb 2 praktilist tööd ja 1
iseseisev eksamitöö.
Koolituse toimumise ajad:
Koolitused toimuvad neljapäevast pühapäevani. Sobiv kuupäev tuleb kokku leppida
emaili teel Riina@clavos.ee . Kummagi koolituspäeva ja eksamitöö jaoks tuleb õpilasel
modell leida.
Koolituspäevade kavad:
1.PÄEV

10.00- Teooria ja hügieen
12.00- Geellaki paigaldus modellil
14.30- Lõuna
15.00- Töö jätkamine modellil, töö pildistamine
17.30- Orienteeruv koolituspäeva lõpetamine

2.PÄEV
10.00- Teooria
12.00 Geelaki hooldus modellil
14.30- Lõuna
15.00- Töö jätkamine modellil, töö pildistamine.
17.30- Paus.
18:00 - eksam - iseseisev töö. Võib teha ka eraldi päeval.
21:00 - päeva lõpp.

Geellaki paigalduse praktika modelliga:
● tööpinna ettevalmistus,
● õige käte antiseptika, (õpilane rakendab oma teadmisi tervisekaitse ja
hügieeni teemadel praktikas),
● küüneplaadi ettevalmistus, küüneplaadi karestamine,
● küünenahkade ettevalmistus,
● materjalide kandmine küüntele - dehüdraator, bonder, geellaki aluslakk,
värviline geellakk, geellaki pealislakk, viimistlus,
● laua ja instrumentide nõuetekohane puhastus ja desinfektsioon,
● tekkinud küsimuste arutamine.
Geellaki hoolduse praktika:
● samade protseduuride kordamine, mis paigalduse praktikas,
● lisaks erinevad moodused geellaki eemalduseks.
7.Õppekeskkonna kirjeldus: Kaks lauda, neli tooli kahe tehniku ja klientide jaoks;
kõik geellakkimiseks vajalikud tooted ning instrumendid. Kummut asjade
hoiustamiseks. Ultraheli vann desinfitseeriva pesuainega, kuumaõhukapp.
8. Õppematerjalid: Prinditud konspekt
9.Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Lõpetamise tingimuseks
on suulise ja praktiline teadmiste kontrolli läbimine. Viiest küsimusest võib eksida
ühega. Lisaks tuleb sooritada eksamitöö viimase päeva lõpus või eraldi päeval,

mis kestab orienteeruvalt 4 ak tundi. Teadmiste kontrolli mitte läbimisel saab
teha lisaõppepäeva lisatasu eest (50€). Õppekava ja teadmiste kontrolli täielikul
läbimisel väljastatakse tunnistus. Kui kursus jääb pooleli või õpilane ei läbi
teadmiste kontrolli või eksamit, siis väljastatakse tõend.
10. Koolituse läbiviimiseks vajalikud kvalifikatsioon, õpi- või töökogemuse
kirjelduse koolitajal: Läbitud geellakkimise koolitus ja minimaalselt üheaastane
töökogemus.

