
 

 

 Kinnitatud direktori  30.01.2018 

                                                                                        käskkirjaga nr 6.2-1/9 

TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Looduslik käsitöökosmeetika 

Õppekavarühm: 1012 Juuksuritöö ja iluteenindus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

Kõik inimesed, kes soovivad saada teadmisi nahahoolduse põhitõdedest ja õppida 

käsitöökosmeetikat valmistama. 

Koolituse alustamise nõuded 

Nõuded puuduvad. 

Rühma optimaalne suurus 

10 inimest 

Koolituse õpiväljundid 

Koolituse läbinu: 

- teab nahahoolduse põhitõdesid 
- teab eeterlike õlide erinevaid omadusi 
- teab, mis vahe on käsitöö ja kõrgtehnoloogilisel kosmeetikal 
- valdab kodus valmistatava looduskosmeetika tehnikaid 
- teab, kuidas kreeme säilitada 
- oskab hinnata kreemide sobivust väikelastele 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 
Kutsestandard: Kosmeetik, tase 5 

A.2.2 Näohooldus 

A.2.5 Kehahooldus 

 

Kutsestandard: Käsitöömeister, tase 7 

Kompetents: valmistab erineva keerukusastmega tehniliselt viimistletud, kõrgekvaliteedilisi, 

esteetilisi ja funktsionaalsetele nõuetele vastavaid käsitööesemeid traditsioonilises ja 

kaasaegsetes tehnikates. Ta vastututab oma ja teiste töötajate ning alltöövõtjate töötulemuste eest 

(nt tellimuste kvaliteet ja õigeaegne täitmine, tööprotsessi järjepidevus).  

Keerulistele tööülesannetele läheneb ta uuenduslikult ja loovalt.  
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Tema tegevusel on tähtis ning positiivne mõju valdkonna käsitöö arengule. 

Käsitöömeister võib tegutseda käsitööettevõtja, käsitööliste koolitaja, konsultandina või 
arendusspetsialistina. 

A.2.1 Käsitööesemete valmistamine. 

2.1.1 Kavandamine ja valmistustehnika valimine.  

2.1.2 Töö planeerimine ja ettevalmistamine. 

2.1.3 Materjalide varumine ja ettevalmistamine. 

2.1.4 Eseme valmistamine ja viimistlemine. 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas 

Meid ümbritseva keskkonna saastatuse tõttu esineb väga paljudel inimestel ülitundlikkus ja ka 

juba väljakujunenud allergiad erinevate asjade vastu, ja seda olenemata vanusest, s.h kosmeetika 

vastu. Saastatuse eest ja ka klimaatilistest tingimustest tulenevalt on meie inimestel vajalik oma 

nahka õigesti hooldada ja kaitsta. Loodus- ja nahasõbraliku hoolduskosmeetika toodete hinnad ei 

ole meie tarbijatele tihti taskukohased. Seetõttu on tekkinud vajadus leida alternatiiv – 
valmistada puhastest toorainetest ise endale ja oma perele hoolduskosmeetikatooteid. Selle 

koolituse läbi anname huvilistele vajalikud näpunäited ja tutvustame õigeid tehnikaid, et 

valminud toode oleks turvaline kasutada. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 4 

 sh kontaktõppe maht: 4 

  sh auditoorse töö maht: 1 

  sh praktilise töö maht: 3 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö  maht: - 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

 

Õpe on valdavalt praktiline, milles on raske eristada teoreetilist osa, sest iga praktiline tegevus 

algab teoreetilise sissejuhatusega (mõisted, omadused, põhitõed, võrdlusmomentide 

väljatoomine jne) ning tegevuste lõpus toimuvad kokkuvõtvad selgitused (võrdlused, tegevuste 

analüüs, valminud toodete säilitamisega seonduv jne).  

 

Koolitusel käsitletavad teemad: 

- nahahoolduse ABC 

- mis vahe on looduslikul käsitöö- ja kõrgtehnoloogilisel kosmeetikal 

- kodus valmistatava kosmeetika tehnikad 

- eeterlike õlide erinevad omadused 

- kuidas kreeme säilitada 
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- kreemide sobivus väikelastele 

 

Praktiliselt valmistatakse kaks toodet: näokreem ja kehakreem. 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Koolituse õppetegevus toimub vajaliku demonstreerimistehnikaga (arvuti, dataprojektor) ja 

kosmeetikatoodete valmistamiseks vajalike töövahendite ning toorainetega varustatud vähemalt 

10 kohalistes õppeklassis. Kuuma vee saamise/valmistamise võimalus õpperuumi vahetus 

läheduses. 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

Kasutatavad töövahendid on: vispel, kahvel, lusikas, kauss, spaatel, käärid, purk, kaas.  

Õppematerjalid: 

Õpetaja poolt jagatav materjal: konspekt koos retseptidega 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid 

Nõutav vähemalt 100% õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. 

 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Praktiliste tööde teostamine Kosmeetikatoote valmistamisel hinnatakse 

õigeid töövõtteid ja valminud toote 

retseptuuri järgset tulemust  

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Stella Alonen – rahvusvahelise kogemusega kosmeetik.  

Läbitud koolitused:  

 New York City, Koolitaja Kimbery Sampson, emerginC rahvusvaheliste koolitajate 

seminar 40h. 

 Sydney, Koolitaja Marie-Enna Cocciolone, Inskin Cosmetics teooria ja praktika, 20h. 

e-mail stella@emerginc.ee, tel.: 56685521 

 

Õppekava koostajate andmed 

Elina Oeselg – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist, elina.oeselg@aianduskool.ee 

Stella Alonen – EmerginC tootejuht, looduskosmeetika koolitaja; stella@emerginc.ee 
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