
Dinski Erakool 

Küünetehniku õppekava 
Koostatud  kooskõlas kutsestandarditega „Küünetehnik, tase 3“ ja „Kosmeetik, tase 5“ ja seostub nende 

osadega „Kompetentsid“ vastavalt p. B.2 ja B 2.4 

(Kutsestandardite tähised kutseregistris 04-08052014-02/5k; 04-09052013-5.1/6k) 

 

Programm 3 

1. Sissejuhatus:  
- inimese füsioloogia ja küüneehitus 
- hügieeninõuded, levinumad küüne- ja käenahahaigused 
-     küünetehniku toorainekeemia 

       -     sobivad töövahendid ja –võtted 
       -     aparatuur 
      1.1. Ettevalmistavad toimingud: 
       -     naha ning küünte seisundi visuaalne analüüs  
       -    küünelaki eemaldamine 
       -    küünte lõikamine ja viilimine   
       -    käte ja jalgade leotamine, küünenaha korrastamine, küüneserva viimistlus  

2. Maniküür      
   - käte massaaž 
   - euroopa maniküür 
   - soe maniküür 
   - küünte lakkimine ja kaunistamine 

     6.  Pediküür               
- jalgade koorimine, nahapaksendite eemaldamine 
- jalgade massaaž 
- küünte lakkimine ja kaunistamine 

     7.  Hooldus:        kreemid, soojad ja külmad maskid, parafiinihooldus     
                                      
    8. Küünte katmine, kasutades geelitehnoloogiat: 
1. Küünte ettevalmistamine: korrigeerimine, karestamine 
2. Küünte katmine, kasutades geelitehnoloogiat: 
- kinnitusvahendi pealekandmine 
- kunstküünte kasutamine pikendamiseks: paigaldamine, lihvimine, šabloonid 
- geeli kinnitusvahendi ja geelikihtide pealekandmine ning kuivatamine LED või UV lambi all 
- geellakid: otstarve, tooted, pealekandmise etapid 
3. Prantsuse maniküür valge geeliga kunstküüntel 
4. Geeliskulptuur 
5. Värvilised geelid 
6. Naturaalsete küünte tugevdamine geeliga  
7. Geel kunstküünte peale 
8.  Kaunistamine  
9. Geelküünte ja geellakitud küünte hooldus 
10. Praktilised tööd: küünte pikendamine, katmine, kaunistamine ja hooldus 
 
  
9. Küünte katmine, kasutades kangastehnoloogiat: 
1. Küünte ettevalmistamine: korrigeerimine, karestamine 



2.          Küünte katmine, kasutades akrüültehnoloogiat: 
  kunstküünte kasutamine pikendamiseks: armeerimine, paigaldamine, ühtlustamine liimi, aktivaatori ja 

kanga kasutamisega, lihvimine, poleerimine 
3. Kaunistamine 
4. Kangasküünte hooldus 
5. Praktilised tööd: küünte pikendamine, katmine, kaunistamine ja hooldus  
 
10. Küünte katmine, kasutades akrüültehnoloogiat: 
1. Küünte ettevalmistamine: korrigeerimine, karestamine 
2.          Küünte katmine, kasutades akrüültehnoloogiat: 
- kinnitusvahendi pealekandmine 
- kunstküünte kasutamine pikendamiseks: paigaldamine, lihvimine, šabloonid 
- akrüüli lisamine 
3. Akrüüliskulptuur 
4. Värviline akrüül 
5. Naturaalsete küünte tugevdamine akrüüliga 
6. Akrüülküünte hooldus 
7. Praktilised tööd: küünte pikendamine, katmine, kaunistamine ja hooldus  
 
 
11. Geelküünte disaini teooria ja praktika 

1. Küünte ettevalmistamine 
2. Disaini elemendid ja nende kasutamine geelküüntel 
3. Värvilised geelid 
4. Maalingute tehnoloogia ja meetodid 
5. Kaunistustehnikad:  
- maalingud 
- puuder  
- värvid 
- foolium 
- vesipildid 
- kleebised 
6. Pealekantud kaunistuste hooldus 
7. Praktilised tööd:  küünte kaunistamine erinevate tehnikatega 

 
12. Klienditeenindus 

- suhtlemise strateegiad ja põhoskused, psühholoogilised ja eetilised aspektid 
- käitumismustri valik vastavalt kliendile  
- teenuste tutvustus, soovitamine 
- klienditeenindajale vajalikud omadused ja hoiakud, enesekontroll 
- konfliktidega toimetulek 

  

Õppekava maht: 280 akadeemilist tundi                                                             

Väljundid:   koolituse edukalt läbinu on pädev klienditeenindaja ja oskab 

- teha maniküüri ja pediküüri,  s.t. valdab õigeid käte-,  jalgade- ja küünehoolduse ja viimistluse 
meetodeid ja  -võtteid  

- kujundada ja kaunistada  loomulikke ja kunstküüni 
- katta ja pikendada loomulikke ja kunstküüni  geel- , kangas- ja akrüültehnoloogia järgi 
- kasutada kaunistustehnikate laia spektrit küünte kujundamiseks vastavalt kliendi soovidele  

 
Hindamismeetod:  arvestus (praktiliste tööde vaatlus, teooriatest, vestlus)  


