Dinski Erakool
Õppekavade rühm: Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppe sihtgrupp: täiskasvanud õppijad, kes soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi
iluteeninduse valdkonnas.
Nõutav on vähemalt põhiharidus. Koolitus sobib algajatele.

Ripsmete ja kulmide lamineerimise õppekava
fillerite kasutamisega

1. Sissejuhatus
•
•

Töökoha ettevalmistamine
Ohutus ja hügieen (a- ja antiseptika,desinfitseerimine, steriliseerimine, isikukaitsevahendid)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ripsmete lamineerimine
Silmaümbruse naha struktuur
Ripsmete struktuur
Vastunäidutused lamineerimiseks
Vajalikud tarvikud ja vahendid
Protseduuride teostamise järjekord
Ripsmete lamineerimise tehnoloogia, teooria ja praktika
Ripsmete fillerid: omadused, toime
Ripsmekarvakese biokeemia ja koolutuse keemiline mõju
Toodete keemiline mõju koolutamisel
- taastav reaktsioon
- oksüdeerimisreaktsioon
Koolutustoodete toimimise skeem fillerite kasutamise protsessis
Dekoloreerimine ja ripsmete värvimine

3.
•
•
•
•
•
•

Kulmude lamineerimine
Kulmude struktuur
Vastunäidustused lamineerimiseks
Vajalikud tarvikud ja vahendid
Protseduuride teostamise järjekord
Püsiva kulmuvormi kujundamine
Kulmude lamineerimise tehnoloogia, teooria ja praktika

Õppekava maht: 27 akadeemilist tundi, millest 4 on auditoorsed, 23 praktilised kooli keskkonnas,
iseseisvat tööd ei ole. Koolituse käigus teostatakse kuni 10 praktilist tööd modellidel.
Õppekeskkond: õpperuumides on kosmeetikasalongi sisustus nõutava mööbli ja seadmetega:
protseduuritoolid, kohtvalgustid, peeglid, desinfitseerimisaparaadid, harjutusmannekeenid,

töövahendid, kõik õppe käigus kasutatavad kulumaterjalid: lamineerimis-ja hooldusvahendid, fillerid,
desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Õppegrupis on kuni 4 inimest.
Koolitajad: omavad ripsmetehniku koolitust, pikaajalist töökogemust ja täiskasvanute koolitamise
kogemust ning on olnud erialaste võistluste võitjad; nende seas on ka rahvusvahelise klassi kohtunik
ripsmepikenduste erialal: http://ilukooldinski.ee/koolitajad/#ripsmetehniku
Väljundid:
koolituse edukalt läbinu oskab
teostada ripsmete ja kulmude sügavtoitmist
lamineerimise ja fillerite abil, teeb koolutamist ja värvimist vastavalt kliendi vajadustele ja tema
soovidele ning kasutada selleks sobivaid võtteid, vahendeid, fillereid jm tooteid. Hoiab oma töökoha
korras, tunneb ja täidab tervishoiunõudeid.
Hindamismeetod: arvestus (teooria, praktiliste tööde sooritamine)
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100% mahus ja lõpuarvestuse sooritamine
positiivsele tulemusele.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend.
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja väljundid saavutatud.
Tõend – kui õpiväljundeid ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse
vastavalt osaletud õppetundide arvule.

