
ÕPPEKAVA 

Pediküür (programm koosneb 2 tööpäevast 9.00-15.00, õppepäeva pikkuseks on 
6h (9.00-15.00)). Kogu koolituse teoreetiline osa maht on 3 h, praktilise osa maht 
on 9h. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame õpilasel õppepäevade 
vahelisel ajal iseseisvalt harjutada.  

Õppekeel: eesti keel, vene keel, inglise keel  

Koolituse eesmärgiks on omandada võime teha tööd iseseisvalt algusest lõpuni 
klassikalises/aparaat salongi pediküüri. Pediküüri koolitusel õpetatakse õpilasele 
tundma tooteid/töövahendeid ja teooriat/praktikat kuidas teostada 
klassikalist/aparaat + SPA pediküüri, lisaks teoorialoeng - küüne anatoomia, 
struktuur. Erinevate tootesarjade erinevuste tutvustus, võrdlus. 
Naturaalküüneplaadi ehitus, küünte ja naha probleemid, seenhaigused, 
hügieeninõuded salongis.  

Töö kliendiga: nõustamine, kliendi kinnistamine, oma töökoha vormistamine, 
klienditeenindaja välimus j.n.e.  

Õppe kestvus: 2 päeva, õppegraafiku alusel, mille käigus peab olema tehtud 4 
tööd: 2 klassikalist pediküüri ja 2 aparaat + spa pediküüri. 
Koolitus toimub individuaalselt ja grupina.  

NB! Koolitus lõpeb teoreetilise ja praktilise eksamiga! 
Iseseisva tööna teeb õpilane klassikalise pediküüri, teoreetilise eksami ning 
praktilise eksami.  

Õpingute alustamiseks ei ole vaja eelnevaid teadmisi pediküüris. Koolitajad: 
Tatjana Skorkina (Popova), Annika Kaljue, Marina Toomsalu  

ESIMENE PÄEV:  

Sissejuhatus teoreetilisest osast kell: 9.00-11.00  

 Küüneanatoomia  
 Küünestruktuur  
 Kliendi psühholoogia ja suhtlemisoskus  
 Küünehaigused  
 Küüntes esinevad muutused  
 Hügieen töölaual ja enda ümber  

Sissejuhatus praktilisest osast kell: 11.00-15.00 



 Praktilisetöögatutvumine 

 Materjalide ja töövahendite tutvustamine  
 Vajadusel CD vaatamine  
 Klassikalise pediküüri teostamine  
 Õigekäeasend  
 Lakkimine  
 Töövahendite puhastamine ja desinfitseerimine  

Esimesel päeval tutvustatakse õppeks vajaminevaid tooteid/töövahendeid 
ja teooria/praktika kuidas teostada klassikalist- või SPA pediküüri, lisaks 
teoorialoeng - küüne anatoomia, struktuur. Erinevate tootesarjade 
erinevuste tutvustus, võrdlus. Naturaalküüne ehitus, küünte ja naha 
probleemid, seenhaigused, hügieeninõuded salongis. Sissejuhatus 
lakkimisse.  

TEINE PÄEV:  

Teoreetiline proovi test: 9.00-10.00 Praktiline osa: 10.00-15.00  

 Materjalide ja töövahendite valimine  
 Aparaat + SPA pediküür head ja halvad küljed  
 Praktilinetöö  
 Vigadeparandus  
 Lakkimine  

Eksam: koosneb teoreetilisest ja praktilisest tööst. Eksami sooritamisel 
väljastatakse õpilasele Tunnistus ( diplom), mis tõendab, et selle omanik on 
läbinud firma Beauty Factory Koolituskeskuse koolituse täismahus ja on 
pädev töötamaks klassikalise/aparaat- ja SPA pediküüriana. Meie poolt 
väljastatud tunnistus on originaal, mis kehtib ka väljaspool Eestit.  

Koolituse läbimiseks on kohustuslik läbida kõik õppekavas ettenähtud 
õppepäevad ning ettenähtud teemad. 
Eksam tuleb sooritada vähemalt ühe kuu jooksul peale viimast õppepäeva! 
Hilisem eksami sooritamine on tasuline (13 eur ).  

Kliendid/modellid tuleb õpilasel endal kaasa tuua. 
Meie kohustume tulevast pediküürijat varustama materjalidega, mis on 
vajalikud katkematuks õppetööks klassikalise pediküüri ja SPA-pediküüri 
koolituse vältel. Koolituse lõpetamiseks on vajalik läbida koolitus materjal 
täismahus ning sooritada  

 



Töö kliendiga: nõustamine, kliendi kinnistamine, oma töökoha vormistamine, 
klienditeenindaja  

välimus j.n.e. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame õpilasel 
õppepäevade vahelisel ajal iseseisvalt harjutada.  

Teisel päeval läbitakse SPA pediküüri teoreetilise ja praktilise materjali läbimine. 
Töökäigus korrigeeritakse õpilase tehnilisi vigu käe hoiakus,aparaadi kasutamine, 
viilimises, ražpeldamises, lakkimises, massaažis. Parimate tulemuste 
saavutamiseks soovitame õpilasel õppepäevade vahelisel ajal iseseisvalt 
harjutada.  

Positiivele tulemusele teoreetiline- ja praktiline eksam. Teoreetilise eksami 
materjali edukaks läbimiseks on vaja eksam sooritada vähemalt 50% ulatuses. 
Praktilise eksami edukaks läbimiseks, on vajalik mahtuda etteantud ajavahemikku 
ning teostada eksami töö iseseisvalt ilma igasuguse kõrvalise abita vähemalt 50% 
ulatuses.  

 Teoreetiline test kell: 13.00 - 14.00 
 Praktiline töö kell: 14.00 - 15.00 
 Tulemuste läbi arutamine ja teadvustamine kell: 15.00  

Eksam: koosneb teoreetilisest ja praktilisest tööst. Eksami sooritamisel 
väljastatakse õpilasele Tunnistus.  

NB! Pärast koolituse lõppu omandab õpilane võime teha tööd iseseisvalt algusest 
lõpuni klassikalises salongi pediküüris, kujundada kliendi küünepikkus/kuju,  

korrastada küünenahad, poleerida küüneplaadi pind, lakkida küüned värvilise 
küünelakiga, töödelda kliendi jalatallad.  

Koolitused viiakse läbi Beauty Factory Ilusalongi ruumides. Koolituse jaoks on 
olemas vajalikud õppematerjalid ( viilid, alus- pealis lakid, värvilised küünelakid, 
poleerid, rašplid, rašpli kleepsud, desinfitseerimisvahendid, vatt, pritsid, kreemid, 
õlid, küünenaha tangid, kirett, laualamp, töölaud tolmu imuriga, toolid, pediküüri 
vannid, koorijad, puuvillased rätikud,vannisoolad, puur ). Vaja minevad 
õppevahendid ning ruumid vastavad Eesti Tervisekaitse nõuetele.  

Eksamile mitteilmunud õpilase eksamitulemuseks märgitakse “mitteilmunud”.  

Kui õpilane ei ilmunud põhieksamile või ei saanud eksamil positiivset tulemust, 
võib  

ta sooritada lisaeksami kokkulepitud kuupäeval, lisatasu eest uuesti.  



Kordusekksamite teiskordsel mitte sooritamisel väljastatakse õpilasele tõend  

koolitusmahu läbimisest, kuid ei väljastata õpilasele tunnistust.  

 


