ÕPPEKAVA
3D (programm koosneb 1 tööpäevast, õppepäeva pikkuseks on 3h (9.00-12.00)).
Kogu koolituse teoreetiline osa maht on 0,5 h, praktilise osa maht on 2,5h. 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
kliendile erinevaid 3D Nail-art disaine. Koolitusel õpetatakse õpilasele tundma
tooteid/töövahendeid ja teooriat/praktikat kuidas teostada 3D nail-art disaine kliendi
küüntele. Naturaalküüneplaadi ehitus, küünte ja naha probleemid, seenhaigused,
hügieeninõuded salongis.
Töö kliendiga: nõustamine, kliendi kinnistamine, oma töökoha vormistamine,
klienditeenindaja välimus j.n.e.
Õppe kestvus: 1 päev, õppegraafiku alusel, õppegraafiku alusel, nail-art disain koolitused
läbitakse tippidel. Koolitus toimub individuaalselt ja grupina. Iseseisva tööna teeb õpilane erinevaid
Nail-art disaine tippidele, teoreetilise eksami ning praktilise eksami.
Õpingute alustamiseks ei ole vaja eelnevaid teadmisi loetletud teemal.
Koolitajad: Tatjana Skorkina (Popova), Kiira Kuldma või Jaanika Madison

ESIMENE PÄEV:
3D:
Sissejuhatus teoreetilisest osast kell: 9.00-9.30
• Värviring
• Külmad, soojad ja neutraalsed toonid
• Hügieen töölaual ja enda ümber
•
•
•
•

Käe harjutused 3D kujunditega
3D disainid
Vigade parandus
Õige käe asend
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• Töövandite puhastamine ja desinfitseerimine

Praktiline töö: 9.30-12.00
•
•
•
•
•
•
•
•

Käe harjutused 3D kujunditega
3D disainid
Vigade parandus
Õige käe asend
Töövandite puhastamine ja desinfitseerimine
Akssesuaaride maailm
Pigmendid
Pulbrid

Läbitakse praktikat kuidas kaunistada kunstküüsi – kompositsioon, kontrast, proportsioon jne.
Erinevate kaunistus aksesuaaride erinevuste tutvustus, võrdlus ja kasutamine kompsitsioonis.
Õpilane teeb iseseisvalt erinevaid näidiseid vastavalt läbitud materjalidele.

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 3D disainidega.
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 küünetehnikut varustama materjalidega, mis on vajalikud
katkematuks õppetööks 3D koolituse vältel.
Koolituse lõpetamiseks on vajalik läbida koolitus materjal täismahus ning sooritada
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.
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.
NB! Pärast koolituse lõppu omandab õpilane võime teha tööd iseseisvalt algusest
lõpuni kliendile erinevaid 3D disaine.
Koolitused viiakse läbi Beauty Factory Ilusalongi ruumides. Koolituse jaoks on
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olemas vajalikud õppematerjalid ( UV-lamp, 3D geelid, poleerid, desinfitseerimis
vahendid, vatt, poleerid,pritsid, kreemid, õlid, laualamp, töölaud tolmu imuriga,
toolide, pintslid). Vaja minevad õppevahendid ning ruumid vastavad Eesti
Tervisekaitse nõuetele.
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