ESF programm „Kutsete süsteemi arendamine“
HINDAMISJUHEND KÜÜNETEHNIK, TASE 3
Kutsestandardi nimetus:
EQF tase:
Sisukord:
1. Üldine informatsioon
2. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
3. Hindamise korraldus
1. Üldine informatsioon
Hindamisstandard on koostatud küünetehnik, tase 3 kutse taotlejate hindamiseks.
Hindamine viiakse läbi kutseõppeasutuse või küünetehniku praktikabaasi nõuded täitnud ilusalongis.
Hindamise viib läbi kutsekomisjoni poolt moodustatud hindamiskomisjon. Hindamist teostab erinevatest
hindamise osapooltest koosnev hindamiskomisjon. Hindamiskomisjonis on esindatud töömaailma ja koolitajate
esindajad. Hindamiskomisjon on vähemalt kolme liikmeline.
Hindamist viiakse läbi eksamikeskuses, mis on varustatud hindamisprotsessiks vajaliku materiaaltehniliste
vahenditega – sh. arvuti, interneti ühendus.
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2. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Tegevusnäitajad ja teadmised kutsestandardis

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Käte hooldus
Tegevusnäitaja:
1. Valmistab ette töökoha ja töövahendid;
2. Selgitab välja kliendi soovi, riski
olemasolul annab omapoolse soovituse
järgneva töö teostamiseks;
3. Hindab kliendi naha-ja sõrmeküüne
seisukorda;
4. Teostab vajadusel kliendile kätehoolduse
jälgides kliendi soovi küünekuju ja pikkuse
suhtes;
5. Teenindab klienti jälgides kliendikeskset
teenindust, arvestab tööohutuse-, hügeeni
ja keskkonnanõudeid; rakendab tööde
teostamisel tervist säästvaid ergonoomilisi
töövõtteid
Teadmised:
1. Küüne-ja naha haigused
2. Erinevad küünekujud
3. Massaazivõtted

Kutsestandardis:
Test ja praktiline töö
Hindamisel:
teenindussituatsiooni
lahendamine
Selgitus:
Testis hindame:
Tegevusnäitajatest punktid 1-5
Teadmistest punktid 1-3

1. Valmistab ette töökoha, hoiab töö käigus ja –järel
korras oma töökoha ja töövahendid;
2. Teostab käte hoolitsuse- klassikalise maniküüri;
3. Korrastab küünenahad ja küünekuju vastavalt
kliendi käte korrashoiule;
4. Suhtleb kliendiga jälgides eetika-ning
konfidentsiaalsuse põhimõtteid;
5. Saavutab positiivse kliendikontakti, on
teenindusvalmis ja sõbralik

Praktilises töös hindame:
Tegevusnäitajatest punktid 1-5
Teadmistest punktid 1-3

Geelküünte paigaldamine
Tegevusnäitaja:
1. Valmistab ette naturaalküüne sünteetiise
materjali pealekandmiseks;

Kutsestandardis:
Praktiline töö ja test
Hindamisel:

1. Valmistab ette töökoha, hoiab töö käigus ja –järel
korras oma töökoha ja töövahendid;
2. Teostab geelküünte paigalduse prantsuse
maniküüri stiilis kasutades selleks vastavaid
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2. Pikendab naturaalküüned šablooni abil;
3. Katab küüned kasutades erinevaid geele
prantsuse maniküüri stiilis;
4. Modelleerib küüned ning kaunistab kliendi
soove arvestades;
5. Teenindab klienti jälgides kliendikeskset
teenindust, arvestab tööohutuse-, hügeeni ja
keskkonnanõudeid; rakendab tööde teostamisel
tervist säästvaid ergonoomilisi töövõtteid
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teenindussituatsiooni
professionaalseid töövahendeid;
lahendamine, protseduuri
3. Valib pikkuse ja küünekuju vastavalt kliendi
teostamine
soovile
Selgitus:
4. Suhtleb kliendiga jälgides eetika-ning
Testis hindame:
konfidentsiaalsuse põhimõtteid;
Tegevusnäitajatest punktid 1-5
Saavutab positiivse kliendikontakti, on teenindusvalmis ja
Teadmistest punktid 1-4
sõbralik
Praktilises töös hindame:
Tegevusnäitajatest punktid 1-5
Teadmistest punktid 1-4

Teadmised:
1. Küüne-ja naha haigused
2. Erinevad küünekujud
3. Geelide õige kasutamine
4. Prantsuse maniküüri joonistamine

Geel-,akrüül-,kangasküünte hooldus
Tegevusnäitaja:
1. Valmistab ette töökoha ja töövahendid;
2. Selgitab välja kliendi soovi, riski olemasolul
annab omapoolse soovituse järgneva töö
teostamiseks;
3. Hindab kliendi naha-ja sõrmeküüne seisukorda;
4. Viilib/puurib ära kõik üleliigse uue materjali
pealekandmiseks;
5. Katab küüned kasutades erinevaid sünteetilisi
materjale;
6. Modelleerib küüned,
7. Kaunistab kliendi soove arvestades;
8. Teenindab klienti jälgides kliendikeskset

Kutsestandardis:
Test

Selgitus:
Testis hindame:
Teadmistest punktid 1-8
Praktilises töös hindame:
eelnevalt hinnatud, tõestatud

1. Valmistab ette töökoha, hoiab töö käigus ja –järel
korras oma töökoha ja töövahendid;
2. Teostab kunstküünte hoolduse kasutades selleks
vastavaid professionaalseid töövahendeid;
3. Valib pikkuse ja küünekuju vastavalt kliendi
soovile
4. Katab küüned sünteetilise materjaliga;
5. Suhtleb kliendiga jälgides eetika-ning
konfidentsiaalsuse põhimõtteid;
Saavutab positiivse kliendikontakti, on teenindusvalmis ja
sõbralik
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teenindust, arvestab tööohutuse-, hügeeni ja
keskkonnanõudeid; rakendab tööde teostamisel
tervist säästvaid ergonoomilisi töövõtteid

Teadmised:
1. Küüne-ja naha haigused
2. Erinevad küünekujud
3. Sünteetilse materjali õige kasutamine

Akrüülküünte paigaldus
Tegevusnäitaja:
1. Valmistab ette naturaalküüne sünteetiise
materjali pealekandmiseks;
2.. Pikendab naturaalküüned šablooni abil;
3. Katab küüned kasutades erinevaid
akrüülmaterjale;
4. Modelleerib küüned ning kaunistab kliendi
soove arvestades;
5. Teenindab klienti jälgides kliendikeskset
teenindust, arvestab tööohutuse-, hügeeni
ja keskkonnanõudeid; rakendab tööde
teostamisel tervist säästvaid ergonoomilisi
töövõtteid

Kutsestandardis:
Teooria test
Selgitus:
Testis hindame:
Tegevusnäitajatest punktid 1-7
Teadmistest punktid 1-5
Praktilises töös hindamine :
eelnevalt hinnatud, tõestatud

1. Valmistab ette töökoha, hoiab töö käigus ja –järel
korras oma töökoha ja töövahendid;
2. Teostab akrüülküünte paigalduse kasutades selleks
vastavaid professionaalseid töövahendeid;
3. Valib pikkuse ja küünekuju vastavalt kliendi
soovile
4. Suhtleb kliendiga jälgides eetika-ning
konfidentsiaalsuse põhimõtteid;
Saavutab positiivse kliendikontakti, on teenindusvalmis ja
sõbralik
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Teadmised:
5. Küüne-ja naha haigused
6. Erinevad küünekujud
7. Akrüüli õige kasutamine
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3. Hindamise korraldus
Hindamine viiakse läbi kutse andja poolt tunnustatud hindamiskeskuses, töökohaga võimalikult lähedases
keskkonnas kindlaks määratud ajal.
1. etapp – valikvastustega test
Hindamise ülesanne
Taotleja vastab valikvastustega
testile antud aja jooksul

Hindamise korraldus
1. Taotleja täidab testi, mis koosneb valikvastustega 30st küsimusest
2. Etteantud aeg testi sooritamiseks on maksimaalselt 30 minutit
3. Eksam loetakse sooritatuks, kui 30-st küsimusest on õigesti vastatud
vähemalt 21 küsimust

Testi osakaal on hindamise protsessis 30%
2. etapp – praktiline töö
Hindamise ülesanne
Taoteja sooritab erialase
praktilise ülesande

Hindamise korraldus
1. Teostab visuaalselt käte vaatluse
2. Geelküünte paigaldamine šabloonidel prantsuse maniküüri stiilis, aeg
3h
3. Sooritab hoolduse mõlemale käele ja lakib küüned mattpunase(mitte
geellakk) lakiga.
Praktilist eksamit hinnatakse 30 punkti süsteemis ja eksam loetakse
sooritatuks, kui 30-st punktist on kogutud vähemalt 21 punkti

Praktilise ülesande osakaal on hindamise protsessis 70%

Test ja praktiline ülesanne peavad olema mõlemad tehtud positiivsele tulemusele, et lugeda
kutseeksam sooritatuks.
Juhul, kui osutub sooritatuks ainult kas test või praktiline töö, saab ebaõnnestunud eksami osa
sooritada uuesti 1 aasta jooksul. Taotleja peab avalduse KA-le esitama vähemalt 2 kuud enne
väljakuulutatud eksamite toimumise aega. Eksami tasu on sellisel juhul vastavalt teooriaeksami puhul
30% ja praktikaeksami puhul 70% eksami hinnast. Eksamit saab sooritada tunnustatud eksamikeskuste
juures, vastava eksamikeskusega kokkuleppe saavutamisel.
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