Jumestuskunsti & Grimmikooli õppekava edasijõudnutele
Õppekava nimetus: Jumestaja jätkukoolitus edasijõudnutele 56 akadeemilist tundi
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1. ÕPPEKAVA ÜLDOSA
Jumestuskunsti -ja Grimmikoolis toimub täiskasvanute õppekavade ,,Jumestaja’’ alusel ja
täiskasvanute tööalase koolituse valdkonnas.

2. ÕPPEKAVA EESMÄRK JA ÜLESANDED
Jumestuskunsti-ja Grmmikooli jätkukoolituse eesmärk on luua iluvaldkonnas töötavast
õpilasest

professionaalne

jumestuskunstnik,

kes

oskab

teostada

einevaid

näo-ja

kehamaalinguid, kui ka eriefekte (armid, haavad jne.) ja oskab neid kombineerida erinevate
jumestusvõtetega, mida saab edukalt rakendada moe-ja ilutööstuses, foto- filmi-ja video
projektideks, kui ka rahvusvahelistel võistlustel kreatiivis ja bodyart’s.
Õppekava ülesanne on ette valmistada selline töötaja, kes on loominguline ning suudab luua
iseseisvalt või meeskonnaga huvitavaid projekte ning on motiveeritud edasi õppima
grimmikunstnikuks.

3. ÕPPEKAVA STRUKTUUR JA KESTUS
Jätkukoolituse kogumaht on 56 ak.t. Koosneb õppeajast, mis kestab 2 kuud ja toimub 1 päeval
nädalas või 1 kuu ja toimub 2 päeval nädalas, kokku 8 korda.
Õpiajast moodustab 48 ak.t. praktiline töö (kontaktõpe), 8 ak.t. iseseisev töö.
Iseseisev töö toimub väljaspool kooli, kus õpilane jäädvustab pildile enda tehtud praktilise töö
( vabalt kujundatud kavand) ja teostab selle järgi koolis õpetaja juhendamisel oma töö.
Õpingud toimuvad praktilise töö (kontaktõppe) vormis.
Praktika on õppekava raames juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav
praktiline töö.

3
Õppekava

on

koostatud

Iluteeninduse

eriala

kutsestandardis

esitatud

kutsealaste

põhiteadmiste-oskuste nõuete alusel.

4. ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGUMUSED.
Kõigile täiskasvanud isikutele kes tegutsevad juba iluvaldkonnas jumestajatena on võrdne
õigus astuda Jumestuskunsti -ja grimmikooli. Kooli astumiseks tuleb esitada sooviavaldus.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik leping. Kooli vastuvõetud õppija kantakse hiljemalt
õppetöö alguseks kooli õppijate nimekirja. Õppemaksu tasunud, kuid ühe nädala jooksul
õppetööle mitteilmunud (mõjuva põhjuseta) õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast.

5. ÕPPEKAVA SISU JA MAHT
Jätkukoolituse sisuks on õpetada õpilast tegema erinevaid näomaalinguid nii lastele kui
täiskasvanutele. Kokku 20 ak.t.
•

Töötamine spetsiaalselt kehamaalinguteks väljatöötatud vesivärvide ja rasvavärvidega

Jätkukoolituse sisuks on õpetada õpilast tegema erinevaid fantaasiameike koos bodyart
võtetega, et luua erinevaid struktuure ja 3D efekte. Kokku 20 ak.t.
•

Töötamine spetsiaalselt kehamaalinguteks väljatöötatud vesivärvidega, rasvavärvidega,
jumestusvahenditega, erinevate tekstuuridega ( kangas, glitter, kivikesed jne.)

Jätkukoolituse sisuks on õpetada õpilast tegema erinevaid eriefekte ( armid, haavad,
illusioonid jne.) Kokku 8 ak.t.
•

Töötamine spetsiaalselt naha jaoks väljatöötatud vesivärvidega, vahadega, geelidega,
liimidega, jumestusvahenditega, rasvavärvidega ja erinevate tekstuuridega ( kangas,
paber jne.)
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6. ÕPINGUTE LÕPETAMINE

Õpingud loetakse lõpetatuks kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning
õppemaksuvõlgnevused puuduvad. Õppijate kooli lõpetamise kohta vormistatakse kooli
diplom.

7. ÕPPEKAVAGA SEONDUVA ÕPPERUUMI KIRJELDUS
Koolitus viiakse läbi Jumestuskunsti- ja grimmikooli ruumides 3 korrusel aadressiga Türi 6,
Tallinn 11313. Koridoris on WC ja 1 korrusel on võimalik kohvikus tööpäevadel keha
kinnitada.
Jumestaja eriala õpetamiseks on olemas sisustatud ning vajalike õppematerjalide ja –
vahenditega varustatud õpperuumid teoreetilise õppe ja praktilise õppe läbiviimiseks:
Õppeklass on 26 rm., mis on varustatud vajaliku sisustuse ja seadmetega:
•

Jumestaja töökohad 8 tk. (töölaud, peegel, klienditool, valgustus)

•

Valgustus-soe ja külm

•

Töövahendite jaoks kapid

•

Töövahendid: metallpaletid ja spaatlid,
meigieemaldusvahendid, meigialuskreemid

•

Tooted: jumestuse teostamise tarbeks professionaalne sari Make-Up Studio,
mineraalne dekoratiivkosmeetika MSCHIC, professionaalne sari AFFEKT,
dekoratiivsari MESAUDA, dekoratiivsari BYS, dekoratiivsari BALM, vesivärvid
Diamond FX, Cameleon, Eulenspiegel.

•

Kaasaegsed õppematerjalid

•

Fotonurk valgustuse ja erivate taustadega õpilaste poolt tehtud tööde jäädvustamiseks

vatipadjad,

vatitikud,

pintsetid,
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