ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:

Võrumaa Kutsehariduskeskus

Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):
Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Kodu- ja sisustustekstiilide õmbleja
Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on
optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.
Sihtrühm: Õmblejad, FIE-d, käsitöölised, talunikud, kes tegelevad talveperioodil käsitööga
ja müüvad laatadel oma kaupa
Õppe alustamise nõuded: haridusnõudeta
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
 Omandab õmblustööks vajalikud oskused töötamaks õmblusmasinatel
 Õmbleb ja viimistleb erinevaid tootesõlmi ja jälgib kvaliteedinõudeid
 Õmbleb ja viimistleb erinevaid kodutekstiile jälgides kvaliteedinõudeid
 Kavandab, konstrueerib ning õmbleb erinevaid kodutekstiile kasutades sobivaid
materjale ja tehnoloogiat jälgides kvaliteedinõudeid ja ajakava
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse.
Õmbleja tase 3
Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas
Lõuna- Eestis on palju inimesi, kes töötavad väikestes õmblustöökodades või FIE- dena või
kodus põhitöö, nt talutöö kõrvalt, et ära elada õmblustoodete müügist käsitöö kauplustele või
müües kaupa ise laatadel, turgudel.
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

40

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

40

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)

10

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

30

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua sisu peamised teemad ja alateemad sh eristada
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õpiväljundite saavutamiseks vajaliku õppekeskkonna
lühikirjeldus. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui need on
olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.
Õppe sisu:
 Õmblustehnoloogia alusõpe (õmblusniidid, materjalid, seadmed)
 Tootesõlmed õmblemine
 Kodutekstiilide õmblemine
 Kardinate, patjade, jm kujundmaine ja valmistamine
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppeklass: Olemas kõik õppeks vajalik: arvutid, projektor, lauad, toolid, õmblustarvikud,
materjalid ja masinad: overlokk, koduõmblusmasinad ja tööstuslik õmblusmasin
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutav on vähemalt
70% kontakttundides osalemine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppijale
väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
Osalenud vähemalt 70% tundides, sooritanud kõik praktilised ülesanded ja sooritanud
praktilise lõputöö (õmmelnud kardinad ja padja etteantud tehnoloogilise kaardi alusel)

5. Koolitaja andmed
Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku
kompetentsust näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Külli Kukk- käsitöö õpetaja, kutseõpetaja ja täiskasvanute gruppide koolitaja Võrumaa
Kutsehariduskeskuses
Kai Rehe- - käsitöö õpetaja, kutseõpetaja ja täiskasvanute gruppide koolitaja Võrumaa
Kutsehariduskeskuses

Õppekava koostaja:
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ Kai Rehe- kutseõpetaja, kai.rehe@vkhk.ee; Külli Kukkkutseõpetaja, kylli.kukk@vkhk.ee, Mele Vilson- projektijuht, merle.vilson@vkhk.ee

