
TEKSTIILKÄSITÖÖ ERIALA MITTESTATSIONAARSE ÕPPE ÕPILASE PRAKTIKA KORRALDUS 

Praktika kogumaht tekstiilkäsitöö sell, tase 4 on 600 tundi, millest  160 tundi on praktika 

ettevõttes ning 440 tundi iseseisev praktika.  Tundide suhet võib vajadusel muuta, kuid 

ettevõttepraktika maht ei tohi jääda väiksemaks kui 160 tundi. 

PRAKTIKA ETTEVÕTTES ( 160 TUNDI) 

Õpilast juhendab ettevõttepoolne praktikajuhendaja. 

Õpilane: 

1 .Valib praktikakoha ja teatab vajalikud andmed praktikakorraldajale Kadi Koosapoeg            
(kadi.koosapoeg@aianduskool.ee) praktikalepingu saamiseks vähemalt nädal aega enne 
praktikale minemist. Vajalikud andmed on: 

1) praktikakoht - ettevõtte nimi ja juriidiline aadress (sh postiindeks, maakond) - reaalse 
praktika toimumise koha (allasutuse) nimi ja aadress (kui erineb eelnevast) - 
ettevõtte juhataja vms, kellega sõlmitakse leping – nimi, tel, meiliaadress - praktika 
juhendaja nimi, tel ja meiliaadress (kui erineb eelnevast);  

2) praktika toimumise aeg - algus- ja lõpukuupäev, tundide arv;  

3) praktikandi nimi, kursus, kodune aadress (sh postiindeks, maakond), telefon, 
meiliaadress.   

Kui praktikat sooritatakse mitmes erinevas ettevõttes, siis tuleb punktides 1) ja 2) nõutud 
andmed esitada kõigi ettevõtete kohta.   

2. Täidab praktika käigus praktikapäeviku ja praktikaaruande etteantud vormi alusel 
praktikabaasi infosüsteemis https://rak.praktikabaas.net/ . 

3. Esitab praktikaaruande praktikakorraldajale hiljemalt 2. kursuse 6. sessioonil.  
 

ISESEISEV PRAKTIKA (440 TUNDI) 

Iseseisev praktika on õpetaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav töö ja toimub 

õpilase poolt valitud kohas. Iseseisev praktika jaguneb tinglikult personaalseks praktikaks ja 

koolipraktikaks. 

Personaalse praktika maht on 300 tundi. Personaalse praktika tööd valmistab õpilane enda 

materjalidest. Valminud tööd kuuluvad õpilasele. 

Koolipraktika maht on 140 tundi. Koolipraktika tööd valmistab õpilane kooli poolt antud 

materjalidest. Valminud tööd kuuluvad koolile. 

Õpilane: 

1. Valib praktikaülesande sooritamiseks õppekavaga määratud teemade hulgast endale 
huvipakkuvad ning käsitöö eriala õpetajate hulgast personaalse- ja koolipraktika 
juhendajad: 
1) ÕMBLEMINE  

Lapitöö tehnikas rõivad ja kodutekstiilid.  Ülle Sarnit või Maaja Kalle 
Rõivaste ja kodutekstiilide õmblemine. Ülle Sarnit  
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2) TIKKIMINE 
Kodutekstiilide kaunistamisvõimalused. Aila Kikas 
Lapitöö ja tikkimispisted. Aila Kikas 

3) TAASKASUTUS 
Rõivaste ja kodutekstiilide taaskasutus. Ülle Sarnit 
Taaskasutatud materjalide uus elu. Aila Kikas 
Vana + uus. Maaja Kalle 

4) VÄRVIMINE 
Taimedega värvimine. Ülle Sarnit 

5) VILTIMINE 
Nõelvilditud pildid, ehted, mänguasjad ja mustrid villastel rõivastel. Ülle Sarnit, 
Maaja Kalle 

6) SILMUSKUDUMINE 
             Paikkondlikud kindad. Maaja Kalle 
             Paikkondlikud sukad/sokid. Maaja Kalle 
7) HEEGELDAMINE 
              Kodutekstiilidele pitside heegeldamine. Ulve Kangro 
              Heegeldatud mänguloomad. Ulve Kangro 
              Heegeldatud rõivad. Ulve Kangro 
8)  KANGAKUDUMINE 

            Telgedel kodutekstiilide kudumine. Karin Otsus 

2. Registreerib oma valikud eriala juhtõpetaja Karin Otsuse (karin.otsus@aianduskool.ee) 
juures hiljemalt 1. kursuse  4. sessioonil. 

3. Dokumenteerib ja jäädvustab ülevaatlikult kõik iseseisva praktika käigus tehtud tööd ning 
esitab need õpimapi vormis iseseisva praktika aruandena. Õpimapp peab sisaldama: 

 kasutatud materjalide loetelu ja näidised; 

 kasutatud töövahendite loetelu; 

 värvi- ja kompositsioonilahenduste kirjeldus; 

 töö teostamise tehnikate kirjeldus; 

 materjalide kulu arvestus; 

 tööaja arvestus; 

 tööproovid; 

 fotod toote valmimise eri etappidest. 

4. Esitab iseseisva praktika aruanded hindamiseks ja tagasisidestamiseks oma juhendajale 

hiljemalt 2. kursuse 5. sessioonil. 

5. Praktika aruanne säilitatakse kooli arhiivis.  

Juhendaja: 

 juhendab õpilasi enda valdkonda kuuluvatel teemadel; 

 juhendab õpilast iseseisva praktika alustamisel( tutvustab iseseisva praktika 
läbiviimise eesmärki, nõudeid ja hindamiskriteeriume, aruande vormistamise 
nõudeid); 

 annab õpilasele jooksvalt nõu praktika käigus tekkinud küsimuste lahendamisel; 

 hindab esitatud praktikaaruannet. 
Ühe õpilase juhendamiseks on ette nähtud kokku 5 tundi. 
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PRAKTIKA HINDAMINE 

Praktika kokkuvõtval hindamisel rakendatakse mitteeristavat hindamist: arvestatud 

(A)/mittearvestatud (MA). 

Praktika loetakse sooritatuks (A) kui õpilasel on: 

1. Sooritatud praktika ettevõttes 160 t ulatuses ning praktikakorraldajale esitatud 

nõuetekohaselt täidetud praktikaaruandluse dokumendid ( praktikapäevik, -aruanne). 

2. Sooritatud iseseiseva praktika 440 tunni ulatuses ning praktika juhendaja(te)le on 

esitatud nõuetekohaselt koostatud ja vormistatud iseseisva praktika (personaalse ning 

koolipraktika) aruanded.   

 


