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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 
                                                                                                                               

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Uus- ja taaskasutuslikest tekstiilmaterjalidest käsitöötoodete disain 

Õppekavarühm:  Käsitöö 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

• erialase tasemehariduseta täiskasvanud; 
• keskhariduseta täiskasvanud; 
• aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+;  
• varem massõmblusettevõttes töötanud  õmblejad; 
• tekstiilkäsitöölised. 

Koolituse alustamise nõuded 

Kuulumine sihtgruppi. 

Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis tasemeõppes 
riigieelarvelisel kohal. 

Rühma optimaalne suurus 

10 inimest 

Koolituse õpiväljundid 
1. Valib keskkonnasäästlikel põhimõtetel käsitöötoodete  disainimiseks vajalikud uus- ja 

taaskasutusmaterjalid, liigitab tekstiilseid materjale  nende omaduste  ning 
taaskasutusmaterjale nende jääkväärtuse  alusel.  

2. Õmbleb uus- ja taaskasutusmaterjalidest erinevaid kodutekstiile  (pajakindad, poekotid, 
põlled, toolipadjad, mänguasjad jms) müügitoodetena. 

3. Uuendab taaskasutuslikke tekstiile pakutrüki, sidumistehnika jt kangaste värskendamise 
tehnikate abil ja valmistab dekoreeritud materjalidest käsitöönduslikke müügitooteid. 

4. Teab ja kasutab   lapitööde   õmblemise  tehnoloogiat. 
 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga 

Räpina Aianduskooli õppekava: Tekstiilitöö,  tase 4. Õppekava tähis EHIS-es 131857. Õppekava 
moodul: Tekstiilitoodete ja –teenuste arendus ja turundus 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas. 

Eestlased on läbi aegade olnud tuntud oma käsitöömeistrite ja nende oskuste poolest. Lõuna-
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Eesti piirkondades on väikeettevõtjaks olemisel käsitöötoodete müük ka täna paljude perede 
oluline sissetulekuallikas. Et hoida eestlaste kultuuriloo olulist osa elus ja ühtlasi toetada 
käsitööliste soovil nende professionaalseid oskusi, kujunes käesolev koolitus.  

Erinevaid tekstiilide õmblemise ja kujundamise võtteid kasutades on võimalik toota praktilise 
väärtusega  käsitöö müügitooteid  taaskasutus- ja tekstiilitootmise jääkmaterjalidest,  toetades 
seeläbi keskkonnasäästlikku maailmavaadet  ja alandades toodangu omahinda, luues 
samaaegselt ainulaadseid esemeid. Soodsama omahinnaga toodete müük käsitööturul lisab  
käsitööettevõtjatele suuremat konkurentsivõimet. Ka jätkusuutlikkuse seisukohalt on mõistlik 
toota selliseid igapäevast kasutust leidvaid praktilisi esemeid, praktikas toimub see tihti 
individuaaltellimuste alusel. Lähtuvalt eeltoodust on valitud nii sihtgrupp kui ka õpiväljundid. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 100 

 sh kontaktõppe maht: 90 

  sh auditoorse töö maht: 6 

  sh praktilise töö maht: 84 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö  maht: 10 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

Auditoorne töö  6 tundi 

1. Õmblemise  töövahendid ning  materjalid 2h 
1.1. Kiudainete liigitamine ja omadused. 
1.2. Tekstiilmaterjalide ja  värvainete   tootmise mõju keskkonnale ning  tekstiilmaterjalide  

taaskasutus . 
2. Lapitöö 2h 

2.1. Taaskasutusmaterjalide  ettevalmistamine ümbertöötluseks. 
2.2. Lapitehnikad, plokkide õmblemine 
2.3. Lapitöö kavandamine  ja toodeteks õmblemise tehnoloogia 
2.4. Lapitehnikas kodutekstiilide  kavandamine ja valmistamine 

3. Taaskasutustekstiilide  kujundamine ja dekoreerimine 1 h 
3.1. Trükkimine, sidumistehnika,  šenill. 
3.2. Rõivaste või nende osade dekoreerimise teel tekstiilide taaskasutamiseks  

ümbertöötlemine. 
4. Mänguasjade õmblemise põhimõtted 1h 

         

Praktiline töö 84 tundi 

1. Erinevates  lapitehnikates  käsitööesemete  õmblemine. 52 t 
1.1. Pajalapid –kindad, erineva funktsiooniga kotid, põlled 
1.2. Linikud, toolipadjad, diivanipadjad, erineva mõõduga tekid- seinavaibad. 
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2. Dekoreeritud tekstiilist käsitöötoote kavandamine ja valmistamine. 8t 
3. Uus või taaskasutuslikust tekstiilmaterjalist mänguasja(de ) valmistamine.24 t 

 

Iseseisev töö 10 tundi 

1. Materjalide varumine ja ettevalmistamine. 
2. Kursusel poolikuks jäänud tööde lõpetamine. 
3. Planeeritud esemete kavandamine ja kavandite joonistamine. 
4. Kursusel valminud töödest ja  õppematerjalidest  ( tööde kavandid, töötlemise kirjeldus – 

võimalusel fotod töö protsessist, tööjuhendid, tööproovid  ) õpimapi koostamine. 
 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega)  

Kaasaegse sisustusega avar õmblusklass (tööstuslikud õmblus- ja äärestusmasinad, 
koduõmblus- ja  äärestusmasinad, aurulaud, triikrauad, mannekeenid, suured töölauad, 
lõikematid). Igale osalejale on lauaga õppijakoht.  

Õppeklassi sisustus toetab täielikult osalejate õpiväljundite saavutamist. 
 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 

Õmbluskäsitööd ja lapitööd kajastav kirjandus, õppetegevuseks vajalikud õmblustarvikud jm. 
abivahendid. Kangaste dekoreerimiseks vajalikud värvid, värvimise nõud ja erinevad 
abivahendid. 

 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

 Nõutav vähemalt 80% õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. 

 Arvestuse sooritamine 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Arvestus: 

1. Esitleda erinevate õmblemise 
võtetega valmistatud käsitöö tooted 

2. Koostada toodete valmimise käigust ( 
kavandid, töötlemise kirjeldused – 
võimalusel fotod töö protsessist, 
tööjuhendid, tööproovid  ) õpimapp. 

1. Valminud käsitöötoodete juures 
hinnatakse 

 õmbluste kvaliteeti  

 otstarbekalt valitud  ja korrektselt 
teostatud tehnoloogiat 

 kuum-niisket töötlust ja toote 
viimistlust. 

2. Mappi hinnatakse: 
Sisu praktilisust edaspidise arengu 
seisukohalt 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud. 
 

 

5.Koolitaja andmed 

Ülle Sarnit kutseõpetaja, Kergete rõivaste konstruktor-modelleerija (Tallinna Kergetööstuse 
Tehnikum 1984), Kutsepedagoogika Tallinna Pedagoogikaülikool 2004. Räpina Aianduskool 
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õmbluseriala kutseõpetaja 1996 – 2008, Tekstiilkäsitöö eriala õmblemine, rahvakunst, 
materjaliõpetus, joonistamine- kompositsioon ja tekstiilide kompositsioon  alates 2008. 

 

Õppekava koostajate andmed 

Ülle Sarnit – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja 
Elina Oeselg – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist, elina.oeselg@aianduskool.ee 

 


