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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 27.09.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/116 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Tekstiilide korrastamine, hooldus ja säilitamine  

Õppekavarühm: Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm:  
Erialase hariduseta oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed, kes vajavad toodangu 
mitmekesistamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks  ettevalmistamiseks 
täiendavaid oskusi. 
Madalama haridustasemega (põhi- ja keskharidus) täiskasvanud. 
Aegunud kutseoskustega inimesed vanuses 50+. 

 Grupi suurus: 
 10 

Koolituse alustamise nõuded:   

Algteadmised tikkimises, heegeldamises ja kudumises 

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

Õpiväljundid.  

Kursuse läbinu:  

1. Valdab tekstiilide hooldamist, korrastamist ja säilitamist.  
2. Koostab tekstiiltoodete hooldusjuhendit, mis on vajalik toodete müümisel.  
3. Pakub iseseisvalt tekstiilide korrastamise ja hoolduse teenust. Vastav teenus Eestis 

suuremas mahus  puudub kuigi nõudlus on olemas. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Kutsestandardi tähis 17-28052013-2,8/6k, tase4 

2.16 Esemete valmistamine ja viimistlemine 
A.2.2 Tekstiiltoodete –ja teenuste turundamine 
2.2.1 Toodete ja teenuste kujundamine 
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

Lõuna – Eestis on palju käsitööettevõtetega seotud inimesi, kellel samas puudub erialane  
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haridus  või ettevalmistus toodanguga eristumiseks ning müügiks ettevalmistamine. Pakume 
võimalust õppida tekstiilide korrastamist ja hooldust ning vastavate hooldusjuhendite 
koostamist, mis on oluline kauba turustamisel. Toodete müümisel peab olema kaasas ka 
hooldusjuhend. 

Omandatud teadmistega on võimalik pakkuda ka vanade  tekstiilide  korrastamise ja hoolduse 
teenust, mis on hetkel raskesti kättesaadav. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 60 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

10 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

30 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

20 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

Õppe sisu : 
A: Auditoorne õpe 
1. Tekstiilide hooldamise, korrastamise ja säilitamise põhitõed 
2. Tekstiilide  säästlik puhastamine, pesemine ja viimistlemine 
3. Tekstiilide parandamine 
4. Tekstiilide säilitamine 
 
B: Praktiline õpe 

1. Tekstiilide puhastamine 
2. Säästlik pesemine 
3. Parandamine 
4. Säilituseks  hoiustamiseks, pakendamiseks  ettevalmistamine 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega)  

Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor.  

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
1. Õppematerjalid. Õppematerjal on õpetaja poolt koostatud. 
2. Igal õpilasel on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasa toodud praktiliseks tegevuseks 

vajalikke töövahendeid  ja näidiseid ning praktiliseks tööks vajalikke töövahendeid 
(föönid, pesuvannid, kaitsekindad,  svammid, pesuvahendid, plekieemaldusvahendid, 
lõngad, niidid, nõelad, käärid, pesemiseks väikesed pitsesemed, siidpaber) 
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3. Õppijalt nõutavad isiklikud õppevahendid:  väike, plekkide ja aukudega  korrastamist 
vajav tekstiilese. 
 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  

 Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud 70% ulatuses õppetöös ning 
ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

 Koolituse ülesannete edukas sooritamine. 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Arvestus Säästvalt korrastatud, puhastatud ja pakendatud  
väike tekstiilese.  

Iseseisvalt koostatud hooldusjuhend. 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust 

näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

 Ulve Kangro on kõrgeima astme käsitöömeister.  ERKL-i mentor, Tallinna Rahvaõlikooli lektor, 
Räpina AK tekstiili eriala kutseõpetaja. ulvekangro@gmail.com 

 

 

Õppekava koostaja:  
Ulve Kangro  - Räpina Auianduskooli tekstiilkäsitöö kutseõpetaja, ulve.kangro@aianduskool.ee  
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
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