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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 05.06.2019 

käskkirjaga nr 6.2-1/98 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Makrameetehnika kasutamine käsitöötoodete valmistamiseks 

Õppekavarühm: Käsitöö 

Õppekeel: Eesti keel 

 

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

Sihtrühm:  

Koolituse sihtgrupiks on erialase hariduseta oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad ettevõtjad ja 
nende töötajad, kes vajavad oma toodangu mitmekesistamiseks, atraktiivsemaks muutmiseks 
ning müügiks ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi 

 

 Grupi suurus: 
8 inimest 

Koolituse alustamise nõuded: 

 Kuulumine sihtgruppi 

 Algteadmised ei ole vajalikud 

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

Õpiväljundid. 

Koolituse läbinu: 

1. Valdab makrameetehnikat ja valmistab sellest turundamisvalmis toote või kasutab 
tehnikat olemasolevate toodete täiustamiseks 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

Kutsestandardi tähis: 17-28052013-2.8/6k, tase 4 

2.1.6 Eseme valmistamine ja viimistlemine. 
A.2.2 Tekstiilitoodete ja - teenuste turundamine 
2.2.1 Toodete ja teenuste kujundamine.  
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine 
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Põhjendus.  

Lõuna-Eestis on palju käsitööettevõtlusega seotud inimesi, kel samas puudub erialane haridus või 
üldse ettevalmistus oma toodanguga eristumiseks ning müügiks ettevalmistamiseks. 

Pakume võimalust õppida Eestis vähe kasutatud  makrameetehnikat ning anda kogenud juhendaja 
kaasabil uudsete käsitöötoodete loomise kogemust või makrameetehnikaga olemasolevate 
toodete  täiustamise oskust. Vähetuntud käsitöötehnikate kasutamise aitab luua isikupärasemad 
tooteid ja lihtsustab oma uudsusega  toodete müüki. 

 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 30 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

5 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

25 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

10 

 

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

Õppe sisu : 
Õppetegevus on praktilise suunitlusega. 
A: Auditoorne töö - 5h 
   1. Makramee ajalugu ja kasutamine (0,5h) 
          2. Kasutatavad materjalid (1,5h) 
          3. Toodete viimistlemine (1h) 
          4. Toote kvaliteedinõuded ja pakend (0,5h) 
          5. Turundamine (1,5h) 
B: Praktiline töö – 25h 
          1.Makramee erinevad tehnikad (7h) 
          2. Erinevad sõlmed ja nende kasutamine erinevatel materjalidel ja toodetel (7h) 
          3. Toodete kavandamine (2h) 
          4. Toodete valmistamine (5h) 
          5.  Toodete pakendamine (2h) 
          6.  Ühe valminud toote esitlemine (2) 
C: Iseseisev töö – 10h 
Koolitusel alustatud toodete lõpetamine (5h) 
Toodete viimistlus müügiks (5h) 
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Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub klassiruumis.  

Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. 

Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust, õpetaja koostatud 
tööjuhendit  ning praktiliseks tegevuseks vajalikke töövahendeid: käärid, tööalused, erinevate 
jämedustega   materjalid, abimaterjalid ( pandlad, konksud, puupärlid, sangad) 
 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 

Õppetegevuses kasutatakse alljärgnevaid õppematerjale:  

 Tiia Artla, Ulve Kangro, Maret lehis, Silja Nõu, Eeva Talts „ Eesti Käsitöö Käsiraamat“ ja  

 Õpetaja koostatud tööjuhendid. 

Töövahendid : käärid, kinnitusalus, erineva jämedusega materjalid ning abimaterjalid 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  

 Nõutav vähemalt 70% õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. 

 Praktilise töö valmimine 
 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Arvestus Valminud makrameetehnikas toode, mille 
tehniline teostus ja pakend vastab 
kvaliteedistandarditele 
 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed.  

Ulve Kangro: V astme käsitöömeister; Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu  juhatuse liige, Räpina AK 
tekstiilieriala kutseõpetaja; Tallinna Rahvaülikooli lektor 
ulvekangro@gmail.com 

 

 

 

Õppekava koostaja: /ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
 

Ulve Kangro – Räpina Aianduskooli kutseõpetaja, ulve.kangro@aianduskool.ee 

Eda Gross- Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee  

 

 


