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1. Üldandmed
Õppeasutus:

RÄPINA AIANDUSKOOL

Õppekava nimetus:

Heegeldamise kasutamine kodutekstiili esemete valmistamiseks

Õppekavarühm:

Käsitöö

Õppekeel:

Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Sihtrühm: Erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud ja aegunud
oskustega elanikud vanuses 50, oskuskäsitöö valdkonnas tegutsevad inimesed , kes vajavad
toodangu mitmekesistamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks ning müügiks
ettevalmistamiseks täiendavaid oskusi.
Grupi suurus:
10 inimest
Koolituse alustamise nõuded:
Kuulumine sihtgruppi.
Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikooli tasemeõppes.
Omab algteadmisi heegeldamises.
Õpiväljundid.
Kursuse läbinu:
 Valdab erinevaid heegeldamise võtteid , tehnikaid;
 oskab ühendada erinevaid pindasid ja motiive;
 oskab kavandada heegeldatud kodutekstiile üksikesemetena või seeria toodetena;
 oskab arvutada toote hinda;
 oskab näha ja kirjeldab müügiriske.
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel)
Kutsestandardi tähis 17-28052013-2,8/6k, tase 4
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
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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 -10h
1. Heegeldamise ajaloost ja kasutamisest Eesti rahvapärastes tekstiilides. ( 1h)
2. Erinevad heegeldamise tehnikad (s.h tekstiilide servade heegeldamine, motiivide
heegeldamine ja ühendamine ).( 3h)
3. Erinevate heegeldatud pindade kasutamine kodutekstiilide valmistamisel.(2h)
4. Kodutekstiilide kujundamine, seeriatoodete kujundamine ja ülesehitus.(2h)
5 .Toodete turundamine (turu-uuring, reklaam, müük, riskid).(2h)
B: Praktiline õpe-30h
1. Erinevate heegeldamise tehnikate valmistamine (värvilised pinnad, reljeefsed pinnad,,
tekstiilide servade heegeldamine, motiivide ühendamine.(14h)
2. Kodutekstiili( padjad, katted, köögitekstiilid jne) toodete kavandamine ja valmistamine
kasutades omandatud teadmisi .(13h)
3. Sobiva pakendi valmistamine ja pakendamine. (2h)
4. Toote hinna arvutamine.(1h)
Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega)
Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. Igal õpilasel on võimalik
kasutada õpetaja poolt kaasa toodud õppekirjandust ning praktiliseks tegevuseks vajalikke
vahendeid (erinevad heegelnõelad, kangad, erinevad lõngad, niidid, nõelad, käärid).
Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud)
1. Õppematerjalid.töö näidised
2. Õppematerjal on õpetaja poolt koostatud
3. „ Eesti Käsitöö Raamat“ T. Artla , U. Kangro , M. Lehis , S. Nõu , E. Talts
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 70%
kontakttundides osalemine.
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Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud 70% ulatuses õppetöös ning
ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele.
Esitletaks koolituselt saadud teadmiste põhjal valminud kodutekstiil, mis vastab
kvaliteedi nõuetele.
Koolituse ülesannete edukas sooritamine.

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Mitteeristav arvestus

Valminud on heegeldatud rõivaese või kodutekstiil ,
mille tehnika ja teostus vastab kvaliteedistandardile,
mis on valmis müügiks .
On tehtud turu-uurin , ollakse teadlik
müügiriskidest.

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:
Räpina AK tekstiili eriala kutseõpetaja, ulvekangro@gmail.com
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