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TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:

RÄPINA AIANDUSKOOL

Õppekava nimetus:

Masinõmblemine

Õppekavarühm:

Tootmine ja töötlemine

Õppekeel:

Eesti

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühma kirjeldus (kellele kursus mõeldud)
Tulevased massõmblejad, individuaalõmblejad ja tekstiilkäsitöölised.
Koolituse alustamise nõuded:
Varasem kokkupuude õmblemisega
Rühma optimaalne suurus
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Koolituse õpiväljundid
●
mõistab ohutut tootmisprotsessi olemust ja oma töölõigu tähtsust selles,
●
sujuv töövahendite, seadmete ja masinate käsitsemine,
●
õmbleb kiiresti ja kvaliteetselt erineva suuruse ja kujuga toote detaile,
●
lisab vajadusel nööbid, haagid, lukud, paelad jms,
●
tunneb erinevaid õmblusoperatsioone,
●
oskab kasutada kuumniisket töötlemist,
●
tunneb erinevaid õmblusmaterjale,
●
korraldab oma töökoha ning töövahendite hooldamise,
•
mõistab kvaliteedi olemust, teab kvaliteedi kontrollimise etappe ja meetodeid
Täienduskoolituse õppekava koostamise alus
Tööandjate soov.
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:
sh kontaktõppe maht:

82
80

sh auditoorse töö maht:

8

sh praktilise töö maht:

72

sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht:
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4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldu
Auditoorne õpe on kombineeritud praktilise õppega.
1. Õmblemise töövahendid ja seadmed (2t )
2. Ohutustehnika ja ergonoomia õmblusseadmetega töötamisel ( 1t)
3. Õmblusmaterjalid, nende koostis, omadused, töötlemine, hooldus. (4 t)
4. Töö universaal-, äärestus- ja kattemasinaga. Kangasharjutused sirge ja figuurse õmbluse
teostamiseks ning õmbluste täpseks alustamiseks- lõpetamiseks (8 t ).
5. Õmbluste liigid, kantimise võtted. Vateeritud pinna teppimine. Lapitehnikad ja nendes
väikeste tarbeesemete ( pajakindad, põlled, toolikatted, kotid jms ) õmblemine. (25 t).
6. Erinevate tootesõlmede ( tõmblukk-kinniste, taskute, kaeluste ) õmblemine (16 t)
7. Seeliku õmblemine (12 t)
8. Trikotaažesemete õmblemine ( 12t)
Iseseisev töö: Tehtud tööproovidest õpimapi või kogumi komplekteerimine. (2t)
Õppemeetodid
Vestlus, arutelu, Internetist vajaliku info otsimine, harjutamine, aktiivõpe läbi praktilise töö,
praktilise töö analüüs, iseseisva töö esitlus.
Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega)
Kaasaegse sisustusega avar õmblusklass (tööstuslikud õmblus- , äärestusmasinad, kattemasin,
koduõmblus- ja äärestusmasinad, triikrauad, mannekeenid, suured töölauad). Igale osalejale
on lauaga õppijakoht. Prooviruum.
Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud)
a) Õppematerjalid:
https://www.facebook.com/watch/?v=1597337777109112
https://www.youtube.com/watch?v=Gx9jd3y-doA
https://www.youtube.com/watch?v=02_Un14M9ps
https://www.youtube.com/watch?v=5BEosGmZGeA

b) Õppevahendid praktiliseks tegevuseks:
 Õmblus- ja nööpnõelad, käärid.
 Kriidid või kangamarkerid
 Mõõdulint, erinevad joonlauad
Soovituslik abimaterjal õppijale:
 Matiisen. M. Lapitöö eesti kodus. 2008. „Varrak“
 Oro.E, Saarsoo. G.A. Lapitööd. 2004 „Avita“
 Kivilo, L. Õmblemine. 1984;
 Knight, L. Õmblemise piibel.2009. „Sinisukk“
Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid
Näit.: Õpingute lõpetamise eelduseks on 90% osalemine õppetegevuses.
 Osalemine praktilises tegevuses.
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Arvestuse edukas läbimine

Hindamismeetod
Koolituse käigus valminud lapitöö- ja rõiva
esemete ning tööproovide õpimapi
esitlemine.

Hindamiskriteeriumid
1. Valminud lapitöö toodetel ja rõivaesemel
hinnatakse:
 õmbluste kvaliteeti
 otstarbekalt valitud ja korrektselt
teostatud tehnoloogiat
 kuum-niisket töötlust ja toote
viimistlust.
2. Õpimappi hinnatakse:
Koolituses valminud tööproovide hulka.
Hindamine on mitteeristav – arvestatud või mittearvestatud.
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument
Koolituse läbinule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus või tõend.
a)
tunnistus väljastatakse, kui õpiväljundid on saavutatud
b)
tõend väljastatakse, kui õpiväljundid jäävad saavutamata
5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus)
Ülle Sarnit – Räpina Aianduskooli tekstiil-käsitöö kutseõpetaja
Õppekava koostaja andmed (nimi, amet, e-post)
Ülle Sarnit, tekstiil-käsitöö kutseõpetaja, ulle.sarnit@aianduskool.ee
Elina Oeselg, täienduskoolituse spetsialist, elina.oeselg@aianduskool.ee
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