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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA   

Kinnitatud direktori 01.06.2022 

käskkirjaga nr 6.2-1/95 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Masinõmblemine 

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: Tulevased massõmblejad, individuaalõmblejad ja tekstiilkäsitöölised. 
 

Grupi suurus: 8 osalejat 

 

Õppe alustamise nõuded: Varasem kokkupuude õmblemisega.  

 

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 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

Õpiväljundid on seotud Kutsestandard „Õmbleja, tase 3“ Tehnika, Tootmise ja Töötlemise 
Kutsenõukogu 11.05.2017 otsus nr 5; kehtib alates 11.05.2017 ja kehtib kuni 10.05.2022 . 

Põhjendus.  

Nii Eesti Töötukassa kui Oska raportid kinnitavad õmblejate kriitilist nappust tööturul.  

Vaatamata sellele, et OSKA rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse uuring väidab, et järgmise 10 aasta 

jooksul õmblejate ametikohtade arv väheneb, on tänane fakt see, et Kagu-Eesti piirkonnas on 

arvukalt õmblusettevõtteid, kellel on stabiilselt töötajaid puudu. Õmblejate väljaõpet on võimalik 

läbida tasemeõppes nt Tallinnas, Ida-Virumaal ja Tartus, mis jäävad kõik meie kohalikule 
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potentsiaalsele töötajale logistiliselt ebamugavaks ja kalliks. Ka eeldab tasemeõppes õppimine 

täna täiskasvanul väga tugeva tugivõrgustiku olemasolu, et see üldse võimalikuks saaks. 

OSKA rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse uuring kinnitab, et vajaminevaid õmblejaid oleks mõistlik 

koolitada just täienduskoolituse kursuste läbi. 

Antud õppekava on koostatud käeolevast infost lähtuvalt ja see toetab kohaliku elaniku võimalust 

saada erialaseid teadmisi tulevasel töökohal paremaks hakkamasaamiseks.  

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 85 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:  80 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

8 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

72 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

5 

 

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

Õppe sisu :  

A: Auditoorne õpe on kombineeritud praktilise õppega. (kokku 80 h) 

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) 

B: Iseseisev töö: Tehtud tööproovidest õpimapi või kogumi komplekteerimine. (5t) 

 

Õppetöös vajaminevad vahendid ja materjalid on kõik koolitaja poolt. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus: 
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Kaasaegse sisustusega avar õmblusklass (tööstuslikud õmblus- , äärestusmasinad, kattemasin, 
koduõmblus- ja  äärestusmasinad,  triikrauad, mannekeenid, suured töölauad). Igale osalejale 
on lauaga õppijakoht. Prooviruum. 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid   

Õpe toimub kontaktõppena kohapeal.  
Õpingute lõpetamise eelduseks on  90% osalemine õppetegevuses. Osalemine praktilises 
tegevuses. Arvestuse edukas läbimine. 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid  

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

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. 
Edukalt arvestuse sooritanule väljastatakse Räpina Aianduskooli täienduskoolituse tunnistus. 

 

5. Koolitaja andmed  

Koolitaja andmed.  

Ülle Sarnit – Räpina Aianduskooli tekstiil-käsitöö kutseõpetaja 

 

 

Õppekava koostajad:  

Ülle Sarnit, tekstiil-käsitöö kutseõpetaja, ulle.sarnit@aianduskool.ee 

Elina Oeselg, täienduskoolituse spetsialist, elina.oeselg@aianduskool.ee 

 

 


