
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA

Õppekavarühm Tekstiili- ja nahatöötlus

Õppekava nimetus Kodutekstiilide õmbleja

Sewer of home textile products

Õppekava kood EHIS-es

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3 EKR 4

kutsekesk-

haridus

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5

X

Õppekava maht: 30 EKAP

Õppekava koostamise alus:
Tööandja toetuskiri 08.10.2014 AS Wendre, allkirjastatud juhatuse esimehe Vahur Roosaare poolt.

Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“

Õppekava õpiväljundid:
Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada oskustöölisena

rõivatootmise ja tekstiiltööstuse ettevõtetes, valmistades kvaliteedinõuetele vastavaid tekstiiltooteid.

Õpiväljundid:

Eriala õppekava läbimisel õpilane:

1) väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis kutse- ja eriala arengusuundadega ning teadlik erinevatest tööturu suundumustest;

2) mõistab tootmisprotsessi tervikuna ja teab meeskonna liikmena oma rolli tähtsust selles;

3) tunneb erinevaid materjale, töötleb neid vastavalt tehnoloogiale ja omadustele, kasutab materjale säästlikult;

4) õmbleb erinevaid tooteid ja tootesõlmi, töötab sõltuvalt toote eripärast erinevatel õmblusmasinatel ja kuumniiske töötlemise

seadmetel kasutades vastavaid töö- ja abivahendeid; järgides kvaliteedinõudeid ning asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid

rakendades;

5) tööülesande täitmisel juhindub etteantud korraldustest, tehnoloogilisest dokumentatsioonist ja tootenäidisest, kontrollib ja hindab

töötulemust vastavalt sellele;

6) on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust

suhtlemist toetaval viisil;

Õppekava rakendamine:
Sihtgrupp: Põhihariduse nõudeta või põhiharidusega täiskasvanud õppijad

Õppevorm:Töökohapõhine statsionaarne õpe

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Omandatakse tööandja kirjas esitatud kompetentsid.

Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Puuduvad

Osakvalifikatsioonid:
Puuduvad

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Kutseõppe lõpetanule väljastab kool Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lõputunnistuse koos hinnetelehega.

Õppekava struktuur 
Põhiõpingute moodulid (28,5 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

Õmblustehnoloogia alusõpe 2 EKAP Tunneb ülevaatlikult õmblusmasina ajalugu, kaasaegseid õmblustööstuse

seadmeid ja nende kasutusvõimalusi.

Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide

tootmisprotsessi.

Teab õmblusmasinate nõelte ja niitide valiku põhimõtteid.

Teab õmblusseadmete tööpõhimõtteid, süstikpisteõmblusmasina programmide

valiku põhimõtteid ja hooldusnõudeid, seab töökorda ja töötab

õmblusseadmetel, järgides tööohutusnõudeid.
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Õmbleb näidise järgi erinevaid õmblusi vastavalt tehnoloogilisele skeemile,

kasutades efektiivseid töövõtteid.

Valmistab ette ja hoiab puhtana enda töökoha, töö lõppedes korrastab

töökoha ja puhastab õmblusseadmed, vajadusel ka tööülesannete

vahetumisel.

Tootesõlmede õmblemine 1,5 EKAP Teab kodutekstiilide väikedetaile, tootesõlmede detaile ning õmblemise

tehnoloogilise järjestuse koostamise põhimõtteid.

Mõistab tehnoloogilise kaardi sisu, koostamise vajadust ja tootesõlme

tehnoloogilise töötlemise järjestust.

Teab lõigete/lekaalide kangale paigutamise põhimõtteid.

Omab ülevaadet tekstiilmaterjalide omavahelisest sobivusest ning hooldus-ja

viimistlusnõuetest.

Õmbleb ja viimistleb tekstiilide detaile ja tootesõlmi, järgides tehnoloogilist

kaarti ja/või näidist.

Teab õmblemisel tekkinud vigade tekkepõhjuseid ja mõistab nende mõju

järgnevatele töölõikudele.

Hoiab puhtana enda töökoha, töö lõppedes korrastab töökoha ja puhastab

õmblusseadmed, vajadusel ka tööülesannete vahetumisel.

Kodutekstiilide õmblemine 2 EKAP Rakendab õmblusalaseid teadmisi ja oskusi kodutekstiilide õmblemiseks,

järgib joonist, kvaliteedi- kiirus- ja tööohutusnõudeid.

Seab eesmärgid praktiliste tööde teostamiseks, planeerib aega, töötab

süsteemselt ja organiseeritult, analüüsib oma toimetulekut päevaste

tööülesannetega.

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse

alused

3 EKAP Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas

karjääriplaneerimise protsessis.

Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.

Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.

Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas.

Praktika 20 EKAP Planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt

praktikajuhendist.

Tutvub praktikaettevõtte osakondade töökorralduse, sisekorraeeskirjadega

ning läbib sissejuhatava ja tööohutusalase esmase juhendamise.

Töötab juhendamisel praktikaettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest

tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel efektiivseid ja ohutuid töövõtteid ning

täidab kvaliteedinõudeid.

Täidab iga tööpäeva lõpus praktikapäeviku ja iga nädala lõpus eneseanalüüsi

sisaldava aruande.

Praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis.

PÕHIÕPINGUD 8,5 EKAP

PRAKTIKA 20 EKAP

VALIKÕPINGUD 1,5 EKAP

KOKKU 30 EKAP

 

Valikõpingute moodulid (1,5 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

Seeliku õmblemine 1,5 EKAP Õppija teab seeliku konstrueerimiseks vajalikke mõõte ja avaruse lisasid ning

konstrueerib sirgelõikelise seeliku põhikonstruktsiooni.

Õppija tunneb seeliku töötlemise erialast terminoloogiat ja seeliku töötlemise

tehnoloogiaid.

Õppija oskab töödelda tootesõlmi, kasutada õigeid töövõtteid, viimistleda

toodet, töökohta otstarbekalt ette valmistada, töötada tervist säästvalt.

Kardinate kujundamine ja

valmistamine

1,5 EKAP 1.Teab kardinate liike, erinevate kardinate väikedetaile, ja kaunistuselemente

ning juurdelõikuse ja õmblemise tehnoloogilise järjestuse koostamise

põhimõtteid.

2.Kavandab erinevaid kardinaid ja kardina hoidjaid järgides mõõte, lõikab,

õmbleb ja viimistleb kardinaid järgides tehnoloogilise töötlemise järjestust,

ohutus- ja kvaliteedinõudeid

Valikõpingute valimise võimalused:
Õppija valib valikaineid 1,5 EKAP-i ulatuses. Valikõpingute moodul avatakse juhul kui kursuse õppijatest vähemalt 51% on selle

valinud.
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Spetsialiseerumise võimalused:
Puuduvad

Õppekava kontaktisik:
Heli Sakk-Hännikäinen

kutseõpetaja

Telefon 4427876, 4451956, heli.sakk@hariduskeskus.ee

Märkused:
LISA 1. Õppekava rakendusplaan

LISA 2. Seosed tööandja toetuskirjas esitatud kompetentside ja eriala põhiõpingute moodulite vahel.

Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:

https://siseveeb.ee/hariduskeskus/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=296

https://siseveeb.ee/hariduskeskus/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=296&rakenduskavad=jah (koos moodulite

rakenduskavadega)
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Kodutekstiilide õmbleja

Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP) Maht kokku 1. õppeaasta

Põhiõpingute moodulid 28,5 28,5

Õmblustehnoloogia alusõpe 2 2

Tootesõlmede õmblemine 1,5 1,5

Kodutekstiilide õmblemine 2 2

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 3 3

Praktika 20 20

Valikõpingute moodulid 1,5 1,5

Seeliku õmblemine 1,5 1,5

Kardinate kujundamine ja valmistamine 1,5 1,5
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus Lisa 2

Kodutekstiilide õmbleja

Seosed tööandja toetuskirjas esitatud kompetentside ja eriala õppekava põhiõpingute moodulite vahel.

Kompetentsi nimetus tööandja toetuskirjas

Eriala õppekava moodulid
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Kaasaegsete õmblustööstuse seadmete tundmine ja
kasutamine

X    X

tekstiilkiudude ning tekstiilmaterjalide
tootmisprotsessi tundmine

X X X  X

Efektiivsete töövõtetega õmblemine X X X  X

Töökoha korrashoiu tundmine X X X  X

Kodutekstiilide detailide, tootesõlmede õmblemise
põhimõtete teadmine

X X X  X

Tehnoloogilise kaardi lugemise oskus X X X  X

Tekstiilide hooldus- ja viimistlusnõuete tundmine X X X  X

Õmblemisel tekkivate vigade tekkepõhjuste tundmine X X X  X

Jooniste järgimise ning kvaliteedi-, kiiruse- ja
tööohutusnõuete tundmine

X X X X X

5/6



X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi
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