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TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS
KOOLI ÕPPEKAVA
KERGETE RÕIVASTE RÄTSEP
Tekstiili, rõivaste, jalatsite
Õppekavarühm
valmistamine ning naha töötlemine.
Kergete rõivaste rätsep
Õppekava nimetus
Dressmaker
Портной по пошив легкой одежды
Õppekava kood EHIS’es
194157
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EKR 4
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3
4
kutsekeskharidus
x
Õppekava maht (EKAP): 120 EKAP
Õppekava koostamise alus:
Kutsestandard „Kergete rõivaste rätsep, tase 4“ Tehnika, Tootmise ja Töötlemise
Kutsenõukogu 28.02.2017 otsus nr 4 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130
„Kutseharidusstandard“
Õppekava eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kergete rõivaste rätsepa
erialal töötamiseks vajalikud kompetentsid erinevate individuaaltellimuste täitmiseks,
tööalaste ettepanekute tegemiseks ja on võimeline osaliselt juhendama kaastöötajaid.
Õppekava õpiväljundid:
 väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik
edasiõppimise võimalustest ja tööturu suundumustest;
 planeerib oma tööprotsessi eesmärgipäraselt;
 mõtleb loovalt, nõustab kliente ja arendab ideid tulenevalt sihtrühmast ning
valmistab teenustöid tuginedes ettevõtlusprintsiipidele;
 valmistab ette töökoha lähtuvalt toodete eripärast ning töötab efektiivselt, kasutades
ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
 töötleb erinevaid tekstiilmaterjale vastavalt omadustele ja tehnoloogiale, kasutab
materjale sihipäraselt ja säästlikult;
 valmistab lõiked, õmbleb ja töötleb kergeid rõivaid lähtudes individuaaltellimusest,
järgides tähtaega, ajakava ja kvaliteedinõudeid;
 kasutab tööga seonduvalt infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara;
 on avatud koostööle, osaleb ja vajadusel juhib meeskonnatööd, juhendab oma
pädevuse piires töötajaid, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning
käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
Õppekava rakendamine (sihtrühmadele ja kasutatavatele õppevormidele)
sihtrühmaks keskhariduse omandanud, statsionaarses õppes õppivad õpilased
Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda isik, kes on omandanud põhihariduse.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid
vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud kutseeksami
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id):
Kergete rõivaste rätsep , tase 4
kompetentsid
…osakutse(d):
Õppekava struktuur:

Põhiõpingute moodulid 102 EKAP sh praktika 20 EKAP
1. Sissejuhatus kutseõpingutesse 1 EKAP
 omab ülevaadet õmbleja ja rätsepa ametist, eriala õppekava ülesehitusest ning õppe- ja
praktikakorraldusega seonduvast, tuleb toime e-õppe keskkonnas
 omab ülevaadet õmblusvaldkonna erialade tööjõuturul toimuvast
 mõtestab rätsepa eriala töö iseloomu ja õmblusettevõtte töökeskkonna eripära
 tunneb ülevaatlikult õmblusvaldkonna kujunemist ja tänapäeva arengusuundi
2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 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 toimimisel
 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
3. Õmblustehnoloogia alusõpe 10 EKAP
 tunneb ja kasutab kaasaegseid õmblustööstuse seadmeid lähtudes nende kasutusvõimalustest
 tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi
 valib õmblusmasinate nõelu ja niite, furnituuri ja kaunistusmaterjale lähtudes õmmeldavast
materjalist
 valib süstikpisteõmblusmasina programme ja ning töötab ohutult õmblusseadmetel ja hooldab
seadmeid vastavalt nõuetele
 õmbleb ja viimistleb erinevaid pisteid, õmblusi, kaunistuselemente ning ühendab detaile, kinnitab
furnituure kasutades efektiivseid töövõtted, järgib tehnoloogilist skeemi või näidist ning
kvaliteedinõuded
 valmistab ette ja hoiab puhtana enda töökoha, töö lõppedes korrastab töökoha ja puhastab
õmblusseadmed, vajadusel tööülesannete vahetumisel
4. Tootesõlmede õmblemine 11 EKAP
 koostab kergete rõivaste tootesõlmede õmblemiseks tehnoloogilise töötlemise järjestused
 tunneb ja eristab kergete rõivaste valmistamiseks kasutatavaid tekstiil-, abimaterjale ja nende
kasutusvaldkonda ning omavahelisest sobivusest, hooldus-ja viimistlusnõudeid.
 seab töökorda ja töötab spetsiaalõmblusseadmetel, järgides tööohutusnõudeid.
 lõikab välja erinevate tootesõlmede detailid lõigete alusel, õmbleb ja viimistleb järgides
tehnoloogilise töötlemise järjestust või näidist ning ajakava.
 hoiab puhtana enda töökoha, töö lõppedes korrastab töökoha ja puhastab spetsiaalõmblusseadmeid
5. Töökorralduse alused 1 EKAP
 mõistab kvaliteedi olemust, õmblusvigade mõju toote kvaliteedile ning teostab kvaliteedi kontrolli
kasutades sobivaid meetodeid
 mõistab õmblusettevõtte töökorralduse põhimõtteid ja töökoha ergonoomia ja töövõime taastamise
harjutusi, ohutusnõuete tähtsust ning tootmisprotsessi tervikuna
 teab õmblustöö normeerimise aluseid ja töö tasustamise tingimusi
6. Kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna 34 EKAP
 omab ülevaadet moekunsti ja rõivastumise ajaloolisest kujunemisest ning erinevatest rõivastumise
stiilidest
 koostab naiste garderoobi lähtudes figuuritüübist, riietumisstiilist ja etiketist, kasutab
moealast sõnavara
 joonistab moejoonise, võtab mõõdud ja konstrueerib kergete rõivaste põhilõiked järgides
konstrueerimise põhimõtteid ja modelleerib lõiked tegumoest lähtuvalt
 koostab kergete rõivaste tegumoest lähtuva tehnoloogilise töötlemise järjestuse lähtudes kergete
rõivaste õmblemise erinevatest tehnoloogiatest
 lõikab välja toote detailid, õmbleb, teeb rõivaproove ja prooviparandusi ning viimistleb kasutades
töös efektiivseid töövõtteid järgides rõiva valmistamise protsessi nõudeid ja ajakava, pakib kergeid
rõivaid nõuetekohaselt
7. Kergete rõivaste rätsepa praktilised tööd 11 EKAP







kavandab kliendi soovist lähtuvalt erinevaid kergeid rõivaid, koostab maksumuse eelarvestuse ja
valmistab rõivaid, järgib tehnoloogilise töötlemise järjestust, ajakava ning tööohutus- ja
kvaliteedinõudeid.
teeb rõivaste parandustöid, järgib proovi märgistust ja ajakava.
koostab tellimustöö teenuse hinna lähtudes töömahust ja tegevuskuludest
kasutab sobivaid harjutusi töövõime taastamiseks

8. I Õmbleja praktika 8 EKAP
 planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt praktikajuhendist
 töötab juhendamisel praktikaettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab
töötamisel efektiivseid ja ohutuid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid ja ajakava
 täidab iga tööpäeva lõpus praktikapäeviku ning praktika lõppedes koostab praktika aruande
9. II Kergete rõivaste rätsepatöö praktika 12 EKAP
 planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt praktikajuhendist
 töötab juhendamisel praktikaettevõttes, valmistades individuaaltellimustöid, järgib ettevõtte
töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel efektiivseid ja ohutuid töövõtteid ning
täidab kvaliteedinõudeid ja ajakava
 täidab iga tööpäeva lõpus praktikapäeviku ning praktika lõppedes koostab praktika aruande
10. Individuaaltellimustöö õmblemine ja turundamine 8 EKAP
 selgitab välja kliendi soovi, soovitab ja kavandab kliendile kergerõiva komplekti, koostab ja
vormistab tellimuse
 soovitab rõivakomplekti õmblemiseks sobivad materjalid ja furnituuri, arvutab materjalide kogused
ja teenuse hinna lähtudes töömahust ja tegevuskuludest
 konstrueerib ja modelleerib lõiked, järgib moejoonist, mõõte ja kehaproportsioone
 koostab tehnoloogilise töötlemise järjestuse ja planeerib tööprotsessi ajakava
 lõikab detailid, õmbleb, viimistleb, teeb rõivaproove ja prooviparandusi, järgib tehnoloogiat,
kvaliteedinõudeid ja ajakava
 esitleb individuaaltellimustööna valminud rõivakomplekti sihtrühmale sobivas müügikanalis
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus, maht) 18EKAP
1. Voodriga jaki õmblemine individuaaltööna 10 EKAP
2. Korseti ja piduliku kleidi õmblemine individuaaltööna 10 EKAP
3. Rõivalisandite valmistamine ja dekoreerimine 8 EKAP
4. Laste- ja imikurõivaste õmblemine 8 EKAP
5. Moekollektsiooni loomine 5 EKAP
6. Ettevõtlusõpe 5 EKAP
7. Rõivaste taaskasutus 5 EKAP
8. Personaalstilistika ja rõivakollektsiooni koostamine 3 EKAP
9. Erialane vene keel 3 EKAP
10. Erialane inglise keel 3EKAP
11. Portfoolio koostamine 3 EKAP
12. Erialaline arvutiõpe 2 EKAP
Õpilasel on õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest
Tallinna Tööstushariduskeskuse õppekorralduseeskirjas sätestatud korras

Spetsialiseerumised - puuduvad
Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi: Kaja Kuiv
Amet: Tekstiili- ja kaubanduse valdkonna juhtõpetaja
Telefon: 6542115
e- aadress: kaja.kuiv@tthk.ee
Märkused
Mooduli rakenduskava aadress kooli kodulehel: www…….
Lisad:
Lisa 1 – Kergete rõivaste rätsep, tase 4 õppekava koostamise põhjendus

Lisa 2 – Kergete rõivaste rätsep , tase 4 kompetentside ja õppekava põhiõpingute moodulite
vastavuse tabel

