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Õppekava KERGETE RÕIVASTE RÄTSEP ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm 
 

kutseõpe põhihariduse baasil  kutsekeskharidusõpe X kutseõpe keskhariduse baasil 

Õppevorm  X statsionaarne (koolipõhine) X statsionaarne (töökohapõhine)  mittestatsionaarne 

Õppekeel eesti keel 

Mooduli number 1 

Mooduli nimetus SISSEJUHATUS KUTSEÕPINGUTESSE 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
 (EKAP/ tundides)  

sh praktiline töö  
(EKAP/ tundides) 

sh praktika  
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö  
(EKAP/ tundides) 

1 EKAP/26t 15t 5t - 6t 

Õpetajad A. Brük; S. Jõesar; D. Piirsalu; A. Sokolova; M. Ints 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime kooli õppetöös, omab ülevaadet õmbleja ja rätsepatöö kutsest, õpingute 
võimalustest, planeerib oma tööalast arengut õmblusvaldkonnas lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest 

Õpiväljund(id) Hinde –ja hindamiskriteeriumid (lävendid) 

Arvestatud Hea Väga hea 

1. omab ülevaadet õmbleja ja rätsepa 
ametist, eriala õppekava 
ülesehitusest ning õppe- ja 
praktikakorraldusega seonduvast, 
tuleb toime e-õppe keskkonnas 

 
2.  omab ülevaadet õmblusvaldkonna 

erialade tööjõuturul toimuvast  
 

3. mõtestab rätsepa eriala töö 
iseloomu ja õmblusettevõtte 
töökeskkonna eripära 

4. tunneb ülevaatlikult 
õmblusvaldkonna kujunemist ja 
tänapäeva arengusuundi 

 kirjeldab kooli õppekava põhjal rätsepatöö eriala õppekava ülesehitust, praktika korraldust ja selgitab erialal 
omandatavaid õpiväljundeid 

 nimetab õpilase kohustused ja õigused, lähtudes kooli õppetööd korraldavatest dokumentidest ja koolikeskkonnas 
toimivatest üksustest 

 koostab oma õpingute etappidest tulenevad õppe-eesmärgid ja põhjendab oma valmisolekut rätsepatöö eriala 
õppeks 

 leiab internetist 4. taseme õmbleja ja kergete rõivaste rätsepa kutsestandardi, kirjeldades selle põhjal õmbleja ja 
rätsepa tööd, toob välja erinevused  

 leiab kutseeksamiga seonduva elektroonilise teabe ja kirjeldab kutseeksami sisu 

 leiab ülesande alusel juhendamisel erialased e-õppe materjalid ning demonstreerib kasutajaks registreerimist  

 kasutab erinevaid infoallikaid info leidmisel tööjõuturul pakutavatest ja õpitava erialaga seonduvatest 
töökohtadest  

 nimetab vähemalt kolm Eestis tegutsevat õmblemisega tegelevat ettevõtet, kuhu tulevikus tööle asuda ja 
põhjendab oma valikut 

 kasutab erinevaid infoallikaid info leidmisel täiendus- ja ümberõppe võimaluste kohta rätsepa erialal 



4. taseme esmaõppe õppekava „Kergete rõivaste rätsep“ (maht 120EKAP) moodulite rakenduskava 

2 
 

 
 

 

 analüüsib õppekäigu tulemuste põhjal õmbleja ja rätsepatöö iseloomu, plusse ja miinuseid 

 koostab tööülesandest lähtuvalt ülevaate õmblustöö kujunemisest ja tänapäeva arengusuundadest, tuues välja 
Eesti õmblusettevõtete peamised eksporditurud, kasutab erinevaid infoallikaid ning vormistab tegevusaruande 
vormi 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (26t)sh iseseisev töö (6t) 

Kool ja õppetöökorraldus. Kergete rõivaste rätsepa kooliõppekava sisu ja ülesehitus. Kooli infosüsteem ja 
dokumentatsioon. Õppija õigused ja kohustused. Praktika korraldus. Kutsestandardid ja kutseeksam. E-õppematerjalid. 
Kergetööstuse arengusuunad. Õmblus- ja rätsepatöö ettevõtted, nende toodang. Õmblus-, rätsepatöö tööülesanded. 
Õmbleja ja rätsepa kutse ning tööturg. Õppekäigud õmblusvaldkonna ettevõttesse. (20t). 
Praktilised tööd: 

 arutelu rühmatöös õppekava ülesehituse, praktika korralduse, õppe-eesmärkide kohta  

 leiab infot õmbleja ja rätsepa kutsestandardi kohta, toob välja töö erinevused 

 erialaste e-õppe materjalide leidmine ning kasutajaks registreerimine 
Iseseisev töö - koostada juhendi alusel ülevaade kooli infosüsteemi ja dokumentatsiooni tundmise kohta, esitada 
elektrooniliselt.(2t) Hindamine – mitteeristav 
Iseseisev töö – koostab ülesande alusel ülevaate Eesti õmblusettevõtetest ja õppekäigust õmblusettevõttesse ja 
esitleb (4t) Hindamine – mitteeristav  

sh. praktika Praktika: puudub 

Õppemeetodid 1õv - selgitav loeng, praktiline töö, iseseisev töö 
2õv –köitev loeng, kirjalik töö  
3õv – köitev loeng, kirjalik töö, iseseisev töö 

Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, kokkuvõtva hinde 
kujunemine) 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete 
koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud iseseisvatest töödest: 

 elektrooniline ülevaade kooli infosüsteemi ja dokumentatsiooni tundmise kohta 

 ülevaade õppekäigust õmblusettevõttesse 
ja praktilistest töödest: 

 rühmatöö õppekava ülesehituse, praktika korralduse, õppe-eesmärkide kohta  
•    õmbleja ja rätsepa kutsestandard, töö erinevused 
•   õmbleja kutseeksamiga seonduv elektrooniline teave  
•   erialaste e-õppe materjalid ning kasutajaks registreerimine a iv 

sh hindamismeetodid Teoreetiliste teadmiste testid, kirjalikud tööd, esitlus, ülesannete lahendamine elektrooniliselt 

Õppematerjalid Tallinna Tööstushariduskeskus - www.tthk.ee 
Kutsekoda - http://www.kutsekoda.ee/et/index 

http://www.tthk.ee/
http://www.kutsekoda.ee/et/index
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Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit – www.textile.ee 
http://et.wikipedia.org/wiki/Kerget%C3%B6%C3%B6stus  

 

Mooduli number 2 

Mooduli nimetus KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö  
(EKAP/ tundides) 

sh praktika  
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö  
(EKAP/ tundides) 

6 EKAP/156t 103t 35t - 18t  

Õpetajad A. Brük; T. Krist; M. Muskat; R. Veetõusme 

Nõuded mooduli alustamiseks Sissejuhatus õpingutesse 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja 
töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest. 

Õpiväljund(id) Hinde –ja hindamiskriteeriumid (lävendid) 

Arvestatud Hea Väga hea 

1. mõistab oma vastutust teadlike 
otsuste langetamisel elukestvas 
karjääriplaneerimise  
protsessis  
 

  analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab enda tugevusi ja nõrkusi  

 seostab kutse, rätsepatöö eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega 

 leiab iseseisvalt informatsiooni sh elektrooniliselt tööturu, õmblus (rätsepatöö) erialade ja õppimisvõimaluste kohta 

 leiab iseseisvalt informatsiooni sh elektrooniliselt praktika ja rätsepatöö töökohtade kohta 

 koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast: 
CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus  

 valmistab juhendi alusel ette ja osaleb näidistööintervjuul 

 koostab juhendamisel endale sh elektrooniliselt lühi- ja pikaajalise karjääriplaani 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (29t) sh iseseisev töö (4t) 
 

Enesetundmine karjääri planeerimisel: närvitüüp, temperament ja iseloom. Väärtused, soovid, huvi, võimed, oskused, 
motivatsioon. Tööturg – trendid, arengusuunad, prognoosid. Nõutud kompetentsid tööturul. Tööandjate ootused. 
Elukestev õpe. Karjääri planeerimine ja otsuste tegemine. Karjääriteenused ja – nõustamine. Tööotsimise viisid. 
Kandideerimisdokumendid: CV ja sellega kaasnevad dokumendid. Tööintervjuu. Eneseanalüüsi läbiviimine: tugevad ja 
nõrgad küljed.  Töötamine välisriigis.  (20t) 
Praktiline töö – meeskonnatöös ja rollimängudes osalemine, CV koostamine (5t) 
Iseseisev töö – koostada juhendi alusel CV ja motivatsioonikiri, esitada elektrooniliselt. (4t) Hindamine – mitteeristav  

2. mõistab majanduse olemust ja  
majanduskeskkonna toimimist 

 kirjeldab juhendi alusel oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest 

 selgitab juhendi alusel nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust  

http://www.textile.ee/
http://et.wikipedia.org/wiki/Kerget%C3%B6%C3%B6stus
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  koostab elektrooniliselt juhendi alusel enda leibkonna ühe kuu eelarve  

 loetleb iseseisvalt Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse 

 täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni 

 leiab iseseisvalt informatsiooni panga poolt pakutavate põhiliste teenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning 
kohustuste kohta  

 kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku infosüsteemi e-riik 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (23t) sh iseseisev töö (3t) 
 
 

Majanduse alused. Vajadus ja ressursid. Turumajanduse olemus. Nõudluse ja pakkumise mehhanism. Konkurents ja 
hinnasüsteem. Valitsuse roll ja funktsioonid: riigieelarve, maksud ja nende olemus. Pank ja pangateenused. E- riik. 
(15t) 
Praktiline töö – Eesti maksude arvutamise ülesannete lahendamine, näidisandmete alusel tuludeklaratsiooni täitmine 
(5t) 
Iseseisev töö – koostada juhendi alusel elektrooniliselt leibkonna ühe kuu eelarve (2t) Hindamine - mitteeristav  
Iseseisev töö – koostada ja esitleda juhendi alusel referaat teemal „Finantsasutuse poolt pakutavad teenused ning 
kaasnevad kohustused“(1t) Hindamine – mitteeristav (eesti keel) 

3. mõtestab oma rolli 
ettevõtluskeskkonnas 
 

 kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis lähtuvalt õmblusvaldkonnast 

 võrdleb iseseisvalt lähtuvalt ettevõtluskeskkonnast oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja 
ettevõtjana 

 kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid 

 tutvustab meeskonnatööna õmblusettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda 

 selgitab meeskonnatööna juhendi alusel kultuuride vaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele  

 kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õmblusvaldkonna näitel ja koostab elektrooniliselt meeskonnatööna 
juhendi alusel lihtsustatud äriplaani 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (16t) sh iseseisev töö (3t) 
 

Ettevõtluse alused. Ettevõtluskeskkond. Ettevõte, ettevõtja, palgatöötaja. Tööjõuturg. Äriidee. Ettevõtte loomine, 
juhtimine. Tootmine ja teenidus: toode ja toodang, püsiv- ja muutuvkulud, kasum ja käive, aruandlus. Äriplaani 
koostamine. Kultuuride vahelised erinevused ettevõtluses.(10t) 
Praktiline töö – äriplaani struktuuri koostamine (3t). 
Iseseisev töö – koostada juhendi alusel meeskonnatööna lihtsustatud äriplaan ja esitleda (3t) Hindamine - 
mitteeristav  

4. mõistab oma õigusi ja kohustusi 
töökeskkonnas toimimisel  
 

 loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate põhilisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel  

 tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldist füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja 
füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks 

 tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt seadustes sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi 
seoses tööõnnetusega 
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 kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma  tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas  

 leiab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutusealast informatsiooni, sh elektroonsetest, erinevatest allikatest juhtumi 
näitel  

 leiab iseseisvalt ja elektrooniliselt juhendi alusel informatsiooni töölepinguseadusest töölepingu, tööajakorralduse 
ja puhkuse kohta 

 nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevusi 

 kirjeldab lühidalt töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust 

 arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netopalka ning 
ajutise töövõimetuse hüvitist  

 koostab ja vormistab iseseisvalt juhendi alusel elektroonilise algatus- ja vastuskirja ning e- kirja sh allkirjastab 
digitaalselt 

 kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide 
säilitamisega 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (88t) sh iseseisev töö (6t) 
 

Töökeskkonnaohutus: Riiklik strateegia töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas. Tööohutuse ja töötervishoiu tagamise 
meetmed. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Õnnetusoht ja käitumine ohuolukorras. Tööõnnetused. Tööandja ja 
töötaja kohustused ja õigused. Riskianalüüs ja selle olemus. Tulekahju ennetamise võimalused. Tegutsemine 
õnnetuspaigal. Põhilised esmaabivõtted.(11t) 
Praktiline töö - rühmatööna riskianalüüsi koostamine (4t) 
Iseseisev töö –  koostada juhendi alusel juhtumi näite põhjal töötervishoiu ja tööohutusealase informatsiooni põhjal 
referaat ja esitleda (2t) hindamine – mitteeristav 
 
Tööseadusandluse alused: Lepingulised suhted. Lepingu mõiste. Töölepinguseadus. Tööleping. Töövõtuleping. 
Käsundusleping. Töötamine välismaal. Lepingu pooled, nende õigused ja kohustused. Töö- ja puhkeaeg. Puhkuse 
liigid: põhi- ja lisapuhkus, palgata puhkus, vanemapuhkused, õppepuhkus. Palgaseadus. Töönorm, tööpäev, töönädal, 
töövahetus. Palk, lisatasu. Palga maksmise kord. Töövõimetushüvitis. Kinnipidamised palgast. Palga ja 
töövõimetushüvitis. Puhkuse tasustamine. Ametijuhend ja sisekorraeeskirjad.(20t) 
 Praktiline töö : (4t) 

 õmbleja/rätsepa palga, puhkuse tasu ja töövõimetushüvitise arvutamine 

 käsunduslepingu, töövõtulepingu ja töölepingu võrdlus 

 töölepinguseaduse test  
Iseseisev töö – koostada elektrooniliselt ülevaade töölepinguseadusest lähtuvalt töölepingu sisu, tööajakorralduse ja 
puhkuse kohta. (2t) Hindamine – mitteeristav 
Iseseisev töö – arvutada juhendi alusel ajatöö palk (1t) Hindamine - mitteeristav  
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Arvutikasutus ja asjaajamine: Asjaajamise alused ja -kord. Dokumendi koostamis- ja vorminõuded. Ametikirjade 
(algatuskiri, vastuskiri, e- kiri) koostamise ja vormistamise nõuded. Allkiri, digiallkiri. Dokumentide süstematiseerimine 
ja säilitamine.(15t) 
Praktiline töö: (4t) 

 elektroonilise algatus- ja vastuskirja koostamine ja vormindamine 
Iseseisev töö - koostada ja vormistada juhendi alusel ametijuhend, allkirjastada digitaalselt (1t) Hindamine – 
mitteeristav 

5. käitub vastastikust suhtlemist 
toetaval viisil 
 

 suhtleb nii verbaalselt kui mitteverbaalselt  etteantud situatsioonile sobivalt, järgides üldtunnustatud 
käitumistavasid 

 kasutab erinevaid suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava põhimõtteid 

 selgitab tulemusliku meeskonnatöö eelduseid 

 kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel  

 loetleb ja kirjeldab meeskonnatööna kliendikeskse teeninduse põhimõtteid 

 lahendab juhendi alusel tavapäraseid rätsepatööga seonduvaid teenindussituatsioone  

Teemad, alateemad ( arvestuslik maht 
tundides) (24t) sh iseseisev töö (2t) 
 

Suhtlemisvajadused ja –ülesanded. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Ametlik ja mitteametlik suhtlemine. 
Telefoni- ja internetisuhtlus. Üldtunnustatud käitumistavad. Kontakti loomine. Erineva kultuuritaustaga kliendid. 
Käitumine erinevates suhtlemis- ja klienditeenindussituatsioonides. Toimetulek probleemsituatsioonides. Probleemne 
klient. Meeskonnatöö (12t) 
Praktiline töö – käitumine ja suhtlemine tellimustöö vastuvõtmisel ja üleandmisel (10t) 
Iseseisev töö – koostada ja esitleda meeskonnatööna referaat teemal „Kliendikeskse teenindamise põhimõtted“ (2t) 
(eesti keel). Hindamine – mitteeristav  

sh. praktika Praktika: puudub 

Õppemeetodid 1õv - köitev loeng, iseseisev töö 
2õv –köitev loeng, kirjalik töö, intervjuu, iseseisev töö 
3õv – köitev loeng, demonstratsioon, kirjalik töö, iseseisev töö 
4õv – köitev loeng, rühmatöö, kirjalik töö, esitlus, iseseisev töö 
5õv – köitev loeng, rühmatöö, rollimäng, iseseisev töö 

Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, kokkuvõtva hinde 
kujunemine) 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud 
iseseisvatest töödest: 

 CV ja motivatsioonikirja koostamine (õpiväljund 1) 

 leibkonna ühe kuu eelarve koostamine (õpiväljund 2) 
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 referaadi koostamine teemal „Finantsasutuse poolt pakutavad teenused ning kaasnevad kohustused“ (õpiväljund 
2) 

 meeskonnatööna lihtsustatud äriplaani koostamine ja esitlemine (õpiväljund 3) 

 referaat teemal töötervishoiu, tööohutusealase informatsiooni ja juhtumi näite põhjal (õpiväljund 4) 

 ülevaade töölepinguseadusest lähtuvalt töölepingu sisu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta (õpiväljund 4) 

 ajatöö palga arvutamine (õpiväljund 4) 

 ametijuhendi koostamine, digitaalselt allkirjastamine (õpiväljund 4) 

 meeskonnatööna referaadi koostamine teemal „Kliendikeskse teenindamise põhimõtted“ (õpiväljund 5) 
ja praktilistest töödest: 

 meeskonnatöös ja rollimängudes osalemine (õpiväljund 1) 

 eesti maksude arvutamise ülesannete lahendamine (õpiväljund 2) 

 äriplaani struktuuri koostamine (õpiväljund 3) 

 õmbleja palga, puhkuse tasu ja töövõimetushüvitise arvutamine (õpiväljund 4) 

 elektroonilise algatus- ja vastuskirja koostamine ja vormindamine (õpiväljund 4) 

 töölepinguseaduse test (õpiväljund 4) 

 elektroonilise algatus- ja vastuskirja koostamine ja vormindamine(õpiväljund 4) 

 käsunduslepingu, töövõtulepingu ja töölepingu võrdlus(õpiväljund 4) 

 rühmatööna riskianalüüsi koostamine(õpiväljund 4) 

 käitumine ja suhtlemine tellimustöö vastuvõtmisel ja üleandmisel (õpiväljund 5) 

 teenindussituatsioonis kliendi teenindamine tellimustööde vastuvõtmisel, proovimisel ja üle andmisel  

sh hindamismeetodid Teoreetiliste teadmiste testid, kirjalikud tööd, esitlus, ülesannete lahendamine sh e-õppekeskkonnas 

Õppematerjalid http://www.rajaleidja.ee/public/Suunaja/Partnerkoolid/ope/Karjaarioppe_sidumine_praktikaga_Soovituslikud_abima
terjalid_VALMIS.pdf 
http://www.tthk.ee/bw_client_files/tthk/public/img/File/Oppematerjal/Ettev_alused.pdf 
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/106072012060 
Töötervishoiu ja tööohutuse käsiraamat kutsekoolidele Sotsiaalministeerium, Tallinn 2012 
http://www.tooelu.ee/et/Tookeskkond/ohutegurid/ergonoomia 
Töölepingu seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012030 
Tööseadusandluse alused https://moodle.e-ope.ee/enrol/index.php?id=1240 
Palgaseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/12869872 
EVS-ISO 15489-1:2004 „Informatsioon ja dokumendihaldus. Dokumendihaldus. Osa 1:“Üldnõuded“ 
EVS 882-1:2006 „Informatsioon ja dokumendihaldus. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1:“Kiri“ 
Rahvusarhiiv www.ra.ee 

http://www.rajaleidja.ee/public/Suunaja/Partnerkoolid/ope/Karjaarioppe_sidumine_praktikaga_Soovituslikud_abimaterjalid_VALMIS.pdf
http://www.rajaleidja.ee/public/Suunaja/Partnerkoolid/ope/Karjaarioppe_sidumine_praktikaga_Soovituslikud_abimaterjalid_VALMIS.pdf
http://www.tthk.ee/bw_client_files/tthk/public/img/File/Oppematerjal/Ettev_alused.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/106072012060
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012030
https://moodle.e-ope.ee/enrol/index.php?id=1240
https://www.riigiteataja.ee/akt/12869872
http://www.ra.ee/
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Asjaajamise alused https://moodle.e-ope.ee/enrol/index.php?id=1307 
Schumann, S.. Klienditeeninduse alused lihtsas keeles.(2012) 
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutsehariduse%20programm/HEV/Lihtsa%20keele%20klienditeenindu
s%202.pdf 
Oja, A. (2005) Klienditeenindus valguses ja varjus. Äripäev 

 

Mooduli nr 3 

Mooduli nimetus  ÕMBLUSTEHNOLOOGIA ALUSÕPE 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö  
(EKAP/ tundides) 

sh praktika  
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö  
(EKAP/ tundides) 

10 EKAP/260t 73t 159t - 28t 

Õpetajad A. Brük; S. Jõesar; Ü. Link; A. Sokolova; A-L. Treial; I. Merendi; M. Ints; D. Piirsalu 

Nõuded mooduli alustamiseks Sissejuhatus õpingutesse 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omab õmblustööks vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks õmblusmasinatel 
ning kuumniisketöötlemise seadmel. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Arvestatud Hea Väga hea 

1. tunneb ja kasutab kaasaegseid 
õmblustööstuse seadmeid lähtudes 
nende kasutusvõimalustest 
 

 nimetab vähemalt viis õmblusmasinate tuntumat tootjat ning seitse erinevat õmblustööstuse seadet ja selgitab 
nende kasutusvõimalusi  

 liigitab juhendi alusel pistetüübid ja kirjeldab pistete kasutusvaldkonda  

Teemad, alateemad ( arvestuslik maht 
tundides) (10t) sh iseseisev töö (5t) 

Kaasaegsed õmblusseadmed nende kasutusvaldkonnad. Õmblusseadmete arengusuunad. Õmblusmasinate pistete 
liigid. (5t)  
Iseseisev töö – koostada ülevaade õmblusmasina ajaloolisest kujunemisest (5t). Hindamine – mitteeristav 

2.tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi 
ja struktuuritüüpe ning 
tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi  
 
 

 kirjeldab juhendi alusel tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi, toob välja sellest tulenevalt tekstiilmaterjali tootmise 
põhietapid 

 nimetab juhendi alusel tekstiilkiudude liigid, kirjeldab looduslike ja keemiliste kiudude erinevusi 

 kirjeldab juhendi alusel tekstiilmaterjalide omadusi ning määrab kiulise koostise, struktuuritüübi, siduse, 
põhiviimistluse, materjali otstarbe, lõimelõnga suuna, kanga parema/pahema poole  

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (27t) sh iseseisev töö (4t) 

Tekstiilmaterjalide liigitus ja põhiomadused. Looduslike kiudude ehitus, omadus ja kasutamine. 
Keemiliste kiude omadused ja kasutamine. Kangaste struktuurtüübid. Kanga sidused. Kangaste viimistlemine. Lõime 
lõnga suuna ja parema/pahema poole määramine. Kangaste omadused. (18t) 

https://moodle.e-ope.ee/enrol/index.php?id=1307
https://moodle.e-ope.ee/enrol/index.php?id=1307
file:///C:/Users/kaja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Schumann,%20S..%20Klienditeeninduse%20alused%20lihtsas%20keeles.(2012)%20http:/www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutsehariduse%20programm/HEV/Lihtsa%20keele%20klienditeenindus%202.pdf
file:///C:/Users/kaja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Schumann,%20S..%20Klienditeeninduse%20alused%20lihtsas%20keeles.(2012)%20http:/www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutsehariduse%20programm/HEV/Lihtsa%20keele%20klienditeenindus%202.pdf
file:///C:/Users/kaja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Schumann,%20S..%20Klienditeeninduse%20alused%20lihtsas%20keeles.(2012)%20http:/www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutsehariduse%20programm/HEV/Lihtsa%20keele%20klienditeenindus%202.pdf
file:///C:/Users/kaja/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Schumann,%20S..%20Klienditeeninduse%20alused%20lihtsas%20keeles.(2012)%20http:/www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutsehariduse%20programm/HEV/Lihtsa%20keele%20klienditeenindus%202.pdf
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Praktiline töö: tekstiilkiudude määramine, siduse, põhiviimistluse, materjali otstarbe, lõimelõnga suuna, kanga 
parema/pahema poole määramine. (5t) 
Iseseisev töö: Koostada juhendi alusel õpimapp „Harjutustööd“: 

1. töö - täiendada juhendmaterjali alusel õpimappi kanganäidiste kogumiga, lisada tunnis koostatud selgitused 
(2t). Hindamine – mitteeristav.  

2. töö – täiendada õpimappi, leides ülesandest lähtuvalt küsimustele vastused (2t). Hindamine – mitteeristav 

3. valib õmblusmasinate nõelu ja niite, 

furnituuri ja kaunistusmaterjale 

lähtudes õmmeldavast materjalist 

 

 valib juhendi alusel kodutekstiiltoote kanganäidisest lähtuvalt sobiva numbriga õmblusniidi ja nõela, põhjendab 
valikuid 

 nimetab juhendi alusel vähemalt kolm kaunistusmaterjalide liiki ja selgitab nende kasutusvõimalusi  

 nimetab juhendi ja näidiste alusel furnituuri liike, selgitab kasutusvõimalusi 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (13t) sh iseseisev töö (3t) 
 
Kokku 
Materjaliõpetus sh praktiline töö 33t 
Materjaliõpetus iseseisev töö 7t 

Õmblusniitide liigid, nummerdamise süsteemid, kasutamine. Furnituuride liigid: kasutatavad materjalid, 
kvaliteedinõuded, kasutusvaldkonnad. Kaunistusmaterjalide liigid, tootmismeetodid, kasutamine. Furnituuride liigid: 
kasutatavad materjalid, kvaliteedinõuded, kasutamine (10t) 
Hinnatav ülesanne – koostada juhendi alusel tekstiilmaterjalide näidiste kogum: määratakse materjali liik, kiuline 
koostis, struktuuritüüp, sidus, põhiviimistlus, lõimelõnga suund, kanga parem pool, tehnoloogilised omadused, 
kasutusvaldkond, tootmismeetodid (õpiväljund 2, 3) 
Iseseisev töö: täiendada õpimappi „Harjutustööd“.  

3. töö - tutvuda interneti keskkonnas kodutekstiilidele sobilike furnituuride ja kaunistusmaterjalidega, koostada 
juhendi alusel esitlus (2t) hindamine – mitteeristav 

4. töö – koostada juhendi alusel kaunistusmaterjalide, furnituuri ja erineva kiulise koostisega niitide näidiste 
kogum (1t) hindamine – mitteeristav 

4. valib süstikpisteõmblusmasina 

programme ja ning töötab ohutult 

õmblusseadmetel ja hooldab seadmeid 

vastavalt nõuetele 

 

 selgitab juhendi alusel süstikpisteõmblusmasina, kolme- nelja- viieniidilise äärestusühendusõmblusmasina ja 
siksak õmblusmasina tööpõhimõtteid, kasutusvaldkondi, tööohutus- ja hooldusnõudeid 

 seab töökorda õmblusmasinad vastavalt kasutusjuhendile 

 selgitab tekstiilmaterjali ja õmblusmasina kasutusjuhendi alusel õmblusmasinale sobiva nõela ja niidi valiku 
põhimõtteid, toob näiteid  

 demonstreerib tööülesandest lähtuvalt õmblusmasina programmide valikut, õmblusmasinal töötamist ja 
abivahendite kasutamist ning tööohutusnõuete täitmist 

 selgitab juhendi alusel vaakumlauaga aurutriikraua tööpõhimõtet, hooldus- ja tööohutusnõudeid 

 reguleerib vastavalt tööjuhendile temperatuuri ja aurutugevust 

 demonstreerib tööülesandest lähtuvalt aurutriikraua tööks ettevalmistamist ning aurutriikraual triikimist, 
vaakumlaua kasutamist, täidab tööohutusnõudeid 
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Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (27t) sh iseseisev töö (4t) 
 

Kokku 

Õmblusseadmed sh praktiline töö 28t 

Õmblusseadmed iseseisev töö 9t 

Õmblus- ja kuumniisketöötlemise põhiseadmed, nende kasutusvõimalused (süstikpisteõmblusmasin, kolme-, nelja- ja 
viieniidiline äärestusõmblusmasin, siksakõmblusmasin). Õmblusmasina nõelte liigitus. Õmblusmasina nõela ehitus ja 
paigaldamine. Niitide ja õmblusmasina nõelte valik. Õmblusmasinate niidistamine ja pistete reguleerimine. 
Õmblusmasina programmid. Tööohutusnõuded õmblusseadmete kasutamisel. Defektsed õmblused ja nende 
põhjused. Abivahendid: erinevad presstallad, kantijad, juhtjoonlauad nende paigaldamine ja kasutamine. 
Õmblusseadmete hooldamine (8t)  
Praktiline töö: (15t) Juhendist lähtuvalt põhiõmblusseadmete ja kuumniiske töötluse seadmete töökorda seadmine ja 
näidisõmbluste õmblemine ja kuumniiske töötlemine, tehnilise kaardi koostamine (piste liik, kanga näidisele niidi 
valik, abivahendid nende kasutamise põhjendus, defektsete õmbluste tekkepõhjuste ja õmblusseadmete 
kasutusvõimaluste kirjeldamine).  
Hinnatav ülesanne – koostada juhendi alusel õmblusseadmete kasutamist ja hooldamist puudutav tehniline kaart 
(õpiväljund 1, 4) 
Iseseisev töö: täiendada õpimappi „Harjutustööd“: 

5. töö - erineva kiulise koostisega kangaste näidistest lähtuvalt valida õmblemiseks sobiv nõel ja niit, põhjendada 
valikuid (1t) Hindamine – mitteeristav  

6. töö – õmblusnäidiste vormistamine õpimappi vastavalt õpimapi koostamise juhendile (3t). Hindamine – 
mitteeristav. 

5. õmbleb ja viimistleb erinevaid pisteid, 

õmblusi, kaunistuselemente ning 

ühendab detaile, kinnitab furnituure 

kasutades efektiivseid töövõtted, järgib 

tehnoloogilist skeemi  või näidist ning 

kvaliteedinõuded 

 

 

 

 õmbleb ja viimistleb juhendi ja näidise alusel erinevaid käsitsipisteid ja furnituuri kasutab õigeid töövõtteid, järgib 
kvaliteedi ja tööohutus nõudeid 

 õmbleb ja viimistleb juhendi alusel erinevaid õmblusi, palistusi kasutades õigeid töövõtteid, järgib kvaliteedi- ja 
tööohutusnõudeid  

 õmbleb ja viimistleb juhendi alusel erinevaid kaunistuselemente, kasutab abivahendeid, täidab kvaliteedi ja 
tööohutusnõudeid  

 selgitab oma töö põhjal defektsete käsitsipistete ja õmbluste tekkimise põhjuseid ning õmblusvigade 
kõrvaldamise võimalusi 

 kavandab erinevaid käsitsipisteid ja masinõmblusi kasutades tekstiiltoote ja koostab tehnoloogilise järjekorra, 
kasutades tingmärke ja skeeme 

 konstrueerib vastava lõike, arvutab toote valmistamiseks vajalike materjalide kulu 

 paigutab juhendi alusel lõiked kangale ja teeb juurdelõikuse  

 õmbleb erinevaid tekstiiltooteid vastavalt mõõtudele, tehnoloogilise töötlemise järjestusele ja kvaliteedinõuetele 
ning viimistleb nõuetekohaselt, järgib tööohutusnõudeid  

 annab hinnangu oma töö kvaliteedile 

 puhastab tööpäeva lõppedes kasutatud õmblusmasinad ja töökoha 
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Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (175t) sh iseseisev töö (11t) 
 

Kokku 

Lõikeõpetuse alused ja tehnoloogia 

(30t) 

Praktiline töö 139 + Iseseisev töö 11t 

 

Tehnoloogia: Töövahendid ja töövõtted. Käsitsi pisted (eelpiste, kaldpiste, jäljenduspiste, aedpiste, järelpiste, 
äärimispiste, nööpaugupiste, peitpiste). Masinõmblused nende kasutusvaldkond (lihtühendusõmblus, kappõmblus, 
pealistusõmblus, kahekordne õmblus, kandiga õmblus, figuurne õmblus(passedega seonduvalt). Masinõmbluste 
tähised, tingmärgid, skeemid. Lapitehnika. Detailide kaunistamise võtted (voldid, rüüšid, aplikatsioonid, voldid, 
nöörvoldid, kandid ja kantimine). Palistused (ühekordsed palistused, kahekordsed palistused). Peale õmmeldavad 
(sirgelõikelised, ümardatud) detailid ja taskud. Väikedetailid: klapid, tripid, aasad, nöörpaelad, põõnad. Erinevate 
materjalide omavaheline ühendamine. Kodutekstiilid (pajalapid, pajakindad, voodipesu, põlled). Kodutekstiilide 
mõõdud ja mõõtmine, avaruslisad. Kanga kulu arvutamine. Tehnoloogiline järjestuse koostamine, skeemide 
kasutamine (20t) 
Lõikeõpetuse alused: Joonestamise alused (joonestamise vahendid, lekaalid); normkiri, kolmvaated, nurkade 
poolitamine, sujuvühendid, lekaalide kasutamine joonestamisel. Skeemide joonestamine. Kodutekstiili lõigete 
konstrueerimine ja juurdelõikamise põhimõtted. (10t) 
Praktiline töö – juhendi ja näidiste alusel käsitsi pistete, väikedetailide, õmbluste, palistuste, kaunistuselementide, 
sissevõtete, voltide, trikotaažmaterjalide õmblemine, erinevate materjalide omavaheline ühendamine, lõikeservade 
kantimine. Erinevate kaunistuselementide ja -võtete õmblemine. Kvaliteedinõuete täitmine ja efektiivsete töövõtete 
rakendamine töötamisel. Kodutekstiilide tehnoloogilise töötlemise järjestuse koostamine, lõike konstrueerimine, 
detailide juurdelõikamine, õmblemine ja viimistlemine (134 t) 
Hinnatav ülesanne: 

 õmbleb juhendi alusel õmblusi, palistusi ja kaunistuselemente, täites kvaliteedi ja tööohutusnõudeid ning 
järgides efektiivseid töövõtteid ja ajanormi 

 õmbleb kodutekstiiltooteid vastavalt mõõtudele, tehnoloogilise töötlemise järjestusele ja kvaliteedinõuetele 
ning viimistleb nõuetekohaselt, järgib tööohutusnõudeid  

 töö lõppedes korrastab töökoha ja puhastab õmblusseadmed 

 annab hinnangu oma töö tulemusele  
Iseseisev töö  – täiendada õpimappi „Harjutustööd“: 
7. töö – juhendi alusel valmistada dekoratiivsete käsitsipistete õmblemise näidised (3t) Hindamine – mitteeristav 
8. töö – õpimapi koostamine juhendist lähtuvalt vormindada käsitsipistete, masinõmbluste, palistuste, 
kaunistuselementide õmblemise näidised (3t) hindamine – mitteeristav 
9. töö – juhendi alusel tekstiiltoote valmistamise tööprotsessi koostamine, materjalide kulu arvutamine.(3t) 
Hindamine – mitteeristav 
10.töö – juhendi alusel koostatud õpimapi „ Harjutustööd“ vormistamine ja esitlemine (2t) Hindamine - mitteeristav 

6.valmistab ette ja hoiab puhtana enda 
töökoha, töö lõppedes korrastab 

 demonstreerib juhendi alusel õmblusmasinate puhastamist seest ja väljast, selgitab õmblusmasina korrashoiu 
vajadust  

 demonstreerib juhendi alusel kuumniiske töötluse seadme hooldust ja selgitab hooldamise vajadust 
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töökoha ja puhastab õmblusseadmed, 
vajadusel tööülesannete vahetumisel 

 selgitab töökoha korrashoiu vajadust ja demonstreerib töökoha korrastamist  

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (8t) sh iseseisev töö (1t) 

Õmblusseadmete puhastamise ja hooldamise vajadus. Õmblusmasinate ja kuumniiske töötluse seadmete 
puhastamise töövahendid ja töövõtted. (2t) 
Praktiline töö - Õmblusseadmete puhastamine ja hooldamine. Töökoha korrastamine. Triikimiskoha ja termopressi 
hooldamine.(5t) 
Iseseisev töö: töögraafiku alusel meeskonna tööna igapäevane praktika õppetöökoja korrastamine (1t) Hindamine- 
mitteeristav 

Õppemeetodid 1õv - köitev loeng, näidiste demonstratsioon,  
2õv – köitev loeng, näidiste demonstratsioon, arutelu 
3õv – illustreeriv loeng, näidiste demonstratsioon, praktiline töö, iseseisev töö 
4õv – köitev loeng, töövõtete demonstratsioon, näidiste demonstratsioon, praktiline töö, iseseisev töö 
5õv – kirjalik töö, näidiste ja töövõtete demonstratsioon, praktiline töö, iseseisev töö 
6õv – praktiline töö, iseseisev töö 

Mooduli hinde kujunemine 

(hindekriteeriumid, kokkuvõtva hinde 

kujunemine) 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud 
iseseisvatest töödest: 

 ülevaade õmblusmasina ajaloolisest kujunemisest (õpiväljund 1) 

 juhendi alusel õpimapi „Harjutustööd“ koostamine ja täiendamine töö 1, 2 (õpiväljund 2) 

 õpimapi „Harjutustööd“ täiendamine, töö 3, 4 (õpiväljund 3) 

 õpimapi „Harjutustööd“ täiendamine, töö 5, 6, 7 (õpiväljund 4) 

 õpimapi „Harjutustööd“ täiendamine, töö 8, 9, 10 (õpiväljund 5) 

 meeskonna tööna igapäevane praktika tööruumi õppetöökoja korrastamine (õpiväljund 6)  
ja praktilistest töödest: 

 tekstiilkiudude määramine, siduse, põhiviimistluse, materjali otstarbe, lõimelõnga suuna, kanga parema/pahema 
poole määramine. (õpiväljund 2) 

 põhiõmblus- ja kuumniiske töötluseseadmete töökorda seadmine ja näidisõmbluste õmblemine ja viimistluse 
teostamine, tehnilise kaardi ja erialalise sõnastiku koostamine (õpiväljund 4) 

 käsitsipistete, väikedetailide, erinevate õmbluste, palistuste, kaunistuselementide, sissevõtete, voltide, 
trikotaažmaterjalide õmblemine (õpiväljund 5) 

 kodutekstiilide valmistamise tööprotsessi koostamine ja kodutekstiili valmistamine (õpiväljund 5) 

sh hindamismeetodid Teoreetiliste teadmiste testid, kirjalikud tööd, ülesannete lahendamine e-õppekeskkonnas, praktiliste tööde esitlus, 
hinnatavad ülesanded 
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Õppematerjalid  õpik  http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppekava/Omblusseadmed.pdf 

 Õmblusseadmete kasutusjuhendid 

 Brotheri tööstuslikud õmblusseadmed - http://www.brother-ism.com/en/products/industrial-sewing-
machines.html 

 Õmblusmasina nõelad. https://www.universalsewing.com/tek9.asp?pg=needles_groz_beckert 

 http://www.schmetzneedles.com/#sthash.hlq0jTeV.dpbs 

 http://www.kansai-special.com/english/prod/prod_info.html 

 Õmblustehnoloogia alusõpe, e-õppematerjal - https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=6175 

 Õmblustehnoloogia alusõpe, e- test http://www.tthk.ee/e_thk/Luuletest/test_mblustehnoloogia_aluspe_ii.html  

      http://ekool.tktk.ee/failid/O/objekt/11/tekstiil/ldandmed_tekstiilkiududest.html 

      http://www.hot.ee/looduskiud/ 

http://www.e-
ope.ee/_download/euni_repository/file/269/5.1.TEKSTIILKIUDUDE%20KIRJELDUSED%20LOODUSLIKUD%20KIUD..pdf 

    http://263836.edicypages.com/et 

http://www.kanut.ee/koolitus/2010/Mis%20on%20tehiskiud%20I%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf 

 http://ekool.tktk.ee/failid/O/objekt/10/vaarisvillad/index.html 

 http://www.kanut.ee/koolitus/2010/Mis%20on%20tehiskiud%20I%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf 

 http://www.qualitex.ee/new/special-products?lang=vi 

 http://www.eurotekstiil.ee/85est.html 

http://www.e-
ope.ee/_download/euni_repository/file/269/9.KOKKUV%C3%95TTED%20ERINEVATEST%20KANGASTEST.pdf 

 http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nano-brochure/nanotechnologie_bat_et.pdf  

 http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/tekstiilid/?Tekstiilid:Tekstiilide_hooldusm%E4rgid%26nbsp%3B  

 http://eprints.tktk.ee/264/2/oo1/viimistluste_liigitus.html 

 http://eprints.tktk.ee/265/2/kangaste2/funktsionaalsed_viimistlused.html 

 http://ekool.tktk.ee/failid/O/objekt/10/konstr_alus/alused2e/rivastele_esitatavad_nuded.html 

 Boncamer. I. Tekstiilkiud. Käsiraamat. Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit 

 J. Riives, K. Tihase Joonestamine Tallinn 1983 

 M. Matiisen Lapitöö eesti kodus Tallinn 2008 

 The Singer Company Lapitööde tehnikad ja õmblemine Moskva 1997 

 The Singer Company 101 õmblemise saladust 1997   

 Matiisen, M. Lapitöö eesti kodus. Varrak 2008,  

 Oro, E., Saarsoo, G. A. Lapitööd, Avita 2004  

http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppekava/Omblusseadmed.pdf
http://www.brother-ism.com/en/products/industrial-sewing-machines.html
http://www.brother-ism.com/en/products/industrial-sewing-machines.html
https://www.universalsewing.com/tek9.asp?pg=needles_groz_beckert
http://www.schmetzneedles.com/#sthash.hlq0jTeV.dpbs
http://www.kansai-special.com/english/prod/prod_info.html
https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=6175
http://www.tthk.ee/e_thk/Luuletest/test_mblustehnoloogia_aluspe_ii.html
http://ekool.tktk.ee/failid/O/objekt/11/tekstiil/ldandmed_tekstiilkiududest.html
http://www.hot.ee/looduskiud/
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/269/5.1.TEKSTIILKIUDUDE%20KIRJELDUSED%20LOODUSLIKUD%20KIUD..pdf
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/269/5.1.TEKSTIILKIUDUDE%20KIRJELDUSED%20LOODUSLIKUD%20KIUD..pdf
http://263836.edicypages.com/et
http://www.kanut.ee/koolitus/2010/Mis%20on%20tehiskiud%20I%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
http://ekool.tktk.ee/failid/O/objekt/10/vaarisvillad/index.html
http://www.kanut.ee/koolitus/2010/Mis%20on%20tehiskiud%20I%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf
http://www.qualitex.ee/new/special-products?lang=vi
http://www.eurotekstiil.ee/85est.html
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/269/9.KOKKUV%C3%95TTED%20ERINEVATEST%20KANGASTEST.pdf
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/269/9.KOKKUV%C3%95TTED%20ERINEVATEST%20KANGASTEST.pdf
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nano-brochure/nanotechnologie_bat_et.pdf
http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/tekstiilid/?Tekstiilid:Tekstiilide_hooldusm%E4rgid%26nbsp%3B
http://eprints.tktk.ee/264/2/oo1/viimistluste_liigitus.html
http://eprints.tktk.ee/265/2/kangaste2/funktsionaalsed_viimistlused.html
http://ekool.tktk.ee/failid/O/objekt/10/konstr_alus/alused2e/rivastele_esitatavad_nuded.html
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 Guerrier, K. Lapitöö ja teppimistehnikate entsüklopeedia. Sinisukk 2002 

 Arbuthnott, V., Abbott, G. Õmmeldud kodutekstiilid. Varrak 2013 

 Knight, L. Õmblemise piibel. Sinisukk 2009 

 Guegano, G, Laine, L. Õmblemine. Sinisukk 2002 

 A. Tervenen Kangad Argo 2006 

 M. Clayton Õmblemine Varrak 2009 

 

Mooduli nr 4 

Mooduli nimetus TOOTESÕLMEDE ÕMBLEMINE  

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö  
(EKAP/ tundides) 

sh praktika  
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö  
(EKAP/ tundides) 

11EKAP/286t 65t 189t - 32t 

Õpetajad A. Brük; S. Jõesar; Ü. Link; A. Sokolova; A-L. Treial; I. Merendi; M. Ints; D. Piirsalu 

Nõuded mooduli alustamiseks Sissejuhatus õpingutesse, õmblustehnoloogia alusõpe 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane õmbleb ja viimistleb erinevaid kergete rõivaste tootesõlmi, järgib tehnoloogiat ja 
kvaliteedinõudeid 

Õpiväljundid Hinde- ja hindamiskriteeriumid  

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 

1. koostab kergete rõivaste 

tootesõlmede õmblemiseks 

tehnoloogilise töötlemise järjestused  

 

 nimetab näidiste põhjal rõivatoodete tootesõlmede nimetused ja detailid, kasutab erialast sõnavara  

 selgitab tehnoloogilise kaardi alusel selle koostamise põhimõtteid ja vajadust 

 koostab näidise põhjal tootesõlme õmblemise tehnoloogilise järjestuse ja vormistab selle paberkandjal, kasutab 
erialast sõnavara 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (12t) sh  iseseisev töö(2t) 

Rõivatoodete väikedetailid nende kasutusvaldkond. Tootesõlme mõiste, tootesõlmede nimetused, erialaline 
sõnavara. Tehnoloogilise järjestuse koostamise alused, skeemid. Tehnoloogiliste skeemide kasutamine. Mõõtsuhted. 
(5t) 
Praktiline töö - tootesõlmede näidiste alusel detailide nimetamine ja tehnoloogilise töötlemise järjestuse koostamine 
(5t) 
Iseseisev töö: Koostada juhendi alusel õpimapp „Tootesõlmed“  

1. töö -  koostada juhendi alusel rõivatoote tegumoe alusel kokkuvõte: nimetada rõivatoote tootesõlmed (2t). 
Hindamine- mitteeristav 
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2. tunneb ja eristab kergete rõivaste 
valmistamiseks kasutatavaid tekstiil-, 
abimaterjale ja nende kasutusvaldkonda 
ning omavahelisest sobivusest, hooldus-
ja viimistlusnõudeid.  

 nimetab ülesande alusel kergete rõivaste kangaste liike, kasutusvaldkondi 

 nimetab ülesande alusel kergete rõivaste vahematerjalide liike, kasutades erialast sõnavara 

 valib kanga näidise alusel sobiva vahematerjali, põhjendab valikut 

 selgitab tekstiilmaterjali näidiste põhjal aurutriikraua temperatuuri auru tugevuse valikut  

 selgitab toote materjalist ja hooldusmärgistusest tulenevaid kasutuse ja hooldusnõudeid 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (24t) sh  iseseisev töö (4t) 

Kergete rõivaste kangad, omadused ja liigitused. Vahematerjalid nende töötlusmeetodid ja kasutusvaldkonnad. 
Tekstiilivead. Kergete rõivaste kangaste hooldus- ja viimistlusnõuded.(20t) 
Hinnatav ülesanne – teeb juhendi alusel põhimaterjalist ja tootesõlmest lähtuvad ettevalmistustööd valikuliste 
tootesõlmede õmblemiseks (põhi-, abimaterjalide, furnituuri, niidi, nõela valik), põhjendab valikuid (õpiväljund 1,2) 
Iseseisev töö  – täiendada õpimappi „Tootesõlmed“  

2. töö - koostada juhendi alusel erineva struktuuritüübiga kergete rõivaste kangaste näidistest ja vahematerjalidest 
kogum, kirjeldada kasutusvaldkondi ja omavahelist sobivust (4t). Hindamine - mitteeristav 

3. seab töökorda ja töötab 
spetsiaalõmblusseadmetel, järgides 
tööohutusnõudeid.  
 

 selgitab juhendi põhjal nööpaugu-, nööbi-, riili-, salapisteõmblusmasina ja termopressi tööpõhimõtteid, 
kasutusvaldkondi ja tööohutusnõudeid, toob näiteid 

 seab vastavalt kasutusjuhendile õmblusseadmed töökorda  

 demonstreerib ülesande alusel erinevatel õmblusseadmetel töötamist, programmide kasutamist, järgides 
tööohutusnõudeid  

 selgitab näidise põhjal defektsete õmbluste tekkimise põhjuseid ja kõrvaldamise võimalusi  

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 

tundides) (19t) sh iseseisev töö (4t) 

Nööpaugumasina niidistamine ja nööpaugu pikkus. Nööpaugumasina kasutamine. Nööbiõmblemisemasin. 
Riiliõmblusmasin. Salapisteõmblusmasin. Termopressi töö, reguleerimine ja kasutamine. Tööohutus seadmete 
kasutamisel. (5t)  
Praktiline töö - Tööproovide õmblemine erinevatel seadmetel ja erinevate dubleerimise materjalide kinnitamine 
(kanga dubleerimine, riilide ja nööpaukude, nööpide õmblemine (10t) 
Hinnatav ülesanne – juhendi alusel spetsiaalõmblusseadmete töökorda seadmine ja proovitöö teostamine.  
Iseseisev töö – täiendada õpimappi „Tootesõlmed“ 

3.töö – vormindada õpimappi termopressil tugevdatud detailide näidised (2t). Hindamine – mitteeristav 
4.töö - vormindada õpimappi õmbluste näidised (2t). Hindamine - mitteeristav 
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4. lõikab välja erinevate tootesõlmede 
detailid lõigete alusel, õmbleb ja 
viimistleb järgides tehnoloogilise 
töötlemise järjestust või näidist ning 
ajakava. 
 
 
Kokku:  
tehnoloogia, lõikeõpetus 45t + 4t 
iseseisev töö 
materjaliõpetus 20t + iseseisev 4t 
seadmed+ praktiline töö 189t + 
iseseisev töö 24t 

 valib ülesande alusel õmblusniidi, õmblusmasinanõela, furnituuri ja vahematerjali, põhjendab valikuid 

 seab vastavalt kasutusjuhendile õmblusseadmed töökorda  

 nimetab ülesande alusel juurdelõikusseadmete liike, kasutades erialast sõnavara 

 paigutab juhendi põhjal tootesõlme lõiked kangale, selgitab juurdelõikuse põhimõtteid, kasutab erialast sõnavara 

 lõikab, õmbleb ja viimistleb juhendi alusel erinevaid väikedetaile, tootesõlmi kasutades, kaunistuselemente, 
efektiivseid töövõtteid ning täidab tööohutuse- ja kvaliteedinõudeid, ajakava 

 selgitab oma töö põhjal kasutatud töövõtteid ja töövahendeid 

 võrdleb enda tööd näidise või tehnoloogilise kaardi nõuetega, annab hinnangu oma töö kvaliteedile 

 selgitab oma töö põhjal tootesõlme õmblemisel tekkinud õmblusvigade põhjuseid ja vea mõju järgnevatele 
töölõikudele, tuues näiteid  

Hinnatav ülesanne 1 – teooriatest valikvastustega – 1t 

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 

Sooritab teooriatesti, positiivseid 
vastuseid 50% - 70% 

Sooritab teooriatesti, positiivseid 
vastuseid 71% - 85% 

Sooritab teooriatesti, positiivseid vastuseid 
86% - 100% 

Hinnatav ülesanne 2 – praktiline töö – 6t 

Õmmelda juhendi ja näidise põhjal kaks valikulist tootesõlme: 

 tutvub tööjuhendi ja näidisega 

 tutvub tootesõlme detailidega, kontrollib detailid ja kokkupaneku märgid 

 seab töökorda ja kontrollib õmblusmasina piste pikkust ja kvaliteeti 

 õmbleb ja viimistleb tootesõlme vastavalt kvaliteedi ja ajakava nõuetele 

 annab hinnangu oma tööle 

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 

 Seab töökorda õmblusseadmed 
tehnoloogilise kaardi nõuetest 
lähtuvalt  

 Õmbleb ja viimistleb 
tootesõlmed vastavalt juhendile, 
kvaliteedinõuetele ja ajanormile. 

 Annab hinnangu oma tööle 
näidisest lähtuvalt. 

 
 

 Seab töökorda õmblusseadmed 
tehnoloogilisest kaardi nõuetest 
lähtuvalt 

 Õmbleb ja viimistleb tootesõlme 
vastavalt juhendile, 
kvaliteedinõuetele ja ajanormile 

 Annab hinnangu oma tööle 
näidisest lähtuvalt. 

 Annab hinnangu kasutatud  
töövõtetele 

 Seab töökorda õmblusseadmed 
tehnoloogilisest kaardi nõuetest 
lähtuvalt 

 Õmbleb ja viimistleb tootesõlme 
vastavalt juhendile, kvaliteedinõuetele 
ja ajanormile 

 Annab hinnangu oma tööle näidisest 
lähtuvalt 

 Annab hinnangu kasutatud  
töövõtetele 
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 Analüüsib tööprotsessi efektiivsuse 
tõstmise võimalusi 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 

tundides) (206t) sh iseseisev töö (20t) 

Lõikeõpetus: Lõige, lekaal. Tootesõlmede lõiked/lekaalid. Lõigete ja lekaalide kangale paigutamine ja juurdelõikuse 
põhimõtted. Juurdelõikusseadmed ja - töövahendid. Juurdelõikusega seonduv erialane sõnavara. (5t) 
Tehnoloogia: Lõhikud (v-ga töödeldud õmbluse vaheline ja kaetud lõhik. Kinnised (sisselõikeline, liistuga, salakinnis), 
voodriga seeliku ja pükste kinnised (kaetud lukuga ja peitlukuga + vööjoone töötlemine värvliga ja kandiga) Kraede 
töötlemine ja ühendamine kaelakaarele (kannaga; kaunistuselemendiga lamanduvakrae, reväärkrae). Varrukasuu 
töötlemine (liistuga, kandiga lõhikuga + mansetid/kätised nende ühendamine varrukaga. Taskute töötlemine 
(õmblusesse töödeldud, kaldu küljetasku ja „teksatasku“, sisselõikelised taskud (kantidega sh pükste tasku, klapiga, 
liistuga, klapi ja kantidega).(30t) 
Praktiline töö – tehnoloogilise dokumentatsiooni alusel tootesõlmede detailide lõigete valmistamine, kangale 
paigutamine, vastasmärkide ja õmblusvarude märkimine, detailide juurdelõikamine. Seadmete töökorda seadmine. 
Erinevate kergete rõivaste väikedetailide ja tootesõlmede õmblemine. Hinnatavad ülesanded. (171t) 
Iseseisev töö – täiendada õpimappi „Tootesõlmed“ : 
5. töö - vormindada õpimappi erinevate tootesõlmede näidised (6t). Hindamine- mitteeristav 
6. töö – vormindada õpimappi hinnatava ülesande kaks näidist ja oma töö hinnanguga (2t) Hindamine - mitteeristav  
7. töö –juhendi alusel koostatud õpimapi „ Tootesõlmed“ vormistamine ja esitlemine (10t) Hindamine - mitteeristav 

5. hoiab puhtana enda töökoha, töö 
lõppedes korrastab töökoha ja puhastab 
spetsiaalõmblusseadmeid 

 demonstreerib juhendi põhjal spetsiaalõmblusmasinate puhastamist seest ja väljast, selgitab õmblusmasina 
korrashoiu vajadust  

 demonstreerib juhendi põhjal termopressi ja aurutriikraua hooldust ja selgitab hooldamise vajadust  

 selgitab töökoha korrashoiu vajadust ja demonstreerib töökoha korrastamist 

Teemad, alateemad Teemad, alateemad 
(arvestuslik maht tundides) (5t) sh 
iseseisev töö (2t) 

Praktiline töö - Õmblusseadmete puhastamine ja hooldamine (nööpaugumasin, riiliõmblusmasin, 
salapisteõmblusmasin, käsitsipistemasin, kattemasin) Töökoha korrashoid. Triikimiskoha ja termopressi korrashoid 
(3t) 
Iseseisev töö: meeskonna tööna igapäevane õmblusseadmed puhastamine, praktika tööruumi õppetöökoja 
korrastamine (2t) Hindamine- mitteeristav 

Õppemeetodid 1õv – loeng, näidiste demonstratsioon, arutelu, praktiline töö, iseseisev töö 
2õv – loeng, näidiste demonstratsioon, arutelu, praktiline töö 
3õv – loeng, arutelu, näidiste demonstratsioon, iseseisev töö 
4õv – loeng, arutelu, näidiste demonstratsioon, praktiline töö, iseseisev töö 
5õv – töövõtete demonstratsioon, praktiline töö, iseseisev töö 
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Mooduli hinde kujunemine 

(hindekriteeriumid, kokkuvõtva hinde 

kujunemine) 

Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud 
iseseisvatest töödest: 

 juhendi alusel õpimapi „Tootesõlmed“ koostamine ja täiendamine, töö 1 (õpiväljund 1) 

 juhendi alusel erineva struktuuritüübiga kergete rõivaste kangaste näidistest ja vahematerjalidest kogum, 
kirjeldada kasutusvaldkondi ja omavahelist sobivust töö 2 (õpiväljund 2) 

 õpimapi „Tootesõlmed“ täiendamine töö 3, 4, 5, 6, 7 (õpiväljund 4) 

 meeskonna tööna igapäevane õmblusseadmed puhastamine (õpiväljund 5) 
ja praktilistest töödest: 

 tootesõlmede näidiste alusel detailide nimetamine ja tehnoloogilise töötlemise järjestuse koostamine (õpiväljund 
1) 

 tehnoloogilise dokumentatsiooni alusel tootesõlmede detailide lõigete valmistamine, kangale paigutamine, 
vastasmärkide ja õmblusvarude märkimine, detailide juurdelõikamine (õpiväljund 2) 

 tööproovide õmblemine erinevatel seadmetel ja erinevate dubleermaterjalide kinnitamine (õpiväljund 3) 

 erinevate kergete rõivaste väikedetailide ja tootesõlmede õmblemine, hinnatavad ülesanded (õpiväljund 4) 

 õmblusseadmete puhastamine ja hooldamine (õpiväljund 5) 

sh hindamismeetodid Teoreetiliste teadmiste kontroll, kirjalikud tööd, praktiliste tööde esitlemine, hinnatavad ülesanded, töötulemuste 
analüüs 

Õppematerjalid https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=1246 
Õmblusettevõtete tehnoloogilised kaardid. 
Kutseeksami valikülesannete tehnoloogilised kaardid 
SUURI OMPELUKIRJA   Ompele ja säästä  1977 Oy Valitut Palat- Reader“s Digest Ab 
Ladonta Ojanen Oy , Helsinki 
Eesti NSV Teenindusministeerium. (1983). Naiste kergete rõivaste tehnoloogia. Tallinn 
Grünthal, A. (2007). Taskud. Tallinn: Kirjastus Ilo        
Kivilo, L. (1986). Õmblemine. Tallinn: Valgus                                                                                                                                               
Pink, A. (2003). Õmblemine. Saara Kirjastus                                                                                                                                                                        
Reader’s Digest Ab Ladonta Ojanen Oy. (1977). Suuri Ompelukirja. Ompele ja säästa. Helsinki 
Sokk, K., Soone, O. (1982). Õmble ise. Tallinn: Valgus                                                                                                                                                                 
Труханова, А.Т. (1984).Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одежды. Москва 
Щищова, В.А., Виданова, Р. И., Першина, Л.Ф., Петрова, С. В. (1985). Технология швейного производства. 
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Mooduli nr 5 

Mooduli nimetus TÖÖKORRALDUSE ALUSED  

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö  
       (EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö  
(EKAP/ tundides) 

sh praktika  
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö  
(EKAP/ tundides) 

1 EKAP/26t 18t 5t - 3t 

Õpetajad K. Kuiv; A-L. Treial; 

Nõuded mooduli alustamiseks Sissejuhatus õpingutesse, õmblustehnoloogia alusõpe, tootesõlmede õmblemine 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab ettevõtte tööprotsessi korraldamise, normeerimise ja kvaliteedi tagamise 
põhimõtteid ning töötasu arvestamise aluseid 

Õpiväljundid Hinde- ja hindamiskriteeriumid  

Arvestatud Hea Väga hea 

1. mõistab kvaliteedi olemust, 
õmblusvigade mõju toote kvaliteedile 
ning teostab kvaliteedi kontrolli 
kasutades sobivaid meetodeid 

 nimetab vähemalt neli kvaliteedi kontrollimise etappi 

 selgitab ja demonstreerib ülesandest lähtuvalt tootel erinevaid kvaliteedikontrolli meetodeid  

 selgitab kvaliteedi kontrollimisel ilmnenud õmblusvigade mõju järgnevale töölõigule 

 leiab ülesande alusel võimalusi tekkinud õmblus- ja konstrueerimisvigade kõrvaldamiseks 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (8t) sh iseseisev töö (1t) 

Kvaliteedi mõiste. Kvaliteedi kontroll ja meetodid. Kvaliteedi kontrollimise vajadus. Õmblus- ja konstrueerimisvigade 
tüübid ja nende kõrvaldamise võimalused. Tööprotsessis vigadest teavitamine. Õmblusvigade mõjud järgnevatele 
töölõikudele. (4t)  
Praktiline töö – õmblus- ja konstrueerimisvigade leidmine ja vea mõju selgitamine järgneva töölõigu suhtes, 
parandamise võimaluste hindamine (3t) 
Iseseisev töö: Juhendist lähtuvalt teostada rõivatoote kvaliteedikontroll, vormistada aruanne. (1t). Hindamine - 
mitteeristav 

2. mõistab õmblusettevõtte 
töökorralduse põhimõtteid ja 
töökoha ergonoomia ja töövõime 
taastamise harjutusi, ohutusnõuete 
tähtsust ning tootmisprotsessi 
tervikuna 

 

 kirjeldab vähemalt kolme erinevat tootmisprotsessi liiki 

 kirjeldab ettevõtte struktuuri alusel ettevõtte organisatsioonilist ülesehitust, osakondi, nende järgnevust ja 
omavahelist seost tööprotsessis  

 selgitab töösisekorraeeskirja alusel, töökorraldusreeglite, töö- ja puhkeaja režiimi tähtsust töö korraldamisel 

 selgitab tööülesande alusel töö planeerimise vajadust 

 kirjeldab tööülesandest lähtuvalt peamisi ergonoomilisi probleeme töökohtadel ning harjutuste vajadust 
igapäevases töös 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (11t) sh iseseisev töö (2t) 

Tootmisprotsessi liigid. Töökorralduse reeglid. Töö- ja puhkeaja režiimi tähtsus. Töö planeerimine. Töökoha 
korraldamine. Töökoha ergonoomia. Efektiivsed töövõtted. Ergonoomilised probleemid töökohtadel. (9t) 
Hinnatav ülesanne: koostada tööülesande alusel töökohaplaan tootesõlme efektiivsete töövõtetega õmblemiseks  
Iseseisev töö – koostab ülesandest lähtuvalt ettevõtte struktuuri ja kirjeldab töötajate tööülesandeid (2t)  
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3. teab õmblustöö normeerimise 
aluseid ja töö tasustamise tingimusi 

 selgitab tööülesandest lähtuvalt töökoha korraldamise põhimõtteid ja õmbleja töö normeerimise aluseid 

 nimetab vähemalt kolm erinevat töö tasustamise süsteemi 

 kirjeldab tööülesandest lähtuvalt efektiivseid töövõtteid ja demonstreerib nende kasutamist  

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (7t) sh iseseisev töö  

Tootmisprotsessi liigid. Töökorraldusreeglid. Töö- ja puhkeaja režiimi tähtsus. Töö planeerimine. Töökoha 
korraldamine. Töö tasustamise tingimused. Töö aeg .Töö normeerimine. (5t) 
Praktiline töö – ülesande alusel normeeritud ja ajatöölise töötasude arvutamine (2t)  

sh praktika Praktika puudub 

Õppemeetodid 1õv – loeng, arutelu, töövõtete demonstratsioon, iseseisev töö 
2õv – loeng, näidiste demonstratsioon, arutelu, iseseisev töö 
3õv – arutelu, diskussioon, praktiline töö, iseseisev töö 

Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud 
iseseisvatest töödest: 

 rõivatoote kvaliteedikontroll, aruande vormistamine (õpiväljund 1) 

 ülesande alusel töötasu arvutamine (õpiväljund 3) 

 ettevõtte struktuur ja töötajate tööülesanded (õpiväljund 3) 
ja praktilistest töödest 

 õmblusvigade leidmine ja vea mõju selgitamine ,parandamise võimaluste hindamine (õpiväljund 2) 

 tööjaotuse ja ajanormi koostamine sõltuvalt tootmisprotsessi liigist (õpiväljund 3) 

 ülesande alusel protsessi takti arvutamine, ülesande alusel normeeritud ja ajatöölise töötasude arvutamine 
(õpiväljund 3)  

 töökoha korraldamine, tooli, kohtvalgustuse seadmine, võimlemisharjutused töökohal (õpiväljund 5) 

sh hindamismeetodid kirjalikud tööd, praktiliste tööde esitlemine, hinnatavad ülesanded 

Õppematerjalid Tootmise korraldamine J. Riives ja J. Lavin, Tallinn 2014 
Kvaliteedijuhtimine õmblusettevõttes  http://www.textile.ee/et/sektorist/muud-materjalid 
http://www.rajaleidja.ee/public/Soovituslik_tookorralduse_reeglite_naidis_l6put882010.pdf 
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.
hro.ee%2Fpublic%2Fkodulehe_pildid%2Ftoo_analuus_2010%2FTOO_JA_PALGAKORRALDUS%2FLoeng_3.ppt&ei=D95
v 
http://www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/tookohal/tervise-edendamine-tookohal/tookoha-tervisedenduse-
koolitused/ergonoomia-tookohal 
http://www.tooelu.ee/et/Tookeskkond/ohutegurid/ergonoomia 

 

http://www.textile.ee/et/sektorist/muud-materjalid
http://www.rajaleidja.ee/public/Soovituslik_tookorralduse_reeglite_naidis_l6put882010.pdf
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hro.ee%2Fpublic%2Fkodulehe_pildid%2Ftoo_analuus_2010%2FTOO_JA_PALGAKORRALDUS%2FLoeng_3.ppt&ei=D95v
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hro.ee%2Fpublic%2Fkodulehe_pildid%2Ftoo_analuus_2010%2FTOO_JA_PALGAKORRALDUS%2FLoeng_3.ppt&ei=D95v
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.hro.ee%2Fpublic%2Fkodulehe_pildid%2Ftoo_analuus_2010%2FTOO_JA_PALGAKORRALDUS%2FLoeng_3.ppt&ei=D95v
http://www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/tookohal/tervise-edendamine-tookohal/tookoha-tervisedenduse-koolitused/ergonoomia-tookohal
http://www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/tookohal/tervise-edendamine-tookohal/tookoha-tervisedenduse-koolitused/ergonoomia-tookohal
http://www.tooelu.ee/et/Tookeskkond/ohutegurid/ergonoomia
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Mooduli nr 6 

Mooduli nimetus KERGETE RÕIVASTE ÕMBLEMINE INDIVIDUAALTÖÖNA 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö  
       (EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö  
(EKAP/ tundides) 

sh praktika  
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö  
(EKAP/ tundides) 

34EKAP/884t 245t 558t - 81t 

Õpetajad A. Brük; M. Ints; A-L Treial; S. Jõesar; Ü. Link; A. Sokolova; D. Piirsalu; M. Piibar; T. Jõhve; T. Tolli  

Nõuded mooduli alustamiseks õmblustehnoloogia alusõpe, tootesõlmede õmblemine, töökorralduse alused 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane soovitab kliendi soovist lähtuvaid kergete rõivaste tegumoode, kavandab ja 
valmistab erinevaid naiste kergeid rõivaid. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid  

Arvestatud Hea Väga hea 

1. omab ülevaadet moekunsti ja 
rõivastumise ajaloolisest kujunemisest 
ning erinevatest rõivastumise stiilidest  
 

 nimetab juhendi alusel moekunsti arenguperioodid  

 nimetab ja kirjeldab juhendi alusel 19-21. sajandi rõivastumise stiile, toob näiteid iseloomulikest rõivastest 

 kirjeldab juhendi alusel Eesti rahvarõivaste kandmise võimalusi tänapäeval  

 nimetab juhendi alusel vähemalt kolm tuntumat kõrgmoe rajajat, kirjeldab tema loomingut 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (36t) sh iseseisev töö 
(6t) 

Moekunsti kujunemine. Eesti moekunsti kujunemine Kõrgmoe rajajad ja moemajad. Ajalugu- 19-21. sajandi rõivastuse 
kujunemise perioodid. Tuntud moeloojad 20.- 21.sajandil. Eesti rahvarõivad.(30t) 
Iseseisev töö – koostada juhendi alusel ülevaade tuntud moelooja loomingust, koostada esitlus. (3t) 
Iseseisev töö – koostada juhendi alusel oma kodukoha rahvarõivaste ainetel kollaaž (3t) 

2. koostab naiste garderoobi lähtudes 
figuuritüübist, riietumisstiilist ja 
etiketist, kasutab moealast sõnavara 
 

 selgitab vähemalt viie naiste rõivastega seonduvat moeterminit, toob näiteid 

 nimetab riietumisstiilid ja kirjeldab neid läbi kolme rõivaeseme 

 kirjeldab ülesandest lähtuvalt naise figuuritüüpi ja soovitab kangaid, kanga mustreid, lõiked, rõivaid, 
rõivalisandeid, põhjendab soovitusi 

 koostab tööülesandest lähtuvalt naiste garderoobi, selgitab rõivaste ja värvide kombineerimise võimalusi, lisades 
sobivaid lisandeid, põhjendab valikuid 

    joonistab moekirjelduse alusel erinevaid naiste kergeid rõivaid baasfiguurile 

 joonistab tööülesandest lähtuvalt detailse moejoonise eest ja tagant vaates 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (65t) sh iseseisev töö (5t) 

Värvusõpetus ja moejoonistamine - figuuri joonistamine. Rõivaste joonistamine. Eskiisjoonistamine. Värvide liigitus. 
Värvide omadused. Värviring. Värvide mõju ja sobitamine riietuses. Erinevad värvikombinatsioonid ja 
värvilahendused. (15t)  
Praktiline töö – Värviring ja värvide segamine, figuuril rõivaste ja rõivadetailide joonistamine (kanga faktuur, mustrid, 
lõiked, pikkused (5t) 
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Stiiliõpetus - Kaasaegsed moesuunad. Moeterminid. Riietumise stiilid. Autorikaitse ja tarbijakaitse. Naiste 
figuuritüübid. Keha mõõtude suhted. Figuuritüübile soovitatavad rõivad, rõivalisandid, kangad, kanga mustrid, lõiked, 
rõivaste pikkused, värvid.(40t) 
Hinnatav ülesanne - koostab tööülesandest lähtuvalt naise garderoobi, joonistab rõivaste tegumoed, lisades sobivaid 
kanga- ja värvinäidiseid ning rõivalisandeid, selgitab ja põhjendab rõivaste ja värvide kombineerimise võimalusi. 
Iseseisev töö – koostada juhendi alusel kliendile vabaaja rõivastuse garderoob (5t) Hindamine - mitteeristav 

3. joonistab moejoonise, võtab mõõdud 
ja konstrueerib kergete rõivaste 
põhilõiked järgides konstrueerimise 
põhimõtteid ja modelleerib  lõiked 
tegumoest lähtuvalt 
 

 joonistab tegumoe eest ja tagant vaates rõiva kirjelduse alusel 

 nimetab erinevate toodete lõigete konstrueerimiseks vajalikud mõõdud ja lühendid 

 võtab juhendi alusel kliendilt seeliku, pükste, pluusi, vesti, kleidi, jaki konstrueerimiseks vajalikud mõõdud, kasutab 
mõõtude märkimiseks lühendeid, arvutab vajalikud mõõdud 

 konstrueerib juhendi alusel seeliku, pükste, pluusi, vesti, kleidi, jaki lõike, selgitab lõike kontrollimise võtteid 

 selgitab põhilõike muutmise vajadust, toob välja põhilõike ja tegumoe erinevused 

 modelleerib juhendi ja tegumoe alusel pluusi lõikele vesti tegumoe 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (94t) sh iseseisev töö (4t) 

Lõikeõpetus - Seeliku, pükste, pluusi, vesti, kleidi, jaki konstrueerimiseks vajalikud mõõdud, lisad. Kliendi mõõtmine. 
Seeliku, pükste, pluusi, vesti,  kleidi, jaki põhilõike konstrueerimine. Seeliku, pükste, pluusi, vesti, kleidi, jaki põhilõike 
modelleerimine tegumoele vastavaks. Lõigete kangale paigutamise ja juurdelõikamise põhimõtteid, materjalide kulu 
arvestamine (90t) 
Iseseisev töö – modelleerida juhendi ja tegumoe alusel kerge rõiva lõige, koostada detailide loetelu tabel (4t) 
Hindamine- mitteeristav  

4. koostab kergete rõivaste tegumoest 

lähtuva tehnoloogilise töötlemise 

järjestuse lähtudes kergete rõivaste 

õmblemise erinevatest tehnoloogiatest  

 

 nimetab tööülesandest lähtuvalt rõivatoote detailid, lisatavad õmblusvarud ja vastasmärgid, selgitab õmblusvarude 
ja vastasmärkide vajadust 

  arvestab tööülesandest lähtuvalt kerge rõiva õmblemiseks vajamineva kanga koguse 

  koostab tööülesandest lähtuvalt kergete rõivaste õmblemise tehnoloogilise töötlemise järjekorra, kasutab 
tehnoloogilisi skeeme, selgitab kvaliteedinõudeid, kasutab erialalist keelt 

Hinnatav ülesanne -  koostab juhendi ja ülesande alusel kerge rõiva õmblemise tehnoloogilise töötlemise järjestuse, 
valib sobiva kanga, abimaterjalid, niidi ja furnituuri, põhjendab valikuid, kasutab erialalist  keelt 

Rahuldav Hea Väga hea 

 koostab juhendmaterjalide abil 
tööülesandest lähtuvalt 
tehnoloogilise töötlemise 
järjestuse, kasutab skeeme 
osaliselt 

 koostab tööülesandest lähtuvalt 
tehnoloogilise töötlemise 
järjestuse, kasutab tehnoloogilisi 
skeeme 

 selgitab õmblemise 
kvaliteedinõudeid ning 

 koostab tööülesandest lähtuvalt 
tehnoloogilise töötlemise järjestuse, 
kasutab tehnoloogilisi skeeme 

 selgitab õmblemise kvaliteedinõudeid, 
põhjendab tehnoloogia valikut ning 
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 selgitab õmblemise 
kvaliteedinõudeid ning 
abimaterjalide kasutamise 
vajadust  

 vormistab tehnoloogilise kaardi 
paberkandjal, kasutab töö 
koostamisel erialalist keelt 

 töö esitatud viivitusega 

abimaterjalide kasutamise 
vajadust ja põhjendab valiku 
põhimõtteid 

  vormistab tehnoloogilise kaardi 
paberkandjal kasutab korrektset 
erialalist keelt 

 töö on esitatud tähtaegselt 

abimaterjalide kasutamise vajadust, 
valiku põhimõtteid 

 soovitab alternatiivseid võimalusi 

 vormistab tehnoloogilise kaardi 
paberkandjal kasutab korrektset 
erialalist keelt 

 töö on esitatud tähtaegselt 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (78t) sh iseseisev töö(8 t) 

Tehnoloogia - seeliku, pükste, pluusi, kleidi, vesti, voodrita jaki tegumoed ja detailid. Lõigete kangale paigutamise, 
juurdelõikamise põhimõtted. Seeliku, pükste, pluusi, kleidi, vesti, voodrita jaki detailide õmblusvarud, 
juurdelõikamine. Vahe- ja abimaterjalide juurdelõikamise põhimõtted. Seeliku, pükste, pluusi, kleidi, vesti, voodrita 
jaki õmblemise tehnoloogilise töötlemise järjestus e kergete rõivaste tootesõlmede omavaheline ühendamine 
(mooduli tootesõlmede õmblemine põhjal). Rõivaste valmistamine proovideks. Rõivaste õmblemise erinevad 
tehnoloogiad Kvaliteedinõuded rõivaste valmistamisel. Rõivaste lõppviimistlus. 
Praktiline töö - Seeliku, pükste, pluusi, kleidi, vesti, voodrita jaki õmblemise tehnoloogilise järjestuse koostamine, 1:4 
lõigete paigutamine kangale, õmblusvarude lisamine. (70t)  
Iseseisev töö - Koostada ja vormistada juhendi alusel lõigete paigutus kangale, arvutada vajalikud materjalide, 
abimaterjalide, furnituuri kogused (4t) Hindamine - mitteeristav 
Iseseisev töö – Kohandada juhendi alusel pluusipõhilõige enda mõõtudele vastavaks (4t)  

5. 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 

 paigutab juhendi alusel lõiked kangale, lõikab põhi-, väike- ja voodridetailid, järgib juurdelõikamisel 
tööohutusnõudeid 

 selgitab juhendi alusel proovi tegemise põhimõtteid, demonstreerib juhendi alusel prooviparanduste ülekandmist 
detailidel 

 lõikab, õmbleb ja viimistleb juhendi põhjal efektiivsete töövõtetega erinevaid kergeid rõivaid, järgides õmblemisel 
tööohutuse nõudeid, kvaliteedinõudeid ja ajakava 

 pakib rõivatooted vastavalt rõivaste pakkimise juhendile 

 analüüsib juhendaja abiga arendamist vajavaid erialaseid oskusi ja toimetulekut mitmekesistes töösituatsioonides  

Rahuldav Hea Väga hea 

 paigutab juhendi alusel lõiked 
kangale ja lisab sobivad 
õmblusvarud 
 

 paigutab lõiked kangale ja 
lisab sobivad õmblusvarud, 
kasutab materjale võimalikult 
efektiivselt  

 paigutab lõiked kangale ja lisab sobivad 
õmblusvarud, kasutab materjale 
võimalikult efektiivselt   
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 lõikab juhendmaterjali alusel 
väikedetailid ja abimaterjalid 
 

 õmbleb, viimistleb 
juhendmaterjalide abil 
rõivatooteid, järgib koostatud 
tehnoloogilise töötlemise 
järjestust, täidab tööohutus-ja 
kvaliteedinõudeid 

 

 teeb juhendaja toel rõiva proove 
ja prooviparandusi 
 

 annab juhendaja toel hinnangu 
valminud toote istuvusele ja 
kvaliteedinõuete täitmisele 

 lõikab iseseisvalt väikedetailid 
ja abimaterjalid, kasutab 
materjale efektiivselt 

 õmbleb, viimistleb iseseisvalt 
rõivatooteid, järgib koostatud 
tehnoloogilise töötlemise 
järjestust, ajakava, kasutab 
efektiivseid töövõtteid, täidab 
tööohutus- ja 
kvaliteedinõudeid 

 teeb juhendi abil rõiva proove 
ja prooviparandusi 
 

 annab juhendi abil hinnangu 
valminud toote istuvusele ja 
kvaliteedinõuete täitmisele 

 lõikab iseseisvalt väikedetailid ja 
abimaterjalid, kasutab materjale 
efektiivselt 

 õmbleb ja viimistleb rõivatooteid, järgib 
koostatud tehnoloogilise töötlemise 
järjestust, ajakava, kasutab efektiivseid 
töövõtteid, täidab tööohutus-ja 
kvaliteedinõudeid ja ajakava, teeb 
ettepanekuid tööprotsessi 
kiirendamiseks ja parendamiseks. 

 teeb iseseisvalt rõiva proove ja 
prooviparandusi ning selgitab proovi 
muudatuste vajalikkust 

 annab juhendi abil hinnangu valminud 
toote istuvusele ja kvaliteedinõuete 
täitmisele ning analüüsib 
tööefektiivsuse tõstmise võimalusi 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (606t) sh iseseisev töö (58t) 

Prooviparandused nende ülekandmine detailidele. Rõivaste hooldustingimused. Istuvuse hindamine. Kvaliteedi 
kontroll. Rõivaste pakkimise võimalused ja kliendile väljastamine. 
Praktiline töö – seelik 70t, püksid 75t, pluus 90t, kleit 100t, vest 48t ja voodrita jakk 170t individuaaltööna 
õmblemine, proovimine, viimistlemine. (553t) 
Iseseisev töö – koostada juhendi alusel kergete rõivaste valmistamiseks vajalike materjalide ja hinna 
kulukalkulatsioon ning tehnoloogilise töötlemise järjestuse (52t) Hindamine – mitteeristav 
Iseseisev töö – koostada juhendi alusel kliendi soovist lähtuvalt vähemalt kaks soovituslikku rõivakomplekti, 
põhjendada valikuid (6t) Hindamine – mitteeristav 

sh praktika Praktika puudub 

Õppemeetodid 1õv – illustreeriv loeng, arutelu, iseseisev töö 
2õv – illustreeriv loeng, arutelu, näidiste demonstratsioon, praktiline töö, iseseisev töö 
3õv – loeng, arutelu, praktiline töö, iseseisev töö 
4õv – loeng, arutelu, praktiline töö, iseseisev töö 
5õv – arutelu, näidiste ja töövõtete demonstratsioon,  praktiline töö, iseseisev töö  
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Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, kokkuvõtva hinde 
kujunemine) 

Moodulit hinnatakse eristavalt. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud 
iseseisvatest töödest: 

 ülevaade tuntud moelooja loomingust ja esitlus (õpiväljund 1) 

 kollaaž kodukoha rahvarõivaste ainetel (õpiväljund 1) 

 kliendile vabaaja rõivastuse garderoobi koostamine (õpiväljund 2) 

 pluusi lõike konstrueerimine, detailide ja lõikeservade nimetamine (õpiväljund 3) 

 pükste lõigete paigutus kangale, vajaliku kanga, abimaterjalide koguse kulu ja hinna kalkuleerimine (õpiväljund 
4) 

 tellimustöö valmistamiseks vajalike materjalide ja hinna kulukalkulatsioon (õpiväljund 5) 
ja praktilistest töödest: 

 värviring ja värvide segamine, figuuril rõivaste ja rõivadetailide joonistamine (õpiväljund 2) 

 seeliku, pükste, pluusi, vesti, kleidi, jaki põhilõike konstrueerimine, lõigete kohandamine tegumoele vastavaks 
(õpiväljund 3) 

 seeliku, pükste, pluusi, kleidi, vesti, voodrita jaki õmblemise tehnoloogilise järjestuse koostamine, lõigete 
paigutamine kangale ja juurdelõikamine (õpiväljund 4) 

 seeliku, pükste, pluusi, kleidi, vesti ja voodrita jaki individuaaltööna õmblemine, proovimine, viimistlemine, 
pakkimine (õpiväljund 5) 

sh hindamismeetodid kirjalikud tööd, praktiliste tööde esitlemine, hinnatavad ülesanded 

Õppematerjalid Erialaline joonistamine https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=8014 
Technical drawing for fashion - B. Szkutnicka 
https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=9132 
http://www.rmp.ee/rutiinist-valja/huvitav-lugemine/13921?Print=1&popUp=1 
http://www.tlu.ee/~maria312/Moeajalugu.htm 
http://www.e-ope.khk.ee/ek/roivaajalugu/index.html 
http://www.lgblog.ee/kategooria/muu/stiil-ja-mood/page/2/ 
https://annaabi.ee/R%C3%B5iva-ajalugu-ty1720.html 
http://materjalid.tmk.edu.ee/lea_koldmets/Keha%20proportsioonid.pdf 
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=5313 
https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=1261 
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppe-
%20ja%20juhendmaterjalid/Roivaste_piltsonastik_2014_-_1_poole_uus.pdf 

https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=8014
https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=9132
http://www.rmp.ee/rutiinist-valja/huvitav-lugemine/13921?Print=1&popUp=1
http://www.tlu.ee/~maria312/Moeajalugu.htm
http://www.e-ope.khk.ee/ek/roivaajalugu/index.html
http://www.lgblog.ee/kategooria/muu/stiil-ja-mood/page/2/
http://materjalid.tmk.edu.ee/lea_koldmets/Keha%20proportsioonid.pdf
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=5313
https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=1261
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppe-%20ja%20juhendmaterjalid/Roivaste_piltsonastik_2014_-_1_poole_uus.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/%C3%95ppe-%20ja%20juhendmaterjalid/Roivaste_piltsonastik_2014_-_1_poole_uus.pdf
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http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/opime_ratsepaks.pdf  
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=1246 
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=1247 
https://moodle.hitsa.ee/enrol/index.php?id=1261 
https://moodle.hitsa.ee/enrol/index.php?id=785 
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=8013 
Rõivaste ajalugu - M. Tartarotti Riietumise peen kunst Odamees 2000 
Eest rahvariiete ajalugu I. Manninen Eesti Rahva Muuseum 2009 
V. Henderson; P.Henshow Enesekindlaks värvide abil Odamees 2006 
Vaatetusalan ammattiteknnkan käsikirja.   Hanna Ylonen, Rosa Häkkinen, kirjastus Otava  2005. 
Pukineiden kuosittelu  (Suomentanut – Saima – Liisa Laatunen. Kirjastus Otava 1993 
Kangas, S.-L., Lindfors, V., Rikkinen, I. (1980). Õmbleme seeliku. Tallinn: Valgus                                                                                                 
Kangas, S.-L., Lindfors, V., Rikkinen, I. (1989). Õmbleme pluusi. Tallinn: Valgus                                                                                                      
Kangas, S.-L., Lindfors, V., Rikkinen, I. (1993). Õmbleme püksid. Tallinn: Valgus                                                                                               
Orlova, R., Veenpere, M. (2011). Õpime rätsepaks. Tallinn                                                                                                                                       
Pink, A. (2003). Õmblemine. Saara Kirjastus                                                                                                                                                                                                                                        
Rajangu, M. (2003). Tüüpfiguuride mõõtude tabelid. Tallinna Kergetööstustehnikum: koostaja Rajangu, M                                              
Reader’s Digest Ab Ladonta Ojanen Oy. (1977). Suuri Ompelukirja. Ompele ja säästa. Helsinki                                                                            
Sokk, K., Soone, O. (1982). Õmble ise. Tallinn: Valgus                                                                                                                                                            
Труханова, А.Т. (1984).Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одежды. Москва 
Щищова, В.А., Виданова, Р. И., Першина, Л.Ф., Петрова, С. В. (1985). Технология швейного производства. 
Москва. 
Ell Gorelov, Elmi Kabanova, Kusta Rätsep - Naiste ja laste kergete rõivaste õmblemise tehnoloogia 
Karl Sokk, Viivi Toomel - Naiste- ja laste rõivaste konstrueerimine 
E. Gorelov, P. Hints, E. Kabanova, K. Rätsep, P. Viir - Naiste ja laste kergete rõivaste õmblemise tehnoloogia 
K.Gaarder; S-L Laatunen - Pukineiden kuosittelu Otavan 1995 

 

 

 

 

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/opime_ratsepaks.pdf
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=1246
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=1247
https://moodle.hitsa.ee/enrol/index.php?id=1261
https://moodle.hitsa.ee/enrol/index.php?id=785
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=8013
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Mooduli nr 7 

Mooduli nimetus KERGETE RÕIVASTE RÄTSEPA PRAKTILISED TÖÖD  

 Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö  
(EKAP/ tundides) 

sh praktika  
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö  
(EKAP/ tundides) 

11 EKAP/286t 2t 258t - 26t 

Õpetajad A. Brük; M. Ints; A. Sokolova; A-L Treial; S. Jõesar; Ü. Link;  D. Piirsalu; E. Kirotbek 

Nõuded mooduli alustamiseks õmblustehnoloogia alusõpe, tootesõlmede õmblemine, töökorralduse alused, õmbleja praktika, kergete rõivaste 
õmblemine individuaaltööna 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane  kavandab ja valmistab kergete rõivaste õmblemise tellimustöid, järgib 
kvaliteedinõudeid ja ajakava 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid   

1. kavandab kliendi soovist lähtuvalt 
erinevaid kergeid rõivaid, koostab 
maksumuse eelarvestuse ja 
valmistab rõivaid, järgib 
tehnoloogilise töötlemise järjestust, 
ajakava ning tööohutus- ja 
kvaliteedinõudeid. 
 

 

 selgitab moekirjelduse alusel kliendi soovi, kavandab vähemalt kaks tegumoodi, võtab mõõdud 

 tegumoest ja mõõtudest lähtuvalt konstrueerib ja modelleerib lõiked 

 arvutab tellimustöö eripärast lähtuvalt õmblemiseks vajamineva kanga koguse ja teenuse hinna, lähtudes 
töömahukusest 

 koostab tööülesandest lähtuvalt õmblemise tehnoloogilise töötlemise järjestuse, kasutab tehnoloogilisi skeeme, 
selgitab kvaliteedinõudeid, kasutab erialalist sõnavara 

 lõikab, õmbleb, viimistleb juhendi alusel kergeid rõivaid, järgib koostatud tehnoloogilise töötlemise järjestust ja 
ajakava 

 teeb juhendi alusel rõivaproove, kasutab sobivaid proovitehnikaid 

 valmistab toote ette üle andmiseks ja transportimiseks tellimustöö eripärast lähtuvalt 

 juhendab tellimustöö valmistamisel kaasõpilast oma oskuste piires 

 annab juhendi alusel hinnangu oma töö kvaliteedile, istuvusele, ajakava täitmisele ning toimetulekule 
klienditeeninduses 

Hinnatav ülesanne  

 õpilane suhtleb kliendiga, nõustab klienti tellimustöö vastuvõtmisel, vormistab tellimuse, valmistab proovidega 
individuaaltellimustöö, viimistleb, pakib ning annab valminud töö üle kliendile. 

Rahuldav Hea Väga hea 

 joonistab moejoonised 

 konstrueerib juhendmaterjali 
abil lõiked, modelleerib 
juhendamisel 

 soovitab ja joonistab vähemalt 
kaks tegumoodi 

  konstrueerib ja modelleerib 
juhendmaterjalide abil lõiked 

 soovitab ja joonistab vähemalt kolm 
tegumoodi 

  konstrueerib ja modelleerib iseseisvalt 
lõiked 
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  paigutab juhendi alusel detailid 
materjali säästvalt kangale ja 
teostab juurdelõikuse 

  teeb juhendaja abiga proove ja 
prooviparandusi 
 

 õmbleb ja viimistleb 
juhendmaterjalide abil, vähemalt 
kolm lihtsamalõikelisi kerget 
rõivast, järgib koostatud 
tehnoloogilise töötlemise 
järjestust, täidab 
tööohutusnõudeid 
 

  annab hinnangu töö 
kvaliteedile, istuvusele ja ajakava 
täitmisele ning toimetulekule 
klienditeeninduses 

 paigutab detailid materjali 
säästvalt kangale ja teostab 
juurdelõikuse 

 teeb juhendi abiga proove ja 
prooviparandusi 
 

 õmbleb ja viimistleb vähemalt 
kolm erineva keerukusega kerget 
rõivast, järgib koostatud 
tehnoloogilise töötlemise 
järjestust, täidab 
tööohutusnõudeid ja ajakava, 
kasutab efektiivseid töövõtteid 
 

  annab hinnangu töö 
kvaliteedile, istuvusele, ajakava 
täitmisele ning toimetulekule 
klienditeeninduses 

 paigutab detailid materjali säästvalt 
kangale ja teostab juurdelõikuse 

 lõikab detailid, teeb iseseisvalt proove ja 
prooviparandusi 
 

 õmbleb ja viimistleb iseseisvalt neli 
erineva keerukusega kerget rõivast, 
järgib koostatud tehnoloogilise 
töötlemise järjestust, täidab 
tööohutusnõudeid ja ajakava, kasutab 
efektiivseid töövõtteid 
 

  annab hinnangu töö kvaliteedile, 
istuvusele ja ajakava täitmisele ning 
toimetulekule klienditeeninduses 

  hindab tööprotsessi tulemuslikkust ja 
efektiivsuse tõstmise võimalusi. 

Teemad, alateemad ( arvestuslik maht 
tundides) (232t)sh iseseisev töö (12t) 

Praktiline töö – Tellimustöö õmblemine (seelikud, püksid, pluusid, kleidid, vestid, jakid)  
Proovid ja proovitehnikad. Tööprotsessi ja ajakava planeerimine. Parandustööd. Tellimuse vormistamine (220t)  
Iseseisev töö – Juhendi  alusel tellimustööst lähtuva tellimuse ja arve koostamine  (9t) Hindamine – mitteeristav  
Iseseisev töö - täidab praktika päevikut, kirjeldab tehtud teenustöid ja arvutab kulutatud aega (3t) Hindamine – 
mitteeristav 

2. teeb rõivaste parandustöid, järgib 
proovi märgistust ja ajakava. 

 valib parandustöö alusel sobiva tehnoloogia, õmblusniidi, õmblusmasinanõela, furnituuri ja vahematerjali, 
põhjendab valikuid 

 teeb parandustöö ning täidab tööohutuse- ja kvaliteedinõudeid, ajakava 

 selgitab oma töö põhjal kasutatud tehnoloogiat, töövõtteid ja töövahendeid 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (34t) sh iseseisev töö (4t) 

Praktiline töö – Rõivatoodete parandusvõimaluste hindamine. Parandustööde märkimine proovimisel.  
Parandustööde teostamise tehnoloogiad (vähemalt ühe keerukama kerge rõiva parandustöö teostamine) (30t) 
Iseseisev töö – juhendi alusel parandustöö hinna kujundamine (4t) 

3. koostab tellimustöö teenuse hinna 

lähtudes töömahust ja tegevuskuludest 

 koostab juhendi ja teenustööna valminud rõiva ja üldkulude alusel teenuse hinna. 
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Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (7t)sh iseseisev töö (5t) 

Teenuse hinna osad. Teenuse  töömahukus ja tegevuskulud. Teenuse hinna arvutamine näite alusel (2t) 
Iseseisev töö – juhendi ja oma töö alusel teenuse hinna kujundamine (5t) 

4. kasutab sobivaid harjutusi töövõime 
taastamiseks 

 selgitab töövõime taastamise võimalusi 

 sooritab tööpäeva kestel kutsetöö spetsiifikast lähtuvaid sobilikke rühi-, koordinatsiooniharjutusi 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (15t)sh iseseisev töö (5t) 

Töövõimlemine – Taastavad harjutused töökohal (10t) 
Iseseisev töö – sooritab tööpäeva lõikes sobilikke võimlemisharjutusi (5t) 

Õppemeetodid 1õv – praktiline töö, iseseisev töö 
2õv – praktiline töö 
3õv - iseseisev võimlemine töökohal 

Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, kokkuvõtva hinde 
kujunemine) 

Moodulit hinnatakse eristavalt 
Mooduli hinde saamise eelduseks on protsessihinded ja mis on kajastatud praktikapäevikus ja tõendavad 
õpiväljundite omandamist. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb õpiväljundite omandamisel sooritatud iseseisvate ja praktiliste tööde hinnete 
koondhinnete alusel. 

sh hindamismeetodid Praktilise töö esitlemine, töötulemuste analüüs 

Õppematerjalid E- õppematerjalid (mooduli 8 juures)  
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/opime_ratsepaks.pdf 

 

Mooduli nr 8 

Mooduli nimetus I ÕMBLEJA PRAKTIKA 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
 (EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö  
(EKAP/ tundides) 

sh praktika  
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö  
(EKAP/ tundides) 

8 EKAP/208t 2t - 200t 6t 

Õpetajad A. Brük; M. Ints; A. Sokolova; A-L Treial; S. Jõesar; Ü. Link;  D. Piirsalu; K. Kuiv 

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused, õmblustehnoloogia alusõpe, tootesõlmede õmblemine, 
töökorralduse alused. 

Mooduli eesmärk Õpilane planeerib oma tööd õmblusettevõttes, rakendab  omandatud õmblusalaseid teadmisi ja oskusi 
töökeskkonnas meeskonnaliikmena, järgib kvaliteedinõudeid ja ajakava. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid  

 Arvestatud Hea Väga hea 

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/opime_ratsepaks.pdf
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1.planeerib enda praktika eesmärgid ja 
tööülesanded tulenevalt 
praktikajuhendist 

 koostab vastavalt praktikajuhendile praktikale asumiseks vajalikud materjalid, vajadusel kasutab praktikajuhendaja 
abi 

 seab sisse praktikapäeviku, kus kirjeldatakse praktika käigus tehtavad tööalased ülesanded 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (3t) sh iseseisev töö (2t) 

Praktika ettevõtted. Praktika eesmärgid ja ülesandes. Praktika eesmärgid ja ülesanded.(1t) 
Iseseisev töö - Individuaalsed praktika eesmärgid nende kirjeldamine, praktika ettevõttega kontakt ja 
läbirääkimised (3t)  

2.töötab juhendamisel 
praktikaettevõttes, järgib ettevõtte 
töökorraldusest tulenevaid nõudeid, 
rakendab töötamisel efektiivseid ja 
ohutuid töövõtteid ning täidab 
kvaliteedinõudeid ja ajakava 

 osaleb töökohal tööohutusalasel juhendamisel, kirjeldab praktika aruandes selle sisu ja vajadust ning kinnitab seda 
ettevõttes sätestatud korra kohaselt 

 õmbleb viimistleb tootesõlmi, tekstiil- ja rõivatooteid 

 rakendab õmblemisel ja viimistlemisel efektiivsed töövõtted, täidab kvaliteedinõudeid ja ajakava 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (200t) sh iseseisev töö  

Praktika ettevõtte töökorraldus. Meeskonnatöö. Juhendamisel õppimine ja töötamine. Omaalgatus. Praktika 
tulemuslikkuse analüüs (tagasiside). 

3.täidab tööpäeva lõpus 
praktikapäeviku ning praktika lõppedes 
koostab praktika aruande 

 täidab igapäevaselt praktikapäevikut vastavalt praktikajuhendile 

 analüüsib enda toimetulekut päevaste tööülesannetega, hindab kogemust läbi enesehinnangu  

 analüüsib arendamist vajavaid aspekte, fikseerib praktika aruandes 

 koostab ja esitleb juhendi alusel praktika aruande 

Teemad, alateemad (5t) sh iseseisev töö 
(5t) 

Iseseisev töö – Juhendi alusel praktika dokumentatsiooni täitmine praktika aruande koostamine. Praktika aruande 
esitlemine.(5t) 

Õppemeetodid Töötulemuste analüüs, harjutamine, enesehindamine 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt 
Mooduli hinde saamise eelduseks on praktikast osavõtt ja protsessihinded, mis on kajastatud praktika päevikus ja 
tõendavad õpiväljundite omandamist ning praktika kaitsmine 

sh hindamismeetodid praktika ettevõttepoolse ja koolipoolse juhendaja hinnang, enesehinnang, praktika aruande esitlus 

Õppematerjalid Ettevõtte töö korralduslikud eeskirjad, juhendid, näidised 
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Mooduli nr 9 

Mooduli nimetus II KERGETE RÕIVASTE RÄTSEPATÖÖ PRAKTIKA 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö  
(EKAP/ tundides) 

sh praktika  
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö  
(EKAP/ tundides) 

12EKAP/312t 2t - 300t 10t 

Õpetajad A. Brük; M. Ints; A. Sokolova; A-L Treial; S. Jõesar; Ü. Link;  D. Piirsalu; K. Kuiv 

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused, õmblustehnoloogia alusõpe, tootesõlmede õmblemine, 
töökorralduse alused, õmbleja praktika, kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna, kergete rõivaste rätsepa 
praktilised tööd. 

Mooduli eesmärk Õpilane planeerib oma tööd individuaaltöö õmblusettevõttes, rakendab omandatud õmbleja ja rätsepatöö alaseid 
teadmisi ja oskusi töökeskkonnas meeskonnaliikmena, järgib kvaliteedinõudeid ja ajakava. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid  

 Arvestatud Hea Väga hea 

1.planeerib enda praktika eesmärgid ja 
tööülesanded tulenevalt 
praktikajuhendist 

 koostab vastavalt praktikajuhendile praktikale asumiseks vajalikud materjalid, vajadusel kasutab praktikajuhendaja 
abi 

 seab sisse praktikapäeviku, kus kirjeldatakse praktika käigus tehtavad tööalased ülesanded 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (5t) sh iseseisev töö (3t) 

Praktika ettevõtted. Praktika eesmärgid ja ülesanded.(2t)  
Iseseisev töö - Individuaalsed praktika eesmärgid nende kirjeldamine, ettevõtetega tutvumine (3t) 

2.töötab juhendamisel 
praktikaettevõttes, valmistades 
individuaaltellimustöid järgib ettevõtte 
töökorraldusest tulenevaid nõudeid, 
rakendab töötamisel efektiivseid ja 
ohutuid töövõtteid ning täidab 
kvaliteedinõudeid ja ajakava 

 osaleb töökohal tööohutusalasel juhendamisel, kirjeldab praktika aruandes selle sisu ja vajadust ning kinnitab seda 
ettevõttes sätestatud korra kohaselt 

 õmbleb, viimistleb ja teeb rõivaproove ja prooviparandusi kergete rõivaste valmistamiseks. 

 rakendab õmblemisel ja viimistlemisel efektiivsed töövõtted, täidab kvaliteedinõudeid ja ajakava 

 juhendab vajadusel kaastöötajaid 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (300t)sh iseseisev töö  

Praktika ettevõtte töökorraldus. Meeskonnatöö. Juhendamisel õppimine ja töötamine. Omaalgatus. Praktika 
tulemuslikkuse analüüs. 

3.täidab tööpäeva lõpus 
praktikapäeviku ning praktika lõppedes 
koostab praktika aruande 

 täidab igapäevaselt praktikapäevikut vastavalt praktikajuhendile 

 analüüsib enda toimetulekut päevaste tööülesannetega, hindab kogemust läbi enesehinnangu  

 analüüsib arendamist vajavaid aspekte, fikseerib praktika aruandes  

 koostab ja esitleb juhendi alusel praktika aruande 
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Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (5t) sh iseseisev töö (5t) 

Iseseisev töö – Juhendi alusel praktika dokumentatsiooni täitmine praktika aruande koostamine.(5t) 

Õppemeetodid Töötulemuste analüüs, harjutamine, enesehindamine 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt 
Mooduli hinde saamise eelduseks on praktikast osavõtt ja protsessihinded, mis on kajastatud praktikapäevikus ja 
tõendavad õpiväljundite omandamist ning praktika kaitsmine 

sh hindamismeetodid praktika ettevõttepoolse ja koolipoolse juhendaja hinnang, enesehinnang, praktika aruande esitlus 

Õppematerjalid Ettevõtte töö korralduslikud eeskirjad, juhendid, näidised, dokumentatsioon. 

 

Mooduli nr 10 

Mooduli nimetus INDIVIDUAALTELLIMUSTÖÖ ÕMBLEMINE JA TURUNDAMINE 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktika 
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö 
(EKAP/ tundides) 

8EKAP/208t - 188t - 20t 

Õpetajad  

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud põhiõpingute moodulid, läbitud õmbleja ja kergete rõivaste rätsepatöö praktika 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane kavandab ja õmbleb rõivakomplekti ning esitleb valminud tellimustööd 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Rahuldav Hea Väga hea 

Hinnatav ülesanne - valmistab juhendi alusel praktilise individuaaltellimustöö ja kaubastab kliendile 

1. selgitab välja kliendi soovi, soovitab ja 
kavandab kliendile kergerõiva 
komplekti, koostab ja vormistab 
tellimuse 

 
2. soovitab rõivakomplekti õmblemiseks 

sobivad materjalid ja furnituuri, arvutab 
materjalide kogused ja teenuse hinna 
lähtudes töömahust ja tegevuskuludest 

 joonistab moejoonise eest ja tagant vaates 

 kirjeldab kangaid, abi- ja vahematerjali, niiti, furnituuri lähtuvalt tehnoloogilise töötlemise omadustest ning annab 
soovitusi rõiva hoolduse osas vastavalt hooldusmärgistusele 

 arvutab kanga, abi- ja voodrimaterjalide kogused 

 koostab ja vormistab arve 

 konstrueerib mõõtude alusel põhilõike (1:1) ja modelleerib tegumoest lähtuvalt 

 koostab tehnoloogilise töötlemise järjestuse  

 paigutab lõiked kangale, lähtudes materjalide säästliku kasutamise põhimõtetest 

 lõikab, õmbleb, viimistleb, teeb rõivaproove ja prooviparandusi, järgib kvaliteedinõudeid ja ajakava 

 esitleb rõivakomplekti 

Rahuldav Hea Väga hea 
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3. konstrueerib ja modelleerib lõiked, 
järgib moejoonist, mõõte ja 
kehaproportsioone 

4. koostab tehnoloogilise töötlemise 
järjestuse ja planeerib tööprotsessi 
ajakava 

5. lõikab detailid, õmbleb, viimistleb, teeb 
rõivaproove ja prooviparandusi, järgib 
tehnoloogiat, kvaliteedinõudeid ja 
ajakava 

6. esitleb individuaaltellimustööna 
valminud rõivakomplekti sihtrühmale 
sobivas müügikanalis 

 

 joonistab moejoonise 
lihtsamalõikelise 
rõivakomplektile ja koostab 
moekirjelduse 
 

 soovitab ülesandest lähtuvalt 
rõivakomplekti õmblemiseks 
sobivaid materjale ja furnituuri 

 

  

 koostab juhendi alusel 
kangaste, abi-, 
vahematerjalide ja furnituuri 
kirjelduse, tehnoloogilise 
töötlemise järjekorra, määrab 
materjalide kiulise koostise ja 
kirjeldab hooldustingimusi 
 

 koostab rõivakomplekti 
maksumuse arvestuse ja 
vormistab tellimuse 

 konstrueerib ja modelleerib 
juhendmaterjali abil 
rõivakomplekti lõiked 

 paigutab juhendi alusel lõiked 
ratsionaalselt kangale, arvutab 
põhi- ja voodri materjalide 
kulu  

 koostab juhendmaterjali abil 
tehnoloogilise töötlemise 
järjestuse, joonestab vähemalt 
viis tehnoloogilist tootesõlme 
õmblemise skeemi 

 joonistab moejoonise 
rõivakomplektile, kus on kasutaud 
vähemalt kolme keerukamat 
tootesõlme ja koostab 
moekirjelduse  

 annab soovitusi ülesandest 
lähtuvalt rõivakomplekti 
õmblemiseks sobivate materjale ja 
furnituuride osas, põhjendab 
valikuid 

 koostab juhendmaterjali alusel 
kangaste, abi- ja vahematerjalide 
kirjelduse, tehnoloogilise 
töötlemise järjekorra, määrab 
kiulise koostise ja kirjeldab 
hooldustingimusi 

 
 

 koostab rõivakomplekti 
maksumuse arvestuse ja vormistab 
tellimuse 

 konstrueerib ja modelleerib 
juhendmaterjali abil rõivakomplekti 
lõiked 

 paigutab lõiked ratsionaalselt 
kangale, arvutab põhi- abi- ja 
vahematerjalide kulu  
 

 koostab juhendmaterjali abil 
tehnoloogilise töötlemise 
järjestuse, joonestab vähemalt kuus 
tehnoloogilist tootesõlme 
õmblemise skeemi 
 

 joonistab moejoonise rõivakomplektile, 
kus on kasutaud vähemalt nelja 
keerukamat tootesõlme, koostab 
moekirjelduse ja põhjendab tegumoe 
soovitust  

 annab soovitusi ülesandest lähtuvalt 
rõivakomplekti õmblemiseks sobivate 
materjalide ja furnituuride osas, 
põhjendab valikuid 
 

 koostab juhendmaterjali alusel kangaste, 
abi- ja vahematerjalide kirjelduse, 
tehnoloogilise töötlemise järjekorra, 
määrab kiulise koostise ja kirjeldab 
hooldustingimusi 

 
 
 

 koostab rõivakomplekti maksumuse 
arvestuse ja vormistab tellimuse 
 

 konstrueerib ja modelleerib iseseisvalt 
rõivakomplekti lõiked 
 

 paigutab lõiked ratsionaalselt kangale, 
arvutab kõikide kasutaud kangaste ja 
abimaterjalide kulu 

 

 koostab tehnoloogilise töötlemise 
järjestuse, joonestab kõikide 
tootesõlmede õmblemise tehnoloogilised 
skeemid 
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 lõikab detailid, vahe- ja 
abimaterjalid, õmbleb ja 
viimistleb rõivakomplekti, teeb 
juhendaja toel proovi, järgib 
koostatud tehnoloogilise 
töötlemise järjestust, täidab 
kvaliteedinõudeid ja ajakava 
 

 annab juhendi alusel hinnangu 
oma töö kvaliteedile, toote 
istuvusele ja teenuse müügi 
võimalustele  

 esitleb rõivakomplekti sobivas 
müügikanalis 

 lõikab, õmbleb ja viimistleb 
rõivakomplekti, teeb proovi, järgib 
koostatud tehnoloogilise 
töötlemise järjestust, kasutab 
efektiivseid töövõtteid, täidab 
kvaliteedinõudeid ja ajakava 

 
 

 annab juhendi alusel hinnangu oma 
töö kvaliteedile, toote istuvusele ja 
teenuse müügi võimalustele 
 

 esitleb rõivakomplekti sobivas 
müügikanalis 

 lõikab, õmbleb ja viimistleb 
rõivakomplekti, teeb iseseisvalt proovi, 
järgib koostatud tehnoloogilise töötlemise 
järjestust, kasutab efektiivseid töövõtteid, 
täidab kvaliteedinõudeid ja ajakava. 

 
 

 annab juhendi alusel hinnangu oma töö 
kvaliteedile, toote istuvusele ja teenuse 
müügi võimalustele 
 

 esitleb rõivakomplekti sobivas 
müügikanalis  

 

 annab hinnangu tööprotsessi tulemusele 
ja efektiivsuse tõstmise võimalustele. 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (208t)sh iseseisev töö (20t) 

Individuaaltellimustöö (lõputöö) juhend rõivakomplekti õmblemiseks: Rõivakomplekti tegumoe kirjeldamine ja moe 
joonistamine, lõike konstrueerimine, modelleerimine, lõigete paigutamine kangale, materjalide kulu arvutamine, 
tellimuse vormistamine, kangaste kiuline koostis, tehnoloogilised omadused ja hooldustingimused, tehnoloogilise 
töötlemise järjestus (tehnoloogilised skeemid), lõikamine, õmblemine, proovimine, viimistlemine, komplekti 
esitlemine) (188t) 
Iseseisev töö – Tellimustöö juhendist lähtuvalt tegumoe joonistamine, materjalide kiuline koostise, tehnoloogilised 
omaduste määramine, hooldustingimuste kirjeldamine, tellimuse vormistamine, ajakava koostamine, rõivakomplekti 
esitluse koostamine (20t) 

Õppemeetodid Praktiline töö, kirjalik töö, iseseisev töö 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Hinnatakse eristavalt. Hinne kujuneb hindekriteeriumite alusel. 

sh hindamismeetodid Kirjalik töö, praktiline töö , rõivakomplekti esitlemine 

Õppematerjalid Õppematerjalid moodulite: 3, 4, 5, 6, 7 juures. 
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VALIKÕPINGUD 18 EKAP 

Mooduli nr 1 

Mooduli nimetus VOODRIGA JAKI ÕMBLEMINE INDIVIDUAALTÖÖNA 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktika 
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö 
(EKAP/ tundides) 

10EKAP/260t 15t 219t - 26t 

Õpetajad A. Brük; M. Ints; A. Sokolova; A-L Treial; Ü. Link; S. Jõesar; D. Piirsalu 

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud tootesõlmede õmblemine, töökorralduse alused, kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna, kergete 
rõivaste rätsepa praktilised tööd, õmbleja praktika 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane kavandab ja õmbleb voodriga jaki, järgib kvaliteedinõudeid ja ajakava. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid  

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 

1. kavandab voodriga jaki tegumoe, 
konstrueerib ja modelleerib lõike, 
järgides kliendi mõõte ja 
kehaproportsioone 

 selgitab moekirjelduse alusel kliendi soovi, kavandab ja joonistab vähemalt kaks tegumoodi, põhjendab 

tegumoe soovitust ning sobivust põhimaterjalist lähtuvalt 

Rahuldav Hea Väga hea 

 võtab juhendi alusel kliendilt jaki 
konstrueerimiseks vajalikud 
mõõdud, kasutab mõõtude 
märkimiseks lühendeid 
 

 võtab juhendi alusel kliendilt jaki 
konstrueerimiseks vajalikud 
mõõdud, kasutab mõõtude 
märkimiseks lühendeid, toob 
välja kliendi kehaproportsiooni 
iseärasused 

 võtab juhendi alusel kliendilt jaki 
konstrueerimiseks vajalikud mõõdud, 
kasutab mõõtude märkimiseks 
lühendeid, kirjeldab kliendi 
kehaproportsiooni iseärasusi 

 konstrueerib juhendi alusel 
lõike, modelleerib lõike 
tellimustöö tegumoele vastavalt, 
selgitab lõike kontrollimise 
võtteid, modelleerimise 
põhimõtteid 

 konstrueerib juhendi alusel 
lõike, modelleerib lõike 
tellimustöö tegumoele vastavalt, 
selgitab lõike kontrollimise 
võtteid, modelleerimise 
põhimõtteid kontrollib lõike, 
annab hinnangu tulemusele 

 konstrueerib juhendi alusel lõike, 
kasutab konstrueerimisel keha 
iseärasustest lähtuvaid 
konstrueerimisvõtteid, demonstreerib 
lõike kontrollimist, modelleerib lõike 
tellimustöö tegumoele vastavalt, annab 
hinnangu tulemusele. 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (32t) sh iseseisev töö (2t) 

Praktiline töö - Moejoonise joonistamine kirjelduse järgi. Kliendi mõõtmine. Lõike konstrueerimine lisad, arvutused. 
Lõike modelleerimine vastavalt tegumoele. Põhi-, abi- ja voodrimaterjalide kulu arvutamine.(30t) 
Iseseisev töö – joonistada juhendi alusel figuuritüübile kaks soovituslikku jaki tegumoodi. (2t). Hindamine- 
mitteeristav 
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2. koostab tegumoest lähtuva 
tehnoloogilise töötlemise järjestuse 
lähtudes rõiva õmblemise erinevatest 
tehnoloogiatest 
 

 koostab tööülesandest ja juhendist lähtuvalt voodriga jaki detailide loetelu tabel ning nimetab tugevdamist vajavad 
detailid või nende osad 

 nimetab tööülesandest lähtuvalt jaki detailidele lisatavad õmblusvarud ja vastasmärgid, selgitab õmblusvarude ja 
vastasmärkide vajadust 

 arvestab tööülesandest lähtuvalt jaki põhi-, abi- ja voodrimaterjalide kulu 

 koostab tööülesandest lähtuvalt voodriga jaki õmblemise tehnoloogilise töötlemise järjekorra, kasutab 

tehnoloogilisi skeeme, selgitab kvaliteedinõudeid 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (25t)sh iseseisev töö (10t) 
 

Tehnoloogia – voodriga jaki tehnoloogilise töötlemise järjestus. Jaki detailid, õmblusvarud. Jaki detailide 
tugevdamine. Voodriga jaki tootesõlmede töötlemise erinevused. Voodri lõikamise põhimõtted. Jaki proovideks 
valmistamine. (15t) 
Iseseisev töö: koostada ja vormistada juhendi alusel voodrita ja voodriga jaki õmblemise tehnoloogilise töötlemise 
erinevused (10t) Hindamine- mitteeristav 

3. lõikab välja toote detailid, õmbleb, 
teeb rõivaproove ja prooviparandusi 
ning viimistleb kasutades töös 
efektiivseid töövõtteid järgides rõiva 
valmistamise protsessi nõudeid ja 
ajakava 

 valib ülesande alusel jaki õmblemiseks õmblusniidi, õmblusmasinanõela, põhjendab valikuid 

 paigutab juhendi alusel jaki lõiked kangale, lõikab põhi-, väike- ja voodridetailid, järgib juurdelõikamisel 

tööohutusnõudeid 

Rahuldav Hea Väga hea 

 õmbleb ja viimistleb 
juhendmaterjalide abil voodriga 
jakki, järgib koostatud 
tehnoloogilise töötlemise 
järjestust, täidab tööohutus-ja 
kvaliteedinõudeid, selgitab 
kasutatud töövõtteid ja 
töövahendeid, annab hinnangu 
töö kvaliteedile  

 õmbleb ja viimistleb voodriga 
jakki, järgib koostatud 
tehnoloogilise töötlemise 
järjestust, ajakava, kasutab 
efektiivseid töövõtteid, täidab 
tööohutus- ja kvaliteedinõudeid, 
annab juhendi alusel hinnangu 
oma töö kvaliteedile, toote 
istuvusele 

 õmbleb ja viimistleb voodriga jakki, 
järgib koostatud tehnoloogilise 
töötlemise järjestust, ajakava, kasutab 
efektiivseid töövõtteid, täidab 
tööohutus-ja kvaliteedinõudeid, annab 
hinnangu tööprotsessi efektiivsuse 
tõstmise võimalustele ja toote istuvusele 

 proovib juhendi alusel jakki kliendile, kasutab sobivaid proovitehnikaid, toob välja proovi parandust vajava toote 
piirkonna 

 demonstreerib juhendi alusel prooviparanduste ülekandmist detailidel 

 annab juhendi alusel valminud toote üle kliendile, selgitab toote hooldustingimusi 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (201t) sh iseseisev töö (12t) 

Praktiline töö - Jaki õmblemine, efektiivsed töövõtted, kvaliteedi nõuded õmblemisel, istuvusele. Voodriga jaki 
proovidega valmistamine. Proovide teostamise tehnikad.(189t) 
Iseseisev töö: kavandab ja valmistab juhendi alusel jakile kaunistuselemendi (6 tundi). Hindamine – mitteeristav. 
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Iseseisev töö: koostab juhendi alusel oma töötulemuse hinnangu (6 tundi). Hindamine – mitteeristav. 

4.hoiab puhtana töökoha, töö lõppedes 
korrastab töökoha ja puhastab 
õmblusseadmed.  

 puhastab õmblusmasina seest ja väljast  

 korrastab töökoha ja tööruumi 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (t) sh iseseisev töö (2t) 

Iseseisev töö: Individuaalse- ja õmblusmasina töökoha korrastamine. Õmblusmasina hooldamine. (2t) 
 

 Praktika: puudub 

Õppemeetodid 1õv –näidiste demonstratsioon, praktiline töö, iseseisev töö 
2õv – köitev loeng, näidiste demonstratsioon, iseseisev töö 
3õv –näidiste demonstratsioon, praktilised tööd, töötulemuste analüüs, iseseisev töö 
4õv – iseseisev töö 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Moodulit hinnatakse eristavalt. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud 
iseseisvatest töödest: 

  figuuritüübile kahe soovitusliku jaki tegumoe joonistamine (õpiväljund 1) 

  juhendi alusel voodrita ja voodriga jaki õmblemise tehnoloogilise töötlemise erinevuste kokkuvõtte koostamine 
(õpiväljund 2) 

 kavandab ja valmistab juhendi alusel jakile kaunistuselemendi (õpiväljund 3) 

 oma töötulemuse hinnang (õpiväljund 3) 

 töökoha ja seadmete korrastamine (õpiväljund 4) 
ja praktilistest töödest: 

 voodriga jaki tegumoe kavandamine, mõõdu võtmine, lõike konstrueerimine ja modelleerimine (õpiväljund 1) 

 voodriga jaki proovidega valmistamine (õpiväljund 3) 

sh hindamismeetodid Praktilise töö esitlus, töötulemuse analüüs 

Õppematerjalid E-õpe: https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=785     
Amstrong, H-J. (1995). Patternmarking for Fashion Design. New York 
Damen Rundschau 4/98 
ENSV Teenindusministeerium. (1983). Meeste- ja naisterõivaste lõigete suurendamine ja vähendamine.Tallinn 
Gaarden, K.  (1995). Pukineiden Kuosittelu. Helsinki 
G. M. PFAFF AG. (1970). Zuschneide-System 
Melkas, A. Raitio-Nyholm, S. Räsanen, M. (1985). Naisten pukimien peruskaavat 1,2. Helsinki 
 Reader’s Digest Ab Ladonta Ojanen Oy. (1977). Suuri Ompelukirja. Ompele ja säästa. Helsinki 
Э. Амирова, О.Сакулина. (2001). Конструирование  мужской и женской одежды. Москва   
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И. Литвинова, Я. Шахова. (2000).  Изготовление женской верхней одежды. Москва    
Kanarbik, S. (1983). Naiste ülerõivaste tehnoloogia. Tallinn        
M. Mюллeр и Сын (2004). Жакеты и пальто конструирование. Москва  

 

Mooduli nr 2 

Mooduli nimetus  KORSETI JA PIDULIKU KLEIDI ÕMBLEMINE INDIVIDUAALTÖÖNA 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktika 
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö 
(EKAP/ tundides) 

10EKAP/260t 17t 217t - 26t 

Õpetajad A. Brük 

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud tootesõlmede õmblemine, töökorralduse alused, kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna, kergete 
rõivaste rätsepa praktilised tööd, õmbleja praktika 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane kavandab ja õmbleb korseti ja piduliku kleidi, järgib kvaliteedinõudeid ja ajakava. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid  

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 

1.valib korseti ja kleidi tegumoest 
lähtuvalt õmblemiseks sobivaid kangaid 
ja abimaterjale ning furnituuri 

 nimetab ülesandest lähtuvalt korsett-toodete õmblemiseks kasutatavaid põhi-, abi- ja tugevdusmaterjale ning 
furnituure. 

 nimetab ülesandest lähtuvalt kasutatud materjalide, hooldus- ja viimistlusnõudeid 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (10t) sh iseseisev töö (6t) 

Korsett-toodete põhi-, kaunistus, abi ja tugevdusmaterjalid, furnituur. Toodete hooldus ja viimistlusnõudeid. (4t) 
Iseseisev töö: koostab juhendi alusel ülevaate internetist korsett-toodete ja kasutatavate materjalide kohta leitava 
info alusel, koostab esitluse ja esitleb (6t). Hindamine – mitteeristav. 

2. kavandab ja joonistab korseti ja 
piduliku kleidi tegumoed, konstrueerib 
ja modelleerib lõiked, järgides mõõte ja 
tegumoodi 

 joonistab juhendi ja kliendi soovi alusel moejoonise 

 võtab juhendi alusel kliendilt konstrueerimiseks vajalikud mõõdud, kasutab mõõtude märkimiseks lühendeid 

 konstrueerib ja modelleerib juhendi alusel korseti ja kleidi lõike, selgitab lõike kontrollimise võtteid  

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (30t) sh iseseisev töö (10t) 

Tehnoloogia/lõikeõpetus: Tegumoe joonistamine, mõõdu võtmine, lõike konstrueerimine, modelleerimine. Korseti 
tehnoloogia (õmblusvarud, tugevdamine, furnituur) Piduliku kleidi õmblemise erinevad tehnoloogilised meetodid 
(10t) 
Praktiline töö: Tööproovide ja mulaažide valmistamine (10t). 
Iseseisev töö – vormindada lõikeõpetuse, tehnoloogia ja praktiliste tööproovide õpimapp (10t) Hindamine - 
mitteeristav 
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3. lõikab välja toote detailid, õmbleb, 
teeb rõivaproove ja prooviparandusi 
ning viimistleb kasutades töös 
efektiivseid töövõtteid järgides rõiva 
valmistamise protsessi nõudeid ja 
ajakava 

 valib ülesande alusel vahe- ja voodrimaterjalid, õmblusniidi ja furnituuri ning õmblusmasinanõela, põhjendab 
valikuid 

 koostab tehnoloogilise töötlemise järjekorra, kasutab skeeme ja erialalist sõnavara 

 lõikab, õmbleb, proovib ning viimistleb juhendi alusel korsetti ja kleiti, järgides tehnoloogilise töötlemise 
järjekorda ja ajakava 

 annab hinnangu oma töö kvaliteedile ja istuvusele  

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (215t) sh iseseisev töö (10t) 

Praktiline töö: korseti ja piduliku kleidi õmblemine ja viimistlemine, proovimine, prooviparanduste märkimine. 
Kvaliteedinõuded ja kvaliteedikontrollimine. Istuvuse hindamine figuuril (205t) 
Iseseisev töö: koostab juhendi alusel tehnoloogilise töötlemise järjestuse (10t) Hindamine - mitteeristav 

4.teab konstrueerimisel ja õmblemisel 
tekkinud vigade tekkepõhjuseid ja 
mõistab nende mõju järgnevatele 
töölõikudele 

 nimetab juhendi alusel vähemalt kolm sagedamini esinevat konstrueerimisviga, selgitab parandamise võimalusi 

 selgitab juhendi alusel korseti ja kleidi õmblemisel tekkinud õmblusvigade põhjuseid ja vea mõju järgnevatele 
töölõikudele, selgitab parandamise võimalusi 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (5t) sh iseseisev töö 

Korseti ja kleitide konstrueerimisel sagedamini esinevad vead ja nende kõrvaldamine. Korseti, kleidi õmblemisel ja 
proovimisel esinevad vead, nende parandamise võimalused (3t) 
Praktiline töö - Leida korseti visuaalsel vaatlemisel kvaliteediviga ning pakkuda välja lahendus vea parandamiseks.(2t) 

sh praktika Praktika: puudub 

Õppemeetodid 1õv – köitev loeng, näidiste demonstratsioon, iseseisev töö 
2õv – näidiste ja töövõtete demonstratsioon, laboratoorne töö, iseseisev töö 
3õv – praktiline töö, töötulemuste analüüs, iseseisev töö 
4õv – näidiste demonstratsioon, praktiline töö 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud ja 
hinnatud iseseisvatest töödest: 

 ülevaate koostamine korsett-toodete ja kasutatavate materjalide kohta leitava info alusel (õpiväljund 1) 

 korseti ja kleidi tehnoloogilise töötlemise järjestuse koostamine (õpiväljund 3) 

ja praktilistest tööd: 

 kavandab, konstrueerib ja modelleerib korseti ja kleidi lõike (õpiväljund 2) 

 õmbleb ning viimistleb juhendi alusel korseti ja kleidi vastavalt nõuetele. (õpiväljund 3) 

 toote näidisest lähtuvalt leiab konstruktsioonilased ja tehnoloogilised vead ning selgitab parandamise võimalusi 
(õpiväljund 4) 

sh hindamismeetodid Praktiliste tööde demonstratsioon 

Õppematerjalid Amstrong, H-J. (1995). Patternmarking for Fashion Design. New York 
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G. M. PFAFF AG. (1970). Zuschneide-System 
T. Gilewska. (2011). Pattern Drafting for fashion.  
L. Sparks. (2005). The Basics of Corset Building. New York 
M. Müller ja Poeg. (2003). Техника кроя. Moskva. 
M. Müller ja Poeg. (2004). Техника кроя. Moskva. 
M. Müller ja Poeg. (2005). Техника кроя. Moskva.  

 

Mooduli nr 3 

Mooduli nimetus  RÕIVALISANDITE VALMISTAMINE JA DEKOREERIMINE 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktika 
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö 
(EKAP/ tundides) 

8EKAP/208t 40t 148t - 20t 

Õpetajad M. Pill; G. Žuravljova; L. Svintšuk 

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud õmblustehnoloogia alusõpe, tootesõlmede õmblemine, õmbleja praktika 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane kavandab, valmistab ja kaunistab nahkmaterjalist rõivalisandeid, järgides 
kvaliteedinõudeid ja ajakava.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid  

Arvestatud Hea Väga hea 

1. tunneb ja eristab nahk- ja 
abimaterjale, teab nende 
kasutusvõimalusi ning hooldus-ja 
viimistlusnõudeid. 

 nimetab juhendmaterjali alusel nahkmaterjalide liigid 

 kirjeldab juhendamisel näidiste alusel nahkmaterjali kasutusvõimalusi 

 võrdleb juhendmaterjali alusel erinevate nahkmaterjalide omadusi 

 nimetab juhendi alusel abimaterjale, mida kasutatakse nahkmaterjalist toodete valmistamisel 

 selgitab juhendi alusel nahkmaterjalide näidiste alusel hooldusnõudeid 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (10t) sh iseseisev töö (5t) 

Materjaliõpetus - Nahatöö ajalugu. Naha ehitus, topograafia; nahkade omadused ja töötlemine (parkimine, 
viimistlemine); nahkade liigitus ja kvaliteet. Naha vigastused. Nahastruktuur. Naha topograafia. Parkained. Detailide 
ühendamiseks kasutatavad materjalid ja niidid. Karusnahkade päritolu. Kunstnahk. Karusnahksete toodete sortiment 
(rõivadetailid ja –lisandid, kaunistused, peakatted). Karusnahkade ehitus ja omadused ja topograafia. Nahkesemete 
hooldusvahendid ja hooldamine. (5t) 
Iseseisev töö -  koostada juhendi alusel nahk- ja kunstnahkmaterjalide näidiste kogum: määratakse, parkimise 
meetod, põhiviimistlus, tehnoloogilised omadused, kasutusvaldkond (5t) hindamine – mitteeristav 

2. seab töökorda ja töötab õmblus- ja 
nahatööseadmetel, järgides 

 nimetab nahatöös kasutatavaid töövahendeid, selgitab kasutusvaldkondi 
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tööohutusnõudeid ja hooldab seadmeid 
vastavalt nõuetele. 

 selgitab juhendi alusel nõelveoga- post-, vars-, köösneriõmblusmasina tööpõhimõtteid, tööohutus- ja 
hooldusnõudeid 

 selgitab nahkmaterjali ja õmblusmasina kasutusjuhendi alusel õmblusmasinale sobiva nõela ja niidi valiku 
põhimõtteid. 

 seab õmblusmasinad töökorda vastavalt kasutusjuhendile ja tööülesandele, demonstreerib tööülesandest lähtuvalt 
õmblusmasinatel töötamist ning abivahendite kasutamist 

 seab nahaõhendus, neetimisseadmed töökorda vastavalt kasutusjuhendile ja tööülesandele, demonstreerib 
tööülesandest lähtuvalt seadmetel töötamist ning abivahendite kasutamist 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (13t) sh iseseisev töö (5t) 

Nahaõmblusseadmed (nõelveoga- post-, köösneriõmblusmasin). Õmblusmasinate tööpõhimõte. Nahkmaterjalide 
töötlemise seadmed (õhendus- neetimisseadmed) Juurdelõikusseadmed. Nahatööks kasutatavad töövahendid. 
nõelad, abivahendid nende kasutusvõimalused. Õmblusseadmete niidistamine, reguleerimine, tööks 
ettevalmistamine, töövõtted. Tööproovide valmistamine. Seadmete hooldamine. 
Praktiline töö – nahatöös vajalike õmblus- ja töötlusseadmete töökorda seadmine naha töötlemisenäidiste ning 
õmblusnäidiste õmblemine (10t) 
Iseseisev töö – juhendist lähtuvalt vormindada nahaõmblusseadmetel õmmeldud ja nahatöötlusseadmetel töödeldud  
proovitööde näidised (3t) hindamine – mitteeristav 

3. kavandab erinevaid rõivalisandid, 
konstrueerib lõike järgides mõõte 

 nimetab vähemalt neli nahast valmistatavat ja neli tekstiilist rõivalisandit, selgitab nende rõivastusega sobitamise 
võimalusi 

 kavandab juhendi alusel kolm nahast ja kolm tekstiilist rõivalisandit 

 konstrueerib juhendi ja kavandi alusel lõiked 

 valib sobivad materjalid ja põhjendab valikuid 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (30t) sh iseseisev töö (10t) 

Praktiline töö (nahkmaterjal)– rõivalisandite kavandamine. Konstrueerimiseks vajalikud mõõdud. Lõigete 
konstrueerimine (kotid, vööd, ehted, kaunistuselemendid)  Konstrueerimise iseärasused. (10t) 
Praktiline töö (tekstiilmaterjal)-  Erinevatest materjalidest rõivalisandite ja -elementide kavandamine ja lõigete 
konstrueerimine (kotid, vööd, ehted, kaunistuselemendid) Konstrueerimise iseärasused.(10t) 
Iseseisev töö – kavandada juhendi alusel nahast rõivalisand, kirjeldada kasutatavaid materjale ja konstrueerida lõige 
(5t) Hindamine – mitteeristav 
Iseseisev töö – kavandada juhendi alusel rõivalisand, kirjeldada kasutatavaid materjale ja konstrueerida lõige (5t) 
Hindamine - mitteeristav 

4. valib rõivalisandite dekoreerimiseks 
sobivad tehnikad ja kaunistamise võtted  
ning koostab tehnoloogilise töötlemise 
järjestuse. 

 selgitab ülesandest lähtuvalt rõivalisandite kaunistamise ja dekoreerimise võimalusi 

 koostab ülesandest lähtuvalt tehnoloogilise töötlemise järjestused 

 valib kavandatud tootest lähtuva dekoreerimise võtted, põhjendab valikuid 

 selgitab dekoreerimise, kaunistamise ja õmblemise kvaliteedinõudeid  
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Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (60t) sh iseseisev töö (2t) 

Tehnoloogia – Nahkmaterjalist rõivalisandite detailid. Lõigete nahkmaterjalile paigutamise ja juurdelõikamise 
põhimõtted. Naha töötlemise ja juurdelõikamise tehnikad. Nahk-, abi- ja vahematerjalide kulu arvutamine. Nahast 
rõivalisandite valmistamise tehnoloogiad (kotid, vööd, ehted, kaunistuselemendid). Tehnoloogilise töötlemisjärjestuse 
koostamine. Dekoreerimise töövahendid ja -võtted nahatöös. Värvide valik ja kasutamise võimalused vastavalt 
materjalile (10t) 
Tehnoloogia - Kaunistuselementide (ehete, dekoratiivlillede, juuste kaunistuste, käevõrude, sallide) valmistamise 
tehnoloogia ja töövahendid, - võtted, materjalid (pärlid, litrid, kivid, pitsid, paelad jm). Peakatete (mütside) 
õmblemise tehnoloogia. Kottide õmblemise tehnoloogia. Dekoreerimise tehnikad ja töövahendid. Tööproovide 
valmistamine Käsitsi tikkimine (10t)  
Praktiline töö:  
Masintikkimine (20t )ja siidimaalimine (20t). 
Iseseisev töö – juhendi alusel õpimapi vormistamine valminud tööproovidest (2t) Hindamine - mitteeristav 

5. paigutab detailid materjalile, lõikab 
välja detailid, õmbleb, viimistleb, 
dekoreerib tooteid, järgides 
tehnoloogilise töötlemise järjestust, 
kasutades töös efektiivseid töövõtteid,  
kvaliteedinõudeid ja ajakava 
 

 valib tööülesandest lähtuvalt rõivalisandite valmistamiseks sobivad nahk-, tekstiil-, kaunistus- abimaterjalid, 
värvid, õmblusniidi ja nõela, põhjendab valikuid  

 paigutab juhendi alusel lõiked materjalile, selgitab lõigete paigutamise ja juurdelõikamise põhimõtteid 

 lõikab detailid ja vahematerjalid, järgides materjalide säästliku kasutuse põhimõtteid, täidab tööohutusnõudeid 

 arvestab tööülesandest lähtuvalt materjalide kulu 

 õmbleb, dekoreerib ja viimistleb juhendi alusel rõivalisandeid, järgib kavandit, tehnoloogilise töötlemise 
järjekorda, täidab tööohutus- ja kvaliteedinõudeid 

 annab juhendi alusel hinnangu oma tööde kvaliteedile 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (95t) sh iseseisev töö (-t) 

Praktiline töö (nahkmaterjalist)– erinevate rõivalisandite ja kaunistuselementide lõigete paigutamine nahkmaterjalile, 
õmblusvarude lisamine, juurdelõikus,  õmblemine, dekoreerimine, viimistlemine (60t) 
Praktiline töö (tekstiil)– erinevate rõivalisandite ja kaunistuselementide lõigete paigutamine nahkmaterjalile, 
õmblusvarude lisamine, juurdelõikus,  õmblemine, dekoreerimine, viimistlemine (35t) 

sh praktika Praktika: puudub 

Õppemeetodid 1õv – selgitav loeng, näidiste demonstratsioon, arutelu, iseseisev töö 
2õv - selgitav loeng, näidiste demonstratsioon, praktiline töö, iseseisev töö 
3õv - näidiste demonstratsioon, arutelu, diskussioon, praktiline töö 
4õv- näidiste demonstratsioon, praktiline töö, töövõtete ja tehnikate demonstratsioon ja iseseisev töö 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud ja 
hinnatud iseseisvatest töödest: 

 nahk- ja kunstnahkmaterjalide näidiste kogumi koostamine (õpiväljund 1) 
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 nahaõmblusseadmetel õmmeldud ja nahatöötlusseadmetel töödeldud proovitööde näidised (õpiväljund 2) 

 kavandab ja valmistab juhendi ja ülesande alusel rõivalisandi ja esitleb (õpiväljund 4) 
ja praktilistest töödest: 

 nahatöös vajalike õmblus- ja töötlusseadmete töökorda seadmine naha töötlemisenäidiste ning õmblusnäidiste 
õmblemine (õpiväljund 2) 

 rõivalisandite kavandamine ja lõigete konstrueerimine (õpiväljund 3) 

 rõivalisandite lõigete paigutamine nahkmaterjalile, õmblusvarude lisamine, nahkmaterjali kulu arvutamine ja 
töötlemisjärjestuse koostamine, erinevate rõivalisandite valmistamine ja dekoreerimine (õpiväljund 4) 

sh hindamismeetodid Praktiliste ja iseseisvate tööde demonstratsioon 

Õppematerjalid Kirme, K. ,Väli, L. Nahkehistöö.Tallinn:Valgus,1988  
E. Toomistu – Banani Nahkkinnaste valmistamine Elmatar 2011 
A.  Butcher; Ginny Farguhar. Nutikaid õmblusnippe. Sinisukk 2010  
H.Zoppetti  Argine pits Tänapäev 2015 
L. Jones Traadist ja helmestest ehted Wild frog 2011 
Tänapäeva käsitööd. Tekstiilid. Varrak 2009 
K. Tomsson Teeme koos- paeluvad paelad. Koolibri 2011 
P. Hoffmann Õmmeldud kotid. Tormikiri 2007 
K. Cole Kaunistage oma T-särk Sinisukk 2008 
Котова Т. Стильные штучки из кожи и ткани. Москва,2002 
Черкизова Е. Стильные штучки из кожи. Moсква,2004 
Белякова О. Новая жизнь старой кожи. Москва; Профиздат, 2009 
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Mooduli nr 4 

Mooduli nimetus  LASTE - JA IMIKURÕIVASTE ÕMBLEMINE 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktika 
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö 
(EKAP/ tundides) 

8 EKAP/208t 10t 178t - 20t 

Õpetajad A-L Treial; A. Brük; M. Ints  

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud tootesõlmede õmblemine, kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna, kergete rõivaste rätsepa 
praktilised tööd 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane konstrueerib laste rõivaste lõiked ning õmbleb rõivaid kasutades sobivat 
tehnoloogiat. õpetusega taotletakse, et õpilane kavandab ja õmbleb korseti ja piduliku kleidi, järgib kvaliteedinõudeid 
ja ajakava. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid  

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 

1. liigitab imiku ja laste rõivaste 
õmblemiseks, valib sobivad materjalid, 
abimaterjalid ja furnituuri, valib 
sihtrühmast lähtuvad sobivad 
materjalid, lähtudes  laste 
rõivastusega seotud ohutusnõuetest 

 liigitab juhendi alusel laste rõivad lähtuvalt laste vanusest ja kasvust 

 selgitab ülesandest lähtuvalt imiku- ja laste rõivaste õmblemiseks kasutatavaid tekstiilmaterjalide omadusi ning  
nende kasutusvaldkonda, hooldus- ja viimistlusnõudeid 

 selgitab ohutusnõudeid imiku- ja laste rõivaste kavandamisel ja õmblemisel   

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (10t) sh iseseisev töö (5t) 

Laste rõivaste valmistamiseks sobilikud kangad (kandmis mugavus, kehasõbralikus, allergia, hooldamine) Laste toodete 
ohutusnõuded, laste turvalisus.(5t) 
Iseseisev töö -  koostada juhendi alusel ülevaade laste rõivatoodetest ja kasutatud materjalidest, esitleda 
kaasõpilastele (5t) Hindamine - mitteeristav 

2. konstrueerib imiku- ja laste rõivaste 
lõiked ja koostab tehnoloogilise 
töötlemise järjestuse.  

 nimetab lõike konstrueerimiseks vajalikud mõõdud 

  konstrueerib juhendi alusel imiku ja laste rõivaste lõikeid, selgitab laste rõivaste lõigete konstrueerimise erinevusi 
võrreldes täiskasvanute rõivaste lõigete konstrueerimisega 

 koostab juhendi alusel laste rõivaste õmblemise tehnoloogilise järjekorra, põhjendab tehnoloogia valikut 

 võrdleb laste ja täiskasvanu rõivaste valmistamise tehnoloogilise töötlemise erinevusi  

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (18t) sh iseseisev töö (3t) 

Laste suurusnumbrite ja mõõtude tabelid, konstrueerimise lisad. Laste rõivaste konstruktsioonid. Laste rõivaste 
tehnoloogiad (beebirõivad, kombinesoonid, püksid, pluusid, kleidid). Laste rõivaste õmblusvarud. Tehnoloogilised 
erinevused. Rõivaste parandamise ja taaskasutuse võimalused.(5t) 
Praktiline töö – juhendi alusel erinevate laste rõivaste lõigete konstrueerimine (10t) 
Iseseisev töö: koostab rühmatööna juhendist ja näidisest lähtuvalt ülevaade laste rõiva valmistamise protsessist (3t) 
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hindamine - mitteeristav. 

3. lõikab erinevate laste rõivaste 
detailid, õmbleb, viimistleb, järgides 
tehnoloogilise töötlemise järjestust, 
kvaliteedi ja ohutusnõudeid ning 
ajakava 

 valib ülesande alusel vahe- ja voodrimaterjalid, õmblusniidi ja furnituuri ning õmblusmasinanõela, põhjendab 
valikuid 

 koostab tehnoloogilise töötlemise järjekorra, kasutab erialalist sõnavara 

 lõikab, õmbleb ning viimistleb juhendi alusel laste rõivaid, järgides tehnoloogilise töötlemise järjekorda 

 annab hinnangu oma töö kvaliteedile ja ajakavast kinni pidamisele ning rõiva kasutamisel ohutusnõuetest 
kinnipidamisele 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (180t) sh iseseisev töö (12t) 

Praktiline töö – Laste rõivaste (beebirõivad, kombinesoonid, püksid, pluusid, kleidid) õmblemine ja viimistlemine, 
kvaliteedi nõuded. Kvaliteedikontroll, vastupidavuse ja turvalisuse hindamine. Laste rõivaste taaskasutamine lastega 
seonduvate toodete valmistamiseks.(168t) 
Iseseisev töö: kavandab ja valmistab juhendi alusel lastega seonduva toote, esitleb valminud toodet (12t) Hindamine – 
mitteeristav 

sh praktika Praktika: puudub 

Õppemeetodid 1õv – köitev loeng, iseseisev töö 
2õv – köitev loeng, rühmatöö, praktiline töö, iseseisev töö 
3õv – praktiline töö, töötulemuste analüüs, iseseisev töö 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud ja 
hinnatud iseseisvatest töödest: 

 ülevaate koostamine laste rõivatoodetest ja kasutatud materjalidest, esitlemine (õpiväljund 1) 

 rühmatööna ülevaate koostamine laste rõiva valmistamise protsessist (õpiväljund 2) 

 lastega seonduva toote kavandamine ja valmistamine, valminud toodet esitlemine (õpiväljund 3) 
ja praktilistest töödest: 

 erinevate laste rõivaste lõigete konstrueerimine (õpiväljund 2) 

 erinevate laste rõivaste õmblemine (õpiväljund 3) 

sh hindamismeetodid Praktiliste tööde esitlus 

Õppematerjalid Ell Gorelov, Elmi Kabanova, Kusta Rätsep - Naiste ja laste kergete rõivaste õmblemise tehnoloogia 
Karl Sokk, Viivi Toomel - Naiste- ja lasterõivaste konstrueerimine 
E. Gorelov, P. Hints, E. Kabanova, K. Rätsep, P. Viir - Naiste ja laste kergete rõivaste õmblemise tehnoloogia 
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Mooduli nr 5 

Mooduli nimetus  MOEKOLLEKTSIOONI LOOMINE 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktika 
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö 
(EKAP/ tundides) 

5 EKAP/130t 40t 75t - 15t 

Õpetajad A. Brük; A-L Treial; S. Jõesar; Ü. Link; A. Sokolova; D. Piirsalu; T. Jõhve; M. Pill 

Nõuded mooduli alustamiseks õmblustehnoloogia alusõpe, tootesõlmede õmblemine, kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna, töökorralduse 
alused, õmbleja praktika 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane disainib moekollektsiooni, valmistab meeskonnatööna ja kavandab moekollektsiooni 
esitluse ja esitleb.  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid  

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 

1. planeerib ja kavandab 
moekollektsiooni teemast lähtuva 
kollektsiooni, järgides moekollektsiooni 
koostamise põhimõtteid 

 juhendi ja ülesande alusel kavandab eskiisid ja valmistab joonised 

 valib ülesandest lähtuvalt kollektsiooni valmistamiseks sobivad materjalid 

 selgitab kollektsiooni loomise inspiratsiooni aluseid ning 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (33t) sh iseseisev töö (3t) 

Teema valik ja tegevuste kavandamine. Moekollektsiooni ( üksikmudeli) koostamise põhimõtted. Loometöö – 
eskiiside kavandamine ja tehniliste jooniste valmistamine. Materjalide valik ( uudsus, värvid, kandjasõbralikkus, 
turvalisus, materjalide kogused). Rõivaste disainimine. Erinevate tooteliikide disainimise eripära. Modellid (30t) 
Iseseisev töö -  koostada juhendi alusel moekollektsiooni kavandite esitlus, esitleda kaasõpilastele (3t) Hindamine - 
mitteeristav 

2. lõikab moekollektsiooni toodete 
detailid, õmbleb, viimistleb, järgides 
kavandit, tehnoloogilise töötlemise 
järjestust, kvaliteedi ja ohutusnõudeid 
ning ajakava 

 konstrueerib juhendi ja mõõtude alusel lõikeid, modelleerib vastavalt kavandile 

 koostab tehnoloogilise töötlemise järjekorra, kasutab erialalist sõnavara 

 valib materjalid ja koostab materjalide koguste eelarvestuse  

 lõikab, õmbleb ning viimistleb juhendi alusel laste rõivaid, järgides tehnoloogilise töötlemise järjekorda  

 annab hinnangu oma töö kvaliteedile ja ajakavast kinni pidamisele.  

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (18t) sh iseseisev töö (2t) 

Praktiline töö – moekollektsiooni toodete lõigete konstrueerimine, modelleerimine, juurdelõikus, valmistamine, 
proovimine, viimistlemine. Istuvuse ja kandmisvõimaluste hindamine. 
Iseseisev töö -  koostada moekollektsiooni kavandite alusel materjalide kulu kalkulatsioon (2t) Hindamine - 
mitteeristav 

3. esitleb kollektsiooni, järgides juhiseid 
ja ajakava 

 annab hinnangu kollektsiooni esitlusele kriteeriumite abil 

 annab juhendi alusel hinnangu meeskonnatöös toimetulekule 

 annab hinnangu oma töö kvaliteedile ja valmistamise protsessi ajakavast kinni pidamisele 
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Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (20t) sh iseseisev töö (10t) 

Esitluse kavandamine. Muusika valik.  Lavaline esitlemine. Esitluse hindamise põhimõtted (10t) 
Iseseisev töö: valib moekollektsiooni ideest lähtuvalt esitlemise vormi, muusika, kavandab ja valmistab juhendi alusel 
kollektsiooni esitluse visuali, juhendab ja teeb kollektsiooni esitlemiseks lavaproove (10t) Hindamine – mitteeristav 

sh praktika Praktika: puudub 

Õppemeetodid 1õv – köitev loeng, iseseisev töö 
2õv – köitev loeng, rühmatöö, praktiline töö 
3õv – praktiline töö, töötulemuste analüüs, iseseisev töö 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud ja 
hinnatud iseseisvatest töödest: 

 ülevaate koostamine laste rõivatoodetest ja kasutatud materjalidest, esitlemine (õpiväljund 1) 

 rühmatööna ülevaate koostamine laste rõiva valmistamise protsessist (õpiväljund 2) 

 lastega seonduva toote kavandamine ja valmistamine, valminud toodet esitlemine (õpiväljund 3) 
ja praktilistest töödest: 

 erinevate laste rõivaste lõigete konstrueerimine (õpiväljund 2) 

 erinevate laste rõivaste õmblemine (õpiväljund 3) 

sh hindamismeetodid Praktiliste tööde esitlus 

Õppematerjalid Ell Gorelov, Elmi Kabanova, Kusta Rätsep - Naiste ja laste kergete rõivaste õmblemise tehnoloogia 
Karl Sokk, Viivi Toomel - Naiste- ja lasterõivaste konstrueerimine 
E. Gorelov, P. Hints, E. Kabanova, K. Rätsep, P. Viir - Naiste ja laste kergete rõivaste õmblemise tehnoloogia 

 

Mooduli number 6 

Mooduli nimetus ETTEVÕTLUSÕPE  
Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö  

(EKAP/ tundides) 
sh praktiline töö  
(EKAP/ tundides) 

sh praktika  
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö  
(EKAP/ tundides) 

5EKAP/ 130 30t 70t - 30t 

Õpetajad R. Veetõusme; K. Vare 

Nõuded mooduli alustamiseks Karjääri planeerimise ja ettevõtluse alused 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane on omandanud pädevused (teadmised, oskused, hoiakud), mis võimaldab tal olla 
ettevõtlik töötaja ja luua iseendale töökoht 

Õpiväljund(id) 
Hinde- ja hindamiskriteeriumid (lävendid) 

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 
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1. mõistab ärivõimalusi lähtudes iseenda 
eeldustest ja oskustest ning keskkonna 
toetavatest ja piiravatest teguritest 

 kirjeldab enda võimalusi tegutsemiseks ettevõtjana või ettevõtliku töötajana lähtudes õpitava 
eriala ettevõtluskeskkonnast 

  selgitab juhendi alusel ettevõtte toimimist olemasolevas ettevõtluskeskkonna 
  arutleb meeskonnas kavandatud äriidee teostatavuse üle 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (27t) sh iseseisev töö (2t) 
 

Ettevõte. Ettevõtlus. Ettevõtja. Ettevõtlikkus. Ettevõtluskeskkond. Kultuuride vaheliste erinevuste mõju ettevõttele. 
Äriidee. Meeskonnatöö (25t) 
Hindamisülesanne 
1) Struktureeritud aruanne meeskonnatööna teemal: Mina, minu eriala ja ettevõtlus 5 aasta pärast. (vorm, meedium 
vaba), Meeskonnatöö analüüs ja hinnang 
2) Struktureeritud aruande (nt posteri) esitlus meeskonnatööna  
3) Äriidee koostamine meeskonnatööna 
Iseseisev töö – juhendi alusel postri esitluse koostamine. (2t) 

2. kavandab turundustegevused äriidees 
kirjeldatud tootele, tarbijale ja 
turutingimustele 

 kirjeldab meeskonnatööna sihtrühmi ja turgu lähtuvalt tootest 

 kirjeldab meeskonnatööna valitud turundustegevusi lähtuvalt sihtrühmast, turust ja tootest 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (35t) sh iseseisev töö (15t) 
 

Nõudlus, pakkumine ja turu tasakaal. Konkurents. Turunduseesmärgid. Turundusmeetmestik. Turuanalüüs. (20t) 
Hindamisülesanne: 
Iseseisev töö - struktureeritud kirjalik töö juhendi alusel ja selle esitlus rühmatööna (Sihtrühmade kirjeldus ja 
turundustegevuste plaan (üheks aastaks) (15t) 

3. mõistab ettevõtte eelarvestamise, 
finantseerimise ja majandusarvestuse 
põhimõtteid lähtudes õigusaktidest ja 
heast tavast 

 koostab juhendi alusel meeskonnatööna ettevõtte investeeringute ja tegevuskulude eelarve ning 
müügiprognoosi 

 selgitab meeskonnatööna ettevõtte finantseerimisvõimalusi selgitab juhendi alusel majandusarvestuse 
põhimõtteid lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest ja heast tavast 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (33t) sh iseseisev töö (8t) 
 

Majanduskeskkond. Tulude ja kulude ringkäik. Ressursid. Ettevõtte tulud ja kulud. Majandusarvestuse põhialused 
(eelarved, kasumiaruanne, bilanss) Äriseadus, raamatupidamise seadus, võlaõigusseadus. Ärimudeli finantsosa: tulud 
ja kulud 
Hindamisülesanne: Kompleksülesanne meeskonnatööna: investeeringute eelarve ja katteallikad, rahavood, 
müügiprognoos, kasumiplaan, bilansiprognoos (25t) 

4. planeerib ja koostab äriplaani ette-
võtlusega alustamiseks ja teeb ettevalmis-
tused ettevõtjana tegutsemiseks. 

 koostab ärimudeli meeskonnatööna lähtudes valitud strateegiast 
 kirjeldab asutamisprotsessi vastavalt valitud ettevõtlusvormile 
 hindab meeskonnatööna juhendamisel ettevõtte tasuvust lähtuvalt ärimudelist 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (35t) sh iseseisev töö (5t) 

Ärimudelid. Ettevõtlusvormid. Ettevõtte asutamine. Ettevõtte tasuvus. (30t) 
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 Hindamisülesanne: Kompleksülesanne meeskonnatööna: ärimudel, protsessikirjeldus ettevõtte, asutamisest ja 
tasuvusanalüüsi koostamine ja esitlemine 
Iseseisev töö – Meeskonnatööna Ärimudeli ja ettevõtte tasuvuse esitluse koostamine (5t) 

sh praktika praktika puudub 

Õppemeetodid 1õv – kohtumine ettevõtjaga ja intervjuu (rühmatöö),õppekäik ettevõttesse, töövarjuna ettevõttes, lood (sh videod) 
ettevõtetest ja ettevõtjatest, rühmatööna, ajurünnak, äriidee koostamine ja esitlemine rühmatööna, 
analüüsimeetodid (SWOT, PESTLE, juhtumianalüüs) 
2 õv – mõistekaart, praktiline meeskonnatöö 
3õv - mõistekaart, näidisülesannete lahendamine, praktiline meeskonnatöö 
4õv-  praktiline meeskonnatöö, juhtumianalüüs.  

Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, kokkuvõtva hinde 
kujunemine) 

Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt. 
Õppija on omandanud mooduli õpiväljundid hindamiskriteeriumitega määratud lävendi tasemel ja hindamisel on 
tulemuseks arvestatud (A), kui õpilane on sooritanud kõik hindamisülesanded sh iseseisva töö nõuetekohaselt ja 
tähtaegselt. 

sh hindamismeetodid Äriplaani esitlemine 

Õppematerjal Randma, T., Raiend, E., Rohelaan, R. jt (2007)Ettevõtluse alused. SA Innove 
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ettevõtluse%20alused%20õpilasele.pdf 
Sirkel, R., Uiboleht, K., Teder, J. jt (2008) Ideest eduka ettevõtteni. SA Innove 
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Ettevõtlusõpe/Ideest%20eduka%20ettevõtteni.pdf 
Töötamise tulevikutrendid http://oska.kutsekoda.ee/tootamise-tulevikutrendid/tootamise-tulevikutrendid-2016/ 
Jaansoo, A. (2012) Turunduse alused. I: baasteooria, juhtumikirjelduste ja ülesannete kogu. SA Innove 
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Õppe-%20ja%20juhendmaterjalid/Turundus%20I.pdf 
Vodja, E., Zirnask, V., Suitsu, P. jt (2014) Majandusõpik gümnaasiumile. Junior Achivement Eesti SA 
Eamets, R jt (2012) Ettevõtlikkusest ettevõtluseni, SA Teadlik Valik 
TÜ, TTÜ, EEK Mainor (2014) Ettevõtlikkusest ettevõtlikkuseni töövihik 
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Mooduli nr 7 

Mooduli nimetus  RÕIVASTE TAASKASUTUS 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktika 
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö 
(EKAP/ tundides) 

5EKAP/130 10t 107t - 13t 

Õpetajad A. Brük; M. Ints; A. Sokolova; A-L Treial; G. Žuravljova; L. Svintšuk; S. Jõesar 

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud tootesõlmede õmblemine, kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna, kergete rõivaste rätsepa 
praktilised tööd 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane kujundab kasutatud tekstiilesemeid ja rõivaid uute toodete disainimisel ja 
valmistamisel 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 

1. töötleb ümber kasutatud tekstiil-
esemeid ja rõivaid uute toodete 
disainimiseks ja valmistamiseks, 
lähtudes loodushoiu ja taaskasutuse 
põhimõtetest 

 taaskasutustekstiilist lähtuvalt kujundab  omanäolise rõivaesemeid ja/või ruumitekstiile 

 konstrueerib ülesandest lähtuvalt lõiked, modelleerib lähtuvalt taaskasutatavate tekstiilmaterjalidest ja  
materjalide kasutusvõimalusi arvestades 

 koostab ülesandest lähtuvalt tehnoloogilise töötlemise järjestuse 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (20t) sh iseseisev töö (5t) 

Taaskasutustekstiilide kujundamise võimalused.  Kasutatavad lõiked. Tehnoloogia. Tekstiilide parandamine ja 
kaunistamine. Erinevate materjalide ja toodete omavaheline sidumine (5t) 
Praktiline töö - lõigete konstrueerimine ja olemasolevate rõivaste konstruktsiooni muutmise võimalused (10t) 
Iseseisev töö – taaskasutatavate tekstiilide, rõivaste ettevalmistamine uue toote valmistamiseks (puhastamine, 
harutamine, sobivate lisandmaterjalide hankimine) (5t) 

2. kaunistab ja viimistleb rõivaid ja 
rõivalisandeid vastavalt kavandile, 
järgides keskkonna- ja tööohutuse 
nõudeid 

 valib ülesandest ja tekstiilmaterjalist lähtuvalt sobivaid käsitöötehnikaid ja viimistlusvõtteid, järgides keskkonna- 
ja tööohutuse nõudeid  

 kaunistab kavandi alusel rõivaid, rõivalisandeid või detaile, lähtuvalt valitud käsitöötehnikatest ja -võtetest 
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Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (35t) sh iseseisev töö (5t) 

Tekstiilimaali ja käsitöötehnikad, materjalid ja töövahendid. Töövahendid, materjalid. (5t) 
Praktiline töö – Rõivadetailide või sisustustekstiilide maalimine/tikkimine (25t) 
Iseseisev töö - koostada juhendi alusel õpimapp käsitöötehnikates valmistatud tööproovidest (5t) Hindamine - 
mitteeristav 

3. lõikab toote detailid, õmbleb, 
kaunistab, viimistleb, järgides 
tehnoloogilise töötlemise järjestust 
ja ajakava 

 valib ülesande alusel vahe- ja abimaterjalid, õmblusniidi ja furnituuri, põhjendab valikuid 

 lõikab, õmbleb, kaunistab ning viimistleb juhendi alusel tekstiiltooteid, järgides tehnoloogilise töötlemise 
järjekorda 

 annab hinnangu oma töö disainile ja kvaliteedile, töömahukusele ning ajakavast kinni pidamisele 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (75t) sh iseseisev töö (3t) 

Praktiline töö – Taaskasutus materjalidest uute rõivaste ja rõivalisandite õmblemine. (72t) 
Iseseisev töö –  esitleb valminud rõivaid ja rõivalisandeid (3t) Hindamine - mitteeristav 

sh praktika Praktika: puudub 

Õppemeetodid 1õv – köitev loeng, arutelu 
2õv – köitev loeng, näidiste demonstratsioon, praktiline töö 
3õv – praktiline töö, töötulemuste analüüs, iseseisev töö 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud ja 
hinnatud iseseisvatest töödest: 

 taaskasutatavate tekstiilide, rõivaste ettevalmistamine uue toote valmistamiseks (õpiväljund 1) 

 õpimapi koostamine, esitlemine (õpiväljund 2) 
ja praktilistest töödest: 

 lõigete konstrueerimine ja olemasolevate rõivaste konstruktsiooni muutmine (õpiväljund 1) 

 rõivaste ja rõivalisandite kaunistamine valitud käsitöötehnikates (õpiväljund 2) 

 rõivaste ja tekstiilide taaskasutamine uue disainiga  rõiva/rõivalisandi õmblemine (õpiväljund 3) 

sh hindamismeetodid Õpimapi (portfoolio) esitlus 

Õppematerjalid Õmblemise piibel r. piik Sinisukk 2010 
Kiiresti valmivad õmblustööd E. Hardy Tänapäev 2009 
Lapitööd G-A Saarsoo; E. Orro Avita 2004 
Siidimaali õpik. Avita Tammert, M. 2006.  
Värviõpetus. Tallinn: Aiwell  
Valk, P. Kangatrüki tehnoloogia.  
E-õppe materjal http://kangatrukitehnoloogia.weebly.com/ 

 

http://kangatrukitehnoloogia.weebly.com/
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Mooduli nr 8 

Mooduli nimetus  PERSONAALSTILISTIKA JA RÕIVAKOLLEKTSIOONIDE KOOSTAMINE 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktika 
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö 
(EKAP/ tundides) 

3 EKAP/78 15t 56t - 7t 

Õpetajad M. Pill; I. Merendi 

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane teostab personaalstilistikat ning fotografeerib rõivakollektsioone. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid  

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 

1. kaardistab inimese omadused 
ning loob sellest lähtuvalt 
stiilikaardi eri meediumite abil 

 kirjeldab klienti ülesandest lähtuvalt 

 kliendi esitlus inpiratsioonikollaaži abil ülesandest lähtuvalt 

 loob kliendi stiilikaardi kollaaži tehnikas paberil või arvuti abil ülesandest lähtuvalt 

 esitleb stiilikaarti ülesandest lähtuvalt 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (35t) sh iseseisev 
töö () 

Stiilikaart, personaalse stiili analüüsimine, personaalstilistika põhimõtted, stiilikaardi kujundamine, vormistamine ja esitlus. 
(15t) 
Fotograafia. Rõivaste fotografeerimine. Fotostilistika ja videostilistika alused.(20t) 

2. nõustab klienti ja koostab 
rõivakollektsioone 
persoonist, moesuunast ja 
üritusest lähtuvalt 

 kirjeldab ülesandest lähtuvalt persooni garderoobi koostamise põhimõtteid  

 koostab ülesandest lähtuvalt persooni rõivakollektsiooni inspiratsioonikollaaži  

 koostab ülesandest lähtuvalt rõivakollektsiooni, lähtuvalt inspiratsioonikollaažist 

 esitleb juhendi alusel rõivakollektsiooni  

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (43t) sh iseseisev 
töö (7t) 

Rõivakollektsiooni koostamise põhimõtted, moesuuna kasutus rõivakollektsiooni komplekteerimises, aastaaja mõjutused 
rõivakollektsioonidele, inimeste harjumused ja eripärad garderoobi koostamisel, garderoobi esitlemine kliendile.(36t) 
Iseseisev töö – fotografeerib rõivaid esitlemiseks, koostab juhendi alusel rõivakollektsiooni esitluse ja esitleb (7t) 

sh praktika Praktika: puudub 

Õppemeetodid 1õv – köitev loeng, iseseisev töö 
2õv – näidiste demonstratsioon, praktiline töö, iseseisev töö 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli hinne kujuneb õpimapi ja selle esitluse alusel.  
Õpimapi kohustuslikud osad: 

 kliendi analüüs 

 inspiratsioonikollaaž kliendist  

 stiilikollaaž kliendist lähtuvalt 
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 garderoobi analüüs 

 Pakutava garderoobi inspiratsioonikollaaž   

 Inspiratsioonikollaažist lähtuva garderoobi koostamine 

sh hindamismeetodid Praktiliste tööde esitlemine 

Õppematerjalid B.Roetzel, C. Piras Hea stiil 500 nõuannet naistele 
B.Roetzel, C. Piras Hea stiil. 500 stiilinõuannet meestele 
P. Schults 365 stiilinõuannet daamine 
P. Schults 365 stiilinõuannet meestele 
S. C. Morrison, G. Mirabella Secret of Stylists: An insider’s Guide to styling the Stars 
A. Flusser Dressing the man 

 

Mooduli nr 9 

Mooduli nimetus ERIALANE VENE KEEL 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö  

(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö  

(EKAP/ tundides) 

sh praktika  

(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö  

(EKAP/ tundides) 

3/78 13t 42t  23t 

Õpetajad I. Peetrimägi; A. Pšenitsner 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab kliendi soove ja kasutab erialalist sõnavara klienditeenindussituatsioonides 

Õpiväljundid Hinde- ja hindamiskriteeriumid  

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 

1.suhtleb igapäevases 
argisuhtluses kõnes A1 
keelekasutajana vene keeles 

 suhtleb iseseisvalt tuttavates olukordades kasutades venekeelset põhisõnavara 

 tutvustab vestluses iseennast ja oma eriala vene keeles 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (15t) sh iseseisev 
töö (5t) 

1. Põhisõnavara.(auditoorne töö 5t, praktiline töö 5t ) 
1.1Töökoha ja eriala tutvustamine. 
1.2 Teejuhatamine  
Praktiline töö – tutvustab ennast ja oma eriala  
Hinnatav ülesanne – Tutvustab giidina oma eriala ja töökohta 
Iseseisev töö - enesetutvustuse koostamine ja tutvustava ekskursiooni ettevalmistamine (5t). Hindamine- mitteeristav 
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2. selgitab välja kliendi vajadused, 
rakendades sobivat keele-
kasutust, hoiakuid ja lugupidavat 
kultuurilist suhtumist vene keeles 

 alustab kliendiga vestlust arusaadavas vene keeles, järgides klienditeeninduse põhimõtteid 

 esitab teenindusprotsessis kliendile arusaadavalt venekeelseid küsimusi, järgides klienditeeninduse põhimõtteid 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (20t) sh iseseisev 
töö (5t) 

Venekeelne sõnavara ja kõneetikett. Viisakusväljendid. Küsimused, vastused tellimustöö vastuvõtmisel (7t) 
Praktiline töö – paaristöö – dialoogi koostamine: etteantud rätsepatööga seonduvas teenindussituatsiooni teemal (8t) 
Hindamisülesanne – paaristöö – esitleda suhtlussituatsioon etteantud teemal 
Iseseisev töö – sõnavara omandamine ja hindamisülesande dialoogi ettevalmistamine (5t) 

3. kasutab venekeelset 
rätsepatööga seotud 
põhisõnavara ja soovitab kliendile 
sobivaid materjale ja tegumoode, 
kasutades sobivat erialalist 
sõnavara.  

 vastab kliendi küsimustele arusaadavalt, järgides klienditeeninduse põhimõtteid 

 küsib tellimustöö valmistamise protsessiga seonduvaid küsimusi 

 tutvustab ja selgitab arusaadavalt rõivaste valmistamisega seonduvaid võimalusi vene keeles, järgides klienditeeninduse 
põhimõtteid 
 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (38t) sh iseseisev 
töö (9t) 

Sõnavara:  Rõivad, rõivalisandid. Moeterminid ja stiilid. Rõivaste tegumoodide tutvustamine. Kangad (kanga mustrid, värvid) 
ja õmblusmaterjalid (vooder, liimiriie, nööbid, haagid, lukud, trukid, niit hooldusnõuded (7t)  
Praktiline töö – paaristöö – dialoogi koostamine: selgitab välja kliendi soovi, tutvustab rõiva materjale ja tegumoodi 
praktiline töö 8t) 
Hindamisülesanne – paaristöö – esitleda tellimuse vastuvõtmise ja üleandmisega seonduv dialoog  
Iseseisev töö – sõnavara omandamine ja hindamisülesande dialoogi ettevalmistamine (5t) 
Iseseisev töö – koostab garderoobi kaupade ja moestilistikaga seonduva erialalise teksti (4t) 

4. arveldab kliendiga ja lõpetab 
positiivselt kliendikontakti 
tellimustöö üleandmisel  

 koostab tellimustöö hinnakujunduse 

 nimetab arve summa, kasutab viisakusväljendeid vene keeles 

 lõpetab positiivselt, viisakalt ja arusaadavalt kliendikontakti vene keeles, järgides klienditeeninduse põhimõtteid 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (10t) sh iseseisev 
töö (4t) 

Arveldamine klientidega. Arvsõnad. Makseviisid.  Rahaühikud (3t)  
Hindamisülesanne – paaristööna situatsioondialoogi koostamine kliendiga arveldamisel ja kontakti lõpetamisel tellimustöö 
üleandmisel (3t) 
Iseseisev töö – arvsõnade, viisakusväljendite omandamine (4t) 

Õppemeetodid 1õv – lugemine, kuulamine, praktiline töö, iseseisev töö 
2õv – lugemine, kuulamine, situatsioonülesanded, paaristöö, iseseisev töö 
3õv - lugemine, kuulamine, paaristöö, iseseisev töö 
4õv – lugemine, paaristöö, iseseisev töö 
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Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, kokkuvõtva 
hinde kujunemine) 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb mooduli õpiväljundeid hõlmavatest sooritatud iseseisvatest töödest: 

 enesetutvustuse koostamine ja tutvustava ekskursiooni ettevalmistamine (õpiväljund 1) 

 sõnavara omandamine ja hindamisülesande dialoogi ettevalmistamine (õpiväljund 2, 3) 

 garderoobi kaupade ja moestilistikaga seonduva erialalise teksti koostamine (õpiväljund 3) 

 arvsõnade, viisakusväljendite omandamine (õpiväljund 4) 
ja praktilistest töödest: 

 enda ja oma eriala tutvustamine (õpiväljund 1) 

 dialoogi koostamine: etteantud suhtlussituatsiooni teemal (õpiväljund 2) 

 dialoog rõivakaupa ja tema hüvede tutvustamine (õpiväljund 3) 

 situatsioondialoogi koostamine kliendiga arveldamisel ja kontakti lõpetamisel (õpiväljund 4) 

sh hindamismeetodid Paaristöö situatsioondialoogid 

Õppematerjalid Inga Mangus Vene keele õpik, Tallinn, 2010 
Z. Saveljeva, S. Guštšina, I. Mangus. Vene ärikeel, Tallinn, 2007 
L. Leesi. Vene keel – Minu kirg. Avita, 2000 
K. Allikmets » Встречи», 
I. Mangus »Быстро и успешно»,  
I. Faiman „Пососбие по русской грамматике„, õpetaja koostatud õppematerjalid, töölehed ja juhendid 

 

Mooduli nr 10 

Mooduli nimetus ERIALANE INGLISE KEEL 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö  

(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö  

(EKAP/ tundides) 

sh praktika  

(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö  

(EKAP/ tundides) 

3/78 13t 42t  23t 

Õpetajad O. Borodina; M. Uiboaid 

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab kliendi soove ja kasutab erialalist sõnavara klienditeenindussituatsioonides 

Õpiväljundid Hinde- ja hindamiskriteeriumid  

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 
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1.suhtleb igapäevases 
argisuhtluses kõnes A1 
keelekasutajana inglise keeles 

 suhtleb iseseisvalt tuttavates olukordades kasutades inglise keelset põhisõnavara 

 tutvustab vestluses iseennast ja oma eriala inglise keeles 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (15t) sh iseseisev 
töö (5t) 

1. Põhisõnavara.(auditoorne töö 5t, praktiline töö 5t ) 
1.1Töökoha ja eriala tutvustamine. 
1.2 Teejuhatamine  
Praktiline töö – tutvustab ennast ja oma eriala  
Hinnatav ülesanne – Tutvustab giidina oma eriala ja töökohta 
Iseseisev töö - enesetutvustuse koostamine ja tutvustava ekskursiooni ettevalmistamine (5t). Hindamine- mitteeristav 

2. selgitab välja kliendi vajadused, 
rakendades sobivat 
keelekasutust, hoiakuid ja 
lugupidavat kultuurilist suhtumist 
inglise keeles 

 alustab kliendiga vestlust arusaadavas inglise keeles, järgides klienditeeninduse põhimõtteid 

 esitab teenindusprotsessis kliendile arusaadavalt inglise keelseid küsimusi, järgides klienditeeninduse põhimõtteid 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (20t) sh iseseisev 
töö (5t) 

Inglisekeelne sõnavara ja kõneetikett. Viisakusväljendid. Küsimused, vastused tellimustöö vastuvõtmisel (7t) 
Praktiline töö – paaristöö – dialoogi koostamine: etteantud rätsepatööga seonduvas teenindussituatsiooni teemal (8t) 
Hindamisülesanne – paaristöö – esitleda suhtlussituatsioon etteantud teemal 
Iseseisev töö – sõnavara omandamine ja hindamisülesande dialoogi ettevalmistamine (5t) 

3. kasutab inglise keelset 
rätsepatööga seotud 
põhisõnavara ja soovitab kliendile 
sobivaid materjale ja tegumoode, 
kasutades sobivat erialalist 
sõnavara.  

 vastab kliendi küsimustele arusaadavalt, järgides klienditeeninduse põhimõtteid 

 küsib tellimustöö valmistamise protsessiga seonduvaid küsimusi 

 tutvustab ja selgitab arusaadavalt rõivaste valmistamisega seonduvaid võimalusi inglise keeles, järgides 
klienditeeninduse põhimõtteid 
 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (38t) sh iseseisev 
töö (9t) 

Sõnavara:  Rõivad, rõivalisandid. Moeterminid ja stiilid. Rõivaste tegumoodide tutvustamine. Kangad (kanga mustrid, värvid) 
ja õmblusmaterjalid (vooder, liimiriie, nööbid, haagid, lukud, trukid, niit hooldusnõuded (7t)  
Praktiline töö – paaristöö – dialoogi koostamine: selgitab välja kliendi soovi, tutvustab rõiva materjale ja tegumoodi 
praktiline töö 8t) 
Hindamisülesanne – paaristöö – esitleda tellimuse vastuvõtmise ja üleandmisega seonduv dialoog  
Iseseisev töö – sõnavara omandamine ja hindamisülesande dialoogi ettevalmistamine (5t) 
Iseseisev töö – koostab garderoobi kaupade ja moestilistikaga seonduva erialalise teksti (4t) 

4. arveldab kliendiga ja lõpetab 
positiivselt kliendikontakti 
tellimustöö üleandmisel  

 koostab tellimustöö hinnakujunduse 

 nimetab arve summa, kasutab viisakusväljendeid inglise keeles 
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 lõpetab positiivselt, viisakalt ja arusaadavalt kliendikontakti inglise keeles, järgides klienditeeninduse põhimõtteid 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (10t) sh iseseisev 
töö (4t) 

Arveldamine klientidega. Arvsõnad. Makseviisid.  Rahaühikud (3t)  
Hindamisülesanne – paaristööna situatsioondialoogi koostamine kliendiga arveldamisel ja kontakti lõpetamisel tellimustöö 
üleandmisel (3t) 
Iseseisev töö – arvsõnade, viisakusväljendite omandamine (4t) 

Õppemeetodid 1õv – lugemine, kuulamine, praktiline töö, iseseisev töö 
2õv – lugemine, kuulamine, situatsioonülesanded, paaristöö, iseseisev töö 
3õv - lugemine, kuulamine, paaristöö, iseseisev töö 
4õv – lugemine, paaristöö, iseseisev töö 

Mooduli hinde kujunemine 
(hindekriteeriumid, kokkuvõtva 
hinde kujunemine) 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb mooduli õpiväljundeid hõlmavatest sooritatud iseseisvatest töödest: 

 enesetutvustuse koostamine ja tutvustava ekskursiooni ettevalmistamine (õpiväljund 1) 

 sõnavara omandamine ja hindamisülesande dialoogi ettevalmistamine (õpiväljund 2, 3) 

 garderoobi kaupade ja moestilistikaga seonduva erialalise teksti koostamine (õpiväljund 3) 

 arvsõnade, viisakusväljendite omandamine (õpiväljund 4) 
ja praktilistest töödest: 

 enda ja oma eriala tutvustamine (õpiväljund 1) 

 dialoogi koostamine: etteantud suhtlussituatsiooni teemal (õpiväljund 2) 

 dialoog rõivakaupa ja tema hüvede tutvustamine (õpiväljund 3) 

 situatsioondialoogi koostamine kliendiga arveldamisel ja kontakti lõpetamisel (õpiväljund 4) 

sh hindamismeetodid Paaristöö situatsioondialoogid 

Õppematerjalid Clothing technology: from fibre to fashion. Fifth edition. VERLAG EUROPA-LEHRMITTEL 
Sewing for dummies. 2nd edition. Jan Saunders Maresh 
Clothing. Fashion, fabrics and construction. Fifth edition Jeanette Weber CFCS 
http://visual.merriam-webster.com   
English for sales Purchasing, L. Gutjahar, S. Mahoney, 2009 
M.Irvine,M.Caldman,Commercially speaking, 2001 

 

  

http://visual.merriam-webster.com/
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Mooduli nr 11 

Mooduli nimetus  PORTFOOLIO KOOSTAMINE 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktika 
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö 
(EKAP/ tundides) 

3EKAP/78 15t 48t - 15t 

Õpetajad J. Nagel; A. Mõistlik; T. Krist 

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud arvutikasutuse ja asjaajamise alused 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane esitleb oma tooteid veebis kasutades erinevaid esitluse võimalusi. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 

1.  teab erinevaid portfooliote 
koostamise ja esitamise 
võimalusi ja vahendeid 

 koostab juhendi alusel rätsepatöö esitluse 

 leiab ülesande põhjal erinevaid esitluse koostamise võimalusi ja vahendeid ning valib nendest endale sobivaima, 
põhjendab valikut 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (5t) sh iseseisev 
töö (t) 

Õpimapi (portfoolio) erinevad vormid ja koostamine. E- õpimapi koostamise struktuur, tehnilised nõuded. 

2. pildistab ja töötleb 
digitaalseid pilte 
fototöötlusprogrammiga 

 

 pildistab juhendi alusel oma valminud praktilisi töid 

 salvestab juhendi alusel fotosid sobivates failiformaatides 

 kasutab oma fotode töötlemiseks sobivat fototöötlusprogrammi 

 dokumenteerib juhendi alusel õmblustööde tööprotsesside kirjeldused õpimappi 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (25t) sh iseseisev 
töö (t) 

Fotograafia alused. Arvutigraafika alused. Fototöötlus vabavaralise fototöötlusprogrammiga. Teksti ja foto ühendamine. 
Fotokollaaži loomine. Salvestamine ja failiformaadid. Fotode printimine (10t) 
Praktiline töö – Rätsepatööde pildistamine ja fotode töötlemine (15t) 

3. esitleb oma tooteid  
digitaalses vormis 

 

 ühendab juhendi alusel esitlustes teksti ja pildi 

 vormistab esitluse tehniliselt ja keeleliselt korrektselt 

 koostab ülesande põhjal vähemalt kolmest parimast tootest digitaalse esitluse ning avaldab selle veebis 

Teemad, alateemad (arvestuslik 
maht tundides) (63t) sh iseseisev 
töö (15t) 

Slaidiesitluse koostamine. Esitlusprogrammid. Veebipõhised slaidiesitlused. Veebis avaldamine. (10t) 
Praktiline töö – juhendi alusel portfoolio koostamine, esitlemine ning e-portfoolio avaldamine veebis  
Iseseisev töö – juhendi alusel oma õmmeldud rõivatoodete fotodest valiku tegemine, fotode töötlemine ja sobivasse 
failiformaati salvestamine (15t) Hindamine - mitteeristav 

sh praktika Praktika: puudub 
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Õppemeetodid 1õv – köitev loeng 
2õv – köitev loeng, praktiline töö 
3õv – praktiline töö, iseseisev töö, esitlus 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud ja hinnatud 
iseseisvatest töödest: 

 õmmeldud rõivatoodetest/lõigete paigutusjooniste fotode töötlemine ja salvestamine (õpiväljund 3) 
ja praktilistest töödest: 

 rätsepatööde pildistamine ja fotode töötlemine (õpiväljund 2) 

 toodete portfoolios esitlemine (õpiväljund 3) 

sh hindamismeetodid Õpimapi (portfoolio) esitlus 

Õppematerjalid http://www.slideshare.net/Vartsu/opetaja-digitaalne-arengumapp?next_slideshow=1 
http://297410.edicypages.com/teadmised-tallele/e-opimapi-kasutamine 
https://sites.google.com/site/mariakurisoo/juhendid/opimapp 
http://www.rajaleidja.ee/public/Suunaja/Partnerkoolid/ope/Karjaarioppe_sidumine_praktikaga_Soovituslikud_abimaterjali
d_VALMIS.pdf 
http://eaq.ee/sites/default/files/lisad/opimapi_koostamise_juhend_2014.pdf 
http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-portfoolio-tarkvarad-tuubid-standardid/ 
http://e-esitlus.edicypages.com/et 
https://www.tlu.ee/opmat/ka/opiobjekt/minu_eportfoolio/ 
http://www.weebly.com/ 
http://www.slideshare.net/ 
https://wordpress.com/ 
http://picasa.google.com/ 
http://www.faststone.org/ 
http://www.creativecommons.ee 

 

  

http://www.slideshare.net/Vartsu/opetaja-digitaalne-arengumapp?next_slideshow=1
http://297410.edicypages.com/teadmised-tallele/e-opimapi-kasutamine
https://sites.google.com/site/mariakurisoo/juhendid/opimapp
http://www.rajaleidja.ee/public/Suunaja/Partnerkoolid/ope/Karjaarioppe_sidumine_praktikaga_Soovituslikud_abimaterjalid_VALMIS.pdf
http://www.rajaleidja.ee/public/Suunaja/Partnerkoolid/ope/Karjaarioppe_sidumine_praktikaga_Soovituslikud_abimaterjalid_VALMIS.pdf
http://eaq.ee/sites/default/files/lisad/opimapi_koostamise_juhend_2014.pdf
http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-portfoolio-tarkvarad-tuubid-standardid/
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Mooduli nr 12 

Mooduli nimetus  ERIALALINE ARVUTIÕPE 

Mooduli maht (EKAP/ tundides) sh auditoorne töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktiline töö 
(EKAP/ tundides) 

sh praktika 
(EKAP/ tundides) 

sh iseseisev töö 
(EKAP/ tundides) 

2 EKAP/52 2t 45t - 5t 

Õpetajad M. Pill; I. Merendi 

Nõuded mooduli alustamiseks Omandatud tootesõlmede õmblemine, kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna 

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab erialalise arvutiprogrammi võimalusi rätsepatöö jooniste ja skeemide 
valmistamiseks. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid  

Rahuldav/arvestatud Hea Väga hea 

1.teab erinevaid erialalisi arvuti-
programme ja nende kasutusvaldkonda  

 nimetab juhendi alusel erinevaid erialalisi programme, selgitab kasutusvaldkonda 

 nimetab töömaailmas kasutajaid 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (5t) sh iseseisev töö (3t) 

Erialalised arvutiprogrammid – Lectra, Gerbera. Programmid KALEDO STYLE, MODARIS, DIAMINO. Programmide 
kasutusvõimalused töömaailmas.(2t) 
Iseseisev töö – leia internetist õmblusettevõtteid, kes kasutavad oma tööprotsessis erialalisi arvutiprogramme (3t) 
Hindamine - eristav 

2. kasutab arvutiprogramme rõivaste 
valmistamise tehnilise 
dokumentatsiooni koostamisel 

 joonistab Kaledo Style`s programmi tööjuhendi alusel tehnilise moejoonise ning kujundab sobiva tausta 

 vormistab juhendi alusel rõiva tehnoloogilise töötlemise järjestusest lähtuvalt tehnilisi jooniseid ja skeeme 

 vormistab juhendist lähtuvalt erinevaid tööülesandeid vastavalt programmis võimalustele 

Teemad, alateemad (arvestuslik maht 
tundides) (47t) sh iseseisev töö (2t) 

Erialaliste arvutiprogrammide kasutamine. Moejooniste joonistamine. Tehnoloogiliste jooniste ja skeemide 
joonistamine. Musterdamine, värvimine.  
Praktiline töö – juhendist lähtuvalt kavandab naiste rõivakomplekti, vormistab erinevaid programme kasutades 
tehnilise dokumentatsiooni  
Hinnatav ülesanne – lõputöö rõivakomplekti tehnilise moejoonise joonistamine ning tehnoloogiliste 
töötlemisjooniste joonestamine ja vormindamine 
Iseseisev töö – koostada juhendi alusel lõpueksami rõivakomplekti joonised ja vormindada (2t) Hindamine - 
mitteeristav 

sh praktika Praktika: puudub 

Õppemeetodid 1õv – köitev loeng, iseseisev töö 
2õv – näidiste demonstratsioon, praktiline töö, iseseisev töö 

Hindamine sh kokkuvõtva hinde 
kujunemine 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. 
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Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb protsessihinnete koondhindest ja õpiväljundite omandamisel sooritatud ja 
hinnatud iseseisvatest töödest: 

 ülevaade õmblusettevõtetest, kes kasutavad oma tööprotsessis erialalisi arvutiprogramme (õpiväljund 1) 

 lõputöö rõivakomplekti tehnoloogiliste jooniste vormindamine (õpiväljund 2) 

ja praktilistest töödest: 

 naiste rõivakomplekti kavandamine, vormistab erinevaid programme kasutades tehnilise dokumentatsiooni 

(õpiväljund 2) 

sh hindamismeetodid Praktiliste tööde esitlemine 

Õppematerjalid Programmide kasutusjuhendid 

 


