
 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

KURSUSE LÜHIANDMED  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS (TTHK) 

Õppekava nimetus:  

 

Kergete rõivaste lõigete konstrueerimine 

Õppekavarühm (täiendus- 

koolituse standardi järgi):  

Tekstiili ja nahatöötlus; Õppesuund: Tootmine ja töötlemine, 

ISCED 97 nr 542 
Õppekeel:  Eesti keel 

 
 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ja õppe alustamise nõuded: (ära märkida nii milliste 
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud; kas ja 
millised on nõuded õpingute alustamiseks ning milline on optimaalne grupi suurus) 
  
Õmblushariduse ja/või õmblusalase töökogemusega põhi ja/või keskharidusega täiskasvanud, 
töötavad ja/või töötud, vanuses 17- 50 +, kes soovivad täiendkoolitust kergete rõivaste lõigete 
konstrueerimiseks, sisenemaks tööturule või tööl püsimiseks konkurentsi võime tõstmiseks. 
Õmbluserialaseid õpinguid tõendav dokument (2013- 2015 tööturule mitterakendunud 300h 
ja 200h tööturukoolituse „Õmbleja“ läbinud osalejad. Grupi suurus 12 osalejat 
 
 
Õpiväljundid: (e. õpitulemused,  kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks) 
 
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane konstrueerib seeliku, püksi ja pluusi  põhilõiked ja 
modelleerib vastavalt tegumoele.  
Omab ülevaadet erinevatest figuuritüüpidest,  teab konstrueerimise ja modelleerimise aluseid 
Võtab mõõdud, konstrueerib põhilõike, modelleerib vastavalt tegumoele 
Valmistab proovimaterjalist toote, teostab proovi.  

Põhjendus: (koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas)  

 
Õpib ja omandab uusi tehnikaid põhilõike konstrueerimiseks, mõistab uut informatsiooni, 
arendab tööalaseid teadmisi ja oskusi läbi praktilist tööde. Täiendkoolitusel osaleja  rakendab 
teadmisi ning oskusi väljundipõhiselt oma edaspidises töös õmblusettevõttes.  

 
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga: (tuua ära vastav 
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse) 
 
Täiendkoolituse õppekava on koostatud kooli õppekavade: rätsepatöö ja kergete rõivaste 
õppekavade seeliku, püksi ja pluusi põhiõpingute õppemoodulite alusel 
 
 
 
 
 



3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  80 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:  

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 
                 (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis) 

25 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  
                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

55 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 
 

4. Koolituse sisu ja lõpetamise nõuded 

Õppe sisu: (peamised teemad ja alateemad) 

Auditoorsete tööde teemad: 

Konstrueerimise alused:  

figuuritüübid, mõõtude tabelid, mõõdud, mõõtude võtmine, avaruslisad, põhilõige 

konstrueerimine,  lõigete modelleerimise põhimõtted, harjutustööd  (M 1:4) 

 

Praktiliste tööde lühikirjeldused: 

Põhilõike konstrueerimine ja modelleerimine: lõike konstrueerimine (M 1:1), juurdelõikuse 

põhimõtted, juurdelõikus, õmblemine, lõike proovimine mannekeenil, proovitehnikad, 

prooviparandused  

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid (nõutav õpiväljundite 

saavutamise hindamine ja vähemalt 80% õppekava läbimine) 

 

Vähemalt 80% õppekava läbimine, Õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt 

kursusel valminud õpimapi koostamise ja esitlemise alusel 

Õpimapi osad: 

Konstrueeritud ja modelleeritud põhilõiked (M 1:4 ;  M 1:1) 

Proovimaterjalist valminud praktilised tööd 

 

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed (ees- ja perenimi, e-mail; kursuse läbiviimiseks vajalikku kompetentsust 

näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus) 

  
Anne-Ly Treial -  1993 Tallinna Vanalinna Õmbluskool (4. Kutsekool). Naiste ülerõivaste 

juurdelõikaja;  2004-2007 Tallinna Tehnikakõrgkool. Rõivaala korraldus; TTHK kutseõpetaja alates 

2010 

 

 

 

Õppekava koostaja:  

Kaja Kuiv – rõiva- ja kaubandusvaldkonna juhtõpetaja     Kaja.kuiv@tthk.ee 

Anne-Ly Treial – rõiva- ja kaubandusvaldkonna kutseõpetaja       Anne-Ly.Treial@tthk.ee 
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