KORSETT-TOOTE LÕIKE KONSTRUEERIMINE JA VALMISTAMISE
PROTSESS
õppekavarühm

Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
(0723)

õppekeel

eesti

õppekava alus

kooli õppekava „Kergete rõivaste rätsep“ EHISe kood 194157

koolituse eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab korseti õmblemise tehnoloogilist kaarti ning
konstrueerib lõike ning modelleerib vastavalt tegumoele, teostab proove ning õmbleb korsetttoote tehnoloogilisi näidiseid.
õpiväljundid
Koolituse läbinud osaleja:
*omab ülevaadet korseti valmistamiseks vajalikest materjalidest ja furnituurist;
tehnoloogilisest dokumentatsioonist ja tehnoloogiatest;
*kasutab õmblustööseadmeid proovitööde valmistamisel; kasutab erinevaid proovitehnikaid
korseti proovimisel figuurile;
*korraldab töökoha tööohutuse nõuetele ja tööülesandele vastavalt; õmbleb tehnoloogilisi
proovitöid, järgib dokumentatsiooni ja näidist;
*hindab oma töö kvaliteeti ning analüüsib töötulemuse parendamise võimalusi.
koolituse sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused
Täiskasvanud, kes soovivad täiendkoolitust korsett-toote lõigete konstrueerimiseks.
Koolitusrühma arvamise eeldus: õmbluserialaseid õpinguid, täiendkoolitust või erialal
töötamist tõendav dokument. Või läbitud täienduskoolitus: kergete rõivaste lõigete
konstrueerimine; kleidi lõigete konstrueerimine ja modelleerimine; nahkrõivaste kavandamise ja
valmistamise protsess; õmbleja kutseeksamiks ettevalmistumine; tööturule mitterakendunud 300h ja
200h tööturukoolituse „Õmbleja“ läbinud osalejad.
Grupi suurus 12 osalejat.
koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides):

60

•

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

20

•

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

40

•

sh iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

õppe sisu
Oskusõmbleja tase 4 kompetentsid:
B.2.3 Tehnoloogiliste sõlmede õmblemine (tegevusnäitajad: näidiste õmblemine; kinniste
õmblemine
B.2.5 Läbivad kompetentsid (tegevusnäitajad: kasutab erinevaid tehnoloogilisi võimalusi, uusi
meetodeid ning arendab oma tööalaseid teadmisi läbi täiendõppe, jagab teadmisi kolleegidega;
teeb ettepanekuid töö kiiremaks ja efektiivsemaks teostamiseks.
õppekeskkonna kirjeldus
Auditoorse töö läbimisel on kasutada arvuti, dataprojektor ja dokumendikaamera,
õppematerjalid, erialalisi joonestusvahendeid (mõõtjoonlauad, lekaalid jm)
Spetsiaalsete õmblus-, nahatööseadmetega sisustaud õppetöökoda. Igal õpilasel on
individuaalne töökoht ning kasutada õppetööks vajalikud õmblus- ja kuumniiske
töötluse seadmed ning abi- ja töövahendid (raamid, värvid, pintslid, lõikepaber,
mõõdulint, käärid, lekaalid, proovimaterjalid jm)
õppematerjalide loend
Koolitaja koostatud õppematerjalid.
lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
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
Tehnoloogilised näidised
Koolituse läbinutele väljastatakse vastavasisuline tunnistus kui on omandatud
õpiväljundid ja vastavad kompetentsid vähemalt lävendi tasemel ja õppeprotsessist on
osavõtt olnud vähemalt 70%. Muudel tingimustel väljastatakse osalejatele koolitusel
osalemise kohta tõend (alus: Täienduskoolituse standard § 3).
koolitaja kvalifikatsioon
kutseõpetaja kvalifikatsioon
õppekava koostaja
Kaja Kuiv – rõiva- ja kaubandusvaldkonna juhtõpetaja

