VÄIKELASTE RÕIVASTE 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 õpilane omandab õmblustööks ja väikelaste rõivaste
konstrueerimiseks ja valmistamiseks vajalikud teadmised ja oskused töötamiseks erinevate
materjalide, õmblusmasinate ning kuumniisketöötlemise seadmetega rõivaste valmistamise
protsessis.
õpiväljundid
Koolituse läbinud osaleja:
• omab ülevaadet tekstiilmaterjalidest ja nende sobivusest laste rõivaste (vanus 2-10
aastat) valmistamiseks;
• korraldab töökoha tööohutuse nõuetele ja tööülesandele vastavalt;
• seab töökorda ja õmbleb õmblusseadmetel;
• konstrueerib lõiked ja modelleerib;
• mõistab tehnoloogilist dokumentatsiooni;
• teab õmblemiseks vajalikke rõivadetaile, lõigete, paigutamise ning juurdelõikamise
põhimõtteid; õmblustehnoloogiat;
• hindab oma töö kvaliteeti ning analüüsib töötulemuse parendamise võimalusi.
koolituse sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused
Inimesed, kes omavad õmblusalaseid baasoskusi ning soovivad õmblusalast täiendkoolitust
tööle asumiseks ja tööl püsimiseks konkurentsi võime tõstmiseks Grupi suurus 12 osalejat
Õppe alustamise nõuded: Õmbluserialaseid õpinguid tõendav dokument või erialaline
töökogemus või tööturukoolituse „Õmbleja“ või täiendkoolituse „Imikurõivaste
konstrueerimise ja valmistamise protsess“ läbinud osalejad.
koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides):
90

•

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)

70

•

sh iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

õppe sisu
Auditoorsete tööde teemad:
Õmblustehnoloogia alused:
Tekstiilmaterjalide liigitus ja omadused. Väikelaste rõivaste valmistamiseks sobilikud
materjalid, niidid, furnituur. Õmblusseadmete liigitus ja kasutusvõimalused. Erinevate
õmblusmasinate niidistamine, piste reguleerimine. Kuumniiske töötlemise seadmed.
Ohutusnõuded õmblustöös. Õmbluste liigid, leppemärgid. Kvaliteedinõuded õmblustele,
lastetoodetele. Lastetoodete ohutusnõuded.
Konstrueerimise alused:
Väikelaste rõivaste suurused ja mõõdud/tabelid. Konstruktsioonid, mõõdud, avaruslisad,
põhilõige konstrueerimine (M 1:1). Lõigete kangale paigutamise ja juurdelõikamise põhimõtted
Praktiliste tööde lühikirjeldused:
Erinevate väikelaste rõivaste konstrueerimine juurdelõikus, õmblemine, viimistlemine.
õppekeskkonna kirjeldus
Auditoorse töö läbimisel on kasutada arvuti, dataprojektor ja dokumendikaamera,
õppematerjalid, erialalisi joonestusvahendeid (mõõtjoonlauad, lekaalid jm)
Praktika töökoda on 180m², mis on sisustaud õppetööks vajaliku sisustuse, seadmetega ja
õppevahenditega. Igal õpilasel on individuaalne töökoht ning kasutada õppetööks vajalikud
õmblus- ja kuumniiske töötluse seadmed ning abi- ja töövahendid (lõikepaber, mõõdulint,
käärid, lekaalid, proovikangad jm)
õppematerjalide loend
Metric Pattern Cutting for Children's Wear and Babywear - Winifred Aldrich 2009
Making Children's Clothes: 25 step-by-step sewing projects for 0-5 years, including full-size
paper patterns – Emma Hardy 2009
Cute Clothes for Kids: 24 projects for 0-5 year olds –Rob Merrett 2011
lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Vähemalt 70% õppekava läbimine, Õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt
kursusel valminud õpimapi koostamise ja esitlemise alusel
Õpimapi osad:
Materjalide, abimaterjalide näidised, hooldusnõuded
Mõõtude tabelid ja tehnoloogiline järjestus
Konstrueeritud lõiked (M 1:1)

Valminud proovitooted (pluus, kleit, püksid)
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 – tekstiili ja kaubandusvaldkonna juhtõpetaja

