
 

 
 

 

 

  MATERJALIÕPETUS GARDEROOBIKAUPADE MÜÜJATELE   

 

õppekavarühm  Hulgi- ja jaekaubandus (0416) 

õppekeel    eesti 

õppekava alus kooli õppekava „Müüja-klienditeenindaja“, EHISe kood 141437 

   

koolituse eesmärk 

Õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb  garderoobikaupade valmistamiseks kasutatud 

materjale, nende omadusi kandmisel ja hooldustingimusi  ning  rakendab teadmisi  

klienditeeninduse töösituatsioonides. 

õpiväljundid 

Koolituse läbinud osaleja: 

• tunneb garderoobikaupade märgistust;  

• tunneb garderoobikaupade materjale nende hooldusnõudeid; 

• teab garderoobikaupade pesu- ja keemilise puhastuse valiku võimalusi; 

• tunneb garderoobi kaupade hoiustamisnõudeid. 

koolituse sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused 

Müüja-klienditeenindajad, kes vajavad garderoobikaupadega seonduvat materjalide õpetuse 

alast täiendkoolitust klientide paremaks nõustamiseks ja teenindamiseks tööl püsimiseks 

konkurentsivõime tõstmiseks.  

Grupi suurus 20 osalejat. 

koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides):    20 

• sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:   

                 (õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)   

10 

• sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:    

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)       

10 

• sh iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:   0 

 

 



 

õppe sisu 

Auditoorsete tööde teemad: 

1. Garderoobikaupade materjalid nende omadused: märgistuse sh hooldusmärgistuse nõuded, 

tekstiilkiudude liigitus ja omadused, koodlühendid, nahkmaterjalid, hooldusnõuded, keemiline 

puhastus, pesuvahendid 

Praktiliste tööde lühikirjeldused: 

2. Praktilised tööd: toodete koostise leidmine ja selgitamine; hooldusmärgistuselt info leidmine ja 

selgitamine; 

õppekeskkonna kirjeldus 

Õppetöö läbimisel on kasutada õppeklass ja õppekauplus, kus on vajalikud õppematerjalid, 

materjalide näidised, e-õppematerjalid ning kasutada arvuti, dataprojektor ja 

dokumendikaamera. 

õppematerjalide loend 

 
 

lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid 

Vähemalt 70%  õppekava läbimine. Õpiväljundite omandamist hinnatakse mitteeristavalt 

kursusel valminud õpimapi koostamise alusel ( materjalide näidiste kogum, koostis, märgistus, 

kasutusvaldkond ja hooldustingimused)  

 

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 

•  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%20LOOD

USLIKUD%20KIUD..pdf 

•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.eurotekstiil.ee/85est.html 

•http://www.e-

ope.ee/_download/euni_repository/file/269/9.KOKKUV%C3%95TTED%20ERINEVATEST%20KA

NGASTEST.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%26nb

sp%3B  

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

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



 

õppekava koostaja 

Kaja Kuiv – tekstiili ja kaubandusvaldkonna juhtõpetaja; kaja.kuiv@tthk.ee 
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