RUUMIDE KUJUNDAMISE ABC
õppekavarühm

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

õppekeel

eesti

õppekava alus

kooli õppekava „Sisekujundaja assistent tekstiili alal“, EHISe
kood 188918

koolituse eesmärk
Koolituse eesmärk on anda õppijale lihtsaid näpunäiteid ruumi ümber
kujundamiseks/värskendamiseks.
õpiväljundid
Koolituse läbinud osaleja:
• tunneb ruumi põhiolemust vastavalt ruumi funktsioonile;
• teab milliseid värve tubades kasutada, milliseid vältida;
• teab millised on tänapäevased tehnilised võimalused ning valgustuse paiknemise olulisus
ruumis;
• tunneb erinevaid viimistlus- ja sisustusmaterjale ja nende kasutamist olenevalt ruumist;
• oskab luua ruumile uue esteetilise välimuse kasutades ja kombineerides erinevaid
tekstiilmaterjale;
• oskab valida õigetes mõõtude sisustuselemente ja teab mööbli paigutamise reegleid.
koolituse sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused
Koolitus on suunatud neile, kes soovivad saada teadmisi ruumide planeerimisest,
kujundamisest ning värskendamisest.
koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides):

33

•

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

6

•

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

17

•

sh iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

10

õppe sisu
Erinevate värvide kasutamine sisekujunduses.
Valgustuse planeerimine vastavalt ruumile. Erinevad tehnilised vahendid sisekujunduses.
Sisustus- ja viimistlusmaterjalid sisekujunduses. Tekstiilmaterjalidega ruumi mulje muutmine.
Põhilised kujundamise reeglid lähtuvalt ruumist. Oma visiooni kujutamine ruumist kasutades
arvutiprogrammi Archicad.
Lõpptulemusena valmib õppija enda ühe ruumi kujundamine arvutiprogrammis
Archicad.
õppekeskkonna kirjeldus
Auditoorseks õppeks kohandatud õppeklass (tahvel, data, esitlusarvuti ja arvutid
osalejatele koos programmiga Archicad.
õppematerjalide loend
Linda Parker “Seinast seina”
Judith Miller “Värvid”
Cliff Stafford ja Gilles de Chabaneix “Meie eluviisid”
Linnuste, Ü. Värvid kodus. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus 2005
Tammert, M. Värviõpetus. Tallinn: Aimwell 2006
Terence Conran. Conrani värviraamat. Varrak 2015
Lillian Too “Feng Shui kuidas kujundada oma elu”. Odamees 2007
Paul Darby “Feng Shui majaravi, iidsed oskused moodsas elamises” Viola 2008
lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolitus loetakse läbituks, kui õppeprotsessist osavõtt on olnud vähemalt 75%.
Osalejatele väljastatakse tõend.
koolitaja kvalifikatsioon
sisekujunduskunstniku bakalaureusekraad
õppekava koostaja
Velly Juur, TTHK kutseõpetaja

