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TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Disain ja käsitöö
Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Tekstiilkäsitöö valmistaja (osakutse Kangakuduja)
(nimetus inglise keeles) Textiles craftspeople (weaver)
Õppekava kood
EHISes
EKR
2

EKR 3

X
Õppekava maht
(EKAP):
Õppekava
koostamise alus:
Õppekava
õpiväljundid:

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4
EKR 4
kutsekeskharidus

JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 5

EKR 4

EKR 5

60 EKAP
Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
ja Kutsestandard „Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3“ Kultuuri
Kutsenõukogu 25.04.2018 otsus nr 11
Õppekava eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad
töötada tekstiilkäsitöö tegijana nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena
tekstiilkäsitöö valdkonnas ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja
elukestvaks õppeks.

Õppekava õpiväljundid:
• väärtustab valitud eriala ning enda tööalast arengut käsitöölise kutse-eetika põhim
tulenevalt, on kursis tööturul rakendumise võimalustega;
• valmistab kvaliteetseid esemeid kasutades lihtsamaid tekstiilkäsitöö tehnika
võtteid ning sobivaid töövahendeid ja materjale, järgib materjali säästlikku kasu
• töötab iseseisvalt vähesel määral muutuvas töösituatsioonis, tööülesannete tä
juhindub etteantud korraldustest ja tehnoloogilistest juhenditest, vastutab o
õigeaegse täitmise eest, kontrollib ja hindab töötulemuse vastavust juhendile;
• töötab kasutades efektiivseid, ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning järgib
keskkonnahoiunõudeid;
• osaleb tulemuslikult meeskonnatöös, on avatud koostööle ning sotsiaalsete ja
enesekohaste pädevuste arendamisele, käitub vastastikust suhtlemist toetaval vii
• kasutab oma töös vajalikke infotehnoloogilisi vahendeid ja erialast sõnavara;
• seab juhendamisel endale karjäärieesmärke.
Õppekava rakendamine (sihtrühmadele ja kasutatavatele õppevormidele)
Põhi- ja keskhariduse baasil ning haridusnõudeta õppijatele, statsionaarne õppevorm
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Nõuded õpingute alustamiseks
Õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt
lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kvalifikatsioon(id): Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3
osakutse(d): Kangakuduja kompetentsid
Õppekava struktuur:
Õppekavaga määratud õppe maht on 60 EKAP, mis jaguneb:
Põhiõpingud 48 EKAP, sealhulgas praktika 11 EKAP;
1) Sissejuhatus erialasse 1 EKAP;
2) Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused - 3 EKAP
3) Värvusõpetuse ja kompositsiooni põhialused - 3 EKAP
4) Kangakudumise põhialused - 11 EKAP
5) Kangakudumine - 16 EKAP
6) Telgedel kootud kangastest esemete õmblemine - 3 EKAP
7) Praktika 11 EKAP
Valikõpingud 12 EKAP.
Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 12 EKAP-i ulatuses ning õigus valida
valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli
õppekorralduseeskirjas sätestatud korras
1) Nahatöö põhialused – 3 EKAP
2) Fotograafia põhialused - 2 EKAP
3) Arvutiõpetus – 3 EKAP
4) Allhanke teenuse osutamine - 2 EKAP
5) Tekstiilmaterjalide värvimine - 3 EKAP
6) Vööde ja paelte valmistamine – 2 EKAP
Põhiõpingute moodulid 37 EKAP (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1) Sissejuhatus erialasse 1 EKAP
Õpiväljundid
Õpilane:
1) omab ülevaadet kangakuduja kutsest, tekstiilkäsitöö valmistaja õppekava ülesehitusest ning
õppe- ja praktikakorraldusega seonduvast
2) teab õpingute jätkamise ja kutsetaseme tõstmise võimalusi
3) omab ülevaadet kangakuduja erialal tööjõuturul toimuvast
4) mõistab tekstiilkäsitöö valmistaja töö iseloomu ja kangakuduja töökeskkonna eripära
5) mõistab käsitöölise kutse-eetika põhireeglite olemust ja nende rakendamise olulisust oma
kutsealases töös
2) Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused - 3 EKAP
Õpiväljundid
Õpilane:
1) mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis
2) Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist
3) Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
4) Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;
5) Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
3) Värvusõpetuse ja kompositsiooni põhialused - 3 EKAP
Õpiväljundid
Õpilane:
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1) omab ülevaadet värvusõpetuse, kompositsiooni, joonistamise ja värvidega kujutamise
põhialustest, rakendab omandatud teadmisi telgedel kootud esemete kavandamisel ja
kasutab erialast sõnavara
2) loob esteetilisi värvi- ja mustrikompositsioone ning kasutab neid oskuslikult oma toodete
kujundamisel
3) teab kavandile esitatavaid nõudeid ning mõistab kavandi teostamise vajalikkust eseme
valmistamiseks
4) Kangakudumise põhialused - 11 EKAP
Õpiväljundid
Õpilane:
1) omab ülevaadet eesti kangakudumise traditsioonidest, mustritest ja värvidest
2) kavandab eseme vastavalt materjalile ja valitud tehnoloogiale, arvestades kavandamise
põhimõtteid, kasutab erialast sõnavara
3) omab ülevaadet põhilistest kangakudumisel kasutatavatest materjalidest, nende omadustest
ja kasutusvõimalustest, varub sobivad materjalid ja hoiustab nõuetekohaselt
4) valmistab ette töökoha ja teljed kudumiseks, tunneb telgede osi ja kangakudumise
abivahendeid, kontrollib nende korrasolekut ja seab kangasteljed töökorda, kasutab erialast
sõnavara
5) planeerib tööde järjekorra ja tööülesande täitmiseks vajaliku aja- ja materjalikulu,
arvestades toodete hulgaga
6) kavandab ja koob telgedel sobivat tehnoloogiat kasutades kavandi või tööjoonise alusel
esemeid; kasutab seejuures ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid; viimistleb tööd
nõuetekohaselt, järgib säästliku materjalikasutuse ja keskkonna hoidmise põhimõtteid
5) Kangakudumine - 16 EKAP
Õpiväljundid
Õpilane:
1) valmistab ette töökoha, tunneb kangakudumise abivahendeid, kontrollib nende korrasolekut
ja seab kangasteljed töökorda, kasutab erialast sõnavara
2) planeerib tööde järjekorra ja kanga või eseme kudumiseks vajaliku materjalikulu,
arvestades toodete hulgaga
3) käärib ja rakendab kanga vastavalt plaanile
4) koob telgedel kavandi või tööjuhendi alusel labase sidusega kangaid või esemeid; kasutab
seejuures ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning parandab kudumise käigus tekkivad
võimalikud vead
5) järgib säästliku materjalikasutuse, keskkonna ja kultuuripärandi hoidmise
põhimõtteid,viimistleb tööd nõuetekohaselt
6) Telgedel kootud kangastest esemete õmblemine - 3 EKAP
Õpiväljundid
Õpilane:
1) teab põhilisi õmblemises kasutatavaid töövahendeid ja materjale, käsitelgedel kootud
kangaste eripära, kangaste põhilisi omadusi ja kasutusvõimalusi ning materjalide varumise
võimalus
2) teab ühendusõmblusi, palistusi, kantimisviise, voodri ühendamise viise ja erinevaid
kinnisevõimalusi,nende kasutusala ja töövõtteid,kasutab erialast sõnavara
3) valmistab ette töökoha, kontrollib õmblusmasina ja õmblemise abivahendite korrasolekut ja
seab need töökorda, kasutab erialast sõnavara
4) õmbleb juhendi järgi kangastel kootud detailidest esemeid, arvestades kvaliteedi – ja
viimistlusnõuete ning säästliku materjalikasutusega, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid
töövõtteid
7) Praktika – 11 EKAP
Õpiväljundid
Õpilane:
1) planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt praktikajuhendist
2) tutvub praktikaettevõtte töökorraldusega ning läbib töökohal sissejuhatava ja
tööohutusalase esmase juhendamise
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3) töötab juhendamisel praktikaettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid,
rakendab töötamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid
4) täidab iga tööpäeva lõpus eneseanalüüsi sisaldava praktikapäeviku
5) arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust
6) praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis
Spetsialiseerumised : puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi: Marika Prave
ametikoht: õppedirektor
telefon: 6644680
e-post: oppedirektor@tkak.ee
Märkused
Lisa 1. Kutsestandardi kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel
Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav kooli kodulehel
www.tkak.ee avalike dokumentide all.
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