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Õppekava maht (EKAP): 120 EKAP
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Kergete rõivaste rätsep, tase 4“ Tehnika, Tootmise ja
Töötlemise Kutsenõukogu 28.02.2017 otsus nr 4 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130
„Kutseharidusstandard“
Õppekava eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kergete rõivaste rätsepa erialal
töötamiseks vajalikud kompetentsid erinevate individuaaltellimuste täitmiseks, tööalaste
ettepanekute tegemiseks ja on võimeline osaliselt juhendama kaastöötajaid; võimaldab õppijal luua
eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks; loob võimalused Kergete rõivaste rätsep, tase
4 kutsetunnistuse taotlemiseks ja kvalifikatsiooni edasiseks tõstmiseks.
Õppekava õpiväljundid:
1. väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning teadlik edasiõppimise
võimalustest ja tööturu suundumustest;
2. planeerib oma tööprotsessi eesmärgipäraselt;
3. mõtleb loovalt, nõustab kliente ja arendab ideid tulenevalt sihtrühmast ning valmistab teenustöid
tuginedes ettevõtlusprintsiipidele;
4. valmistab ette töökoha lähtuvalt toodete eripärast ning töötab efektiivselt, kasutades
ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
5. töötleb erinevaid tekstiilmaterjale vastavalt omadustele ja tehnoloogiale, kasutab materjale
sihipäraselt ja säästlikult;
6. valmistab lõiked, õmbleb ja töötleb kergeid rõivaid lähtudes individuaaltellimusest, järgides
tähtaega, ajakava ja kvaliteedinõudeid;
7. kasutab tööga seonduvalt infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara;
8. on avatud koostööle, osaleb ja vajadusel juhib meeskonnatööd, juhendab oma pädevuse piires
töötajaid, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist
toetaval viisil
Õppekava rakendamine (sihtrühmadele ja kasutatavatele õppevormidele)
Põhihariduse omandanud õppijatele – statsionaarne õpe, kooli-või töökohapõhine õppevorm
Nõuded õpingute alustamiseks
Õpingute alustamise tingimuseks on põhihariduse olemasolu.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt
lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami. Kui kutse- või erialal ei ole kutseeksami sooritamine
võimalik, lõpetatakse õpingud lõpueksamiga. Erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite
saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. Juhul, kui kutseeksami

sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane
kooli lõpueksam.
Õpingute läbimisel omandatav
…kvalifikatsioon:

Kergete rõivaste rätsep , tase 4
kompetentsid
puuduvad

…osakutse(d):
ÕPPEKAVA STRUKTUUR
I. PÕHIÕPINGUTE MOODULID – 102 EKAP sh praktika 20 EKAP
Sissejuhatus erialasse – 1 EKAP, Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas – 5 EKAP, Õmblustehnoloogia
alusõpe – 10 EKAP, Tootesõlmede õmblemine – 11 EKAP, Töökorralduse alused – 1 EKAP, Kergete

rõivaste õmblemine individuaaltööna – 34 EKAP, Kergete rõivaste rätsepa praktilised tööd – 11
EKAP, Individuaaltellimustöö õmblemine ja turundamine – 9 EKAP, Õmbleja praktika I – 8 EKAP,
Kergete rõivaste rätsepatöö praktika II – 12 EKAP
1. SISSEJUHATUS KUTSEÕPINGUTESSE – 1 EKAP
1) omab ülevaadet õmbleja ja rätsepa ametist, eriala õppekava ülesehitusest ning õppe- ja
praktikakorraldusega seonduvast, tuleb toime e-õppe keskkonnas
2) omab ülevaadet õmblusvaldkonna erialade tööjõuturul toimuvast
3) mõtestab rätsepa eriala töö iseloomu ja õmblusettevõtte töökeskkonna eripära
4) tunneb ülevaatlikult õmblusvaldkonna kujunemist ja tänapäeva arengusuundi
2. ÕPITEE JA TÖÖ MUUTUVAS KESKKONNAS – 5 EKAP
1) kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning
piiranguid
2) mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni probleeme ja võimalusi
3) kavandab enda ja teiste jaoks väärtuste loomisel omapoolse panuse kultuurilises,
sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses
4) mõistab oma vastutust kutsealase karjääri kujundamisel ning on motiveeritud ennast
arendama
3. ÕMBLUSTEHNOLOOGIA ALUSÕPE – 10 EKAP
1) tunneb ja kasutab kaasaegseid õmblustööstuse seadmeid lähtudes nende
kasutusvõimalustest
2) tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide
tootmisprotsessi
3) valib õmblusmasinate nõelu ja niite, furnituuri ja kaunistusmaterjale lähtudes
õmmeldavast materjalist
4) valib süstikpisteõmblusmasina programme ja ning töötab ohutult õmblusseadmetel ja
hooldab seadmeid vastavalt nõuetele
5) õmbleb ja viimistleb erinevaid pisteid, õmblusi, kaunistuselemente ning ühendab
detaile, kinnitab furnituure kasutades efektiivseid töövõtted, järgib tehnoloogilist
skeemi või näidist ning kvaliteedinõuded
6) valmistab ette ja hoiab puhtana enda töökoha, töö lõppedes korrastab töökoha ja
puhastab õmblusseadmed, vajadusel tööülesannete vahetumisel
4. TOOTESÕLMEDE ÕMBLEMINE – 11 EKAP
1) koostab kergete rõivaste tootesõlmede õmblemiseks tehnoloogilise töötlemise
järjestused
2) tunneb ja eristab kergete rõivaste valmistamiseks kasutatavaid tekstiil-, abimaterjale ja
nende kasutusvaldkonda ning omavahelisest sobivusest, hooldus-ja viimistlusnõudeid.
3) seab töökorda ja töötab spetsiaalõmblusseadmetel, järgides tööohutusnõudeid.
4) lõikab välja erinevate tootesõlmede detailid lõigete alusel, õmbleb ja viimistleb järgides
tehnoloogilise töötlemise järjestust või näidist ning ajakava.
5) hoiab puhtana enda töökoha, töö lõppedes korrastab töökoha ja puhastab
spetsiaalõmblusseadmeid
5. TÖÖKORRALDUSE ALUSED – 1 EKAP
1) mõistab kvaliteedi olemust, õmblusvigade mõju toote kvaliteedile ning teostab
kvaliteedi kontrolli kasutades sobivaid meetodeid
2) mõistab õmblusettevõtte töökorralduse põhimõtteid ja töökoha ergonoomia ja töövõime
taastamise harjutusi, ohutusnõuete tähtsust ning tootmisprotsessi tervikuna
3) teab õmblustöö normeerimise aluseid ja töö tasustamise tingimusi
6. KERGETE RÕIVASTE ÕMBLEMINE INDIVIDUAALTÖÖNA – 34 EKAP
1) omab ülevaadet moekunsti ja rõivastumise ajaloolisest kujunemisest ning erinevatest
rõivastumise stiilidest

2) koostab naiste garderoobi lähtudes figuuritüübist, riietumisstiilist ja etiketist, kasutab
moealast sõnavara

3) joonistab moejoonise, võtab mõõdud ja konstrueerib kergete rõivaste põhilõiked

järgides konstrueerimise põhimõtteid ja modelleerib lõiked tegumoest lähtuvalt
4) koostab kergete rõivaste tegumoest lähtuva tehnoloogilise töötlemise järjestuse
lähtudes kergete rõivaste õmblemise erinevatest tehnoloogiatest
5) lõikab välja toote detailid, õmbleb, teeb rõivaproove ja prooviparandusi ning viimistleb
kasutades töös efektiivseid töövõtteid järgides rõiva valmistamise protsessi nõudeid ja
ajakava, pakib kergeid rõivaid nõuetekohaselt
7. KERGETE RÕIVASTE RÄTSEPA PRAKTILISED TÖÖD – 11 EKAP
1) kavandab kliendi soovist lähtuvalt erinevaid kergeid rõivaid, koostab maksumuse
eelarvestuse ja valmistab rõivaid, järgib tehnoloogilise töötlemise järjestust, ajakava
ning tööohutus- ja kvaliteedinõudeid.
2) teeb rõivaste parandustöid, järgib proovi märgistust ja ajakava.
3) koostab tellimustöö teenuse hinna lähtudes töömahust ja tegevuskuludest
4) kasutab sobivaid harjutusi töövõime taastamiseks
8. INDIVIDUAALTELLIMUSTÖÖ ÕMBLEMINE JA TURUNDAMINE – 9 EKAP
1) selgitab välja kliendi soovi, soovitab ja kavandab kliendile kergerõiva komplekti,
koostab ja vormistab tellimuse
2) soovitab rõivakomplekti õmblemiseks sobivad materjalid ja furnituuri, arvutab
materjalide kogused ja teenuse hinna lähtudes töömahust ja tegevuskuludest
3) konstrueerib ja modelleerib lõiked, järgib moejoonist, mõõte ja kehaproportsioone
4) koostab tehnoloogilise töötlemise järjestuse ja planeerib tööprotsessi ajakava
5) lõikab detailid, õmbleb, viimistleb, teeb rõivaproove ja prooviparandusi, järgib
tehnoloogiat, kvaliteedinõudeid ja ajakava
6) esitleb individuaaltellimustööna valminud rõivakomplekti sihtrühmale sobivas
müügikanalis
9. ÕMBLEJA PRAKTIKA I – 8 EKAP
1) planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt praktikajuhendist
2) töötab juhendamisel praktikaettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest tulenevaid
nõudeid, rakendab töötamisel efektiivseid ja ohutuid töövõtteid ning täidab
kvaliteedinõudeid ja ajakava
3) täidab iga tööpäeva lõpus praktikapäeviku ning praktika lõppedes koostab praktika
aruande
10. KERGETE RÕIVASTE RÄTSEPATÖÖ PRAKTIKA II – 12 EKAP
1) planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt praktikajuhendist
2) töötab juhendamisel praktikaettevõttes, valmistades individuaaltellimustöid, järgib
ettevõtte töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel efektiivseid ja
ohutuid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid ja ajakava
3) täidab iga tööpäeva lõpus praktikapäeviku ning praktika lõppedes koostab praktika
aruande
VALIKÕPINGUTE MOODULID JA NENDE VALIMISE VÕIMALUSED (nimetus, maht) 18EKAP
Õpilasel on õigus valida 18 EKAPi ulatuses valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste
õppeasutuste õppekavadest Kuressaare Ametikooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.
11. Voodriga jaki õmblemine individuaaltööna – 10 EKAP
12. Korseti ja piduliku kleidi õmblemine individuaaltööna – 10 EKAP
13. Rõivalisandite valmistamine ja dekoreerimine – 8 EKAP
14. Visuaalse identiteedi loomine – 8 EKAP
15. Moekollektsiooni loomine – 10 EKAP
16. Nahkaksessuaaride valmistamine – 8 EKAP

17. Rõivaste taaskasutus – 5 EKAP
18. Personaalstilistika ja rõivakollektsiooni koostamine – 3 EKAP
19. Erialane inglise keel – 3EKAP
20. Portfoolio koostamine – 3 EKAP
Spetsialiseerumised – puuduvad
Õppekava kontaktisik
Ees- ja perenimi: Maila Juns-Veldre
Amet: disaini õppesuuna juhtõpetaja
Telefon: +372 5918 5854
e-aadress: maila.juns-veldre@ametikool.ee
Märkused:
Mooduli rakenduskava aadress kooli kodulehel: https://ametikool.ee/et/mooduliterakenduskavad
Lisa 1 Kutsestandardi kompetentside ja õppekava põhiõpingute moodulite vastavustabel
Lisa 2 Eneseanalüüsi alus õpiväljundite kõrvutamiseks kutseharidusstandardiga
Lisa 3 Kergete rõivaste rätsep 4. taseme õppekava avamise põhjendus

Lisa 1
Seosed kutsestandardi „Kergete rõivaste rätsep, tase 4“ kompetentside ja 4.taseme esmaõppe kutseõppe õppekava „Kergete rõivaste rätsep“
põhiõpingute moodulite vahel
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B.2.1 Tellimuse koostamine
1. selgitab välja kliendi soovi, loob kliendiga suheldes positiivse
õhkkonna;
2. annab soovitusi kergete rõivaste tegumoe ja materjalide
valikul, vajadusel (keeruliste juhtumite korral) konsulteerib
kogenud rätsepa ja disaineriga;
3. joonistab kliendile soovile vastava moejoonise
4. valib kergete rõivaste õmblemiseks vajalikud materjalid
(põhimaterjal, vooder), furnituuri (nööbid, pandlad, lukud) ja
abimaterjalid (tugevdusmaterjalid, õlakud);
5. võtab kliendilt tegumoele vastavad mõõdud lõigete
valmistamiseks;
6. hindab kavandi teostatavust, arvestab materjalikogused
vastavalt tegumoele ja mõõtudele;
7. planeerib tööks kuluva aja, arvestades tellimustööde mahtu
ja tellija vajadusi.
8. teeb rõiva valmistamise maksumuse eelarvestuse (teenuse
hind, materjali-, tööaja- ja üldhalduslikud kulud);

Õpitee ja töö
muutuvas keskkonnas

Kompetentsi nimetus ja tegevusnäitajad kutsestandardis

Sissejuhatus
kutseõpingutesse

Eriala õppekava põhiõpingute moodulid
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9. kooskõlastab ja vormistab tellimuse
B.2.2 Konstrueerimine ja juurdelõikus
1. valib tegumoele, materjalile ja tootele vastava
õmblustehnoloogia ning koostab toote tehnoloogilise järjestuse;
2. määrab konstrueerimiseks avaruslisad vastavalt tegumoele ja
tootele;
3. konstrueerib ja modelleerib juurdelõikuseks vajalikud lõiked
(lekaalid) joonestus-ja mõõtevahenditega, lähtudes mõõtudest
ja valitud konstrueerimissüsteemi tabelitest;
4. planeerib ja lisab kavandatud lõigetele ühendusmärgid ning
voltide, taskute, nööpaukude ja dekoratiivdetailide asukohad;
5. valmistab materjali ette juurdelõikuseks (nt märgistab
defektsed kohad, aurutab, triigib) ja asetab materjali
juurdelõikuslauale;
6. paigutab lekaalid materjalile jälgides materjali lõimesuunda,
mustrit, struktuuri ja defekte;
7. lõikab välja detailid ja väikedetailid (kraed, kandid jne)
vastavalt juurdelõikusplaanile;
8. teeb vajalikele abimaterjalide juurdelõikuse (dubleer,
liimiriie, vaheriie);
9. keerulisemate mudelite või täpsustamist vajavate detailide
puhul lõikab ja valmistab proovikangast maketi või
kontrollimist vajavad detailid.
B.2.3 Rõiva õmblemine
1. dubleerib vajalikud detailid ja töötleb õmbluste
tugevdamiseks lõikeservad liimipaelaga vastavalt materjali ja
toote eripärale;
2. kontrollib detailide vastavust lekaalidele ja teeb vajadusel
parandused;
3. õmbleb kokku eseme detailid ja tehnoloogilised sõlmed
käsitsi või õmblusseadmetega, järgides valitud tehnoloogiat,
märgistust, vastasmärke ja õmblusvarusid;
4. teeb kuumniisket töötlemist töö erinevatel etappidel
arvestades materjali omadustega;
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5. kontrollib rõivaproovides valmistatava rõiva istuvust, sobitab
õmmeldava rõivaeseme tellija figuurile, tuvastab ja märgistab
istuvusvead;
6. lisab tegumoele vastavad lisadetailid (kaunistuselemendid
jm);
7. lõikab välja voodri- ja täpsustatud väikedetailid vastavalt
põhidetailidele;
8. õmbleb rõiva, viies sisse prooviparandused vastavalt
märgistusele, lisab ja õmbleb kinnituselemendid (nööbid,
haagid, lukud), paelad jm furnituuri;
9. muudab valmisrõiva pikkust ja laiust, lühendab varrukaid ja
parandab rõiva defekte.
B.2.4 Lõppviimistlemine ja pakkimine
1. triigib ja/või pressib toote, arvestades materjali koostist ja
omadusi;
2. hindab visuaalsel vaatlusel toote kvaliteeti;
3. korrastab toote, kasutades rõivamaterjalile sobivaid
puhastusvõtteid hooldusvahendeid (vajadusel);
4. valmistab toote ette turvaliseks hoiustamiseks ja
transportimiseks, vajadusel kasutab kaitsekatteid;
5. annab soovitusi toote kasutuse ja hoolduse osas, vastavalt
materjalile ja hooldusmärgistusele
B.2.5 Toote turundamine
1. arendab teenuse lähtudes sihtrühmast ja turuhindadest;
2. arvestab teenuse hinna lähtudes töömahust ja
tegevuskuludest;
3. orienteerub teenuse müügi võimalustes ja müügikanalites;
4. leiab võimalusi oma teenuste esitlemiseks ning müügiks
arvestades nõudlust, võimalusi, tasuvust jm.
B.2.6 Kergete rõivaste rätsep, tase 4 kutset läbiv
kompetents
1. kasutab töös arvutit baasmoodulites „Arvuti põhitõed“,
„Interneti põhitõed“, „Tekstitöötlus“, „Tabelitöötlus“ ja
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standardmoodulites „Esitlus“, „Andmebaasid“ ja „Koostöö
internetis“ nõutud tasemel (vt lisa 1);
2. kasutab efektiivseid, ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid,
siirdub kiirelt ja sujuvalt ühelt tegevuselt teisele;
3. järgib säästva materjalikasutuse põhimõtteid;
4. tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, võttes oma
tegevuses arvesse töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse
reegleid;
5. arvestab autorikaitse ja tarbijakaitsega seotud aspektidega;
6. kasutab eesmärgipäraselt info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;
7. tajub oma rolli meeskonnas, teeb koostööd, järgib
kokkuleppeid;
8. valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi; esitab teabe selgelt ja
mõistetavalt;
9. orienteerub õmblusalases terminoloogias, dokumentatsioonis
ja leppemärkides;
10. vajadusel juhendab kaastöötajaid oma oskuste piires
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X – tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust arendatakse
Võrdlusanalüüsi koostaja: Maila Juns-Veldre, KAK disaini õppesuuna juhtõpetaja
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Lisa 2
Eneseanalüüsi alus õpiväljundite kõrvutamiseks kutseharidusstandardiga

Kutseharidusstandard § 22.
Neljanda taseme kutseõppe
õpiväljundid

Õppekava moodulite õpiväljundid

Kutse- ja erialased teadmised:
Sissejuhatus erialasse
1)
teab ja tunneb kutse- ja eriala
 omab ülevaadet õmbleja ja rätsepa ametist, eriala
põhjalikult, sealhulgas tunneb ja rakendab
õppekava ülesehitusest ning õppe- ja
kutseala põhimõtteid, teooriaid,
praktikakorraldusega seonduvast, tuleb toime e-õppe
tehnoloogiaid nii tavapärastes kui ka
keskkonnas
uudsetes töösituatsioonides.
 omab ülevaadet õmblusvaldkonna erialade
tööjõuturul toimuvast
 tunneb ülevaatlikult õmblusvaldkonna kujunemist ja
tänapäeva arengusuundi
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja
organisatsiooni probleeme
 mõistab oma vastutust kutsealase karjääri
kujundamisel ning on motiveeritud ennast arendama
Õmblustehnoloogia alusõpe
 tunneb ja kasutab kaasaegseid õmblustööstuse
seadmeid lähtudes nende kasutusvõimalustest
 tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja
struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide
tootmisprotsessi
Tootesõlmede õmblemine
 tunneb ja eristab kergete rõivaste valmistamiseks
kasutatavaid tekstiil-, abimaterjale ja nende
kasutusvaldkonda ning omavahelisest sobivusest,
hooldus-ja viimistlusnõudeid
Töökorralduse alused
 teab õmblustöö normeerimise aluseid ja töö
tasustamise tingimusi
Kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna
 omab ülevaadet moekunsti ja rõivastumise
ajaloolisest kujunemisest ning erinevatest
rõivastumise stiilidest
Kutse- ja erialased oskused ning
iseseisvuse ja vastutuse ulatus:
1) oskab iseseisvalt täita oma kutse- või
erialal keerukaid ja mitmekesiseid,
uudseid lahendusi eeldavaid
tööülesandeid;
2) vastutab oma tööülesannete täitmise
eest

Sissejuhatus erialasse
 mõtestab rätsepa eriala töö iseloomu ja
õmblusettevõtte töökeskkonna eripära
Õmblustehnoloogia alusõpe
 valib õmblusmasinate nõelu ja niite, furnituuri ja
kaunistusmaterjale lähtudes õmmeldavast
materjalist
 valib süstikpisteõmblusmasina programme ja ning
töötab ohutult õmblusseadmetel ja hooldab seadmeid
vastavalt nõuetele
 õmbleb ja viimistleb erinevaid pisteid, õmblusi,
kaunistuselemente ning ühendab detaile, kinnitab
furnituure kasutades efektiivseid töövõtted, järgib

tehnoloogilist skeemi või näidist ning
kvaliteedinõuded
 valmistab ette ja hoiab puhtana enda töökoha, töö
lõppedes korrastab töökoha ja puhastab
õmblusseadmed, vajadusel tööülesannete
vahetumisel
Tootesõlmede õmblemine
 koostab kergete rõivaste tootesõlmede õmblemiseks
tehnoloogilise töötlemise järjestused
 seab töökorda ja töötab spetsiaalõmblusseadmetel,
järgides tööohutusnõudeid.
 lõikab välja erinevate tootesõlmede detailid lõigete
alusel, õmbleb ja viimistleb järgides tehnoloogilise
töötlemise järjestust või näidist ning ajakava.
 hoiab puhtana enda töökoha, töö lõppedes korrastab
töökoha ja puhastab spetsiaalõmblusseadmeid
Töökorralduse alused
 mõistab õmblusettevõtte töökorralduse põhimõtteid
ja töökoha ergonoomia ja töövõime taastamise
harjutusi, ohutusnõuete tähtsust ning
tootmisprotsessi tervikuna
 teab õmblustöö normeerimise aluseid ja töö
tasustamise tingimusi
Kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna
 omab ülevaadet moekunsti ja rõivastumise
ajaloolisest kujunemisest ning erinevatest
rõivastumise stiilidest
 koostab naiste garderoobi lähtudes figuuritüübist,
riietumisstiilist ja etiketist, kasutab moealast
sõnavara
 joonistab moejoonise, võtab mõõdud ja konstrueerib
kergete rõivaste põhilõiked järgides konstrueerimise
põhimõtteid ja modelleerib lõiked tegumoest
lähtuvalt
 koostab kergete rõivaste tegumoest lähtuva
tehnoloogilise töötlemise järjestuse lähtudes kergete
rõivaste õmblemise erinevatest tehnoloogiatest
 lõikab välja toote detailid, õmbleb, teeb rõivaproove
ja prooviparandusi ning viimistleb kasutades töös
efektiivseid töövõtteid järgides rõiva valmistamise
protsessi nõudeid ja ajakava, pakib kergeid rõivaid
nõuetekohaselt
Kergete rõivaste rätsepa praktilised tööd
 kavandab kliendi soovist lähtuvalt erinevaid kergeid
rõivaid, koostab maksumuse eelarvestuse ja
valmistab rõivaid, järgib tehnoloogilise töötlemise
järjestust, ajakava ning tööohutus- ja
kvaliteedinõudeid.
 teeb rõivaste parandustöid, järgib proovi märgistust
ja ajakava.
 koostab tellimustöö teenuse hinna lähtudes
töömahust ja tegevuskuludest
 kasutab sobivaid harjutusi töövõime taastamiseks
Individuaaltellimustöö õmblemine ja turundamine



selgitab välja kliendi soovi, soovitab ja kavandab
kliendile kergerõiva komplekti, koostab ja vormistab
tellimuse
 soovitab rõivakomplekti õmblemiseks sobivad
materjalid ja furnituuri, arvutab materjalide kogused
ja teenuse hinna lähtudes töömahust ja
tegevuskuludest
 konstrueerib ja modelleerib lõiked, järgib moejoonist,
mõõte ja kehaproportsioone
 koostab tehnoloogilise töötlemise järjestuse ja
planeerib tööprotsessi ajakava
 lõikab detailid, õmbleb, viimistleb, teeb rõivaproove
ja prooviparandusi, järgib tehnoloogiat,
kvaliteedinõudeid ja ajakava
 esitleb individuaaltellimustööna valminud
rõivakomplekti sihtrühmale sobivas müügikanalis
Praktika
 planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded
tulenevalt praktikajuhendist
 töötab juhendamisel praktikaettevõttes, valmistades
individuaaltellimustöid, järgib ettevõtte
töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab
töötamisel efektiivseid ja ohutuid töövõtteid ning
täidab kvaliteedinõudeid ja ajakava
 täidab iga tööpäeva lõpus praktikapäeviku ning
praktika lõppedes koostab praktika aruande

Õpipädevus:
1) õpib ja täiendab end iseseisvalt ja
ennastjuhtivalt;
2) hindab ja analüüsib oma teadmiste
taset.

Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke,
sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning piiranguid
Praktika
 planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded
tulenevalt praktikajuhendist
 täidab iga tööpäeva lõpus praktikapäeviku ning
praktika lõppedes koostab praktika aruande
Iseseisev ja ennastjuhtiv enesetäiendamine peegeldub
õppekavas läbi iseseisva töö ülesannete, millele on antud
suhteliselt suur maht. Eneseanalüüsi osa sisaldavad ka
mitmed hindamiskriteeriumid

Suhtluspädevus:
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
1) põhjendab oma seisukohti
 kavandab enda ja teiste jaoks väärtuste loomisel
üksikasjalikult ja väljendab neid ka
omapoolse panuse kultuurilises, sotsiaalses ja/või
uudsetes situatsioonides nii suuliselt kui
rahalises tähenduses
kirjalikult;
Kergete rõivaste rätsepa praktilised tööd
2) kasutab kutse- ja erialaste probleemide
 kavandab kliendi soovist lähtuvalt erinevaid kergeid
lahendamisel spetsiifilisi infoallikaid,
rõivaid, koostab maksumuse eelarvestuse ja
hindab kasutatava informatsiooni
valmistab rõivaid, järgib tehnoloogilise töötlemise
usaldusväärsust ja tõesust.
järjestust, ajakava ning tööohutus- ja
kvaliteedinõudeid.
Kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna
 omab ülevaadet moekunsti ja rõivastumise
ajaloolisest kujunemisest ning erinevatest
rõivastumise stiilidest



koostab naiste garderoobi lähtudes figuuritüübist,
riietumisstiilist ja etiketist, kasutab moealast
sõnavara
 joonistab moejoonise, võtab mõõdud ja konstrueerib
kergete rõivaste põhilõiked järgides konstrueerimise
põhimõtteid ja modelleerib lõiked tegumoest
lähtuvalt
 koostab kergete rõivaste tegumoest lähtuva
tehnoloogilise töötlemise järjestuse lähtudes kergete
rõivaste õmblemise erinevatest tehnoloogiatest
 lõikab välja toote detailid, õmbleb, teeb rõivaproove
ja prooviparandusi ning viimistleb kasutades töös
efektiivseid töövõtteid järgides rõiva valmistamise
protsessi nõudeid ja ajakava, pakib kergeid rõivaid
nõuetekohaselt
Individuaaltellimustöö õmblemine ja turundamine
 selgitab välja kliendi soovi, soovitab ja kavandab
kliendile kergerõiva komplekti, koostab ja vormistab
tellimuse
 soovitab rõivakomplekti õmblemiseks sobivad
materjalid ja furnituuri, arvutab materjalide kogused
ja teenuse hinna lähtudes töömahust ja
tegevuskuludest
 esitleb individuaaltellimustööna valminud
rõivakomplekti sihtrühmale sobivas müügikanalis
Praktika
 töötab juhendamisel praktikaettevõttes, valmistades
individuaaltellimustöid, järgib ettevõtte
töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab
töötamisel efektiivseid ja ohutuid töövõtteid ning
täidab kvaliteedinõudeid ja ajakava
Suhtluspädevus areneb ka mitmete moodulite rühma- ja
meeskonnatööga seotud hindamisülesannetes.
Praktika
 planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded
Enesemääratluspädevus:
tulenevalt praktikajuhendist
1) kasutab enesehindamist oma käitumise
 täidab iga tööpäeva lõpus praktikapäeviku ning
muutmiseks;
praktika lõppedes koostab praktika aruande
2) on võimeline tegema ettepanekuid
Enesemääratluspädevusega
on seotud ka erialaste oskuste
töötulemuste parendamiseks.
hindamiskriteeriumid

Tegevuspädevus:
1) osaleb tulemuslikult erinevates
meeskondades ning on suuteline neid
vajaduse korral juhtima;
2) on võimeline osaliselt juhendama
kaastöötajaid.

Kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna
 kavandab ja valmistab sihtgrupist lähtudes
nahkkäsitöötoote ja/või teenuse valides sobiva
materjali, vahendid ja teostusviisi ning vajadusel
osaliselt juhendades tööprotsessiga seotud kaaslasi
Praktika
 töötab juhendamisel praktikaettevõttes, valmistades
individuaaltellimustöid, järgib ettevõtte
töökorraldusest tulenevaid nõudeid, rakendab
töötamisel efektiivseid ja ohutuid töövõtteid ning
täidab kvaliteedinõudeid ja ajakava

Õppetöö käigus kasutatakse õppemeetodeid, mis aitavad
tegevuspädevusi arendada
Infotehnoloogiline pädevus:
1) teab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja
potentsiaalseid ohte;
2) oskab kriitiliselt hinnata saadaoleva
teabe usaldusväärsust;
3) oskab kasutada peamisi
arvutirakendusi ning interneti võimalusi
nii isiklikel kui tööalastel eesmärkidel;
4) oskab rakendada abivahendeid teabe
loomiseks, esitamiseks ja mõistmiseks
ning kasutada internetipõhiseid
otsingusüsteeme ja muid teenuseid

Sissejuhatus kutseõpingutesse
 omab ülevaadet õmbleja ja rätsepa ametist, eriala
õppekava ülesehitusest ning õppe- ja
praktikakorraldusega seonduvast, tuleb toime e-õppe
keskkonnas
Individuaaltellimustöö õmblemine ja turundamine
 esitleb individuaaltellimustööna valminud
rõivakomplekti sihtrühmale sobivas müügikanalis

Algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevus: Sissejuhatus kutseõpingutesse
1) mõtleb süsteemselt ja loovalt ning
 omab ülevaadet õmbleja ja rätsepa ametist, eriala
oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida
õppekava ülesehitusest ning õppe- ja
iseseisvalt võimalusi nende teostamiseks;
praktikakorraldusega seonduvast, tuleb toime e-õppe
2) algatab, arendab ja rakendab ideid;
keskkonnas
3) omab esmaseid teadmisi ettevõtlusest;
 omab ülevaadet õmblusvaldkonna erialade
4) koostab juhendamisel endale lühi- ja
tööjõuturul toimuvast
pikaajalise karjääriplaani;
 mõtestab rätsepa eriala töö iseloomu ja
5) leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks
õmblusettevõtte töökeskkonna eripära
enesetäiendamiseks ja tööturul
 tunneb ülevaatlikult õmblusvaldkonna kujunemist ja
rakendumiseks;
tänapäeva arengusuundi
6) seostab erialase ettevalmistuse
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
nõudeid tööturul rakendumise
 kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke,
võimalustega.
sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning piiranguid
 mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja
organisatsiooni probleeme ja võimalusi
 kavandab enda ja teiste jaoks väärtuste loomisel
omapoolse panuse kultuurilises, sotsiaalses ja/või
rahalises tähenduses
 mõistab oma vastutust kutsealase karjääri
kujundamisel ning on motiveeritud ennast arendama
Kergete rõivaste õmblemine individuaaltööna
 omab ülevaadet moekunsti ja rõivastumise
ajaloolisest kujunemisest ning erinevatest
rõivastumise stiilidest koostab naiste garderoobi
lähtudes figuuritüübist, riietumisstiilist ja etiketist,
kasutab moealast sõnavara
 joonistab moejoonise, võtab mõõdud ja konstrueerib
kergete rõivaste põhilõiked järgides konstrueerimise
põhimõtteid ja modelleerib lõiked tegumoest
lähtuvalt koostab kergete rõivaste tegumoest lähtuva
tehnoloogilise töötlemise järjestuse lähtudes kergete
rõivaste õmblemise erinevatest tehnoloogiatest
 lõikab välja toote detailid, õmbleb, teeb rõivaproove
ja prooviparandusi ning viimistleb kasutades töös
efektiivseid töövõtteid järgides rõiva valmistamise
protsessi nõudeid ja ajakava, pakib kergeid rõivaid
nõuetekohaselt

Lisa 3
Kergete rõivaste rätsep esmaõppe 4. taseme õppekava
Kuressaare Ametikool
ÕPPEKAVA
TASEME JA MAHU
KIRJELDUS

Esitame kergete rõivaste rätsep esmaõppe õppekava tase 4, maht 120
EKAP

SIHTRÜHM

Sihtrühmaks on põhiharidusega täiskasvanud õppijad.

TÖÖTURUVAJADUS
JA EDASIÕPPIMISE
VÕIMALUSED

Meie kool on koolitanud viimased aastad 4. taseme õmblejaid, kes on
õppinud statsionaarses õppes. Täna on tekstiilesemete/rõivaste
tootmine viidud Eestist (näiteks Baltika Grupi tootmine) välja ja
liinitöö õmblejate vajadus on vähenenud. Tekkinud on vajadus
väiketootmises ja individuaalõmbluses väljaõppinud
erialaspetsialistide järele, kellel on kompetentsid konstrueerida ja
õmmelda rõivaid individuaaltööna. Näiteks vajavad ka Eesti
moekunstnikud endale assistente, kellel on olemas kergete rõivaste
rätsepa erialased oskused ja teadmised.
Koolil on koostöö Muhu ettevõtetega: Muhu Muster/ OÜ Nett Tikand
– Triinu Traumann; OÜ Naine Merelt – moedisainer Gea Promet; OÜ
Muru Craft – Pilleriin Luht jne.
Eriala kutseõppe eesmärk on võimaldada õpilasel omandada
teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks kergete rõivaste rätsepa
valdkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks
õppeks. Õpilane mõtestab oma käitumist ühiskonnas ja hindab oma
tegevuste tulemusi.
Lõpetaja saab kohe asuda tööle olemasoleva moe-, rõivadisaini või
rätsepa töökoja juurde. Õpilase tööle rakendumise tulemusena
anname lisandväärtust kohalikule tööturule. Soovi korral saab end
täiendada väikeettevõtluse erialal meie koolis.
Edasi õppimise võimalus on kutsehariduses rätsep-stilist, tase 5
jätkuõpe õppekaval (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), kõrghariduses
moedisaini bakalaureuseõppes õmbleja 4. taseme õppekaval.

ÕPPEKAVA SEOS
KUTSESÜSTEEMI
JA KUTSEÕPPE
ÕPPEKAVADE
SÜSTEEMIGA

Kutsestandard „Kergete rõivaste rätsep, tase 4“ Tehnika, Tootmise ja
Töötlemise Kutsenõukogu 28.02.2017 otsus nr 4 ja Vabariigi
Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
Vabariigis õpetatakse kõrgharidusega moedisainereid ühes
kõrgkoolis (EKA-s Tallinnas), kus meie lõpetanu saab jätkata oma
õpiteed. Lisaks oleme võtnud eesmärgiks koolitada keskastme
spetsialiste, kellel oleks võimalus tööle asuda moedisaineri ateljees,
rätsepa töökojas/ väikeettevõttes või alustada soovi korral oma
ettevõttega.
Õpe toimub statsionaarses õppevormis tsükliõppes ja võimaldab
seega osaleda õppijail, kellel ei ole võimalik erinevatel põhjustel iga
päev koolis käia, samuti õppijail mujalt Eestist.

PARTNERID

Õppekava väljatöötamisel on meile olnud partneriteks eriala
õpetajad, tööandjate esindajad: Muhu Muster/ OÜ Nett, OÜ Naine
Merelt, OÜ Muru Craft ja kutseandja (Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit).

RESSURSID

Vajalik õppebaas õppetöö läbiviimiseks on koolil olemas.
Koolil on olemas kõik õppetööks vajaminevad vahendid, materjalid,
kvalifitseeritud õpetajad ja toimib hea koostöö ka tööandjatega. Meil
on suurte kogemustega erialaõpetajad ja külalisõpetajatena
tunnustatud erialaspetsialistid, IT- ja ettevõtlusoskuste moodulite
õpetamiseks teeme koostööd oma kooli teiste õppesuundadega.
Kuressaare Ametikool omab valdkonnas kutseeksamikeskuse õigust.

