
HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA

Õppekavarühm Käsitöö

Õppekava nimetus Tekstiilkäsitöö

Textiles craftspeople

Õppekava kood EHIS-es 214275

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3 EKR 4

kutsekesk-

haridus

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5

X

Õppekava maht: 60 EKAP

Õppekava koostamise alus:
Kutseharidusstandard, Vabariigi Valitsuse määrus nr 130, 26.08.2013. Kutsestandard „Tekstiilkäsitööline, tase 5, spetsialiseerumine

Silmuskudumine“ Kultuuri Kutsenõukogu otsus nr 11 25.04.2018

Õppekava õpiväljundid:
1) teeb iseseisvalt kavandeid, koostab tööjooniseid ja –juhendeid;

2) varub ja valmistab vajaliku koguse materjali tööks ette, kasutab oma töös traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja

valmistusviise;

3) valmistab ja viimistleb unikaalesemeid või väikesarju;

4) on valmis vastutama töörühma tööprotsessi sujuva läbiviimise ja töötajate töötulemuste eest;

5) suudab organiseerida ja suunata kaastöötajate või praktikantide tööd, majandada ettevõtet ja teha koostööd sidusalade

spetsialistidega;

6) oskab lahendada probleeme ja teha ettepanekuid töötulemuste parandamiseks;

7) peab oma tegevuses tähtsaks tööohutuse ja keskkonnahoiu reeglite järgimist, käsitöömeistri kutse-eetika põhimõtteid ja väärtustab

ametiau;

8) turundab oma toodangut, nõustab tellijaid, osutab teenuseid ja teeb allhankeid;

9) säilitab ja arendab oma kutseoskusi;

10) hoiab end kursis erialaste arengutega, jagab ja vahetab erialast informatsiooni;

11) kasutab oma töös kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid, digioskusi ning sobivaid erialaseid programme.

Õppekava rakendamine:
Mittestatsionaarne ja statsionaarne koolipõhine ja töökohapõhine õpe.

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda keskharidusega isik, kellel on 4. taseme kutse või kompetentsid või töökogemus tekstiilkäsitöö erialal.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud

kutseeksami. Juhul, kui kutseeksam ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Tekstiilkäsitööline, tase 5 silmuskuduja vastavad kompetentsid

Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
puuduvad

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Haapsalu Kutsehariduskeskuse lõputunnistus ja hinneteleht

Õppekava struktuur 
Põhiõpingute moodulid (51 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

Sissejuhatus erialasse 1 EKAP omab et õpilane omab ülevaadet Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutsest, eriala

õppekava ülesehitusest ning kooli õppe- ja praktikakorraldusega seonduvast;

mõistab käsitöölise kutse-eetika põhireeglite olemust ja nende rakendamise

olulisust oma kutsealases töös;

omab ülevaadet tekstiilkäsitöö õppes vajalike erinevate materjalide ja

töövahendite hankimise võimalustest;

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse

alused

4,5 EKAP mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas

karjääriplaneerimise protsessis;

käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;

selgitab enda ja ettevõtte toimimist turumajandusetingimustes;
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mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;

saab aru omaõigustest ja kohustustest töökeskkonnas tegutsedes;

Silmuskudumine 24 EKAP tuletab kootud eseme näidisest tööjoonise- või skeemi, loob uusi skeeme,

kasutades kujundusprogramme;

valmistab ette töökoha, teeb kindlaks kootud eseme valmistamise viisi,

materjali ja kasutusala, pakub kasutusalast lähtuvalt sobiva kudumistehnika ja

materjali, tuletab kootud eseme näidisest tööjoonise või -skeemi, kohandab

neid vastavalt eesmärgile ja loob uusi tööskeeme;

mõistab tööülesande täitmiseks vajaliku aja- ja materjalikulu arvestamise

vajadust lähtuvalt toodete hulgast, mõistab kudumise tingmärke;

koob esemeid vastavalt juhendile ja skeemile; määrab eseme silmuste arvu,

arvestades koe venivust ja materjalide omadusi, reguleerib sobiva lõnga,

töövahendite ja –võtetega koe tihedust;

tunneb ära töö käigus tekkinud vead ja probleemid ning kõrvaldab need,

viimistleb ja hooldab kootud esemeid, arvestades materjali iseloomu ja eseme

otstarvet, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, töötab, järgides säästliku

materjalikasutuse ja keskkonna hoidmise põhimõtteid.

Silmuskootud esemete lõikeõpetus 3 EKAP teab silmuskudumite juures kasutatavaid ühendusõmblusi, nende kasutusala

ja töövõtteid, mõistab õmblemises kasutatavaid tingmärke ja õmblemise

seoseid silmuskudumise tehnoloogiatega, kasutab erialast sõnavara;

teab silmuskootud esemete õmblemisel kasutatavaid töövahendeid ja

materjale, nende omadusi ja kasutusvõimalusi ning materjalide varumise

võimalusi ning hoiustamise nõudeid;

planeerib eseme või kavandi põhjal töö käigu ja tööülesande täitmiseks

vajaliku aja- ning materjalikulu, konstrueerib lihtsad lõiked, kasutab erialast

sõnavara;

valmistab ette töökoha, kontrollib õmblusmasina ja õmblemise abivahendite

korrasolekut ja seab need töökorda, kavandab ning ühendab kootud detailid

sobivate töövõtetega, arvestades kvaliteedinõuetega, viimistleb esemed

nõuetekohaselt, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, järgib säästlikku

materjali kasutamist.

Käsitööalane ettevõtlus ja

tootearendus

4 EKAP teab erinevaid ettevõtlusvorme ja -võimalusi ning neid reguleerivaid

seadusakte;

kujundab toote ja/või teenuse hinna, koostab kasutus- ja hooldusjuhendi,

dokumenteerib tööprotsessi digitaalselt;

kujundab toote ja/või teenuse hinna, koostab kasutus- ja hooldusjuhendi,

dokumenteerib tööprotsessi digitaalselt;

teeb koostööd erinevate partneritega, vajadusel juhendab neid ja

kaastöötajaid;

valmistab ette toote ja/või teenuse reklaami ja pakendi ning planeerib oma

toodete ja/või teenuse esitluse ja müügi arvestades nõudlust, võimalusi ja

tasuvust.

Käsitööalane nõustamine ja

juhendamine

2 EKAP nõustab tellijat ja koostööpartnerit oma pädevuse piires, juhendab praktikante,

töökaaslasi ja viib läbi erialaseid õpitube;

koostab lihtsamaid õppematerjale ja tööjuhendeid, kasutades juhendite

loomisel vabavaraliste tarkvarade põhifunktsioone;

juhendab praktikante, töökaaslasi ja viib läbi erialaseid õpitube, teeb koostööd

sidusala spetsialistidega ning teeb ettepanekuid töötulemuste parandamiseks,

populariseerib tekstiilkäsitöö/silmuskuduja eriala

Praktika 9,5 EKAP planeerib enda praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt

praktikajuhendist;

tutvub praktikaettevõtte töökorraldusega ning läbib töökohal sissejuhatava ja

tööohutusalase esmase juhendamise;

töötab juhendamisel praktikaettevõttes, järgib ettevõtte töökorraldusest

tulenevaid nõudeid, rakendab töötamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid

ning täidab kvaliteedinõudeid;

arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust;

praktika lõppedes koostab praktika aruande ja esitleb koolis;

Kavandamine ja kujutamine 3 EKAP omab ülevaadet kompositsiooni ja värvidega kujutamise põhialustest,

rakendab omandatud teadmisi silmuskootud esemete kavandamisel ja

kasutab erialast sõnavara, mõistab kompositsiooni põhialuseid ja

värvusõpetuse põhitõdesid

loob esteetilisi värvi- ja mustrikompositsioone ning kasutab neid oskuslikult

oma toodete kujundamisel ja teab kavandile esitatavaid nõudeid ning mõistab
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kavandi teostamise vajalikkust

fotografeerib tööetappe ja valmis esemeid, kasutab fotosid esitluste ja õpimapi

Põhiõpingud 51 EKAP, millest praktika 15,5 EKAP (9,5 EKAP Praktika moodulis ja 6 EKAP Silmuskudumise moodulis). Praktika ja

praktiline töö moodustavad õppekava mahust kokku vähemalt 50%.

Valikõpingud 9 EKAP

 

Valikõpingute moodulid (9 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

Materjalide värvimine 2 EKAP teab põhilisi looduslikke, tehis- ja sünteetilisi kiude ning nende omadusi ja

rahvusvahelisi hooldustingmärke;

värvib käsitöönduslikult villast lõnga, kasutades looduslikke materjale või

sünteetilisi värve, töötab tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid arvestades.

Turundus ja müük internetis 3 EKAP teab erinevaid käsitööettevõtetele sobivaid internetiturunduse võimalusi ja

vahendeid (koduleht, sotisaalvõrgustikud, müügivõimalused), kodulehekülje

struktuuri ja otsingumootorite jaoks optimeerimise tähtsust;

loob turunduse ja müügi eesmärgil erialase firma kodulehe eesti ja inglise

keeles, arvestab müüja ning tarbija õiguste ning kohustustega;

haldab kodulehte oma firma turundusplaanist lähtudes.

Masinkudumine 4 EKAP teab masinkudumisel kasutatavaid töövahendeid, materjale ning nende

omadusi, kasutusvõimalusi ja hooldusnõudeid;

kavandab eseme, teeb eeltööd arvestades materjali ja tehnoloogiaga, määrab

masinal kootud esemel kasutatud tehnoloogilised võtted ning tuletab

lõikeskeemi ja töö käigu;

planeerib tööde järjekorra, arvestab toote valmistamiseks kuluva aja ja

materjali koguse, valib töövahendid lähtuvalt tehnikast, toote omadustest ja

otstarbest;

koob masinal vastavalt kavandile või juhendile kvaliteetseid esemeid,

kasutades erinevaid kudumise tehnikaid, ühendab kootud detailid ja viimistleb

eseme kasutades sobivaid töövõtteid ja käsitöötehnikaid;

töötab materjali- ja keskkonnasäästlikke ning ergonoomilisi ja ohutuid

töövõtteid kasutades, dokumenteerib digitaalselt tööprotsessi kordus

valmistamiseks, kasutab vajadusel sobivaid erialaseid programme.

Valikõpingute valimise võimalused:
Valikõpingute valimine toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskirjas sätestatud tingimustel. Õpilasel on võimalik

valida valikmooduleid kooli õppekavadest või teisest koolist moodulite raames, mis toetavad eriala õpinguid.

Valikõpingute moodulid valitakse koostõõs õppegrupi õpilastega ja valitud moodulid loetakse kohustuslikuks kõigile õppegrupis

õppijatele.

Praktika:
Põhiõpingutest moodustab praktika 15.50 EKAPit.

Spetsialiseerumise võimalused:
Silmuskudumine

Õppekava kontaktisik:
Marju Heldema

õpetaja

Telefon ,

Märkused:
marju.heldema@hkhk.edu.ee, 6661747

Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:

https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=141

https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=141&rakenduskavad=jah (koos moodulite

rakenduskavadega)
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Haapsalu Kutsehariduskeskus Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Tekstiilkäsitöö

Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP) Maht kokku 1. õppeaasta

Põhiõpingute moodulid 51 51

Sissejuhatus erialasse 1 1

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 4,5 4,5

Silmuskudumine 24 24

Silmuskootud esemete lõikeõpetus 3 3

Käsitööalane ettevõtlus ja tootearendus 4 4

Käsitööalane nõustamine ja juhendamine 2 2

Praktika 9,5 9,5

Kavandamine ja kujutamine 3 3

Valikõpingute moodulid 9 9

Materjalide värvimine 2

Turundus ja müük internetis 3

Masinkudumine 4
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Haapsalu Kutsehariduskeskus Lisa 2

Tekstiilkäsitöö

Seosed kutsestandardi „Tekstiilkäsitööline tase 5, silmuskuduja“ kompetentside tegevusnäitajate ja eriala õppekava moodulite vahel.

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

Eriala õppekava moodulid

Valikõpingute moodulid
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B.2.1 Tööprotsessi korraldamine

1. kavandab eseme, arvestades kompositsiooni ja värvusõpetuse põhimõtetega ning materjali eripära ja

kasutatava tehnoloogiaga; koostab mõõtkavas tööjoonise; loeb etteantud kavandeid ja tööjooniseid;

2. valib vastavalt kavandile ja eseme otstarbele materjali ja tehnoloogia, teeb tööproovi; arvutab enda ja

meeskonna tööks kuluva aja, arvestades eseme valmimise tähtaega;

3. arvestab vastavalt kavandile, tööproovile ja eseme otstarbele materjali koguse, varub materjalid; valmistab

ette tööks vajaliku koguse materjali vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale, arvestades valmiva eseme

otstarvet ning omadusi;

4. hindab töövahendite sobivust ja kvaliteeti, arvestades nende kasutamise eesmärki; komplekteerib kavandatud

eseme valmistamiseks töövahendid vastavalt kasutatavale tehnikale;

5. loob ergonoomiliselt sobiva ja ohutu töökeskkonna vastavalt nõuetele;

6. dokumenteerib tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks ja kogemuse talletamiseks;

7. kombineerib erinevaid tehnikaid vastavalt kavandile; vajadusel kaasab teiste tekstiilkäsitöö tehnikate

spetsialiste;

8. viimistleb eseme, arvestades eseme valmistamisel kasutatud tehnikat, materjali eripära ja eseme otstarvet;

9. tunneb ära eseme valmistamisel tekkinud vead ja nende põhjused, kõrvaldab need; analüüsib tööprotsessis

tekkinud probleeme, ennetab neid;

10. loeb ja kasutab tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärke ja skeeme; täiendab, suurendab, kohandab mustriskeeme.

X  X X X  X X X  X
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B.2.2 Käsitööalane ettevõtlus

1. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab

ettevõtte tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtte juhtimise põhitõdedest;

planeerib oma töö; teeb koostööd erinevate partneritega, sh võrgustikega, jälgides tegutsemise tõhusust; hoiab

end kursis majanduses toimuvate muutustega ja konkurentide tegevusega, rakendades loovalt tekkinud

võimalusi;

2. annab arusaadavalt edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi kaastöötajatele või koostööpartneritele ja

praktikantidele; organiseerib ja kontrollib juhendatavate tööd, annab juhendatavatele konstruktiivset

tagasisidet, probleemide ilmnemisel pakub välja lahendusi;

3. turuseisust lähtuvalt leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi; kujundab sihtgrupist lähtudes toote

ja/võ  teenuse, arvestades vajadust ja nõudlust uute toodete järele;

4. leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja

tootmisbaasist; kujundab toote ja/või teenuse hinna; korraldab toote pakendamise, vajadusel koostab kasutus- ja

hooldusjuhendi; analüüsib klientide tagasisidet eesmärgiga hinnata tooteuuenduse või uue toote arendamise

vajadusi;

5. organiseerib oma toodete ja/või teenuste esitluse ning müügi, arvestades nõudlust, võimalusi, tasuvust jm;

kasutab sidusvaldkondade ja rahvusvahelise koostöö võimalusi müügi edendamisel.

X X X X X X X X  X  

B.2.3 Nõustamine ja juhendamine

1. nõustab tellijat ja koostööpartnerit sobiva materjali, tehnoloogia ja kompositsiooni valimisel oma pädevuse

piires;

2. jälgib juhendatava tööd ning vajadusel selgitab ja korrigeerib töövõtteid, demonstreerides ja lastes

juhendataval tegevust korrata kuni korrektse tulemuse saavutamiseni; annab juhendatavale tagasisidet

töösoorituste ning töö edenemise kohta;

3. koostab lihtsamaid õppematerjale ja tööjuhiseid.

  X X X X X X  X X

B.2.6 Silmuskudumine

1. koob esemeid vastavalt juhendile ja skeemile; määrab eseme silmuste arvu, arvestades koe venivust ja

materjali omadusi; reguleerib sobiva lõnga, töövahendite ja -võtetega koe tihedust;

2. ühendab kootud detailid sobivate töövõtetega;

3. teeb kindlaks kootud eseme valmistamise viisi, materjali ja kasutusala; pakub kasutusalast lähtuvalt sobiva

kudumistehnika ja materjali; tuletab kootud eseme näidisest tööjoonise või -skeemi, kohandab neid vastavalt

eesmärgile ja loob uusi tööskeeme.

  X X  X X X X   

B.2.14 Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutset läbiv kompetents

1. arvestab oma töös kultuurilise, ajaloolise ja paikkondliku kontekstiga;

2. analüüsib oma ja teiste tööd ning tulemusi, teeb vajadusel teeb ümberkorraldusi tööprotsessis; juhendab

kolleege oma töö analüüsimisel, annab nõu parendustegevusteks;

3. hoiab end kursis erialase terminoloogiaga, kasutab seda korrektselt;

4. kasutab tekstiilmaterjale, arvestades tehnikat, materjali(de) omadusi ning eseme otstarvet;

5. säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis erialaste arengutega; jagab ja vahetab erialast

informatsiooni;

6. järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid; järgib oma tööga seotud õigusakte, sh autoriõiguse seadust;

X X X X X X X X X X X
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7. loob head suhted kolleegide ja klientidega; valib sobiva suhtlemisviisi; reageerib ootamatutele olukordadele

adekvaatselt, lahendab probleeme;

8. planeerib ja kasutab ressursse (nt inimesed, aeg, töövahendid, finantsid) efektiivselt; jälgib tähtaegadest ning

etappidest kinnipidamist;

9. hoiab töö ja eraelu tasakaalus ning hoolitseb oma tervise ja töövõimekuse hoidmise eest;

10. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma

rolli meeskonnas; teeb koostööd;

11. kasutab oma töös korrektset eesti keelt nii kõnes kui kirjas; kasutab vähemalt ühte võõrkeelt

enesetäiendamise eesmärgil;

12. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome ja

turvalisus ning sobivaid erialaseid programme.

X – tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse

Võrdlusanalüüsi koostaja Marju Heldema, õpetaja
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
5. taseme kutseõppe õppekava „Tekstiilkäsitöö“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm keskharidusega täiskasvanud õppijad

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

1 Sissejuhatus erialasse 1 Marju Heldema

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane omab ülevaadet Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutsest, eriala õppekavast ja HKHK õppe- ja praktikakorraldusega seonduvast

Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde

7 t 19 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

omab et õpilane omab ülevaadet

Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutsest,

eriala õppekava ülesehitusest ning

kooli õppe- ja praktikakorraldusega

seonduvast;

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 7

iseseisev töö: 19

kokku: 26

● iseloomustab 5. taseme kutsestandardi

alusel kutset ja selle eripära ja selgitab

tekstiilkäsitöö kutsestandardite liigitust

● iseloomustab kooli õppekava põhjal

tekstiilkäsitöö valmistaja osakutse - käsitöö

valmistaja silmuskudumise alal- tase 3

ülesehitust, nimetab õppe- ja

praktikakorraldusega seonduvaid kohustusi,

võimalusi ja õigusi

● selgitab kooli õppetöökorralduseeskirja

alusel oma kohustusi ja õigusi õppetöös

osalemisel

● Selgitab tekstiilkäsitöö sell tase 3.

kutsestandardi lisa „Käsitöölise kutse-eetika

põhireeglid“ põhjal kutse-eetika põhimõtteid

ja nende rakendamise olulisust, toob näiteid

● koostab tööülesandest lähtuvalt ülevaate

silmuskudumiseks vajalike erinevate

materjalide ja töövahendite hankimise

võimalustest Eestis, esitleb ülevaadet

1. Kutsestandard ja kutsetasemed

2. Õppekava (õppevormid, hindamiskriteeriumid, praktilised ja iseseisvad tööd,

kirjalike tööde vormistamine, praktika, kooli lõpetamine, VÕTA). Õppekavaga

seotud õigused ja kohustused.

3. Kooli õppekorralduse eeskiri, sellega seotud õigused ja kohustused. Kooli

infosüsteem ja struktuuriüksused, õppetööd korraldavad dokumendid.

4. Õppematerjalid ja -vahendid ning nende kättesaadavus

5. Käsitöömeistri kutse-eetika

6.Silmuskudumis materjalide hankimise võimalused e-poed, vabrikud jne

Loeng, töö juhendi alusel

infoallikatega

(kutsestandard, kooli

õppekava,

õppekorralduse- ja

sisekorraeeskirjad)

Mitteeristav

Hindamismeetod:
Rühmatöö
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Iseseisev töö

Analüüs

Ettekanne/esitlus

Lävend

Iseseisvad tööd

1. kutsestandardi ja õppekava kohta asjakohaste materjalide lugemine, iseseisvalt info leidmine ning ettekandmine tunnis 2. kirjalik ülevaade materjalide hankimise võimalustest

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab käsitöölise kutse-eetika

põhireeglite olemust ja nende

rakendamise olulisust oma kutsealases

töös;

● Selgitab tekstiilkäsitöö sell tase 5.

kutsestandardi lisa „Käsitöölise kutse-eetika

põhireeglid“ põhjal kutse-eetika põhimõtteid

ja nende rakendamise olulisust, toob näiteid

Käsitöömeistri kutse-eetika arutelu, loeng, töö

erinevate infoallikatega

Mitteeristav

Lävend

Iseseisvad tööd

Ülevaate koostamine ülesande alusel ja nõuetekohane vormistamine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

omab ülevaadet tekstiilkäsitöö õppes

vajalike erinevate materjalide ja

töövahendite hankimise võimalustest;

● koostab tööülesandest lähtuvalt ülevaate

silmuskudumiseks vajalike erinevate

materjalide ja töövahendite hankimise

võimalustest Eestis, esitleb ülevaadet

Silmuskudumis materjalide hankimise võimalused e-poed, vabrikud jne. Arutelu, iseseisev töö

juhendi järgi

Mitteeristav

Lävend

Iseseisvad tööd

kirjalik ülevaade materjalide hankimise võimalustest. Vormistatud HKHK kirjalike tööde juhendist lähtudes.

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli kokkuvõttev mitteeristav hinne kujuneb õpimappi koondatud arvestuslike tööde koondhindena. Kõik mitteeristavalt hinnatud tööd peavad olema positiivselt

sooritatud
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Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid http://www.hkhk.edu.ee/uus/

www.kutsekoda.ee

www.folkart.ee
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
5. taseme kutseõppe õppekava „Tekstiilkäsitöö“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm keskharidusega täiskasvanud õppijad

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

2 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 4,5 Eneli Uibo, Pille Nool, Karin Kokla

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt elukestva õppe

põhimõtetest.

Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde

21 t 57 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab oma vastutust teadlike otsuste

langetamisel elukestvas

karjääriplaneerimise protsessis;

● kirjeldab juhendamisel enda isiksust, oma

tugevusi ja nõrkusi

● seostab juhendamisel kutse, eriala ja

ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul

rakendamise võimalustega

● leiab juhendamisel informatsiooni, sh

elektrooniliselt tööturu, erialade ja õppimis

võimaluste kohta

● leiab juhendamisel informatsiooni, sh

elektrooniliselt praktika-ja töökohtade kohta

● koostab juhendamisel elektroonilisi

kandideerimisdokumente - CV,

motivatsioonikiri, sooviavaldus, lähtudes

dokumentide vormistamise heast tavast

● osaleb juhendamisel näidistööintervjuul

● seab juhendamisel endale

karjäärieesmärke, koostab, sh elektrooniliselt

lühi-ja pikaajalise karjääriplaani

Enesetundmine. Isiksuseomadused (närvisüsteemi tüüp, temperament, iseloom;

väärtused, vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid, positiivne mõtlemine;

võimed, intelligentsus, huvid, oskused; minapilt, enesehinnang). identiteet,

reflektsioon, sotsiaalne küpsus

2. Õppimisvõimalused ja töömaailma tundmine.

2.1 Muutuv tööturg: valdkonna olukord, kutsestandardid, arengusuunad,

prognoosid, tööandjate ootused

2.2 Muutuv tööjõuturg: valdkonna tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents,

kutseriskid, töömotivatsioon, töötus, tööturuteenused. Elukestev õpe.

3.Planeerimine ja otsustamine

3.1 Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid

3.2 Karjäär, karjääriplaneerimine, karjääriinfo allikad, infootsimine

3.3Tööotsimine: kandideerimisdokumendid, tööintervjuu, tööotsimisallikad

Eneseanalüüsitestid,

Teemakohased

harjutusülesanded.

Rollimäng

(näidistööintervjuu) ja

selle tulemuste analüüs

rühmatööna

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õppekäigu ja tööintervjuu analüüs, eneseanalüüs.

CV, motivatsioonikirja ja karjääriplaani koostamine.Tteoreetiliste asjakohaste materjalide lugemine, iseseisvalt info leidmine
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Lävend

Iseseisvad tööd

Õppekäigu ja tööintervjuu analüüs, eneseanalüüs. CV, motivatsioonikirja ja karjääriplaani koostamine. teoreetiliste asjakohaste materjalide lugemine, iseseisvalt info leidmine

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

käitub vastastikust suhtlemist toetaval

viisil;

● suhtleb nii verbaalselt kui mitteverbaalselt

tavapärastes suhtlemissituatsioonides

sobivalt

● kasutab tavapärastes

suhtlemissituatsioonides erinevaid

suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni-ja

internetisuhtluse head tava

● kirjeldab ja järgib tavapärastes

suhtlemissituatsioonides üldtunnustatud

käitumistavasid

● lahendab meeskonnatööna juhendi alusel

tulemuslikult tööalaseid probleeme

tavapärastes töösituatsioonides

● kirjeldab meeskonnatööna juhendi alusel

tööalast suhtlemist mõjutavaid kultuuriliste

erinevuste aspekte

● väljendab selgelt ja arusaadavalt kliendina

oma soove teenindussituatsioonis

Suhtlemise olemus.

Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Ametlik ja mitteametlik suhtlemine.

Käitumine suhtlemissituatsioonides. Positiivse mulje loomine. Käitumisviisid

(agressiivne, alistuv, eirav ja kehtestav käitumine). Suhtlemissituatsioonid.

Veaolukorrad, nende tekkepõhjused, toimetulek. Kultuurilised erinevused.

Meeskonnatöö.

Klienditeenindus. Klientide vajadused ja ootused. Kliendi ja klienditeenindaja

õigused

Loeng. Rollimängud ja

nende analüüs.

Õppevideod

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Analüüsida ennast suhtlejana erinevates rollides.

Lävend

Iseseisvad tööd

Analüüsida ennast suhtlejana erinevates rollides

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

selgitab enda ja ettevõtte toimimist

turumajandusetingimustes;

● teeb juhendi alusel praktilisi valikuid

lähtuvalt oma majanduslikest vajadustest ja

ressursside piiratusest

● leiab meeskonnatööna juhendi alusel

1. Majanduses osalejate majanduslik eesmärk ja ressursside piiratus

2. Turumajandus, nõudlus ja pakkumine

3. Maksusüsteem

arutlus, loeng, analüüs,

ettekanne

Mitteeristav
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informatsiooni õpitava valdkonna ettevõtte

toote või teenuse hinna kohta turul,

kasutades sama toodet või teenust

pakkuvate ettevõtete konkurente

● nimetab iseseisvalt põhilisi endaga seotud

Eestis kehtivaid makse

● täidab juhendamisel etteantud andmete

alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni

● leiab juhendi abil informatsiooni, sh

elektrooniliselt finantsasutustes pakutavate

põhiliste teenuste ja nendega kaasnevate

võimaluste ning kohustuste kohta

● kirjeldab meeskonnatööna juhendamisel

ettevõtluskeskkonda Eestis, lähtudes

õpitavast valdkonnast

● võrdleb juhendamisel oma võimalusi

tööturule sisenemisel palgatöötajana ja

ettevõtjana

● kirjeldab õppekäigu järel meeskonnatööna

juhendi alusel õpitava valdkonna

organisatsiooni kliendirühmi, tooteid ja

töökorraldust

● sõnastab meeskonnatööna juhendi alusel

õpitava valdkonna ettevõtte äriidee

Hindamisülesanne:
väikesemahulise turundusuuringu planeerimine, läbiviimine ja tulemuste analüüs rühmatööna.

teoreetiliste asjakohaste materjalide lugemine (näiteks ärieetikast) ja esitluse koostamine ning esitlemine.

Lävend

Iseseisvad tööd

teoreetiliste asjakohaste materjalide lugemine (näiteks ärieetikast) ja esitluse koostamine ning esitlemine

Praktilised tööd

väikesemahulise turundusuuringu planeerimine, läbiviimine ja tulemuste analüüs rühmatööna

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõtestab oma rolli

ettevõtluskeskkonnas;

● loetleb meeskonnatööna töötervishoiu ja

tööohutuse põhilisi suundumisi

● loetleb juhendi alusel tööandja ja töötajate

põhilised õigused ning kohustused ohutu

töökeskkonna tagamisel ja kirjeldab juhendi

alusel riskianalüüsi olemust

Tööturg

Ettevõtluskeskkond

Vastutustundlik ettevõtlus ja ärieetika

arutlus, loeng, analüüs,

ettekanne

Mitteeristav
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● tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna

juhendi alusel töökeskkonna põhilised

ohutegurid ja meetmed nende

vähendamiseks

● tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb

seadustes sätestatud töötaja õigusi ja

kohustusi seoses tööõnnetusega

● kirjeldab meeskonnatööna juhendi alusel

tulekahju ennetamise võimalusi ja kirjeldab

iseseisvalt oma tegevust tulekahju

puhkemisel töökeskkonnas

● leiab meeskonnatööna juhendi alusel

töötervishoiu- ja tööohutuse alast

informatsiooni juhtumi näitel

● leiab elektrooniliselt juhendamisel

töölepinguseadusest informatsiooni

töölepingu, tööaja korralduse ja puhkuse

kohta

● võrdleb juhendamisel töölepingu,

töövõtulepingu ja käsunduslepingu põhilisi

erinevusi töötaja vaatest

● leiab juhendi alusel

organisatsioonisisestest dokumentidest oma

õigused, kohustused ja vastutuse

● arvestab juhendamisel bruto- ja netopalka

ning ajutise töövõimetuse hüvitist

● koostab ja vormistab juhendi alusel

elektroonilise seletuskirja ja e-kirja

● kirjeldab juhendi alusel isiklike

dokumentide säilitamise olulisust

Hindamisülesanne:
Töötervishoid ja ohutegurid töökeskkonnas

Tööohutus töökeskkonnas

Tööõnnetusega seotud õigused ja kohustused

Tööleping, töövõtuleping, käsundusleping

Töölepinguseadus

Asjaajamine ja dokumendihaldus

Lävend

Iseseisvad tööd

lugemine (näiteks ärieetikast) ja esitluse koostamine ning esitlemine

Praktilised tööd

väikesemahulise turundusuuringu planeerimine, läbiviimine ja tulemuste analüüs rühmatöönateoreetiliste asjakohaste materjalide
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Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

saab aru omaõigustest ja kohustustest

töökeskkonnas tegutsedes;

● loetleb meeskonnatööna töötervishoiu ja

tööohutuse põhilisi suundumisi

● loetleb juhendi alusel tööandja ja töötajate

põhilised õigused ning kohustused ohutu

töökeskkonna tagamisel ja kirjeldab juhendi

alusel riskianalüüsi olemust

● tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna

juhendi alusel töökeskkonna põhilised

ohutegurid ja meetmed nende

vähendamiseks

● tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb

seadustes sätestatud töötaja õigusi ja

kohustusi seoses tööõnnetusega

● kirjeldab meeskonnatööna juhendi alusel

tulekahju ennetamise võimalusi ja kirjeldab

iseseisvalt oma tegevust tulekahju

puhkemisel töökeskkonnas

● leiab meeskonnatööna juhendi alusel

töötervishoiu- ja tööohutuse alast

informatsiooni juhtumi näitel

● leiab elektrooniliselt juhendamisel

töölepinguseadusest informatsiooni

töölepingu, tööaja korralduse ja puhkuse

kohta

● võrdleb juhendamisel töölepingu,

töövõtulepingu ja käsunduslepingu põhilisi

erinevusi töötaja vaatest

● leiab juhendi alusel

organisatsioonisisestest dokumentidest oma

õigused, kohustused ja vastutuse

● arvestab juhendamisel bruto- ja netopalka

ning ajutise töövõimetuse hüvitist

● koostab ja vormistab juhendi alusel

elektroonilise seletuskirja ja e-kirja

● kirjeldab juhendi alusel isiklike

dokumentide säilitamise olulisust

1. Töötervishoid ja ohutegurid töökeskkonnas

2. Tööohutus töökeskkonnas

3. Tööõnnetusega seotud õigused ja kohustused

4. Tööleping, töövõtuleping, käsundusleping

5. Töölepinguseadus

6. Asjaajamine ja dokumendihaldus

arutlus, loeng, analüüs,

ettekanne

Mitteeristav

Lävend

Iseseisvad tööd

Töötervishoid ja ohutegurid töökeskkonnas Tööohutus töökeskkonnas Tööõnnetusega seotud õigused ja kohustused Tööleping, töövõtuleping, käsundusleping Töölepinguseadus Asjaajamine ja dokumendihaldus
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Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud hinnatavad praktilised tööd, sh iseseisvad tööd ja omandanud kõik õppeväljundid vähemalt lävendi tasemel

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid 1. Ettevõtlusarendamise Sihtasutus www.eas.ee

2. Ettevõtluse ja äriplaani koostamise alused http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2168/Ettev6tlus_2011%20-tekst.pdf

3. Kulu, L. Majandusõpik gümnaasiumile. Ermecol, 2011

4. Rahandusministeerium www.fin.ee

5. Randma, T. Ettevõtluse alused. Infotükk, 2008

6. Suppi, K. Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Altex, 2013

7. Maksu- ja tolliamet www.emat.ee

8. Äriseadustik

9. https://www.riigiteataja.ee/akt/102072013063

10. Sotsiaalministeerium. Töökeskkonna käsiraamat http://www.ti.ee/ott/raraamat.pdf

11. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/106072012060

12. Töölepingu seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012030

13. Võlaõigusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013009

14. Töö- ja teenuste osutamise lepingute koostamine

15. http://e-ope.khk.ee/oo/erne_lepingud/tvtuleping_ja_ksundusleping.html

16. http:/web.ametikool.ee/anne-li/kommunikatsioon
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
5. taseme kutseõppe õppekava „Tekstiilkäsitöö“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm keskharidusega täiskasvanud õppijad

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

3 Silmuskudumine 24 Marju Heldema, Siiri Reimann

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane koob ja ühendab vastavalt kavandile, mustriskeemile või tööjuhendile esemeid, oskab määrata koepindade tehnikaid, tuletada ja

koostada mustriskeeme, järgib oma töös keskkonnahoiu põhimõtteid, kasutab erialast sõnavara.

Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde Praktika

168 t 300 t 156 t

Teemad ja alateemad 1. Kavandamine ja tööjoonise tegemine.

2. Tööde planeerimine. 2.1 Tööde järjekord. Töö käigu planeerimine. 2.2 Kavandist ja tööjoonisest lähtuvalt töövahendite valik. Tehnoloogia määratlemine.2.3

Kavandilt ja tööjooniselt tööks vajaliku info lugemine. 2.4 Koeskeemi Lugemine/koostamine. 2.5 Lõigete koostamine. 2.6 Tööproovi kudumine. Tööks valitud

materjalide, töövahendite ja tehnoloogia sobivuse hindamine ja analüüs tööproovi põhjal. Silmuste arvutamine. 2.7 Materjali kulu arvestamine. 2.8 Võimaliku

ajakulu arvutamine.

3. Töökoha otstarbekas ettevalmistus.

4. Töövahenditega turvaline ja ergonoomiline

töötamine. 4.1 Ohutud töövõtted. 4.2 Ergonoomilised töövõtted.

1. Erinevad Loomisvõtted: kahe lõngaga loomised, ühe lõngaga loomised, erinevad loomisviisid (vitsaline, narmastega)

2. Mütside kudumine

3. Kindakudumise töövõtted

4. Rõivaesemete kudumine

5. Lühendatud ridadega kudumine

6. Erinevad koed (parem-pahempidi silmustega koed, viklid, palmikud, nupud, patentkoed, pitsilised koed, lapilised koed, narmaste kudumine, kirjamine, roosimine,

keerukorrad ja vitsad, helmestega kudumine.

7. Töö lõpetamise tehnoloogilised võtted

12. Kudumile esitatavad kvaliteedinõuded ja viimistlemine. 5.1 kudumi kvaliteedinõuded. 5.2 kudumi viimistlemise viisid ja vajadus (pisivigade parandused,

lõngaotste peitmine, pressimine/aurutamine, tärgeldamine, venitamine. Kudumi hooldamine.

12.. Materjalide säästlik kasutamine

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

tuletab kootud eseme näidisest tööjoonise- või

skeemi, loob uusi skeeme, kasutades

• koostab näidisest lähtuvalt koeskeemi

• kasutab koeskeemi koostamiseks sobivat

1. Koeskeemide tingmärgid.

2. Vabavaralised kujundusprogrammid

Mitteeristav
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kujundusprogramme; kujundusprogrammi 3. Koe ja mustriskeemide loomine

Hindamisülesanne:
Isesisev praktiline töö. Koostab näidise järgi kujundusprogrammi kasutades mustriskeemi

Lävend

Iseseisvad tööd

Isesisev praktiline töö: koostab näidise järgi kujundusprogrammi kasutades mustriskeemi.

Praktilised tööd

Isesisev praktiline töö. Koostab näidise järgi kujundusprogrammi kasutades mustriskeemi.

Praktika

• koostab näidisest lähtuvalt koeskeemi • kasutab koeskeemi koostamiseks sobivat kujundusprogrammi

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

valmistab ette töökoha, teeb kindlaks kootud eseme

valmistamise viisi, materjali ja kasutusala, pakub

kasutusalast lähtuvalt sobiva kudumistehnika ja

materjali, tuletab kootud eseme näidisest tööjoonise

või -skeemi, kohandab neid vastavalt eesmärgile ja

loob uusi tööskeeme;

● selgitab ülesande alusel töökoha ettevalmistamise

põhimõtteid ja töövahendite sobivuse määramist

materjalile, toob näiteid

● valib näidisest või kavandist tuleneva tehnoloogia põhjal

omavahel sobivad töövahendid ja materjalid, põhjendab

valiku seotust koetihedusega

● selgitab kavandi või tööjoonise alusel töö käiku ja

koeskeemi ning lõigete koostamise põhimõtteid

1. Kavandamine ja tööjoonise tegemine.

2. . Tööde planeerimine. 2.1 Tööde järjekord. Töö käigu planeerimine. 2.2

Kavandist ja tööjoonisest lähtuvalt töövahendite valik. Tehnoloogia

määratlemine.2.3 Kavandilt ja tööjooniselt tööks vajaliku info lugemine. 2.4

Koeskeemi Lugemine/koostamine. 2.5 Lõigete koostamine. 2.6 Tööproovi

kudumine. Tööks valitud materjalide, töövahendite ja tehnoloogia sobivuse

hindamine ja analüüs tööproovi põhjal. Silmuste arvutamine. 2.7 Materjali kulu

arvestamine. 2.8 Võimaliku ajakulu arvutamine.

3. Töökoha otstarbekas ettevalmistus.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi visandamine ja kavandamine ning tööjoonise koostamine.

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi visandamine ja kavandamine ning tööjoonise koostamine.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab tööülesande täitmiseks ● selgitab kavandi või tööjoonise alusel töö 2. Tööde planeerimine. Praktiline töö. Loeng. Mitteeristav
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vajaliku aja- ja materjalikulu

arvestamise vajadust lähtuvalt toodete

hulgast, mõistab kudumise tingmärke;

käiku ja koeskeemi ning lõigete koostamise

põhimõtteid

● koostab ülesande alusel tööde järjekorra,

selgitab töö planeerimise vajadust

● arvestab ülesande alusel toodete

valmistamiseks vajaliku materjali- ja

võimaliku ajakulu, selgitab arvestamise käiku

Probleemõpe. Arutlus.

Praktika

Lävend

Iseseisvad tööd

Juhendi alusel õpimappi: Erialast sõnavara kasutades omaloodud kavandi ja tööjoonise põhjal kudumise töökäigu või juhendi ning koeskeemi ja vajadusel lõike koostamine.

Praktilised tööd

Juhendi alusel õpimappi: Erialast sõnavara kasutades omaloodud kavandi ja tööjoonise põhjal kudumise töökäigu või juhendi ning koeskeemi ja vajadusel lõike koostamine.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

koob esemeid vastavalt juhendile ja

skeemile; määrab eseme silmuste

arvu, arvestades koe venivust ja

materjalide omadusi, reguleerib sobiva

lõnga, töövahendite ja –võtetega koe

tihedust;

● koob juhendi alusel kavandi või tööjoonise

alusel erinevaid esemeid edasi-tagasi

võttega või ringselt, rakendab ergonoomilisi

ja ohutuid töövõtteid

● kirjeldab valminud eseme põhjal silmuste

arvu määramist

● nõuetekohast viimistlust, selgitab

viimistlemise viise ja vajadust

1. Töövahenditega turvaline ja ergonoomiline töötamine. 1.1 Ohutud töövõtted.

1.2 Ergonoomilised töövõtted.

2. Erinevad Loomisvõtted: kahe lõngaga loomised, ühe lõngaga loomised,

erinevad loomisviisid (vitsaline, narmastega)

3. Mütside kudumine

4. Kindakudumise töövõtted

5. Rõivaesemete kudumine

6. Lühendatud ridadega kudumine

7. Erinevad koed (parem-pahempidi silmustega koed, viklid, palmikud, nupud,

patentkoed, pitsilised koed, lapilised koed, narmaste kudumine, kirjamine,

roosimine, keerukorrad ja vitsad, helmestega kudumine.

praktiline töö, arutelu,

probleemõpe, loenf

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1.Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi kavandi, koeskeemi ja tööjoonise põhjal tööproovi kudumine ning kavandi ja tööproovi abil kudumi valmimiseks vajaliku materjalikulu ja võimaliku ajakulu

arvestamine. Töökoha ettevalmistamise põhimõtete selgitamine ning kavandist ja tööjoonisest tuleneva tehnoloogia põhjal omavahel sobivate töövahendite ja materjalide valimine, valiku põhjendamine.

Lävend

Iseseisvad tööd

1. Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi kavandi, koeskeemi ja tööjoonise põhjal tööproovi kudumine ning kavandi ja tööproovi abil kudumi valmimiseks vajaliku materjalikulu ja võimaliku ajakulu

arvestamine. Töökoha ettevalmistamise põhimõtete selgitamine ning kavandist ja tööjoonisest tuleneva tehnoloogia põhjal omavahel sobivate töövahendite ja materjalide valimine, valiku põhjendamine. 2, Iseseisevad

praktilised tööd juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava lihtsama tehnoloogiaga esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite

viimistlemine ja oma tegevuse selgitamine
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Praktika

1. Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi kavandi, koeskeemi ja tööjoonise põhjal tööproovi kudumine ning kavandi ja tööproovi abil kudumi valmimiseks vajaliku materjalikulu ja võimaliku ajakulu

arvestamine. Töökoha ettevalmistamise põhimõtete selgitamine ning kavandist ja tööjoonisest tuleneva tehnoloogia põhjal omavahel sobivate töövahendite ja materjalide valimine, valiku põhjendamine. 2, Iseseisevad

praktilised tööd juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava lihtsama tehnoloogiaga esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite

viimistlemine ja oma tegevuse selgitamine

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

tunneb ära töö käigus tekkinud vead ja probleemid

ning kõrvaldab need, viimistleb ja hooldab kootud

esemeid, arvestades materjali iseloomu ja eseme

otstarvet, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid,

töötab, järgides säästliku materjalikasutuse ja

keskkonna hoidmise põhimõtteid.

● nõuetekohast viimistlust, selgitab viimistlemise viise ja

vajadust

● selgitab valminud eseme põhjal materjali- ja

keskkonnasäästliku kasutamise põhimõtteid ning vajadust

1. Kudumile esitatavad kvaliteedinõuded ja viimistlemine. 1.1 kudumi

kvaliteedinõuded. 1.2 kudumi viimistlemise viisid ja vajadus (pisivigade

parandused, lõngaotste peitmine, pressimine/aurutamine, tärgeldamine,

venitamine. Kudumi hooldamine.

2.. Materjalide säästlik kasutamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Iseseisev praktiline töö juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava lihtsama tehnoloogiaga esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite

viimistlemine ja oma tegevuse selgitamine

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisev praktiline töö juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava lihtsama tehnoloogiaga esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite

viimistlemine ja oma tegevuse selgitamine

Praktika

Iseseisev praktiline töö juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava lihtsama tehnoloogiaga esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite

viimistlemine ja oma tegevuse selgitamine

 

Õppemeetod Praktiline töö. Loeng. Probleemõpe. Arutlus. Iseseisevtöö erinevate allikatega.

Hindamisülesanne HÜ. Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi visandamine ja kavandamine ning tööjoonise koostamine

HÜ. I juhendi alusel õpimappi: Erialast sõnavara kasutades omaloodud kavandi ja tööjoonise põhjal kudumise töökäigu või juhendi ning koeskeemi ja vajadusel

lõike koostamine. 2. HÜ. Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi kavandi, koeskeemi ja tööjoonise põhjal tööproovi kudumine ning kavandi ja

tööproovi abil kudumi valmimiseks vajaliku materjalikulu ja võimaliku ajakulu arvestamine. Töökoha ettevalmistamise põhimõtete selgitamine ning kavandist ja

tööjoonisest tuleneva tehnoloogia põhjal omavahel sobivate töövahendite ja materjalide valimine, valiku põhjendamine.

2. HÜ. Iseseisev praktiline töö juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava lihtsama

tehnoloogiaga esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite viimistlemine ja oma tegevuse selgitamine

Lõimitud teemad 2) valmistab ette töökoha,

teeb kindlaks kootud eseme valmistamise viisi, materjali ja kasutusala; pakub kasutusalast lähtuvalt sobiva
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kudumistehnika ja materjali; tuletab kootud eseme näidisest tööjoonise või -skeemi, kohandab neid vastavalt

eesmärgile ja loob uusi tööskeeme.

3) mõistab tööülesande täitmiseks vajaliku aja- ja materjalikulu arvestamise vajadust lähtuvalt toodete hulgast, mõistab kudumise tingmärke

3) koob esemeid vastavalt juhendile ja skeemile; määrab eseme silmuste arvu, arvestades koe venivust ja materjalide omadusi; reguleerib sobiva lõnga,

töövahendite ja –võtetega koe tihedust

4) tunneb ära töö käigus tekkinud vead ja probleemid ning kõrvaldab need, viimistleb ja hooldab kootud esemeid arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet,

kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, töötab, järgides säästliku materjalikasutuse ja keskkonna hoidmise põhimõtteid

Iseseisev töö HÜ. Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi visandamine ja kavandamine ning tööjoonise koostamine

HÜ. I juhendi alusel õpimappi: Erialast sõnavara kasutades omaloodud kavandi ja tööjoonise põhjal kudumise töökäigu või juhendi ning koeskeemi ja vajadusel

lõike koostamine. 2. HÜ. Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi kavandi, koeskeemi ja tööjoonise põhjal tööproovi kudumine ning kavandi ja

tööproovi abil kudumi valmimiseks vajaliku materjalikulu ja võimaliku ajakulu arvestamine. Töökoha ettevalmistamise põhimõtete selgitamine ning kavandist ja

tööjoonisest tuleneva tehnoloogia põhjal omavahel sobivate töövahendite ja materjalide valimine, valiku põhjendamine.

2. HÜ. Iseseisev praktiline töö juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava lihtsama

tehnoloogiaga esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite viimistlemine ja oma tegevuse selgitamine

Praktilised tööd HÜ. Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi visandamine ja kavandamine ning tööjoonise koostamine

HÜ. I juhendi alusel õpimappi: Erialast sõnavara kasutades omaloodud kavandi ja tööjoonise põhjal kudumise töökäigu või juhendi ning koeskeemi ja vajadusel

lõike koostamine. 2. HÜ. Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi kavandi, koeskeemi ja tööjoonise põhjal tööproovi kudumine ning kavandi ja

tööproovi abil kudumi valmimiseks vajaliku materjalikulu ja võimaliku ajakulu arvestamine. Töökoha ettevalmistamise põhimõtete selgitamine ning kavandist ja

tööjoonisest tuleneva tehnoloogia põhjal omavahel sobivate töövahendite ja materjalide valimine, valiku põhjendamine.

2. HÜ. Iseseisev praktiline töö juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava lihtsama

tehnoloogiaga esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite viimistlemine ja oma tegevuse selgitamine

Praktika Praktika on seotud õpiväljunditega : 4) koob esemeid vastavalt juhendile ja skeemile; määrab eseme silmuste arvu, arvestades koe venivust ja materjalide

omadusi; reguleerib sobiva lõnga, töövahendite ja –võtetega koe tihedust ning 5) tunneb ära töö käigus tekkinud vead ja probleemid ning kõrvaldab need, viimistleb

ja hooldab kootud esemeid arvestades materjali iseloomu ja eseme otstarvet, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, töötab, järgides säästliku

materjalikasutuse ja keskkonna hoidmise põhimõtteid.

Praktika ülesandeks on iseseisev praktiline töö juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava

esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite viimistlemine ja oma tegevuse dokumenteerimine (fotod, erialast sõnavara kasutades oma töö

dokumeteerimine)

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud hinnatavad praktilised tööd, sh iseseisvad tööd ja omandanud kõik õppeväljundid vähemalt lävendi tasemel

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid 1. Riina Tomberg, "Vatid troid vamsad". EKA, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 2007

2. Ingrid Uus, "Mõnõd noppõd Kihnu njäputüest". Viljandi 2005

3. A. Kabur, A. Pink, M. Meriste, "Meite Muhu". Saara Kirjastus 2010
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
5. taseme kutseõppe õppekava „Tekstiilkäsitöö“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm keskharidusega täiskasvanud õppijad

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

4 Silmuskootud esemete lõikeõpetus 3 Janne Muuli

Nõuded mooduli alustamiseks puudvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane konstrueerib silmuskudumite lõikeid ning õmbleb või ühendab silmuskootud esemete detailid, järgib oma töös keskkonnahoiu

põhimõtteid ja kasutab erialast sõnavara

Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde

21 t 57 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab silmuskudumite juures

kasutatavaid ühendusõmblusi, nende

kasutusala ja töövõtteid, mõistab

õmblemises kasutatavaid tingmärke ja

õmblemise seoseid silmuskudumise

tehnoloogiatega, kasutab erialast

sõnavara;

● nimetab ülesande alusel liht- ja

ühendusõmblusi, kirjeldab nende

tehnoloogiat ja kasutusala ning toob näiteid

seostest teiste tekstiilkäsitöö

tehnoloogiatega

● demonstreerib ülesande alusel

ühendusõmbluste õmblemist

● nimetab joonistelt ja lõigetelt õmblemises

kasutatavaid tingmärke, selgitab tähendusi ja

kasutust, kasutab erialast sõnavara

1. Õmblemise põhimõisted (õmblusdetailid, töötlemine, triikimine, pressimine,

traageldamine, lihtõmblus, äärestamine, palistused, piste pikkus, piste laius,

õmblusvaru, niidi pinge reguleerimine, kanga koeserv, lõimesuund)

2. Õmbluste skeemid ja joonised

3. Lõigete lugemine (lõigetel kasutatavad tingmärgid)

4. Ühendusõmblused, nende õmblemine.

5. Erialane sõnavara.

praktiline töö,

probleemõpe, iseseisev

töö, loeng, arutlus

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1.Valmib õpimapp erinevatest enam kasutavatest õmblustest silmuskootud esemete valmistamisel.

2.Leiab silmuskootud eseme kus on kasutatud erinevaid õmblusi, teeb õmblustest skeemid.

3.Demonstreerib tunnis ühendusõmbluste õmblemist.

Lävend

Iseseisvad tööd
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Valmib õpimapp erinevatest enam kasutavatest õmblustest silmuskootud esemete valmistamisel. Leiab silmuskootud eseme kus on kasutatud erinevaid õmblusi, teeb õmblustest skeemid.

Praktilised tööd

Valmib õpimapp erinevatest enam kasutavatest õmblustest silmuskootud esemete valmistamisel. Leiab silmuskootud eseme kus on kasutatud erinevaid õmblusi, teeb õmblustest skeemid. Demonstreerib tunnis

ühendusõmbluste õmblemist.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab silmuskootud esemete

õmblemisel kasutatavaid töövahendeid

ja materjale, nende omadusi ja

kasutusvõimalusi ning materjalide

varumise võimalusi ning hoiustamise

nõudeid;

● loetleb ülesande alusel õmblemises

kasutatavad töövahendeid ja demonstreerib

nende ohutut kasutamist

● nimetab ülesande alusel õmblemise

abimaterjale

● valib kavandi või tööjuhendi põhjal

valmistatava tekstiilkäsitöö eseme

planeerimisel omadustelt sobivad materjalid

ja varub tööks vajalikud kangad ja

abimaterjalid

● nimetab vähemalt viis õmblusmaterjale

hankimise müügikohta

● kirjeldab ülesande alusel tekstiilmaterjalide

kangaste ja õmblemise abimaterjalide

hoiustamiseks vajalikke tingimusi

1. Töövahendid, nende kasutamine. Lõikamisvahendid. Nõelad.

Mõõtmisvahendid. Triikimisvahendid.

2. Õmblusmasin ja selle osad. Universaalõmblusmasina tööpõhimõte ja

niidistamine, hooldus

3. Peamised õmbluskäsitöö kangatüübid, nende omadused. Õmblemises

kasutatavad abimaterjalid, nende omadused, kasutusala.

4. Kangaste hoidmine ja säilitamine

5. Kangaste müügiga tegelevad ettevõtted

loeng, probleemõpe,

arutelu

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Kirjalik ülevaade kangaste peamistest omadustest, kanga tüüpidest

Lävend

Iseseisvad tööd

Tutvuda e-õppe materjalidega Kirjalik ülevaade kangaste peamistest omadustest, kanga tüüpidest

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

planeerib eseme või kavandi põhjal töö

käigu ja tööülesande täitmiseks

vajaliku aja- ning materjalikulu,

konstrueerib lihtsad lõiked, kasutab

erialast sõnavara;

● koostab ülesande alusel eseme või

kavandi põhjal õmblemise töö käigu või

juhendi koos tööks vajalike skeemide või

joonistega, kasutab erialast sõnavara

● konstrueerib kavandi ja mõõtude põhjal

silmuskootud eseme detailide lõiked

● arvestab tööjuhendi või kavandi alusel

toodete valmistamiseks vajaliku materjalikulu

ja võimaliku ajakulu

1. Töö käigu planeerimine, lähtudes kavandist, tööjuhendist või esemest.

2. Lihtsate lõigete konstrueerimine.

3. Proovikangast silmuskootud eseme prototüübi õmblemine

4. Materjalikulu ja ajakulu arvestamine

Tutvustav loeng Töö

juhendi järgi. Iseseisev

töö. Probleemõpe.

Mitteeristav
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● valib kavandi või tööjuhendi alusel

omadustelt sobivad materjalid ja õmblemise

abimaterjalid ning töövahendid, selgitab

töövahendite otstarvet, kasutab erialast

sõnavara

Hindamisülesanne:
Lõike konstrueerimine.

Prototüübi õmblemine.

Lävend

Iseseisvad tööd

Kavandab/konstrueerib lõiked lähtudes silmuskudumise moodulis kootavale tootele. Õmbleb proovikangast silmuskootud eseme prototüübi

Praktilised tööd

Kavandab/konstrueerib lõiked lähtudes silmuskudumise moodulis kootavale tootele. Õmbleb proovikangast silmuskootud eseme prototüübi

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

valmistab ette töökoha, kontrollib õmblusmasina ja

õmblemise abivahendite korrasolekut ja seab need

töökorda, kavandab ning

ühendab kootud detailid sobivate töövõtetega,

arvestades kvaliteedinõuetega, viimistleb esemed

nõuetekohaselt, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid

töövõtteid, järgib säästlikku materjali kasutamist.

● teeb juhendi alusel õmblemiseks vajalikud eeltööd,

● õmbleb juhendi alusel kavandi ja/või tööjoonise alusel

tehnoloogiliselt õigete võtetega erinevaid lihtsalõikelisi

silmuskootud esemeid, töötades seadmete ja

töövahenditega turvaliselt ja ergonoomiliselt

● järgib õmmeldes juhendis etteantud kvaliteedinõudeid,

selgitab materjali säästliku kasutamise põhimõtteid ja

vajadust

● viimistleb juhendi alusel eseme, arvestades tööks

kasutatud materjali kiulist koostist ja põhidetailide

lõimelõnga suunda, selgitab oma tegevust

1. Õmbluskäsitöö nõuetest lähtuvalt silmuskootud esemete õmblemine/detailide

ühendamine. Juhendi või tööjoonise järgi

2. Abimaterjalide juurdelõikustööd, Kanga lõime -ja koelõimesuund. Lõike

kandmine kangale. Jäljendamine, keskkoha. Kokkupanekumärgid

3. Ettevalmistus prooviks

4. Proovi parandused.

5. Triikimine, pressimine,

6. Viimistlemine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades silmuskootud eseme õmblemine, järgides kvaliteedinõudeid, materjali säästliku kasutamise põhimõtteid ning viimistlemine

Lävend

Iseseisvad tööd

Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades silmuskootud eseme õmblemine, järgides kvaliteedinõudeid, materjali säästliku kasutamise põhimõtteid ning viimistlemine

Praktilised tööd
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Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades silmuskootud eseme õmblemine, järgides kvaliteedinõudeid, materjali säästliku kasutamise põhimõtteid ning viimistlemine

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud hinnatavad praktilised tööd, sh iseseisvad tööd ja omandanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid 1. A.Pink" Õmblemine"

2. L.Kivilo" Õmblemine"

3. "Õmblemine" Sinisukk 2002

4. G.Guegano, L. Laine, " Õmblemise täielik käsiraamat",

5. Sinisukk 2005 " Kirglik lapitöö"L. Bergene,

6. Sinisukk 2007 R.Piiri" Eesti rahvarõivaid" 2006

7. R.Piiri" Eesti talurahva ülerõivas 19. sajandil" tartu 2007"

8. I.Manninen" Eesti rahvariiete ajalugu" 2009 "

9. Noppeid Kihnu näputööst"

10. www.hkhk.edu.ee/ linane kott
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
5. taseme kutseõppe õppekava „Tekstiilkäsitöö“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm keskharidusega täiskasvanud õppijad

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

5 Käsitööalane ettevõtlus ja tootearendus 4 Marju Heldema, Aile Nõupuu, Pille Nool

Nõuded mooduli alustamiseks läbitud on karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane teab erinevaid ettevõtlusvorme ja -võimalusi, kavandab, valmistab ja turundab sihtgruppe arvestades silmuskootud tooteid ja

teenuseid.

Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde

28 t 76 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab erinevaid ettevõtlusvorme ja

-võimalusi ning neid reguleerivaid

seadusakte;

leiab infotehnoloogilisi vahendeid kasutades

ettevõtlusalaseid õigusakte, ning selgitab

äri-, tarbijakaitse- autoriõiguse ja

raamatupidamise seaduste olulisust seoses

valitud erialaga

● leiab elektrooniliselt juhendamisel töölepinguseadusest informatsiooni

töölepingu, tööaja korralduse ja puhkuse kohta

● võrdleb juhendamisel töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu põhilisi

erinevusi töötaja vaatest

● leiab juhendi alusel organisatsioonisisestest dokumentidest oma õigused,

kohustused ja vastutuse

ootevastutus ja kutse-eetika. Intellektuaalne omand. Autoriõigused. Kasulik mudel

ja patent.

Suhtluspõhine loeng.

Selgitus. Õppekäik.

Iseseisev töö erinevate

infoallikatega. Ajurünnak.

SWOT analüüs.

Ideekaart

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1., 2., 3. 4. ja 5. ÕV. Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal: Projekti eesmärgi ja tegevuskava koostamine. Erinevaid eesti- ja võõrkeelseid infoallikaid kasutades toote ja/või teenuse idee

visandamine ja kavandamine. T

oote ja/või teenuse kujundamine ja teostamine vastavalt valitud sihtgrupile.

Tootele ja /või teenusele hinna kujundamine, hinnakujundusprotsessi selgitamine ning vähemalt kahe erineva müügikanali valimine, valiku põhjendus.

Tootele sobiva pakendi valmistamine, hooldusjuhendi ja toote info väljatöötamine.

Tootele ja/või teenusele sobiva reklaami valmistamine eesti ja inglise keeles.

Projekti esitlus ja tulemuste analüüsimine ning arenguvõimaluste arutelu.

Lävend
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Iseseisvad tööd

Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

kujundab toote ja/või teenuse hinna, koostab

kasutus- ja hooldusjuhendi, dokumenteerib

tööprotsessi digitaalselt;

• selgitab ülesande alusel sihtgrupi vajadustele vastav

toote või tootesarja ja teenuse kujundamise põhimõtteid ja

teostusviise, toob näiteid

Turunduse planeerimine. 1.1Turunduskeskkond.

2. Sihtgrupp. 2.1Tarbijate ostukäitumine. 2.2Vajadus, isiksus, elustiil, hoiakud.

2.3Väliste tegurite mõju ostukäitumisele. 2.4Sihtturundus.

3. Toote kujundamine. 3.1Toote olemus ja liigid. 3.2Toote erinevad tasemed,

toote tunnused. 3.3Toodet toetavad teenused. 3.4Tootedisain. 3. 5Bränd.

Tootelugu. 3.6 Toote ja teenuse elukaar. 3.7 Tootekujundusprotsessi etapid.

4. Ideede genereerimine ja valik. 4.1 Ideede hankimise allikad ja meetodid

(analüüs, tootemi-meetod, ajurünnak, ideepank) sh ingliskeelsete infoallikate

kasutamine. 4.2Ideekavandid ja nende analüüs. 4.3Ideede vastavus sihtgrupile,

sündmusele, ajale

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Iseseis1., 2., 3. 4. ja 5. ÕV. Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal: Projekti eesmärgi ja tegevuskava koostamine. Erinevaid eesti- ja võõrkeelseid infoallikaid kasutades toote ja/või

teenuse idee visandamine ja kavandamine. T

oote ja/või teenuse kujundamine ja teostamine vastavalt valitud sihtgrupile.

Tootele ja /või teenusele hinna kujundamine, hinnakujundusprotsessi selgitamine ning vähemalt kahe erineva müügikanali valimine, valiku põhjendus.

Tootele sobiva pakendi valmistamine, hooldusjuhendi ja toote info väljatöötamine.

Tootele ja/või teenusele sobiva reklaami valmistamine eesti ja inglise keeles.

Projekti esitlus ja tulemuste analüüsimine ning arenguvõimaluste arutelu.va individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal

Praktilised tööd

Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kujundab toote ja/või teenuse hinna,

koostab kasutus- ja hooldusjuhendi,

dokumenteerib tööprotsessi

digitaalselt;

• selgitab ülesande alusel sihtgrupi

vajadustele vastav toote või tootesarja ja

teenuse kujundamise põhimõtteid ja

teostusviise, toob näiteid

Projekt ja selle etapid. 1.1 Projekti planeerimine. Aja- ja töökava koostamine.1.2

Projekti ettevalmistamine. Temaatilise teabe kogumine. 1.3 Projekti teostus.1.4

Projekti järeltegevused. Teostuse ja tulemuste analüüsimine. Esitlus.

analüüs, loeng, Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1., 2., 3. 4. ja 5. ÕV. Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal: Projekti eesmärgi ja tegevuskava koostamine. Erinevaid eesti- ja võõrkeelseid infoallikaid kasutades toote ja/või teenuse idee
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visandamine ja kavandamine. T

oote ja/või teenuse kujundamine ja teostamine vastavalt valitud sihtgrupile.

Tootele ja /või teenusele hinna kujundamine, hinnakujundusprotsessi selgitamine ning vähemalt kahe erineva müügikanali valimine, valiku põhjendus.

Tootele sobiva pakendi valmistamine, hooldusjuhendi ja toote info väljatöötamine.

Tootele ja/või teenusele sobiva reklaami valmistamine eesti ja inglise keeles.

Projekti esitlus ja tulemuste analüüsimine ning arenguvõimaluste arutelu.

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal

Praktilised tööd

Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

teeb koostööd erinevate partneritega, vajadusel

juhendab neid ja kaastöötajaid;

• valmistab ülesande alusel toote, kujundab toote hinna,

koostab kasutus- ja hooldusjuhendi ning tööprotsessi

dokumentatsiooni, selgitab oma tegevust

• koostab ülesande alusel edasise toote või tootesarja

valmistamise või teenuse osutamise detailse kirjelduse ja

ajakava, kirjeldab koostööd erinevate partneritega,

põhjendab oma tegevusi

Tekstiiltoote ja teenuse teostamine. 1.1. Materjali ja tehnoloogiate valik, materjali

ja tööaja arvestus. 1.2. Teenuse sisu koostamine, teenuse osutamise etapid,

ajakava, lisamaterjal. 1.3. Toote- või teenusearendusprojekti teostamine

individuaalselt või meeskonnatööna. 1.4. Toote- ja teenuseinfo

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1., 2., 3. 4. ja 5. ÕV. Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal: Projekti eesmärgi ja tegevuskava koostamine. Erinevaid eesti- ja võõrkeelseid infoallikaid kasutades toote ja/või teenuse idee

visandamine ja kavandamine. T

oote ja/või teenuse kujundamine ja teostamine vastavalt valitud sihtgrupile.

Tootele ja /või teenusele hinna kujundamine, hinnakujundusprotsessi selgitamine ning vähemalt kahe erineva müügikanali valimine, valiku põhjendus.

Tootele sobiva pakendi valmistamine, hooldusjuhendi ja toote info väljatöötamine.

Tootele ja/või teenusele sobiva reklaami valmistamine eesti ja inglise keeles.

Projekti esitlus ja tulemuste analüüsimine ning arenguvõimaluste arutelu.

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal

Praktilised tööd

Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal
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Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

valmistab ette toote ja/või teenuse reklaami ja

pakendi ning planeerib oma toodete ja/või teenuse

esitluse ja müügi arvestades nõudlust, võimalusi ja

tasuvust.

• valmistab ülesande alusel toote, kujundab toote hinna,

koostab kasutus- ja hooldusjuhendi ning tööprotsessi

dokumentatsiooni, selgitab oma tegevust

• koostab ülesande alusel edasise toote või tootesarja

valmistamise või teenuse osutamise detailse kirjelduse ja

ajakava, kirjeldab koostööd erinevate partneritega,

põhjendab oma tegevusi.

Tekstiilesemete pakendamine. 1.1 Erinevad pakkematerjalid ja pakendamise

võimalused. Esteetiline pakendamine 1.2 Pakendi kavandamine ja teostamine.

Sihtgrupile vastav pakendi kujundus. 1.3 Info pakendil, tootelugu, eseme

pakendamine. Kasutusjuhend.1.4 Reklaam. Reklaami koostamine sh ingliskeelset

sõnavara kasutades. 1.5 Reklaami- ja turunduskanalite leidmine. Isiklik müük,

müügitoetus, suhtekorraldus, otseturundus, vahendajad, internet, logistika. 1.6

Toodete ja teenuste esitlus sh ingliskeelset sõnavara kasutades

Toote ja teenuse reklaam ja turundamine. 1.1 Hinnakujundusprotsess. Hinda

mõjutavad tegurid. Hinnaeesmärgid. Hinnapoliitika. 1.2 Hinna kujundamine, selle

komponendid. Hinnapakkumise koostamine.1.3 Turunduskommunikatsioon.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1., 2., 3. 4. ja 5. ÕV. Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal: Projekti eesmärgi ja tegevuskava koostamine. Erinevaid eesti- ja võõrkeelseid infoallikaid kasutades toote ja/või teenuse idee

visandamine ja kavandamine. T

oote ja/või teenuse kujundamine ja teostamine vastavalt valitud sihtgrupile.

Tootele ja /või teenusele hinna kujundamine, hinnakujundusprotsessi selgitamine ning vähemalt kahe erineva müügikanali valimine, valiku põhjendus.

Tootele sobiva pakendi valmistamine, hooldusjuhendi ja toote info väljatöötamine.

Tootele ja/või teenusele sobiva reklaami valmistamine eesti ja inglise keeles.

Projekti esitlus ja tulemuste analüüsimine ning arenguvõimaluste arutelu.

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal

Praktilised tööd

Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal

 

Õppemeetod loeng, iseseisev töö, arutlus, töö erinevate infoallikatega.

Hindamisülesanne 1., 2., 3. 4. ja 5. ÕV. Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal: Projekti eesmärgi ja tegevuskava koostamine. Erinevaid eesti- ja

võõrkeelseid infoallikaid kasutades toote ja/või teenuse idee visandamine ja kavandamine. T

oote ja/või teenuse kujundamine ja teostamine vastavalt valitud sihtgrupile.

Tootele ja /või teenusele hinna kujundamine, hinnakujundusprotsessi selgitamine ning vähemalt kahe erineva müügikanali valimine, valiku põhjendus.

Tootele sobiva pakendi valmistamine, hooldusjuhendi ja toote info väljatöötamine.

Tootele ja/või teenusele sobiva reklaami valmistamine eesti ja inglise keeles.

Projekti esitlus ja tulemuste analüüsimine ning arenguvõimaluste arutelu.

Hindamismeetod Probleemsituatsiooni lahendamine

Intervjuu
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Iseseisev töö Iseseisva individuaalse tootearendusprojekti teostamine juhendi põhjal: Projekti eesmärgi ja tegevuskava koostamine. Erinevaid eesti- ja ingliskeelseid infoallikaid

kasutades toote ja/või teenuse idee visandamine ja kavandamine. Toote ja/või teenuse kujundamine ja teostamine vastavalt valitud sihtgrupile. Tootele ja /või

teenusele hinna kujundamine, hinnakujundusprotsessi selgitamine ning vähemalt kahe erineva müügikanali valimine, valiku põhjendus. Tootele sobiva pakendi

valmistamine, hooldusjuhendi ja toote info väljatöötamine. Tootele ja/või teenusele sobiva reklaami valmistamine eesti ja inglise keeles. Projekti esitlus ja tulemuste

analüüsimine ning arenguvõimaluste arutelu.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mitteeristav hindamine. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud hinnatavad praktilised tööd, sh iseseisvad tööd ja omandanud kõik õpiväljundid

vähemalt lävendi tasemel

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Tootearendus. http://www.tartu.ee/data/Tootearendus.pdf. 12.09.2009

http://www.teoteo.ee

Käsitöötoote omahinna kalkulaator opilane.ametikool.ee/~reget/kasitoo

www.kutsekoda.ee/et/index

www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/

http://www.folkart.ee
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
5. taseme kutseõppe õppekava „Tekstiilkäsitöö“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm keskharidusega täiskasvanud õppijad

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

6 Käsitööalane nõustamine ja juhendamine 2 Marju Heldema, Siiri Reimann

Nõuded mooduli alustamiseks läbitud sissejuhatus erialasse

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane oskab nõustada ja juhendada koostööpartnereid ja juhendatavaid ning koostada õppematerjale ja tööjuhiseid

Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde

14 t 38 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

nõustab tellijat ja koostööpartnerit oma

pädevuse piires, juhendab praktikante,

töökaaslasi ja viib läbi erialaseid

õpitube;

• nõustab tellijat ja koostööpartnerit sobiva

materjali, tehnoloogia ja kompositsiooni

valimisel oma pädevuse piires

1. Juhendamise planeerimine.

1.1 Tööjuhendite, tööjooniste koostamine. 1.2 Meeskonnatöö organiseerimine,

juhendamine. Oskused, võimed, tööülesannte keerukus. 1.3 Tellija soovide ja

vajadustega arvestamine. Tellija nõustamine. Huviliste nõustamine. 1.4.

Allhangete tegemine. 1.5. teenuste osutamine.

Iseseisevtöö,

meeskonnatöö, analüüs,

arutelu, probleemõpe

Mitteeristav

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisev töö juheni põhjal: etteantud juhendi põhjal meeskonna moodustamine, kliendi vajadustest lähtuvalt tööjuhendi, -joonise ja/või kavandi valmistamine. Töö organiseerimine ning ergonoomiliste ning ohutute

töövõtete jälgimine. Tulemuse eest vastutmine ja analüüsimine.

Praktilised tööd

Iseseisev töö juheni põhjal: etteantud juhendi põhjal meeskonna moodustamine, kliendi vajadustest lähtuvalt tööjuhendi, -joonise ja/või kavandi valmistamine. Töö organiseerimine ning ergonoomiliste ning ohutute

töövõtete jälgimine. Tulemuse eest vastutmine ja analüüsimine.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine
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koostab lihtsamaid õppematerjale ja

tööjuhendeid, kasutades juhendite

loomisel vabavaraliste tarkvarade

põhifunktsioone;

• koostab juhendi abil lihtsamaid

õppematerjale ja tööjuhendeid kasutades

vabavaralisi vahendeid

• testib õpematerjale juhendavatega

1. Vabavaralised programmid ning nende põhifunktsioonid.

2. Õppematerjalide ja tööjuhendite koostamine. Võimalused, fotode ja jooniste

kasutamine

iseseisev töö juhendia

aluse. töö erinevate

infoallikatega. loeng,

analüüs

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
koostada õppematerjalja/või juhend juhendatavale

Lävend

Iseseisvad tööd

õppematerjalide ja/või juhendite koostamine juhendatavale

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

juhendab praktikante, töökaaslasi ja

viib läbi erialaseid õpitube, teeb

koostööd sidusala spetsialistidega ning

teeb ettepanekuid töötulemuste

parandamiseks, populariseerib

tekstiilkäsitöö/silmuskuduja eriala

• Organiseerib, suunab ja vajadusel

juhendab kaastöötajate ja praktikante

tegevust, jälgides ergonoomiliste ja ohutute

töövõtete kasutamist töökeskkonnas.

• jälgib juhendatava tööd ning vajadusel

selgitab ja korrigeerib töövõtteid,

demonstreerides ja lastes juhendataval

tegevust korrata kuni korrektse tulemuse

saavutamiseni

• annab juhendatavale tagasisidet töö

kvaliteedi kohta

• viib läbi erialaseid õpitube erinevatele

sihtgruppidele

• populariseerib eriala, viies läbi õpitubasid,

erialaseid loenguid, osaledes teabepäevadel

või koostades artikleid.

1. meeskonnatöö. 1.1. Tööjooniste- ja juhendite koostamine teistele. 1.2

Meeskonnatöö organiseerimine ja juhendamine. 1.3 Teenuse osutamine. 1.4.

Õpitubade läbiviimine. 1.5 Eriala tutvustavate ürituste läbiviimine. 1.6 koostöö

sidusala spetsialistidega

Iseseisev töö,

juhendamine,

nõustamine, analüüs

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Paktiganid töö organiseerimine. selle kohta analüüsi koostamine

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisev praktiline töö ülesande põhjal: organiseerib, juhendab ühe silmuskootud eseme teostamist praktigandil
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Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud hinnatavad praktilised tööd, sh iseseisvad tööd ja omandanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
5. taseme kutseõppe õppekava „Tekstiilkäsitöö“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm keskharidusega täiskasvanud õppijad

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

7 Praktika 9,5 Marju Heldema

Nõuded mooduli alustamiseks läbitud on sissejuhatus kutseõpingutesse, kavandamine ja kujutamine, silmuskudumises vähemalt 10 EKAPit

Mooduli eesmärk praktikaga taotletakse, et õpilane planeerib oma tööd käsitööettevõttes või käsitöömeistri juures, rakendab omandatud kutsealaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid

töökeskkonnas, täidab sihipäraselt tööjaotusest ja kvaliteedist tulenevaid tööülesandeid.

Praktika

247 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

planeerib enda praktika eesmärgid ja

tööülesanded tulenevalt

praktikajuhendist;

● koostab praktikajuhendi alusel praktikale

asumiseks vajalikud materjalid, vajadusel

kasutab praktikajuhendaja abi

● koostöös praktika ettevõttepoolse

juhendajaga seab praktika eesmärgi ja

praktika ülesanded ning sõnastab need

korrektselt praktikandi individuaalsesse

praktikakavasse

. Praktika kavandamine ja praktika dokumentatsioon. 1.1 Praktika üldise sisu

tutvustamine. Praktikajuhend. Praktikaleping, selle vormistamine. 1.2 Üldised ja

individuaalsed praktika eesmärgid. Praktika ülesanded. 1.3 Individuaalne

praktikakava, selle sisu ja etteantud vormi täitmine. 1.4 Praktikapäevik, selle sisu

ja vormistamine. 1.5 Praktikajuhendaja koolis ja ettevõttes. 1.6 Praktika aruanne,

selle koostamise nõuded, sisu ja vormistamine. 1.7 Praktika hindamissüsteemi

põhimõtete ja eesmärkide tutvustamine

Loeng. Arutelu. Iseseisev

töö.

Mitteeristav

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisev praktiline töö ülesande põhjal: Praktikalepingu ja selle lisa Individuaalse praktikakava vormistamine.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

tutvub praktikaettevõtte ● osaleb töökohal esmasel tööohutusalasel 1. Praktikaettevõttega tutvumine, selle töökorraldus, Õppekäik. Mitteeristav
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töökorraldusega ning läbib töökohal

sissejuhatava ja tööohutusalase

esmase juhendamise;

juhendamisel ning kinnitab seda ettevõttes

sätestatud korra kohaselt, kirjeldab praktika

aruandes selle sisu ja vajadust

● kirjeldab kogemuse põhjal praktikakoha

töökorraldust, selgitab oma tööga seotud

tööohutusalaste nõuete täitmise vajalikkust

tööohutusnõuded. 1.1 Ettevõtte sisekorraeeskirjad ja töökorraldus. 1.2

Tööohutusnõuded ja tööohutusalane esmane juhendamine. 1.3 Praktikandi

tööülesanded.

Vaatluspraktika.

Iseseisev töö erinevate

infoallikatega

Lävend

Iseseisvad tööd

Praktiline töö: Tutvub praktikaettevõtte tööohutusnõuetega ja täidab etteantud dokumentatsioon

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

töötab juhendamisel praktikaettevõttes,

järgib ettevõtte töökorraldusest

tulenevaid nõudeid, rakendab

töötamisel ergonoomilisi ja ohutuid

töövõtteid ning täidab

kvaliteedinõudeid;

● valmistab ette töökoha kogenud töötaja

juhendamisel, valib ning valmistab ette

tekstiilkäsitööks vajalikud materjalid ja

töövahendid, kontrollib nende korrasolekut

● valmistab ja viimistleb erinevates

tekstiiltehnikates esemeid, lähtudes

etteantud juhistest, rakendab ergonoomilisi

ja ohutuid töövõtteid

● analüüsib juhendaja abiga oma tegevust

ühe tööetapi lõppedes, seostab saadud

kogemust oma seniste teadmiste, oskuste ja

hoiakutega

● ohtude ilmnemisel informeerib koheselt

juhendajat

● vastutab meeskonna liikmena tööde

kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest, järgib oma

tegevuses kutse-eetika nõudeid

1. Töökoha ettevalmistamine ja töötamine. 1.1 Töökoha ettevalmistamine. 1.2

Töövahendite ja materjalide valik vastavalt tehnoloogiale. Materjalide

ettevalmistamine ja töövahendite korrasoleku kontrollimine

Vestlus.

Demonstratsioon.

Praktiline töö.

Mitteeristav

Lävend

Iseseisvad tööd

Praktilised tööd ettevõttes

Praktilised tööd

Praktilised tööd ettevõttes
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Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

arendab meeskonna liikmena

suhtlemis- ja koostöövalmidust;

vastutab meeskonna liikmena tööde

kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest, järgib oma

tegevuses kutse-eetika nõudeid

1. Juhendamisel töötamine. Ülesanded. Meeskonnatöö. 1.1 Praktikandi roll

meeskonnas, tööülesannete jagamine. 1.2 Suhtlemine meeskonnas. Viisakas

suhtlemine kaastöötajate ja klientidega. 1.3 Kutse-eetika põhimõtete järgimine

töökeskkonnas

Vestlus.

Demonstratsioon.

Praktiline töö

Mitteeristav

Lävend

Iseseisvad tööd

Praktilised tööd ettevõttes. praktika dokumentatsiooni regulaarne täitmine

Praktilised tööd

Praktilised tööd ettevõttes

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

praktika lõppedes koostab praktika

aruande ja esitleb koolis;

● seab sisse praktikapäeviku ja fikseerib

praktika käigus tehtavad tööalased

ülesanded ning täidab praktikapäevikut

vastavalt praktikajuhendile

● sõnastab igal praktikapäeval päevikusse

konkreetse ülesande täitmisel saadud

õpikogemuse

● koostab juhendi alusel kirjaliku

praktikaaruande, andes hinnangu enda tööle

ja täidab eneseanalüüsi sisaldava

kokkuvõtte, vormistab aruande korrektses

eesti keeles, kasutades IT-vahendeid

● kirjeldab praktika aruandes

praktikaettevõtte töökorraldust

● esitleb praktikaaruannet vastavalt praktika

eesmärkide saavutatusele ja praktikal

saadud kogemustele

1. Praktikaaruanne, selle sisu ja vormistamine. 1.1 Ettevõtte kirjeldamine. 1.2

Tööülesannete kirjeldamine.1.3 Eneseanalüüs. 1.4 HKHK praktikajuhendile

vastava aruande koostamine. 1.5 Aruande esitlemine ehk praktika kaitsmine.

Vestlus. Meeskonnatöö.

Praktiline töö.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktikaarunade koostamine ja selle esitamine.

Lävend

Iseseisvad tööd
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praktika dokumentatsioon aruande koostamine

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud hinnatavad praktilised tööd, sh iseseisvad tööd ja omandanud kõik õppeväljundid vähemalt lävendi tasemel

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid www.hkhk.edu.ee

HKHK praktika käsiraamat
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
5. taseme kutseõppe õppekava „Tekstiilkäsitöö“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm keskharidusega täiskasvanud õppijad

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

8 Kavandamine ja kujutamine 3 Marju Heldema

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab ja rakendab silmuskootudeseme visandamisel ja kavandamisel kompositsiooni ja värvusõpetuse, joonistamise, värvide

kasutamise ning fotografeerimise põhialuseid.

Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde

21 t 78 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

omab ülevaadet kompositsiooni ja

värvidega kujutamise põhialustest,

rakendab omandatud teadmisi

silmuskootud esemete kavandamisel ja

kasutab erialast sõnavara, mõistab

kompositsiooni põhialuseid ja

värvusõpetuse põhitõdesid

● selgitab erialast sõnavara kasutades

ülesande alusel värvuste valiku ja

kompositsiooni põhimõtteid

● leiab iseseisvalt erinevatest allikatest

vähemalt 3 näidet tekstiilesemete kujutamise

kohta ning iseloomustab ja võrdleb nende

vormi- ja kujunduselemente lähtuvalt värvus-

ja kompositsiooniõpetuse põhialustest

1. VÄRVUSÕPETUSE ALUSED. Värvuste süstematiseerimine, spekter.

Põhivärvustel põhinev värviring. Värvuste omadused ja kvalitatiivsed tunnused.

Värvuste omavahelised kontrastid ja harmooniad. Värvusõpetuse põhimõisted ja

terminid. Värvus väljendusvahendina, värvuste kasutamine pinna kujundamisel.

Pildiväli, kujund ja taust. Staatika ja dünaamika, tasakaal ja dominandid. Must-

valge ja värviline.

2. KOMPOSITSIOONI ALUSED. Kompositsiooni mõiste, olemus ja “kuldreeglid”.

Põhikujundite, suundade ja mahtude mõju tervikule. Paigutus, proportsioonid,

hele-tumedus

3. KUJUTAMISVÕIMALUSED JA VÕTTED ERINEVATE MATERJALIDE

EDASIANDMISEKS PABERIL. Materjalivalikust tulenev spetsiifika : harilikud ja

värvilised pliiatsid, akvarellid, guašid, kriidid, pastellid, kollaaž, segatehnikad.

Joon ja pind. Varjutamise tehnikad ja nende kasutamine ruumilisuse

edasiandmiseks, joonekultuur.

iseseisevtöö, arutelu,

loeng, demonstratsioon

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Must-valge pinnakompositsioon.

Hindamisülesanne kujutamisvõimalustes ja võtetes.

Joonekultuuri ülesanne.

Käsitööesemete spetsiifika edasiandmine paberil.

Lävend
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Iseseisvad tööd

Praktilised tööd : Must-valge pinnakompositsioon. Hindamisülesanne kujutamisvõimalustes ja võtetes. Joonekultuuri ülesanne. Käsitööesemete spetsiifika edasiandmine paberil.

Praktilised tööd

Praktilised tööd : Must-valge pinnakompositsioon. Hindamisülesanne kujutamisvõimalustes ja võtetes. Joonekultuuri ülesanne. Käsitööesemete spetsiifika edasiandmine paberil.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

loob esteetilisi värvi- ja

mustrikompositsioone ning kasutab

neid oskuslikult oma toodete

kujundamisel ja teab kavandile

esitatavaid nõudeid ning mõistab

kavandi teostamise vajalikkust

● visandab ülesande alusel silmuskootud

esemete jooniseid

● kavandab ülesande alusel silmuskootud

esemeid

● valib ülesandes antud materjalide

kujutamiseks sobivaimad värvid ja

kujutamise tehnika, kavandab kujutatud

materjalist valmistatud toote

● nimetab ülesande alusel kavandile

esitatavad nõuded

● selgitab ja põhjendab kavandi vajalikkust,

toob näiteid

1. Eseme funktsioonist lähtuvad kompositsioonilahendused.

2. Tööjooniste tegemine mõõtkavas. Ruudupaberi kasutamine.

3. Värvitus ja värvilisus tekstiilesemetes. Värv organiseeriva elemendina.

Värviüleminekud. Värv aktsendina. Värv ja emotsioonid. Lemmikvärvid. Värvid

sisustus- ja rõivamoes. Etteantud lõngade ja tootetüübi baasil lihtsa geomeetrilise

kootud eseme kavandamine mõõtkavas. Värvikaardi koostamine tootele.

praktilised tööd, analüüs,

loeng

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Analüüsitakse esemete kompositsioonilahendusi ja funktsionaalsete detailide osa eseme üldilme kujundamisel

Lävend

Iseseisvad tööd

Analüüsitakse esemete kompositsioonilahendusi ja funktsionaalsete detailide osa eseme üldilme kujundamisel

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

fotografeerib tööetappe ja valmis

esemeid, kasutab fotosid esitluste ja

õpimapi

● selgitab ülesande alusel fotografeerimise

teoreetilisi aluseid

● koostab juhendi alusel fotodel põhineva

esitluse või õpimapi eseme

valmimisprotsessist ning esitleb seda

1. Tootefotograafia. Tootefoto töövahendid. Kaamera põhiseaded, automaat- ja

valmisrežiimid. Tootefoto kompositsioon. Valguse kasutamine tootefotograafias.

Tootefoto taustad. Fototöötluse põhilised tööriistad

2. Lihtsamate esitlusmaterjalide kujundamine vabavaraliste programmide abil.

Esitlus, praktiline töö,

iseseisev töö, tööde

analüüs ja grupiarutelu

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
juhendi alusel fotodest esitluse vms koostamine ja esitlemine
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Lävend

Iseseisvad tööd

juhendi alusel fotodest esitluse vms koostamine ja esitlemine

Praktilised tööd

Esitlus enda fotografeeritud kudumitest.

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud hinnatavad praktilised tööd, sh iseseisvad tööd ja omandanud kõik õppeväljundid vähemalt lävendi tasemel

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Marje Tammert "Värviõpetus teoorias", Aimwell 2002

Marje Tammert "Värviõpetus" Aimwell 2006

Marje Tammert "Värvide lummuses: värviteooriad Pythagorasest Heringini" Aimwell 2012

Eve Kärner "Kompositsiooniõpetus" TEA 2007

PowerPoint esitlused

Ollisaar, A. Kavandamise tehnikad. E- õppematerjalhttp://ollisaara.sauropol.com/kavandamise-tehnikad/

Helene Kuma 1976. Eesti rahvavaibad. Tln., Kunst
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
5. taseme kutseõppe õppekava „Tekstiilkäsitöö“
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm keskharidusega täiskasvanud õppijad

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

9 Materjalide värvimine 2 Marju Heldema

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk värvib ülesandest lähtuvalt lõngu, kasutades sobivaid värvikemikaale või loodusvärve ning värvimistehnikaid

Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde

14 t 38 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab põhilisi looduslikke, tehis- ja

sünteetilisi kiude ning nende omadusi

ja rahvusvahelisi hooldustingmärke;

• eristab ülesande põhjal põhilisi looduslikke

ja tehis- ning sünteetilisi kiude

• selgitab ülesande põhjal rahvusvaheliste

hooldustingmärkide tähendusi

1. Looduslikud ja tehis- ja sünteetilised kiudained. Lõnga omadused

2. Tekstiilmaterjalide märgistamine. Hooldus (pesemine, puhastamine, keemiline

puhastus). Rahvusvahelised tähised.

loeng, iseseisevtöö,

harjutus

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
hooldustingmärkide tundmise test

Lävend

Iseseisvad tööd

Tekstiilmaterjalide ettevalmistamine praktilisteks töödeks. Lõngade kerimine, sidumine, pesemine jne. vastavalt juhendile

Praktilised tööd

Lõngade kerimine ja sidumine vastavalt juhendile

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine
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värvib käsitöönduslikult villast lõnga,

kasutades looduslikke materjale või

sünteetilisi värve, töötab tööohutuse ja

keskkonnahoiu põhimõtteid

arvestades.

• värvib ülesandest lähtuvalt villast lõngu,

kasutades sobivaid värvikemikaale või taimi

ja värvimistehnikaid (neolõng, keras

värvimine, osaline värvimine vihis)

• selgitab tööohutuse ja keskkonnanõudeist

tulenevalt nende järgimise vajadust, toob

näiteid

värvib ülesandest lähtuvalt villast lõngu, kasutades sobivaid värvikemikaale või

taimi ja värvimistehnikaid (neolõng, keras värvimine, osaline värvimine vihis)

selgitab tööohutuse ja keskkonnanõudeist tulenevalt nende järgimise vajadust,

toob näiteid

praktiline töö, arutlus Mitteeristav

Lävend

Iseseisvad tööd

Praktiline töö juhendi järgi e. lõngade värvimine vastavalt kavandile.

Praktilised tööd

Lõngade ettevalmistamine värvimiseks, värvimine

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud hinnatavad praktilised tööd, sh iseseisvad tööd ja omandanud kõik õppeväljundid vähemalt lävendi tasemel

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Boncamper, I. Tekstiilkiud : käsiraamat. Tallinn : Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit, 2000

Viikna, A. Tekstiilikeemia II Tekstiilmaterjalide värvimine. Tallinn: TTÜ Kirjastus, 2004

Klemola, M. Taimedega värvimine. Tallinn : Valgus, 1986

Vilbaste, G. Taimedega värvimisi Eestis. ERM aastaraamat XIV, Tartu 1939, lk 1–56

Helle Väärsi"Seenemaagia"

Käsitöö album nr. 8

Tiia Artla, Maret Kelgo, Seentega värvimine“ TPÜ Kirjastus 2000

Maandi. Poolsada vajalikku värvitaime. ILO 2007
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
5. taseme kutseõppe õppekava „Tekstiilkäsitöö“
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm keskharidusega täiskasvanud õppijad

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

10 Turundus ja müük internetis 3 Marju Heldema, Aile Nõupuu

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk Õpetamisega taotletakse, et õpilane teab erinevaid käsitööettevõtetele sobivaid internetiturunduse võimalusi, koostab internetis erialaga seotud kodulehe ning

oskab seda oma toodete ja teenuste turundamiseks ning müügiks kasutada

Auditoorseid tunde Iseseisva töö tunde

21 t 57 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

teab erinevaid käsitööettevõtetele

sobivaid internetiturunduse võimalusi ja

vahendeid (koduleht,

sotisaalvõrgustikud, müügivõimalused),

kodulehekülje struktuuri ja

otsingumootorite jaoks optimeerimise

tähtsust;

Kirjeldab juhendi alusel käsitööettevõttele

sobivaid internetiturunduse võimalusi ja

vahendeid, analüüsib meeskonnatööna

olemasolevate erialaste kodulehekülgede

ülesehitust ja olulisi komponente sh

kujundust, kodulehekülje statistika jälgimise

võimalusi ja hindab etteantud

käsitööettevõtte otsingumootoritest leitavust

1. Internetiturunduse olemus. Internetiturunduse mõju ja ohud. Internetiturunduse

võimalused (kodulehed, sotsiaalvõrgustikud, blogid, müügikeskkonnad).

2. Kodulehe sidumine otsimootoritega. Kodulehe statistika ja tulemuslikkuse

mõõtmine.

3. Käsitööliste kodulehtede võrdlemine ja hindamine

Loeng. Vestlus.

Iseseisev töö erinevate

infoallikaga.

Probleemõpe

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
meeskonnatöö juhendi alusel – erialaste kodulehtede võrdlemine, analüüs ja hindamine

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisev töö erinevate infoallikaga.

Praktilised tööd
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Meeskonnatöö juhendi alusel – erialaste kodulehtede võrdlemine, analüüs ja hindamine.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

loob turunduse ja müügi eesmärgil

erialase firma kodulehe eesti ja inglise

keeles, arvestab müüja ning tarbija

õiguste ning kohustustega;

Koostab juhendi abil eesmärgistatud

kodulehe plaani ja loob erialase kodulehe

eesti ja inglise keeles, arvestades selle

oluliste komponentidega,

jälgimisvõimalustega ja müüja ning tarbija

õiguste ning kohustustega

1. Koduleht kui turunduskanal. Turundusele suunatud kodulehe ülesehitus,

komponendid ja kujundus. Kodulehe statistika.

2. Käsitöölise vajadustele vastava kodulehe koostamine tasuta veebikeskkonnas

Loeng. Vestlus.

Iseseisev töö.

Probleemõpe

Mitteeristav

Lävend

Iseseisvad tööd

1. Individuaalselt juhendi abil kirjaliku käsitöö turundamisele suunatud kodulehe plaani koostamine. 2. Praktiline töö juhendi alusel: isikliku eesmärgistatud kodulehe koostamine eesti keeles.

Praktilised tööd

1. Individuaalselt juhendi abil kirjaliku käsitöö turundamisele suunatud kodulehe plaani koostamine 2. Praktiline töö juhendi alusel: isikliku eesmärgistatud kodulehe koostamine eesti keeles

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

haldab kodulehte oma firma turundusplaanist

lähtudes.

Esitleb ülesande põhjal loodud kodulehte, annab

rühmatööna tagasisidet õpingukaaslaste kodulehekülgede

ülesehituse, oluliste komponentide ning leitavuse kohta;

viib tagasisidest lähtudes kodulehel sisse vähemalt 3

muutust.

1. Kodulehe haldamine.

2. Kodulehe muutmine.

3. Kujundava tagasiside andmine.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
iseseisev kompleksülesanne juhendi põhjal

-loodud kodulehe esitlemine

- rühmatööna kirjaliku struktureeritud tagasiside andmine rühmakaaslaste kodulehtede kohta

- tagasisidest lähtudes individuaalselt kodulehele muudatuste sisse viimine

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisev kompleksülesanne juhendi põhjal: -loodud kodulehe esitlemine - rühmatööna kirjaliku struktureeritud tagasiside andmine rühmakaaslaste kodulehtede kohta - tagasisidest lähtudes individuaalselt kodulehele

muudatuste sisse viimine.

Praktilised tööd
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Iseseisev kompleksülesanne juhendi põhjal: -loodud kodulehe esitlemine - rühmatööna kirjaliku struktureeritud tagasiside andmine rühmakaaslaste kodulehtede kohta - tagasisidest lähtudes individuaalselt kodulehele

muudatuste sisse viimine.

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud hinnatavad praktilised tööd, sh iseseisvad tööd ja omandanud kõik õppeväljundid vähemalt lävendi tasemel

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid http://www.lvrkk.ee/kristiina/LiaValdek/veebikujundus/index.html

http://tera.hk.tlu.ee/~janno/Opiobjektid/GoogleAdWords/

www. looveesti.ee

Karise, M. Isiksus, identiteet, imago (õpiobjekt ) http://tinyurl.com/lwn2yg9
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Haapsalu Kutsehariduskeskus
5. taseme kutseõppe õppekava „Tekstiilkäsitöö“
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm keskharidusega täiskasvanud õppijad

Õppevorm mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

11 Masinkudumine 4 Edvi Ao

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane korraldab oma tööd, koob põhiplaadiga erinevaid koepindu vastavalt, kavandile ja juhendile, järgib oma töös keskkonnahoiu

põhimõtteid, kasutab erialast sõnavara

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

teab masinkudumisel kasutatavaid töövahendeid,

materjale ning nende omadusi, kasutusvõimalusi ja

hooldusnõudeid;

● nimetab ülesande alusel silmuskudumisel/heegeldamisel

kasutatavaid materjale ja nimetab nende omadusi ning

kirjeldab sellest lähtuvalt nende kasutusvõimalusi

● nimetab ülesande alusel kudumise/heegeldamise

töövahendeid ning tarvikuid, selgitab nende otstarvet,

kasutab erialast sõnavara

● selgitab ülesande alusel tekstiilmaterjalide varumise

võimalusi ja hoiustamise nõudeid

● nimetab vähemalt 3 käsitöö materjale ja tarvikuid müüvat

ettevõte

1. Masinkudumise töövahendid ja materjalid. 1..1 Töövahendid. 1.2

Kudumismaterjalid, nende omadused ja hankimise võimalused. 1.3 Materjalide

sobivuse hindamine lähtuvalt valmistatavast esemest ja töövahenditest.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1. Põhjendab ja selgitab erialast sõnavara kasutades enda masinkudumise praktiliste tööde põhjal materjali ja töövahendite valikut.

2. Selgitab materjalide ja kootud esemete hoiustamise tingimusi.

Lävend

Iseseisvad tööd

põhjendab ja selgitab erialast sõnavara kasutades enda kudumise ja heegeldamise praktiliste tööde põhjal materjali ja töövahendite valikut. selgitab materjalide ja heegeldatud/kootud esemete hoiustamise tingimusi.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

46/49



kavandab eseme, teeb eeltööd

arvestades materjali ja tehnoloogiaga,

määrab masinal kootud esemel

kasutatud tehnoloogilised võtted ning

tuletab lõikeskeemi ja töö käigu;

● kavandab masinkootud eseme.

● valib kavandist tuleneva tehnoloogia põhjal

omavahel sobivad töövahendid ja materjalid,

põhjendab valiku seotust koetihedusega

● selgitab kavandi või tööjoonise alusel töö

käiku ja koeskeemi ning lõigete koostamise

põhimõtteid

1. Kavandamine ja tööjoonise tegemine. Eseme üldvaade. 1.1 Tehnoloogia

iseärasuste edasiandmine kavandil. 1.2 Mõõtkavas tööjoonise tegemine

Praktiline töö. Loeng.

Probleemõpe. Arutlus.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi visandamine ja kavandamine ning tööjoonise koostamine

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi visandamine ja kavandamine ning tööjoonise koostamine

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

planeerib tööde järjekorra, arvestab

toote valmistamiseks kuluva aja ja

materjali koguse, valib töövahendid

lähtuvalt tehnikast, toote omadustest ja

otstarbest;

● koostab ülesande alusel tööde järjekorra,

selgitab töö planeerimise vajadust

● arvestab ülesande alusel toodete

valmistamiseks vajaliku materjali- ja

võimaliku ajakulu, selgitab arvestamise käiku

1. Tööde planeerimine. 1.1 Tööde järjekord. Töö käigu planeerimine. 1.2

Kavandist ja tööjoonisest lähtuvalt töövahendite valik. Tehnoloogia määratlemine.

1.3 Kavandilt ja tööjooniselt tööks vajaliku info lugemine. 1.4 Lõigete koostamine.

1.5 Tööproov. Tööks valitud materjalide, töövahendite ja tehnoloogia sobivuse

hindamine ja analüüs tööproovi põhjal. 1.6 Silmuste arvutamine. 1..7 Materjali

kulu arvestamine. 1.8 Võimaliku ajakulu arvutamine.

Praktiline töö. Loeng.

Probleemõpe. Arutlus.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi kavandi, koeskeemi ja tööjoonise põhjal tööproovi kudumine ning kavandi ja tööproovi abil kudumi valmimiseks vajaliku materjalikulu ja võimaliku ajakulu

arvestamine. Töökoha ettevalmistamise põhimõtete selgitamine ning kavandist ja tööjoonisest tuleneva tehnoloogia põhjal omavahel sobivate töövahendite ja materjalide valimine, valiku põhjendamine.

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisev praktiline töö ülesande alusel õpimappi: Kudumi kavandi, koeskeemi ja tööjoonise põhjal tööproovi kudumine ning kavandi ja tööproovi abil kudumi valmimiseks vajaliku materjalikulu ja võimaliku ajakulu

arvestamine. Töökoha ettevalmistamise põhimõtete selgitamine ning kavandist ja tööjoonisest tuleneva tehnoloogia põhjal omavahel sobivate töövahendite ja materjalide valimine, valiku põhjendamine.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine

koob masinal vastavalt kavandile või juhendile

kvaliteetseid esemeid, kasutades erinevaid kudumise

tehnikaid, ühendab kootud detailid ja viimistleb

● koob kavandi või tööjoonise alusel erinevaid

masinkootuid esemeid , rakendab ergonoomilisi ja ohutuid

töövõtteid

1. Kudumi kvaliteedinõuded ja viimistlemine. 1.1 Kudumi kvaliteedinõuded.

1.2 Kudumi viimistlemise viisid ja vajadus. Kudumi hooldamine.

2.. Materjalide säästlik kasutamine

Mitteeristav
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eseme kasutades sobivaid töövõtteid ja

käsitöötehnikaid;

● kirjeldab valminud eseme põhjal silmuste arvu määramist

● kasutab nõuetekohast viimistlust, selgitab viimistlemise

viise ja vajadust

Hindamisülesanne:
Iseseisev praktiline töö juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava lihtsama tehnoloogiaga esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite

viimistlemine ja oma tegevuse selgitamine

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisev praktiline töö juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava lihtsama tehnoloogiaga esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite

viimistlemine ja oma tegevuse selgitamine

Praktilised tööd

Lihtsama tehnoloogiaga esemete kudumine,

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

töötab materjali- ja

keskkonnasäästlikke ning

ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid

kasutades, dokumenteerib digitaalselt

tööprotsessi kordus valmistamiseks,

kasutab vajadusel sobivaid erialaseid

programme.

● selgitab valminud esemete põhjal

materjali- ja keskkonnasäästliku kasutamise

põhimõtteid ning vajadust

1. Materjalide säästlik kasutamine praktiline töö, arutelu. Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Iseseisev praktiline töö juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava lihtsama tehnoloogiaga esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite

viimistlemine ja oma tegevuse selgitamine

Lävend

Iseseisvad tööd

Iseseisev praktiline töö juhendi alusel: Ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid kasutades sobiva tehnoloogiaga kvaliteedinõuetele vastava lihtsama tehnoloogiaga esemete kudumine, materjali säästlik kasutamine, kudumite

viimistlemine ja oma tegevuse selgitamine

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud hinnatavad praktilised tööd, sh iseseisvad tööd ja omandanud kõik õppeväljundid vähemalt lävendi tasemel

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine
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Õppematerjalid õpetaja koostatud jaotusmaterjalid
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