HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm

Käsitöö

Õppekava nimetus

Kangakuduja (osakutse)
Textiles craftspeople ( weaver)
Tкач, ткачиха

Õppekava kood EHIS-es

202778
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2

EKR 3

EKR 4
kutsekeskharidus

JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
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 „Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3“, kinnitatud
Kultuuri Kutsenõukogu otsusega nr 11 25.04.2018.
Õppekava õpiväljundid:
• järgib oma kutsetöös käsitöölise kutse-eetika põhimõtteid ja väärtustab ametiau;
• on kursis kangakuduja tööturul rakendumise võimalustega;
• töötab iseseisvalt vähesel määral muutuvas töösituatsioonis, rakendab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi kangakuduja
kutsetöös ning vastutab oma tööülesannete täitmise eest;
• hooldab töövahendeid ja kangastelgi nõuetekohaselt, seab need töökorda, vastavalt etteantud kavandile või tööjoonisele ja
kasutatavale tehnikale ning valib ja valmistab ette sobivad materjalid ja rakendab lihtsidustes kanga;
• teeb tööproovi, planeerib töö, arvestades ajakulu ja tähtaega, dokumenteerib tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks ja
kogemuste talletamiseks
• koob kangastelgedel kvaliteetseid ja esteetilisi lihtsidustes kangaid, valmistab neist esemeid ja viimistleb vajadusel erinevaid
käsitöötehnikaid kombineerides, vastavalt juhendile;
• mõistab kangastelgedel kudumise tehnoloogilist protsessi, töös kudumisvigade tekkimise põhjuseid ning nende mõju kvaliteetsele
lõpptulemusele, lahendab juhendamisel töös tekkivaid põhilisi vigu ja probleeme;
• töötab ergonoomilisi ja efektiivseid töövõtteid kasutades, järgib säästlikku materjali kasutamist ning tööohutuse ja keskkonnahoiu
nõudeid;
• täidab tellimustöid, tööülesande täitmisel juhindub etteantud korraldustest ja tehnoloogilistest juhenditest, kontrollib ja hindab
töötulemust neile vastavalt;
• osaleb tulemuslikult meeskonnatöös, on avatud koostööle ning sotsiaalsete ja enesekohaste pädevuste arendamisele, käitub
vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
Õppekava rakendamine:
Statsionaarne ja mittestatsionaarne koolipõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima asumisel haridusnõue puudub.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud osakutse
eksami.
Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Osakutse - tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3, osakutse Kangakuduja vastavad kompetentsid
Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
puuduvad
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Kooli lõputunnistus ja hinneteleht
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (51 EKAP)
Nimetus

Maht

Õpiväljundid

Sissejuhatus kutseõpingutesse

1 EKAP

omab ülevaadet kangakuduja kutsest, tekstiilkäsitöö valmistaja õppekava
ülesehitusest ning õppe- ja praktikakorraldusega seonduvast;
teab õpingute jätkamise ja kutsetaseme tõstmise võimalusi;
omab ülevaadet kangakuduja erialal tööjõuturul toimuvast;
mõistab tekstiilkäsitöö valmistajatöö iseloomu ja kangakuduja töökeskkonna
eripära;
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mõistab käsitöölise kutse-eetika põhireeglite olemust ja nende rakendamise
olulisust oma kutsealases töös;
Karjääri planeerimine ja ettevõtluse
alused

3 EKAP

mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis;
käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;
selgitab enda ja ettevõtte toimimist turumajandusetingimustes;
mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
saab aru omaõigustest ja kohustustest töökeskkonnas tegutsedes;

Kangakudumise seadme- ja
materjaliõpetus

2 EKAP

omab ülevaadet kangakudumise ajaloolisest arengust, tehnikatest ja
olulisematest käsitelgedel kangakudumise suundadest tänapäeval;
tunneb kangakudumise ja kirikangastelgede tööpõhimõtet ning telgede osade
nimetusi ja funktsioone, teab kangakudumise erinevaid abivahendeid ning
nende turvaliselt ja ergonoomiliselt kasutamise nõudeid;
omab ülevaadet põhilistest kangakudumisel kasutatavatest materjalidest;
nende omadustest ja kasutusvõimalustest;
omab ülevaadet kangakudumiseks vajalike erinevate materjalide ja
töövahendite hankimise võimalustest;

Telgedel kootud kangaste kavandid 2 EKAP
ja nende lugemine

valib materjale vastavalt värviharmoonia põhimõtetele ja kombineerib neist
triiburütme;
kasutab mõõtkava mustri ülekandmisel kavandilt kangale;
kavandab lihtsiduses kangaid;
seostab kavandi kanga materjali ja rakendusega, omab ülevaadet kanga
kavandil esinevast terminoloogiast;
loeb kangakirjalt tallamise ja värvide vahetumise järjekorra;

Kangakudumine

23 EKAP

valib telgedel kootud eseme kavandi teostamiseks vajaliku materjali ja
tehnoloogia;
valib kirikangaid või põimeid sisaldava kavandi teostamiseks vajaliku materjali
ja tehnoloogia;
valmistab ette töökoha ja teljed kudumiseks, tunneb telgede osi ja
kangakudumise abivahendeid, kontrollib nende korrasolekut ja paneb teljed
kokku, kasutab erialast sõnavara;
planeerib tööde järjekorra ja kanga või eseme kudumiseks vajaliku
materjalikulu, arvestades toodete hulgaga;
tunneb lihtsiduste rakendamise käiku;
koob kangast, leiab ja parandab töö käigus niietuses ja siduses tekkivad
võimalikud vead;
järgib säästliku materjalikasutuse ja keskkonna hoidmise põhimõtteid,
viimistleb tööd nõuetekohaselt;

Telgedel kootud kangastest
esemete õmblemine

5 EKAP

mõistab käsitelgedel kootud kangaste omadusi võrreldes tööstuslikult toodetud
kangastega;
planeerib eseme või kavandi põhjal õmblemise töö käigu;
valmistab ette töökoha, kontrollib õmblusmasina ja õmblemise abivahendite
korrasolekut ja seab need töökorda, kasutab erialast sõnavara;
õmbleb juhendi järgi kangastel kootud detailidest esemeid, arvestades
kvaliteedi– ja viimistlusnõuete ning säästliku materjalikasutusega, kasutab
ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;

Praktika

15 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;
märgib iga tööpäeva lõpus praktikapäevikusse lühidalt, mida tegi ja mida
sellest õppis;
arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust;

Põhiõpingud – 40 EKAP
Praktika – 15 EKAP
Valikõpingud – 9 EKAP
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Valikõpingute moodulid (9 EKAP)
Nimetus

Maht

Õpiväljundid

Lõnga ja kangaste värvimine

4 EKAP

teab põhilisi looduslikke, tehis- ja sünteetilisi kiude ning nende omadusi,
rahvusvahelisi hooldustingmärke, koostab käsitöötootele hooldusjuhendeid;
omab ülevaadet tekstiilivärvide varumise võimalustest ja hoiustamise nõuetest,
tekstiilesemete viimistlemisest, hooldamisest ja hoiustamisest, lähtuvalt
toorainest ja tehnoloogiast ning võimalikest kahjustavatest teguritest;
valmistab ette töökoha, valib näidise või kavandi põhjal vastava
värvimistehnoloogia ning töövahendid, tarvikud ja materjalid;
värvib ja viimistleb käsitöönduslikult kangaid ja lõngu, kasutades taimi või
sünteetilisi värve, töötab tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid arvestades,
kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;

Telgedel kootud kangaste
kujundamine

2 EKAP

omab ülevaadet käsitsi kootud kangastele sobivatest lihtsatest
käsitöötehnikates ning nende tehnoloogiate juures kasutatavatest
materjalidest ja töövahenditest, nende omadustest ja kasutusvõimalustest;
planeerib eseme või kavandi põhjal töö käigu ja valib selleks vajalikud
materjalid ja töövahendid;
teostab käsitsi kootud kangale, esemele või selle osale dekoori;
töötab turvaliselt ja ergonoomiliselt, hoides oma töökoha korras;
teeb viimistlemistoiminguid, järgides tekstiilide viimistlus- ja hooldusnõudeid
ning säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid, vajadusel
kasutab juhendaja abi;

Fotograafia

3 EKAP

fotografeerib tööetappe ja valmis esemeid, kasutab fotosid esitluste ja õpimapi
koostamisel;

Valikõpingute valimise võimalused:
Õpilasel on võimalik valida valikmooduleid teistest kooli õppekavadest või teisest koolist moodulite raames, mis toetavad eriala
õpinguid. Valikõpingute valimine toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskirjas sätestatud tingimustel.
Praktika:
Põhiõpingutest moodustab praktika 15.00 EKAPit.
Spetsialiseerumise võimalused:
puuduvad
Õppekava kontaktisik:
Marju Heldema
õpetaja
Telefon ,
Märkused:
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:
https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=121
https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=121&rakenduskavad=jah (koos moodulite
rakenduskavadega)
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Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Kangakuduja (osakutse)
Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP)
Põhiõpingute moodulid

Maht kokku

1. õppeaasta

51

51

Sissejuhatus kutseõpingutesse

1

1

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

3

3

Kangakudumise seadme- ja materjaliõpetus

2

2

Telgedel kootud kangaste kavandid ja nende lugemine

2

2

23

23

5

5

15

15

Valikõpingute moodulid

9

9

Lõnga ja kangaste värvimine

4

4

Telgedel kootud kangaste kujundamine

2

2

Fotograafia

3

3

Kangakudumine
Telgedel kootud kangastest esemete õmblemine
Praktika

4/6

Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisa 2

Kangakuduja (osakutse)
Seosed kutsestandardi „Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 (Osakutse kangakuduja)“ kompetentside ja eriala õppekava moodulite vahel.

Kangakudumine

Telgedel kootud kangastest esemete
õmblemine

Praktika

Lõnga ja kangaste värvimine

Telgedel kootud kangaste kujundamine

X

X

X

X

X

X

X

teeb tööproovi; planeerib töö, arvestades ajakulu ja tähtaega
valmistab ette tööks vajaliku koguse materjali vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale, arvestades valmiva eseme
otstarvet ning omadusi;
komplekteerib töövahendid vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale;

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

kombineerib tekstiilkäsitöö tehnikaid vastavalt etteantud tööjoonisele;

X

X

X

viimistleb eseme vastavalt juhisele ja tööjoonisele

X

X

X

X

X

tunneb ära eseme valmistamisel tekkinud põhilised vead ning kõrvaldab need juhendamisel

X

X

X

X

X

kohandab endale ergonoomiliselt sobiva ja ohutu töökeskkonna vastavalt nõuetele
dokumenteerib tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks ja kogemuse talletamiseks

X

rakendab juhendamisel kangasteljed

X

X
X

X

X

X

koob etteantud materjalidest lihtsiduses kangaid vastavalt juhendile ja kavandile

X

X

hindab oma tööd ja tulemusi, teeb vajadusel korrektuure, kasutab juhendaja abi;

X

X

X

X

X

X
X

hoiab end kursis erialase terminoloogiaga, kasutab seda korrektselt
kasutab tekstiilmaterjale, arvestades tehnikat, materjali(de) omadusi ning eseme otstarvet;

X

Fotograafia

Telgedel kootud kangaste kavandid ja
nende lugemine

loeb etteantud kavandeid ja tööjooniseid

Valikõpingute moodulid

Kangakudumise seadme- ja
materjaliõpetus

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse
alused

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

Sissejuhatus kutseõpingutesse

Eriala õppekava moodulid

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X

X

loob head suhted kolleegide ja klientidega; valib sobiva suhtlemisstiili

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

kasutab ressursse efektiivselt; jälgib tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist;

X

X

X

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

X

X

X

X

töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli
meeskonnas; teeb koostööd;
kasutab eesti keelt klientide ja kolleegidega suhtlemiseks vajalikul tasemel

X

X

X

X

X

X

X

X

kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades ja Turvalisus ning sobivaid
erialaseid programme
loeb ja kasutab tekstiilkäsitöö tehnikate tingmärke ja skeeme.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X – tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse
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