
 
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Käsitööna pargitud jänese- või lambanahkadest toodete 

valmistamine 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi) 

Käsitöö 

Õppekeel: eesti 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 

erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 

optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  
Väiketootjad, sh. 50+ vanuses küüliku- ja lambakasvatajad, käsitöölised kes soovivad enda, 

koduste vahenditega pargitud nahast ise turustamiseks tooteid valmistada, et tulu teenida. 

Samuti maale elama asunud noored pered, töötud, kes kasvatavad jäneseid, lambaid ja soovivad 

nende nahkadest valmistada tooteid, et endale sissetulekut teenida või ise töökoht luua 

 

Grupi suurus: 12 inimest 

Õppe alustamise nõuded: 
Varasem osalemine koolitusel „Koduste vahenditega nahaparkimine“, mis tähendab käsitööna 

pargitud nahkade olemasolu ning huvi ja valmisolekut teha käsitööd või pargitud nahkade 

olemasolu õppeks. 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Koolituse läbinu: 
• Kavandab ja valmistab jänesenahkse toote; 
• kasutab jänese- ja lambanaha õmblemisel sobivaid käsitöövõtteid ja –vahendeid; 
• kasutab ohutult erinevaid nahaõmblemises kasutatavad töövahendeid 
• valdab  teemakohast oskussõnavara ning leiab vajalikku lisamaterjali internetist 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Põllumajanduserialade riiklik õppekava, kutsestandard: loomakasvataja tase 4, 

spetsialiseerudes: 

lamba- ja kitsekasvataja, tase 4: kompetentsid B.2.8 lamba- ja kitsesaaduste tootmine;  

küüliku- ja karusloomakasvataja, tase 4 kompetentsid B 2.13 küüliku- ja karusloomasaaduste 

tootmine; 

kutsestandard loomakasvatustootja tase 5, spetsialiseerudes: 

lamba- ja kitsekasvatustootja, tase 5: kompetentsid  B.2.9 lamba- ja kitsesaaduste tootmine;  

küülikukasvatustootja, tase 5 kompetentsid B 2.14 küülikusaaduste tootmine; 

 



 
 

  

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  30 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 30 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus koolis määratud vormis) 
6 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
24 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on õpiväljundite 

saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 

need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu:  

Auditoorne töö 6 tundi. 

• Ohutute töövõtete tutvustamine  

• Sissejuhatus karusnaha kasutamise ajaloost  

• Ülevaade erinevatest nahast valmistatud toodetest  

• Lihtsamate käsitöövõtete ja –õmbluste tutvustamine  koos näidetega  

• Toodete turundamise võimalused 

Praktika koolikeskkonnas 24 tundi 

• Toote kavandamine, lõigete valmistamine  

• Naha ettevalmistamine õmblemiseks  

• Toodete õmblemine  

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse auditoorium, kus on koolituse läbiviimiseks sobiv valgustus, 

töölauad ning vahendid. 

Kursuse läbiviimiseks võimaldab korraldaja vajalikud töövahendid (nõelad, käärid, linane 

niit, mesilasvaha, nahanoad, paber lõigete tegemiseks, kirjutusvahendid). 

Koolitusel osaleja peab kaasa võtma kolm käsitööna pargitud küülikunahka, või väiksema 

lambanaha,  millest valmib koolitusel toode (müts või käpikud) 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 70 % ja teostanud 

praktika koolikeskkonnas. Toimub mitteeristav hindamine. 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Praktika koolikeskkonnas Kavandab nahast toote (müts või käpikud), lõikab, 

õmbleb, viimistleb, kasutades õigeid töövahendeid ja 

efektiivseid töövõtteid, järgides ohutus- ja 

kvaliteedinõudeid. 

 



 
 

  

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus. 

Lektoril on kutse- või kõrgharidus põllumajanduses või tekstiili alal. Varasem täiskasvanute 

koolitamise kogemust vähemalt 1 aasta.  

Tuuli Jõesaar –  Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja. Lõpetatud Tartu 

Kõrgem Kunstikool Pallas, nahadisaini osakond 2017, Olustvere TMK rahvusliku tekstiili 

eriala. Täiskasvanute koolitaja (nahkade parkimine, nahast toodete valmistamine) 2010 

aastast. 

Monika Hint -   lõpetanud 2010 TÜVKA  rahvusliku tekstiili eriala ja pärandtehnoloogia 

magistri, haldab väikeettevõtet Koordikamber ning peab Etsys edukat internetipoodi (ehk siis 

kogemus tuleks otse edunäitest otse käsitöölise erialalt). 2018 sai Aasta Käsitööettevõtja tiitli. 
 


