Täienduskoolitusasutuse nimetus:

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
1. Õppekava nimetus:
Traditsiooniliste Muhu pätipealsete tikkimine edasijõudnutele
2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
Õppekavarühm: käsitöö
Õppekava koostamise alus: puudub
3. Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: Vaatame “pätimustreid”, erinevate meistrite tikitud “pätipealseid”, võtame mustri

kilele või paberile, teeme praktiliselt läbi mustri kandmise kangale kahel erineval viisil, valime
tikkimiseks sobivad värvid ja alustame tikkimisega.
ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija tunneb ära ja oskab:
Valida sobivaid aluskangaid tikkimiseks
Kanda mustrit kangale
Valida sobivaid tikkimislõngu vastavalt kangale
Tikkida Muhu lillkirjalist sidepistetikandit
Tikkida Muhu lillkirjalist madalpistetikandit

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtgrupp: tikkimishuvilised alustavad käsitöölised, muhu tikandist huvituvad käsitöölised
Õppe alustamise tingimused: Koolitusel osalemiseks on vaja mõningane eelnev tikkimisalane
kogemus.
5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Koolituse kogumaht on 9 akadeemilist tundi.

ÕPPEKESKOND: Õpe toimub avaras ja kaasaegses õppeklassis, kus võimalus juhendajaga
kokkulepitud puhkepausil kasutada kööginurka tee-või kohvi keetmiseks. Samuti olemas
külmkapp lõunatoidu säilitamiseks ning ahi toidu soojendamiseks. Koolitus koosneb kahest
osast:
virtuaalne loeng 1ak/t ning praktiline õppepäev 8 ak/t.

Osalejatel palume kaasa võtta:

Must (võib kasutada ka tumesinist, tumerohelist, tumepunast või lillat) villane kangas 35*50cm
Liimiriie või õhuke puuvillane riie
Paksem kile (sobib ka kiletasku)
Paksem joonistuspaber
Valge või hõbedane geelpliiats, hele kopeerpaber (kui on soov tikkida tumedale kangale), tume
kopeerpaber (kui on soov tikkida heledale kangale)
Ümmargune tikkimisraam,
Teravaotsaline suure silmaga tikkimisnõel
Peenikesed erinevat värvi tikkimislõngad,
Käärid, trafaretinuga.
Materjale saab vajadusel õpetajalt lisaks osta

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
Õppe ülesehitus ja maht
Virtuaalne loeng 1
akadeemiline tund

Praktika koolikeskkonnas 8 ak.
tundi

Õppe sisu ja õppematerjalid

Õppemeetodid

Loeng
Esitlus, mille kaudu saab ülevaate Muhu
roositud pättidest. Vaatame üle
muuseumikogudes olevad pätid ja
joonised.
Tutvustame vajalikke töövahendeid ja
materjale ning mida kaasa võtta praktilisse
õppepäeva.

Juhendajal on kaasas erinevate tegijate
poolt joonistatud pätimustrid ja ka valmis Praktiline töö
pätid, millega kursuslased tutvuda saavad.
Vaatame üle kursuslaste poolt kaasa
võetud materjalid, hindame nende
sobivust. Meelepärane muster võetakse
kilele või paberile. Kangas tugevdatakse
liimiriide või õhukese puuvillase riidega
ja muster kantakse kangale. Kontrollitakse
nõela ja kanga omavahelist sobivust.
Valitakse sobivat värvi lõngad ja
alustatakse tikkimisega. Tikkimine
lõpetatakse kodus.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Hindamismeetod
Praktiline ühisülesanne tagasisidestada õpitut.

Hindamiskriteerium
Õppija esitleb õpitud praktilisi töövõtteid,
annab koolitajale tagasisidet.

8. Väljastatavad dokumendid
Õpiväljundid omandanud ning hindamiskriteerumi läbinud õppijale väljastatakse tõend.

9. Koolitaja kvalifikatsioon

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö eriala rakenduskõrgharidus,
spetsialiseerunud rahvarõivaste valmistamisele ja rahvuslikule nahatööle ning omab
pikaajalist täiskasvanute koolitamise kogemust.

