Täiendkoolituse raamõppekava
RAHVARÕIVASTE VALMISTAMINE

Sissejuhatus:
•

raamõppekava alusel korraldatakse rahvarõivaste valmistamise alast täienduskoolitust.

•

raamõppekava määrab kindlaks rahvarõiva kursuse ülesehituse vastavalt täienduskoolituse
standardile https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009 ja 5. taseme tekstiilkäsitöölise
(rahvarõivaste valmistamine) kutsestandardile.
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10689537

•

raamõppekava alusel koostab iga koolituse korraldaja oma õppekava lähtudes paikkondlikust
eripärast ja koolitusel valmistatavatest komplektidest.

Õppekava nimetus:

rahvarõivaste valmistamine.

Õppekavarühm:

0214 Käsitöö.

Õppekava koostamise alus:

5.taseme tekstiilkäsitöölise (rahvarõivaste valmistaja)
kutsestandardi kompetentsid:
-

kohustuslik kompetents B 2.1 Tööprotsessi korraldamine

-

spetsialiseerumisega seotud kompetents B 2.11
Rahvarõivaste valmistamine

Koolituse eesmärgid:

kutset läbiv kompetents B 2.14.

kursuse läbinu valmistab ühe kihelkonna rahvarõiva
põhikomplekti ja koostab selle kohta kirjaliku töö.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu
•

paneb muuseumi- ning kirjandusallikate põhjal kokku valmistatava rahvarõivakomplekti,
arvestab seejuures rahvarõivaste geograafilist, ajastulist ja sotsiaalset eripära,

•

valib sobivad materjalid, töövahendid ja lõiked pidades silmas originaalilähedust ja komplekti
terviklikkust,

•

kasutab rahvarõivaste valmistamisel pärandtehnoloogilisi töövõtteid

•

koostab vajalikud tööjoonised ja -skeemid,

•

valmistab põhikomplekti kuuluvad rahvarõivaesemed, ja teab nende kandmise traditsiooni,

•

koostab valmistatud komplekti kohta kirjaliku kokkuvõtte.

Sihtgrupp:

rahvarõivaste valmistamisest huvitatud inimesed.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad.
Õppe kogumaht:

360 t auditoorset tööd ja 300 t iseseisvat tööd.

Õppekeskkond ja õppevahendid: Miinimumnõuded õppeklassile: töökohad vastavalt grupi
suurusele, vajalik valgustus, 1-2 õmblusmasinat, triikraud, triikimislaud, dataprojektor, tahvel.
Individuaalsed töövahendid ja materjalid võtab kursuslane ise kaasa.
Õppemeetodid:

loengud, seminarid, vestlus, praktiline töö kahes grupis erinevate tehnikate ja
võtete õppimisel, individuaaltunnid, iseseisev töö.

Sisu:

ak/t

Loengud, seminarid, uurimine:
Sissejuhatus
Eesti rahvarõivaste paikkondlikud ja ajastulised
iseärasused
Värvid rahvarõivastes

1

3
2

Komplekteerimine
Töö muuseumis, esemete uurimine

6
14

Kirjaliku töö koostamine ja tegevuste dokumenteerimine

9

Rahvarõivaste hooldamine

2

Valminud rõivakomplekti esitlemine

2

Materjalide ja töövahendite tutvustamine

1
40

Praktiline rühmatöö ja individuaalne juhendamine
Lõigete kohandamine, juurdelõikus ja õmblemine

159

Tikkimine

72

Vööde ja paelte valmistamine

28

Silmuskudumine

20

Kõval alusel peakatete tegemine
Riietumine, ehtimine

20
21
320

KOKKU

360

Õppematerjalid: soovituslik erialane kirjandus on leitav veebilehel Eesti Rahvarõivad
http://www.rahvaroivad.folkart.ee/kirjandus
Lõpetamise tingimus: koolitus loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja
lõputöö esitlust, milleks on oma valmistatud rahvarõivakostüüm koos lisanditega ja kirjalik
muuseumimaterjalidel ja isiklikul praktilisel kogemusel põhinev lõputöö. Lõputöö võib olla esitatud
ka digitaalselt, tööproovid ja materjalinäidised vormistatakse eraldi ning esitatakse lõpetamisel.
Hindamismeetod: esitlus ja kirjalik töö, vestlus.

Hindamiskriteeriumid:
•

õppija põhjendab oma otsuseid ja valikuid rahvarõivakomplekti kokkupanekul

•

valmistab rahvarõiva põhikomplekti, mis sobib kandjale

•

valmistatud komplekti kohta on koostatud kirjalik töö.

Lõpetamisel antav dokument:
•

koolituse läbimisel ja lõpetamise tingimuste täitmisel antakse osalejale koolitusasutuse
tunnistus.

•

hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel
osalemise ja läbitud teemade kohta.

Koolitajate kvalifikatsioon:

vastavalt teemale ajaloolase või etnoloogi, pärandtehnoloogi,
rõivakonstruktori, käsitöömeistri või käsitööõpetaja
kvalifikatsioon, praktiline töökogemus õpetatavas valdkonnas ja
täiskasvanute koolitamise kogemus.

