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TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Käsitöö
Õppekava nimetus
Nahkkäsitöö valmistaja
(nimetus inglise keeles) Leahter craftsman
Õppekava kood EHIS-s
210159
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPE
EKR 3
EKR 4
EKR 4 kutse
EKR 5
EKR 4
EKR 5
keskharidus
X
Õppekava maht
120 EKAP
Õppekava koostamise alus VV 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“ ja kutsestandard
„Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4“ Kultuuri Kutsenõukogu 14.11.2018 otsus
nr 13
Õppekava õpiväljundid
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja
hoiakud, mis võimaldavad töötada oskuskäsitöölisena nahkkäsitöö
valdkonnas, valmistades traditsioonilistes ja kaasaegsetes tehnikates
kvaliteetseid ja esteetilisi nahkkäsitöö esemeid.
Pärast õppekava läbimist õpilane:
1) väärtustab valitud kutset ja eriala tulenevalt käsitöölise kutse-eetika
nõudeid, on kursis kutse- ja eriala arengusuundadega ning teadlik
erinevatest suundumustest;
2) hoiab konkurentsis püsimiseks ennast kursis tehnoloogiate
arengutega, täiendab end iseseisvalt, kasutab selleks interneti
võimalusi, hinnates kriitiliselt teabe usaldusväärsust;
3) vastutab oma töö lõpptulemuse eest, rakendab kutsealaseid teadmisi
tavapärastes kui uudsetes töösituatsioonides;
4) töötab nahkkäsitöö materjalidega, töötleb neid vastavalt tehnoloogiale
ja omadustele, loob ohutu töökeskkonna ja kasutab materjale
säästlikult
5) valmistab kvaliteetseid ja esteetilisi nahkkäsitöö esemeid, kasutab
traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ning
viimistlusviise, rakendab ergonoomilisi töövõtteid ning järgib töö- ja
keskkonnahoiu nõudeid;
6) täidab iseseisvalt tööülesandeid, juhindudes etteantud korraldustest,
tehnoloogilisest dokumentatsioonist ja vajadusel näidisest, kontrollib
ja hindab töötulemust vastavalt töö eesmärgile;
7) on avatud koostööle ja osaleb tulemuslikult erinevates
meeskonnatöödes, vajadusel juhendab oma pädevuse piirides
kaastöötajaid, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning
käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
8) algatab uusi nahkkäsitööalaseid ideid, sõnastades oma seisukohti
korrektses eesti keeles nii suuliselt kui kirjalikult, tutvustab oma ideid
ja tooteid ning teenuseid erinevates tööalastes olukordades;
9) mõtleb loovalt ja arendab oma ideid, teostab neid hinnates nende
tulemuslikkust tulenevalt töö eesmärgist ja sihtrühmast ning turundab
valmis toodangut ja teenuseid, tuginedes ettevõtluse printsiipidele.
Õppekava rakendamine (sihtrühmad, õppevormid)
põhihariduse või keskhariduse omandanud õppijatele koolipõhises statsionaarses õppevormis
Nõuded õpingute alustamiseks
Õpingute alustamise tingimuseks on põhihariduse olemasolu
EKR 2

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatus, kui õpilane on saavutanud sepa eriala õppekava õpiväljundid vähemalt
lävendi tasemel. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade
kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute
lõpetamiseks erialane lõpueksam vastavalt kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid
Õpilasele väljastatakse õpingute lõpetamist tõendav lõputunnistus koos hinnete lehega
Õpingute läbimisel omandatavad
kvalifikatsioon(id) Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4
osakutse(d)
Õppekava struktuur
Õppekava maht on 120 EKAP, sh praktika 16 EKAP (13%)
Valikõpingute maht õppekavas on 19 EKAP (16%)
Põhiõpingud 101 EKAP
1. Sissejuhatus kutseõpingutesse 3 EKAP
2. Nahatöö alused 8 EKAP
3. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP
4. Eesti rahvakultuuri ja nahapärandi alused 5 EKAP
5. Kavandamine ja kujutamine 8 EKAP
6. Karpide ja vutlarite valmistamine 8 EKAP
7. Nahast väikeesemete valmistamine 7 EKAP
8. Liistuta nahkjalatsi valmistamine 7 EKAP
9. Köitmise alused 6 EKAP
10. Nahkaksessuaari valmistamine 16 EKAP
11. Nahktoodete ja teenuste arendus ja turundus 12 EKAP
12. Praktika 16 EKAP
Valikõpingud 19 EKAP
Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 19 EKAP-i ulatuses ning õigus valida valikmooduleid kooli
teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud
korras
1. Kangakudumine 3 EKAP
2. Metallehistöö alused 5 EKAP
3. Arvutiõpetus 3 EKAP
4. Maalimine 3 EKAP
5. Savitöö alused 3 EKAP
6. Kirjakunst 3 EKAP
7. Fotograafia alused 3 EKAP
8. Erialane inglise keel 2 EKAP
Põhiõpingute moodulid 101 EKAP (nimetus, maht ja õpiväljundid)
1. Sissejuhatus kutseõpingutesse 3 EKAP
Õpilane:
1) iseloomustab kooli õppekorralduseeskirjas esitatud õppetööst osavõtu arvestamise tingimusi
ja korda ning õpilaste sisekorra eeskirja alusel käitumist koolis ja selle territooriumil
2) kirjeldab nahkkäsitöö kutset, eriala õppekava seost kutsestandardiga ning õppe- ja
praktikakorraldust
3) mõistab õpitava eriala ja nahakäsitöölise töökeskkonna eripära, lähtudes tehnikatest eseme
kavandamisel
4) mõistab õpimapi koostamise nõudeid, koostab ja vormistab elektroonselt enda tehtud
töödest loomingulise õpimapi
2. Nahatöö alused 8 EKAP
Õpilane:

3.

4.

1) mõistab maailma nahatöö ajaloos kasutatavaid tehnoloogiaid, kirjeldab materjale ja
dekoreerimisvõimalusi ning Eesti kaasaegset professionaalset nahakunsti, kasutab erialast
sõnavara
2) kirjeldab nahkade liigitust, nahatüüpe ja abimaterjale lähtuvalt nende omadustest, nahkade
hankimise võimalusi ning hoiustamise tingimusi, kasutab erialast sõnavara ka vähemalt
ühes võõrkeeles
3) mõistab nahaparkimise protsessi, looduslike ainete ja kemikaalide kasutamise mõju
erinevate nahaliikide parkimisel, kirjeldab nahapinna topograafiat ja naha ristlõiget
4) selgitab nahatöökojas kasutatavate seadmete ja töövahendite otstarvet ning nende
hooldamis nõudeid, annab hinnangu töökoja sisustamisele
5) ühendab nahast lõigatud detaile, kasutades erinevaid õmblemis- ja muid ühendamise
tehnoloogiaid ning sobivaid töövahendeid ja seadmeid, viimistleb ühenduskohad
6) valib dekoreerimistehnika lähtuvalt naha parkimise viisist, valmistab ette tööpinna, viimistleb
nõuetekohaselt
7) kirjeldab erinevaid nahktoodete hooldusmeetodeid ja hooldusvahendeid, lähtudes naha
parkimisviisist ja mõjust nahamaterjalile
Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP
Õpilane:
1) kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning
piiranguid
2) mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni probleeme ja võimalusi
3) kavandab enda ja teiste jaoks väärtuste loomisel omapoolse panuse kultuurilises,
sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses
4) mõistab oma vastutust kutsealase karjääri kujundamisel ning on motiveeritud ennast
arenda
Eesti rahvakultuuri ja nahapärandi alused 5 EKAP
Õpilane:

1) mõistab kutsealases töös algallikana rahvakunstialase kirjanduse, muuseumide fonde ja
erinevate meediate kasutamise vajalikkust
2) kirjeldab Eesti rahvakunstile omast ornamentikat, traditsioonilisi värve ja
kompositsioonivõtteid
3) tutvustab eesti 20.-21. sajandi nahakunsti arengut ja tähtsamaid nahakunstnikke, selgitab
meeskonnatööna professionaalse nahkkäsitöö ja hobitegevuse erijooni kaasajal
4) mõistab Eesti rahvarõivaste kujunemislugu ja kirjeldab naha kasutamist Eesti rahvarõiva
meeste, naiste ja laste komplektides, levikut ja kasutusala
5. Kavandamine ja kujutamine 7 EKAP
Õpilane:
1) loob esteetilisi värvi-, mustri- ja faktuurikompositsioone ning kasutab neid erinevate
nahktoodete kujundamiseks
2) visandab ja kujutab erinevaid nahkesemeid, lähtudes kompositsiooni ja värvusõpetuse
põhitõdedest ning erinevatest kujutamise võtetest
3) mõistab nõuetekohase kavandi vajalikkust tööprotsessi korraldamisel ja eseme lõpptulemuse
saavutamisel
4) fotografeerib tööetappe ja valmis esemeid, kasutab fotosid töö dokumenteerimisel ja
digitaalsete tooteesitluste koostamisel
6. Köidete valmistamine 6 EKAP
Õpilane:
1) kirjeldab teabeallikate alusel erinevaid köitmisviise ja dekoreerimisvõimalusi ning sobilikke
köitematerjale
2) selgitab köitematerjalide omadusi, varumise võimalusi ja hoiustamise tingimusi, kasutades
erialast sõnavara
3) teeb nahkköite valmistamiseks vajalikud eeltööd, valib materjalid ja köitmisviisi
4) valmistab ette ergonoomilise töökoha, arvestab lähtuvalt köitmisviisist materjalikulu ja
planeerib töö käigu
5) valmistab erinevaid köiteid, kasutades sobivat köitmisviisi ning valmistab köitele vutlari vm
pakendi

7.

Karpide ja vutlarite valmistamine 8 EKAP
Õpilane:
1) mõistab karpide ja vutlarite vormi ja dekoori kavandamise ja tööjooniste koostamise
vajadust, kavandab nahktoote
2) kirjeldab karpide ja vutlarite valmistamiseks sobilikke naha- ja kattematerjale, karkassi- ja
abimaterjale, nende omadusi, varumise võimalusi ja hoiustamise tingimusi
3) teeb vajalikud ettevalmistused karpide ja vutlarite valmistamiseks, valib vajalikud
töövahendid ja materjalid
4) valmistab kavandi põhjal erinevaid nahast karpe ja vutlareid, kasutades tehnoloogiast
tulenevaid töövõtteid
5) viimistleb valmis eseme, järgib säästlikku materjali kasutamist ja käsitöömeistri kutseeetika nõudeid, võrdleb valminud nahktoodet kavandatuga
8. Nahast väikeesemete valmistamine 7 EKAP
Õpilane:
1) mõistab nahkeseme valmistamiseks kavandi ja tööjoonise koostamise vajalikkust ja
rakendamise vajadust kutsealases töös
2) kirjeldab nahast väikeesemete valmistamiseks sobivaid naha-, abi- ja kinnitusmaterjale,
nende omadusi, varumise võimalusi ja hoiustamise tingimusi
3) kavandab nahast väikeeseme, arvestades vormi, kompositsiooni ja värvusõpetusega, teeb
vajalikud ettevalmistustööd
4) valmistab kavandi põhjal erinevaid nahast väikeesemeid, kasutades tehniliselt sobivaid
töövõtteid, viimistleb ja järgib säästlikku materjali kasutamist, tööohutuse ja käsitöömeistri
kutse-eetika nõudeid
9. Liistuta nahast jalatsi valmistamine 7 EKAP
Õpilane:
1) teeb nahast jalatsi valmistamiseks vajalikud eeltööd, arvestades naha topograafiaga
2) kirjeldab liistuta nahkjalatsi valmistamiseks sobilikke naha-, abi- ja kinnitusmaterjalide
omadusi ning varumise võimalusi ja hoiustamise tingimusi, lähtudes nahamaterjali liigist ja
hooldusmärkidest
3) planeerib ja kasutab jalatsi valmistamisel ressursse efektiivselt ja säästlikult, jälgib
tööetappidest kinnipidamist
4) valib nahast jalatsi konstruktsiooni ja naha töötlemise tehnika, lähtudes jalatsi mugavusest
ning ringmajanduse põhimõttest
5) valmistab liistuta jalanõud, valides töövõtted ja ühendab detailid käsitsi või
õmblusmasinaga
10. Nahkaksessuaaride valmistamine 16 EKAP
Õpilane:
1) kirjeldab teabeallikate alusel ajalooliste ja traditsiooniliste nahkaksessuaaride kasutamist,
kandmist, valmistamist ning materjale moe- ja nahaajaloos
2) selgitab meeskonnatööna nahkaksessuaaride kujundamise ja dekoreerimise võimalusi
moe- ja nahatöö ajaloos
3) koostab kavandi personaliseeritud eriilmelise nahast aksessuaari valmistamiseks ja teeb
vajalikud eeltööd
4) valmistab tööjoonise alusel nahast aksessuaari, kasutades materjalide kombinatsioone
11. Nahktoodete ja teenuste arendus ja turundus 12 EKAP
Õpilane:
1) tutvustab erinevaid ettevõtlusvorme ja -võimalusi, lähtudes neid reguleerivatest
õigusaktidest
2) kavandab ja valmistab näidistooteid ja tootesarju, teeb eeltööd toote või tootesarja
turustamiseks
3) teeb koostööd erinevate partneritega, juhendab neid ja kaastöötajaid oma oskuste piires
4) mõistab toote esteetilise pakendamise vajalikkust, esitleb toodet või teenust, arvestades
nõudlust ja võimalusi
12. Praktika 16 EKAP
Õpilane.

1) planeerib nahkkäsitöö valmistaja praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt õppekavast
ja praktikajuhendist
2) tutvub praktikaettevõtte töökorraldusega ning läbib töökohal sissejuhatava ja tööohutusalase
juhendamise
3) töötab juhendamisel praktikaettevõttes, järgib ettevõtte töökorralduse nõudeid, rakendab
töötamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid ning täidab kvaliteedinõudeid
4) analüüsib iga tööpäeva lõpus oma erialast ettevalmistust ja täidab praktikapäeviku
5) arendab meeskonnaliikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust, töötades erinevates
meeskondades
6) koostab praktika aruande ja esitleb koolis
Spetsialiseerumised (moodulite nimetus ja maht) puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi Valeria Milaja
ametikoht õppedirektor
telefon 6644680
e-post oppedirektor@tkak.ee
Märkused
Kutsestandardi kompetentside ja õppekava põhiõpingute moodulite
vastavustabel on esitatud Lisa 1.
Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on kättesaadav kooli
kodulehel www.tkak.ee

