Tallinna Tööstushariduskeskus
Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine)
käskkiri 14.03.2018 nr1-1/15 2018-03-14
Õppekavarühm Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine
Rätsep-stilist (spetsialiseerumine naiste ülerõivaste valmistamine)
Õppekava
nimetus

Tailor-stylist (specialization in the manufacture of women's outerwear)

Õppekava
kood EHISes

200000
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4 EKR 5 EKR 4

EKR 5
X

Õppekava
60.0
maht (EKAP):
Õppekava
koostamise
alus:

Kutsestandard „Rätsep-stilist, tase 5“ Tehnika, Tootmise ja Töötlemise
Kutsenõukogu 28.02.2017 otsus nr 4 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus
nr 130 „Kutseharidusstandard“

Õppekava
õpiväljundid:

• väärtustab valitud kutset, on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik
enesetäiendamise võimalustest ja tööturu suundumustest;
• planeerib eesmärgipäraselt enda ja ettevõtte tööalast tegevust, vajadusel võtab
vastu juhtimisega seotud otsuseid tuginedes ettevõtlusprintsiipidele;
• mõtleb loovalt, nõustab naiskliente stiiliküsimustes kliendikeskse
teenindamise põhimõtetest lähtuvalt, disainib naiste ülerõivaid kasutades
moealast infot ning koostab kliendiraamatu teenustööde valmistamiseks
• kavandab ja visualiseerib figuurile sobivad naiste ülerõivaste tegumoed,
konstrueerib ja modelleerib lõikeid järgides kliendi mõõte ja keha
proportsioone;
• töötleb erinevaid materjale vastavalt omadustele ja tehnoloogiale, kasutab
materjale sihipäraselt ja säästlikult;
• valmistab ette töökoha ja õmbleb iseseisvalt erinevaid naiste ülerõivaid,
kasutab selleks ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, sobivat tehnoloogiat
järgides ajakava ja kvaliteedinõuete täitmist
• planeerib ja korraldab meeskonna tööd ja väljaõppe protsessi, arvestab
juhendatavate vajadusi ja eeldusi ning juhendab töötajaid oma pädevuse piires
ning annab tagasisidet;
• kasutab erialaga seonduvalt erinevaid infotehnoloogilisi- ja esitlusvahendeid
ning müügikanaleid teenuse turundamiseks;

Õppekava rakendamine
statsionaarne õpe - koolipõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
Jätkuõppe õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või
vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt
lävendi tasemel ning sooritanud kutseeksami
Õpingute läbimisel omandatav(ad)

kvalifikatsioon
(id):
osakutse(d):

puuduvad

Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid 51 EKAP sh praktika 14 EKAP
Valikõpingud 9 EKAP
Valikõpingute valimine:
Õpilasel on õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste
õppekavadest Tallinna Tööstushariduskeskuse õppekorralduseeskirjas sätestatud korras
Spetsialiseerumised
puuduvad
Õppekava
kontaktisik
Märkused:

K. Kuiv

