ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:
Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):
Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Järvamaa Kutsehariduskeskus
Nahast hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja
parandamine
Põllundus ja loomakasvatus
Eesti keel

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:
Ilma vastava erihariduseta inimesed, kelle igapäevane töö on seotud hobustega, nahast
hobuvarustuse hooldamise, parandamise ja uuendamisega ning inimesed kes soovivad antud
valdkonnas tegutseda.
Grupi suurus: 10 osalejat.
Õppe alustamise nõuded:
Eelnev kogemus hobustega ja hobuvarustusega on vajalik.
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
 Tunneb nahast hobuvarustuse kavandamiseks, parandamiseks ja valmistamiseks
vajaminevaid materjale ning selgitab nende kasutamist;
 Hooldab, parandab ja uuendab nahast hobuvarustust vastavalt vajadusele, arvestades
toote spetsiifikat, materjali ja kasutamise eesmärki;
 Kavandab ja valmistab lihtsama nahast hobuvarustuse, arvestades toote spetsiifikat,
materjali ning kasutuseesmärki.
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse.
Põllumajandus erialade riiklik õppekava, Järvamaa Kutsehariduskeskuse
HOBUHOOLDAJA tase 4 õppekava.
HOBUSTE KASUTAMINE JA ÕPETAMINE
Kasutab ja hooldab ratsa- ja rakendivarustust ning treeninginventari vastavalt materjalidele ja
kasutuse eesmärgile.
HOBUMAJANDUSHOONETE, RAJATISTE JA HOBUINVENTARI HOOLDAMINE
Hooldab ja kasutab hobuinventari heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile. Kasutab
ja hooldab treeninginventari vastavalt juhistele ja inventari spetsiifikale.
Kutsestandard HOBUHOOLDAJA tase 4
B.2.6 Hobumajandushoonete, rajatiste, talliümbruse ja hobuinventari hooldamine

Hobuinventari kasutamine ja hooldamine
Talliinventari kasutamine ja hooldamine
B.2.11 Hobuinventari toote kavandamine, valmistamine ja parandamine
Hobuinventari hooldamine ja parandamine
Hobuinventari toote kavandamine ja valmistamine.
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

60

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

60

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

10

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

50

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 10 tundi
Materjalide, vahendite tööpõhimõtete ja ohutusnõuetega tutvumine 2 tundi.
Kavandamine, naha lõikamine, erinevad nahaõmblused ja põimimine 2 tundi.
Naha lõikamine, särfimine (õhendamine), erinevad nahavoolitehnikad ja töö põhimõtted 3
tundi.
Hobuvarustuse hooldamine, parandamine, uuendamine ja valmistamine 3 tundi.
Praktiline töö 50 tundi
Naha lõikamine, särfimine (õhendamine) ja erinevad nahavoolitehikad 5 tundi.
Nahast toote kavandamine, väljalõikamine ning valmistamine, kasutades erinevaid tööriistu
ja abivahendeid, järgides ohutus- ja kvaliteedinõudeid 40 tundi.
Hobuvarustuse hooldamine ja parandamine 5 tundi.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppebaasis on olemas vajalikud õppevahendid ja
õppeklassid.

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 on
sooritanud õigeid töövõtteid kasutades praktilise töö koos teoreetilistele küsimustele
vastamisega. Mitteeristav hindamine. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus,
kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid
Praktiline töö
Kavandab nahast hobuvarustuse toote, lõikab, õmbleb, viimistleb,
kasutades õigeid töövahendeid ja efektiivseid töövõtteid, järgides
ohutus- ja kvaliteedinõudeid.
Teoreetiline töö
Õpilane vastab praktilise töö käigus esitatavatele küsimustele
kavandatava toote kohta. Õigeid vastuseid vähemalt 60%.

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.
Hele Kingisepp
Tallinna Kopli Ametikooli neljanda taseme kutseõppe õppekava NAHKKÄSITÖÖ
VALMISTAJA (134847)
Tallinna Kopli Ametikool „Nahast tarbeesemete valmistamine“ (1563)
Järvamaa Kutsehariduskeskuse neljanda taseme kutseõppe õppekava HOBUHOOLDAJA
Alates 2008 aastast töötab Järvamaa Kutsehariduskeskuses kutseõpetajana
Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2018.a.

