
 
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine 

koduste vahenditega 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi) 

Põllundus ja loomakasvatus 

Õppekeel: eesti 

 

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:  
Väiketootjad, sh. 50+ vanuses küüliku- ja lambakasvatajad, käsitöölised kes soovivad oma 

loomade nahad parkida ise ja koduste vahenditega, keemiavabalt. Inimesed, kes soovivad 

küüliku- ja lambanahku või nendest valmistatud tooteid turustada, tulu teenida. 

 

Grupi suurus: 12 inimest 

Õppe alustamise nõuded: 
Valmisolek töödelda toornahku ning huvi ja tahe teha käsitööd 
 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Koolituse läbinu: 
• mõistab naha töötlemise olemust ja põhiprotsesse; 
• pargib väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahad koduste vahendite ja meetoditega; 
• kasutab ohutult erinevaid nahaparkimises kasutatavad tööriistu 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Põllumajanduserialade riiklik õppekava, põllumajandustöötaja, spetsialiseerudes: lamba- ja 

kitsekasvataja tase 4 eriala moodul: B.2.15 lamba- ja/või kitsesaaduste tootmine; karuslooma- 

ja küülikukasvataja, tase 4 eriala moodul B.2.20 karusloomakasvatussaaduste tootmine; 

küülikukasvatusspetsialist, tase 5 eriala moodul: B.2.19 küülikusaaduste tootmine 
 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  30 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 30 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus koolis määratud vormis) 
12 



 
 

  

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
18 

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 12 tundi. 

• Nahaparkimise ajalugu - 1 

• Naha ehitus ja selle keemiline koostis - 2 

• Lihtsamad konserveerimise viisid - 1 

• Karva eemaldamise erinevad võimalused - 1 

• Erinevad parkimise meetodid - 2 

• Nahaparkimises kasutatavad tööriistad -1 

• Mineraalpargis kasutatavad ained ja nende omadused -1 

• Nahkade leotamine -1 

• Nahkade puhastamine ja pesemine -1 

• Parkvedeliku valmistamine ja kasutamine -1 

Praktika koolikeskkonnas 18 tundi 

• Nahkade leotamine -2 

• Nahkade puhastamine ja pesemine -3 

• Parkvedeliku valmistamine ja kasutamine -3 

• Nahkade tahendamine - 2 

• Pargitud nahkade rasvatamine - 2 

• Nahkade kuivatamine ja venitamine - 3 

• Nahkade lihvimine ja viimistlemine – 3 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse auditoorium, kus saab kasutada koolituse tarbeks valmistaud 

nahaparkimispukke 

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 teostanud 

praktika koolikeskkonnas. Toimub mitteeristav hindamine. 

 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Praktika koolikeskkonnas Õpilane on parkinud küülikunaha vastavalt 

juhendamisele 

 

 

 



 
 

  

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. 

Lektoril on kutse- või kõrgharidus põllumajanduses või tekstiili alal. Varasem täiskasvanute 

koolitamise kogemust vähemalt 1 aasta.  

Tuuli Jõesaar –  JKHK täiskasvanute koolitaja. Lõpetatud Tartu Kõrgem Kunstikool, 

nahadisaini osakond 2017, Olustvere TMK rahvusliku tekstiili eriala. Täiskasvanute koolitaja 

(nahkade parkimine, nahast toodete valmistamine) 2010 aastast. 

 
 


