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Meisterdamise töötuba poistele
Lastele ja noortele kuni 26 eluaastat
Paide Kunstikooli õpetaja
Meisterdamise töötuba poistele on 2 akadeemilist tundi nädalas, aastas 70 tundi (2
kursust).
Huviring
 Arendada õpilastes loovat mõtlemist, tehnilist taiplikkust, eneseväljendusoskust,
fantaasiat ning meeskonnatöö oskust;
 arvestada õpilastes individuaalsust ja nende arengupotentsiaali;
 õpetada kavandama lihtsamat tööd ja koostama juhendit;
 õpetada täpset mõõtmist ja varuga töötlemist;
 õpetada eri materjalide (papp, vineer, puit, traat, nahk jne) ja tööriistade (saag, haamer,
trell, näpitsad, kruvikeeraja jne) ohutut ning sihipärast (sh säästvat) kasutamist;
 õpetada taaskasutuse põhimõtteid, sh olmejääkide kasutamist ning nendest lihtsamate
tarbeesemete valmistamist;
 õpetada lihtsamate esemete parandamist (nt tool, riiul, laud jne);
 õpetada oma töövahendite ja töökoha korrashoidu ning tööohutust.
Õpilane:
 täidab ohutusnõudeid ning oskab hoida oma töövahendid ja töökoha korras;
 oskab ohutult käsitseda lihtsamaid tööriistu: saag, haamer, trell, näpitsad, kruvikeeraja
jne.
 oskab säästlikult kasutada eri materjalide: papp, vineer, puit, traat, nahk jne;
 oskab kavandada lihtsamaid töid ja koostada juhendit;
 oskab täpselt mõõta ja varuga materjale töödelda;
 teab taaskasutuse põhimõtteid ja oskab olmejääke kasutada ning nendest lihtsamaid
tarbeesemeid valmistada;
 oskab parandada lihtsamaid esemeid (nt tool, laud, riiul jne);
 oskab disainida lihtsaid tooteid, kasutades selleks etteantud materjale;
 oskab suhelda ja arvestada kaaslastega;
 oskab kasutada materjale säästlikult ning leida võimalusi nende korduvkasutamiseks.
Meisterdamise töötoas õpitakse ohutult käsitsema lihtsamaid tööriistu (saag, haamer, trell,
näpitsad, kruvikeeraja jne) ning õpitakse kasutama eri materjale (paber, papp, vineer, puit,
traat, nahk jne).
Puidutöös:
 õpitakse tundma puidu liike (vastavasisuliste ülesannete täitmine);
 õpitakse puitu mõõtma, märkima, saagima ja lihvima;
 õpitakse käsitsema puitmaterjali ja valima õiget puuliiki vastavalt ülesandele;
 tehakse loovülesandeid lihtsamate puitesemete valmistamiseks: nt medal,
mänguasjad, lõikelauad, riiul, võinuga jne;
 õpitakse puitesemeid disainima ja dekoreerima.
Taaskasutustöös:
 õpitakse taaskasutuse põhimõtteid ja olmejääkidest valmistamise võimalusi;
 õpitakse kombineerima taaskasutusmaterjale ning valmistama lihtsamaid
installatsioone;
 õpitakse nägema kasutuks muutunud esemete väärtust ning andma neile uut
kunstilist ja praktilist otstarvet. Kasutatakse kunstiliselt ära tootmisjääke, näiteks
trükikoja vanapaberit.
Parandamis- ja renoveerimistöös:
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Hindamine

õpitakse parandama lihtsamaid esemeid: mööbel, vanad toolid, riiulid, lauad,
tööriistad jne;
õpitakse puhastama ja taastama vanu mööbliesemeid.

Meisterdamise töötuba arendab poistes püsivust, nutikust ja käelist osavust ning annab
uusi oskusi ja teadmisi. Meisterdamise töötoas saavad poisid julgust ja eduelamust, mis
tulevad kasuks edaspidises elus ja elukutsevalikus.
Meisterdamise töötoas antakse õpilasele suulist tagasisidet tema tegevuste ja
edusammude kohta.

Näitustel
osalemine

Kursuse lõpuks valmib õpilasel vähemalt üks oma toode.
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