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VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Õppekava nimetus

Puitmaterjalide töötlus
Pehme mööbli valmistaja
Upholsterer

Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2

EKR 3

Õppekava maht (EKAP):
Õppekava koostamise
alus:

Õppekava õpiväljundid:

JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4
kutsekesk
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
haridus
60 EKAP
Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“ ja kutsestandard „Pehme mööbli valmistaja, tase 4“, mis on
kinnitatud Rahvakunsti ja käsitöö Kutsenõukogu 23.04.2015.a.
otsusega nr 17
Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada pehmemööbli valmistajana, täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes.
Õpingute läbimisel õpilane:
 oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning
vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;







komplekteerib toote detailid ja monteerib karkassi järgides toote joonist või näidist;
lõikab välja pehmendus- ja alusmaterjalide detailid kasutades asjakohaseid töövõtteid ja liimib need karkassile vastavalt etteantud tehnoloogiakaardile;
õmbleb mööblikatted kasutades lõikekaardi alusel
väljalõigatud pealistusmaterjali detaile ja asjakohaseid
töövõtteid;
polsterdab kvaliteedinõuetele vastavalt ettevalmistatud karkassi arvestades tööde järjekorda, karkassi- ja pealistusmaterjalide eripära ning kasutades optimaalseid töövõtteid;
järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid;
on avatud koostööle ja töötab meeskonna liikmena, arendab
sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Õppekava rakendamine
statsionaarne või mittestatsionaarne, koolipõhine või töökohapõhine õpe.
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik,
kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.
Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id): Õppekava moodulite 1-5 õpiväljundite saavutamisel lävendi tasemel omandatakse kutsele „Pehme mööbli valmistaja, tase 4“
vastavad kompetentsid;
… osakutse(d):  Õppekava moodulite 1-3 õpiväljundite saavutamisel lävendi
tasemel omandatakse osakutsele „Pehme mööbli karkassi
koostaja, tase 4“ vastavad kompetentsid;
 Õppekava moodulite 1, 2 ja 4 õpiväljundite saavutamisel lävendi tasemel omandatakse osakutsele „Pehme mööbli alusja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4“ vastavad
kompetentsid;
 Õppekava moodulite 1, 2 ja 5 õpiväljundite saavutamisel lävendi tasemel omandatakse osakutsele „Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4“ vastavad kompetentsid.
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid):
1. Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse – 1 EKAP
 omab ülevaadet pehme mööbli valmistaja kutsest ja oskab leida teavet õppekorraldusega seonduva kohta
 seostab pehme mööbli valmistamise arengut materjalide ja tehnoloogia arenguga mõistab õppekäikudel pehme mööbli valmistamisega tegelevatesse ettevõtetesse õpitaval
erialal töölerakendumise võimalusi;
 mõistab pehme mööbli valmistaja töökeskkonna eripära
 oskab tegutseda tööõnnetuse korral ja anda esmaabi.
2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused – 6 EKAP
 mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis;
 mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist;
 mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
 kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas tegutsemisel
 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
3. Mööbli karkassi koostamine – 7 EKAP
 kavandab tööülesandest lähtuvalt tööprotsessi mööbli karkassi koostamiseks
 komplekteerib etteantud materjalidest toote erinevate osade detailid, järgides toote
joonist või näidist;
 monteerib toote karkassi vastavalt joonisele või näidisele, arvestades detailide monteerimise järjekorda
 järgib töötervishoiu, tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid mööbli karkassi koostamisel
 rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas juhendaja juhendamisel
toimuval praktikal
4. Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine – 19EKAP








kavandab tööülesandest lähtuvalt tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid pehme
mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikuseks ja õmblemiseks;
paigutab etteantud alus- või pealistusmaterjalid töölauale arvestades tellitud toote kogust ja etteantud juhiseid;
lõikab välja liimitavad ja õmmeldavad detailid järgides lõikejoont ning kasutades asjakohaseid töövahendeid ja –võtteid;
õmbleb mööblikatte järgides etteantud tehnoloogiakaarti rakendades ajakohasid ja ergonoomilisi töövõtteid;
järgib töötamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid pehme mööbli alus- ja
pealistusmaterjalide juurdelõikusel ja õmblemisel.
rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas juhendaja juhendamisel
toimuval praktikal

5. Mööbli karkassi pealistamine, polsterdamine ja pakkimine – 18 EKAP
 kavandab tööülesandest lähtuvalt tööprotsess karkassi pealistamiseks, polsterdamiseks,
toote koostamiseks ja pakkimiseks
 liimib ettevalmistatud karkassile pehmendus- ja alusmaterjalide detailid vastavalt etteantud tehnoloogiakaardile
 polsterdab karkassi sh täidab etteantud materjaliga selja- ja istmepadjad ning paigaldab
ehisdetailid arvestades kasutatavate materjalide eripära ja tööde järjekorda;
 paigaldab kinnitusvahendid, monteerib ja komplekteerib toote vastavalt tehnoloogiakaardile
 pakib toote või toote osad vastavalt tehnoloogiakaardile ja arvestades toote pealistusmaterjali ja pakkematerjali eripära
 järgib karkassi pealistamisel, polsterdamisel, toote koostamisel ja pakkimisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid
 rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas juhendaja juhendamisel
toimuval praktikal
Valikõpingute moodulid: 9 EKAP
 Pehme mööblitoote valmistamine 9 EKAP
 Pehme mööbli remontimine 9 EKAP
Õpilane valib valikained lähtuvalt oma huvist 9 EKAP-i ulatuses
Spetsialiseerumised
Puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi:
Andrus Luts
ametikoht:
Puidutöötlemise tehnoloogia õppetooli juhtivõpetaja
telefon:
+372 782 8644
e-post:
andrus.luts@vkhk.ee
Märkused:
Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav interneti aadressil
http://tareke.vkhk.ee/rakenduskavad
Lisa 1 Kompetentside ja õppekava vastavustabel

