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Õppekava maht: 60 EKAP
Õppekava koostamise alus:
Kutseharidusstandard, Vabariigi Valitsuse määrus nr 130, vastu võetud 26.08.2013, kutsestandard "Pehme mööbli valmistaja, tase
4", kinnitatud Metsanduse Kutsenõukogu otsusega nr 2 13.10.2016.
Õppekava õpiväljundid:
Õpingute läbimisel õpilane:
1) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende
nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
2) komplekteerib toote detailid ja monteerib karkassi, järgides toote joonist või näidist;
3) lõikab välja pehmendus- ja alusmaterjalide detailid, kasutades asjakohaseid töövõtteid ja liimib need karkassile vastavalt etteantud
tehnoloogiakaardile;
4) õmbleb mööblikatted, kasutades lõikekaardi alusel väljalõigatud pealistusmaterjali detaile ja asjakohaseid töövõtteid;
5) polsterdab kvaliteedinõuetele vastavalt ettevalmistatud karkassi, arvestades tööde järjekorda, karkassi- ja pealistusmaterjalide
eripära ning kasutades optimaalseid töövõtteid;
6) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid;
7) on avatud koostööle ja töötab meeskonna liikmena, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust
suhtlemist toetaval viisil.
Õppekava rakendamine:
Statsionaarne koolipõhine ja töökohapõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kutseeksami.
Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Pehme mööbli valmistaja, tase 4 vastavad kompetentsid
Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
• Õppekava mooduli „Mööbli karkassi koostamine“ õpiväljundite saavutamisel lävendi tasemel omandatakse osakutse „Pehme mööbli
karkassi koostaja, tase 3“ vastavad kompetentsid;
• Õppekava mooduli „Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine“ õpiväljundite saavutamisel lävendi
tasemel omandatakse osakutse „Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4“ vastavad kompetentsid;
• Õppekava mooduli „Mööbli karkassi polsterdamine ja pealistamine“ õpiväljundite saavutamisel lävendi tasemel omandatakse
osakutse „Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4“ vastavad kompetentsid.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Kooli lõputunnistus koos hinnetelehega
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (51 EKAP)
Nimetus

Maht

Õpiväljundid

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.
Mõistab oma õigusi ja kohustusi mööblitööstuse töökeskkonnas tegutsedes.
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Sissejuhatus pehme mööbli

1 EKAP

Omab ülevaadet pehme mööbli valmistaja eriala õppekavast ja õpitaval kutsel
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valmistaja eriala õpingutesse

tööjõuturul nõutavatest kompetentsidest.
Oskab leida teavet õppekorraldusega seonduva kohta eriala õppekavast ning
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiapõhistest õpikeskkondadest.
Mõistab pehme mööbli valmistaja töökeskkonna eripära.
Oskab tegutseda tööõnnetuse korral ja anda esmaabi.

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.

Pehme mööbli alus-ja
pealistusmaterjalide juurdelõikus ja
õmblemine

19 EKAP

Kavandab tööülesandest lähtuvalt tööprotsessi, pehme mööbli alus- ja
pealistusmaterjalide juurdelõikuseks ja õmblemiseks.
Koostab lõikekaardi ja paigutab etteantud alus- või pealistusmaterjalid
töölauale, arvestades etteantud juhiseid.
Lõikab välja ja komplekteerib liimitavad ja õmmeldavad detailid, 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.

Mööbli karkassi polsterdamine ja
pealistamine

18 EKAP

Polsterdab liimitud karkassi, arvestades tööde järjekorda, karkassi ja
pealistusmaterjalide eripära, kasutades optimaalseid töövõtteid.
Täidab etteantud materjaliga selja- ja istmepadjad ning paigaldab ehisdetailid,
arvestades karkassi- ja pealistusmaterjalide eripära ja tööde järjekorda.
Paigaldab kinnitusvahendid, monteerib ja komplekteerib toote vastavalt
tehnoloogiakaardile.
Pakib toote või toote osad vastavalt tehnoloogiakaardile ja arvestades
erinevaid toote pealistusmaterjale ning pakkematerjali eripära.

Õppekava maht on 60 EKAPit, mis jaotub järgmiselt:
Põhiõpingud 51 EKAP
Valikõpingud 9 EKAP

Valikõpingute moodulid (9 EKAP)
Nimetus

Maht

Õpiväljundid

Traditsiooniline polsterdamine

4,5 EKAP

Nimetab sadulsepatöödel kasutatavaid materjale ja töövahendeid, nende
kasutusala.
Kirjeldab töövõtteid, tööoperatsioonide järjekorda, kõva-, poolpehme ja
vedrupolstri valmistamisel.
Tunneb ära stiilile ja ajastule vastavate materjalide valikupõhimõtteid.
Oskab arvestada materjalikulu, mõõta kangast ja nahka vana
pealistusmaterjali järgi, arvestades kanga suunda ja tekstuuri eripära.
Teab sadulsepatöödel kasutatavaid erinevaid ilunööpe, ehiseid ja posamente.

Sõiduki istmete renoveerimine
katete valmistamine

3 EKAP

Nimetab sõiduki istmete renoveerimisel ja katete valmistamisel kasutatavaid
materjale ja töövahendeid, nende kasutusala.
Oskab arvestada materjalikulu, mõõta kangast ja nahka vana
pealistusmaterjali järgi, arvestades kanga suunda ja tekstuuri eripära.
Lõikab välja sobivad sõidukiistmekatte detailid ja komplekteerib liimitavad ja
õmmeldavad detailid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja –võtteid.
Õmbleb sõiduki istmekatte, järgides ja rakendades ajakohasid ja ergonoomilisi
töövõtteid.
järgib töötamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid istmekatete
alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikusel ja õmblemisel.

Erialane inglise keel

1,5 EKAP

Mõistab lihtsat erialase tööga seotud teksti ja erialaseid termineid.
Kirjeldab võõrkeelseid seadmete, tööriistade ja materjalide märgistust.
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Kõneleb lihtsas tööalases situatsioonis erialast inglise keelt.
Valikõpingute valimise võimalused:
Valikõpingute moodulid toetavad eriala põhiõpingute kompetentside omandamist. Valikõpingute moodulite valimise tingimused ja kord
on sätestatud kooli õppekorralduseeskirjas.
Praktika:
Põhiõpingutest moodustab praktika 15 EKAPit.
Õppekava kontaktisik:
Margus Krips
Puidu ja käsitöö osakonna juhataja
Telefon , margus.krips@mail.ee
Märkused:
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:
https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=118
https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=118&rakenduskavad=jah (koos moodulite
rakenduskavadega)
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Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Pehme mööbli valmistaja
Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP)
Põhiõpingute moodulid

Maht kokku

1. õppeaasta

51

51

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

6

6

Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse

1

1

Mööbli karkassi koostamine

7

7

Pehme mööbli alus-ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine

19

19

Mööbli karkassi polsterdamine ja pealistamine

18

18

9

9

4,5

4,5

3

3

1,5

1,5

Valikõpingute moodulid
Traditsiooniline polsterdamine
Sõiduki istmete renoveerimine katete valmistamine
Erialane inglise keel
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Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisa 2

Pehme mööbli valmistaja
Seosed kutsestandardi „Pehme mööbli valmistaja, tase 4“ kompetentside ja eriala õppekava moodulite vahel.

X

Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine

X

Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine
(liimimine)

X

Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine

X

Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine

X

X

X

X

X

Karkassi polsterdamine

X

Toote või toote osade monteerimine ja pakkimine

X

Kutset läbivad kompetentsid

Erialane inglise keel

X

Sõiduki istmete renoveerimine katete
valmistamine

Traditsiooniline polsterdamine

Pehme mööbli alus-ja pealistusmaterjalide
juurdelõikus ja õmblemine

X

Mööbli karkassi polsterdamine ja
pealistamine

Karkassi koostamine

Mööbli karkassi koostamine

Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja
eriala õpingutesse

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse
alused

Valikõpingute
Eriala õppekava moodulid
moodulid

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
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X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi
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