ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:

Võrumaa Kutsehariduskeskus

Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):
Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Pehme mööbli restaureerimine
Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas), 543
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:
Eelistatud on erialase hariduseta, madalama haridustasemega ja aegunud oskustega vanuses
50+ töötajad.
Puiduettevõtete töötajad, väikeettevõtjad, FIE-d, MTÜ-de koolitajad, muuseumide
restauraatorid, tööõpetuse õpetajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust.
Grupi suurus 8-12 inimest
Õppe alustamise nõuded: Eelnev töökogemus puidutöö valdkonnas.
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
 Valmistab ette karkassi
 Lõikab pehmendus- ja alusmaterjali
 Lõikab pealistusmaterjali
 Pealistab (liimib) pehmendus- ja alusmaterjali
 Õmbleb mööblikatte (lukud, tepingud, …)
 Polsterdab karkassi ja monteerib toote
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse.
Pehme mööbli valmistaja, tase 4: B 2.2.-2.8
Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas
Pehme mööbli restaureerimise oskusi ja teadmisi vajavad aegunud oskustega pehmet mööblit
tootvad ja restaureerijad ja FIE- d, MTÜ töötajad, muuseumide restauraatorid ja tööõpetuse
õpetajad. Tänapäeva taaskasutuse ja keskkonnahoiu suunast lähtuvalt vajame säästlikkust ja
tervislikke materjale, mida restaureerijaid saavad kasutada. OSKA raportist lähtuvalt pehmet
mööblit tootvad ettevõtted vajavad oskustega töötajaid.
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

80

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

80

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

20

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

60

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua sisu peamised teemad ja alateemad sh eristada
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õpiväljundite saavutamiseks vajaliku õppekeskkonna
lühikirjeldus. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui need on
olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.
Õppe sisu:
 Teooria 20 tundi
Ohutustehnika. Karkassi ettevalmistamine
Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine
Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)
Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine
Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jne ) õmblemine
Karkassi polsterdamine
Toote monteerimine
 Praktika 60 tundi
Karkassi puhastamine- vana pealisriide eemaldamine, vedrude vahetus
Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine
Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)
Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine
Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jne ) õmblemine
Karkassi polsterdamine
Toote monteerimine
Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitus toimub puidutehnoloogia õppetöökojas, kus on olemas tööpingid, õmblusmasin,
seadmed, töövahendid, tööriistad, õppevahendid pehme mööbli valmistamiseks ja
polsterdamiseks.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutav on
õpiväljundite saavutamise hindamine ja vähemalt 70% õppekava läbimine. Õppijale
väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
Vähemalt 70 % tundides osalenud.
Hindamine mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud.
Hindamismeetod: praktiline töö
Hindamiskriteeriumid: Karkass on polsterdatud, pealistatud ja viimistletud- töö teostatud
vastavalt juhendile ja on ilus.
Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus

5. Koolitaja andmed
Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku
kompetentsust näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Andrus Luts, Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutehnoloogia eriala kutseõpetaja,
puidutehnoloogia alal, kogemus pehme mööbli tootjana ja kutseõpetaja üle 20 aasta
Ene Väär- FIE pehme mööbli restaureerijana ja pikaajaline tunnustatud pehme mööbli
valmistajate koolituse juhendaja.

Õppekava koostaja: Andrus Luts, kutseõpetaja, andrus.luts@vkhk.ee, Merle Vilson, projektijuht,
merle.vilson@vkhk.ee
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/

