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Kutsestandard „Pehme mööbli valmistaja, tase 4“, kinnitatud Metsanduse
kutsenõukogu 17.05.2018.a otsusega nr 11. ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013
määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“.

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
mittestatsionaarne õpe, statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, statsionaarne õpe - töökohapõhine
õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud neljanda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud
kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust
hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami
sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane
lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase
lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.
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kvalifikatsioon
(id):
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osakutse(d):

puuduvad

Õppekava struktuur
Õppe maht 60 EKAP:
Põhiõpingud (50 EKAP, sh praktika 15 EKAP)
1. Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse 1 EKAP
2. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP
3. Mööbli karkassi koostamine 7 EKAP
4. Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine 19 EKAP
5. Mööbli karkassi pealistamine, polsterdamine ja pakkimine 18 EKAP
Valikõpingud (10 EKAP)
1) Erialane võõrkeel 1 EKAP
2) Pehme mööbli taastamine 9 EKAP
3) Spoonimine ja viimistlemine 9 EKAP
4) Traditsiooniline polsterdamine 9 EKAP
Valikõpingute valimine:
Valikainete maht õppekavas 10 EKAP.
Õpilasel on õigus lisaks eelnimetatud valikõpingutele või nende asemel omandada veel
valikõpinguid nii Valgamaa Kutseõppekeskuse kui ka teiste õppeasutuste poolt pakutavate
valikõpingute seast.
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Märkused:
Link rakenduskavale: https://tahvel.edu.ee/#/vocationalCurriculum/595
/moduleImplementationPlan/1283/edit

