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Puidutöötleja
Õppekava
nimetus

Woodworker

Õppekava
kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4 EKR 5 EKR 4

EKR 5

X
Õppekava
60.0
maht (EKAP):
Õppekava
koostamise
alus:

Kutseharidusstandard, Vabariigi Valitsuse määrus nr 130 26.08.2013, Eesti
Mööblitootjate Liidu ja valdkonna tööandjate soovituskirjad.

Õppekava
õpiväljundid:

Õpilane:
1) väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis omandatud kutse peamiste
arengusuundadega ning teadlik tööturu suundumustest puidutöötlus valdkonnas;
2) on üldise ettevalmistusega tööline puidutöötlemise ettevõtetes (sae-, höövli-,
spooni-, vineeri-, liimpuitmaterjalide- ja mööblitööstus(sh
pehmemööblitööstus), palk- ja moodulmajade valmistamine jms)
põhitööprotsesside juures abitöölisena;
3) teostab juhendamisel tavapäraseid, piiratud vastutusega lihtsamaid töid
toorikute ja toodangu komplekteerimisel, pakendamisel ja ladustamisel;
4) teostab juhendamisel tavapäraseid, piiratud vastutusega lihtsamaid
ettevõttesiseseid transporditöid;
5) töötab abitöölisena viimistlusettevalmistus- ja viimistlusseadmetel ning teeb
juhendamisel lihtsamaid viimistlusettevalmistustöid;
6) töötab tulemuslikult lihtsamates töösituatsioonides, mis on tuttavad ja
üldjuhul stabiilsed;
7) on avatud koostööle ja osaleb juhendamisel meeskonnatöös, arendab
sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist
toetaval viisil harjumuspärastes olukordades;
8) järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiu nõudeid.

Õppekava rakendamine
mittestatsionaarne õpe, statsionaarne õpe - koolipõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
Haridusnõue puudub.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt
lävendi tasemel. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse erialase lõpueksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kvalifikatsioon
(id):

osakutse(d):

puuduvad

Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (50 EKAP)
1. Puidutöötleja kutse alusteadmised (5 EKAP)
2. Tööalase suhtlemise alused (2 EKAP)
3. Jooniste lugemine (3 EKAP)
4. Materjalid ja nende ettevalmistus (8 EKAP)
5. Puidutöötlus (15 EKAP)
6. Praktika (15 EKAP)
7. Üldkehaline ettevalmistus (2 EKAP)
Valikõpingute moodulid (10 EKAP)
Arvutiõpetus (2 EKAP)
Ettevõtlusõpe (1 EKAP)
Erialane terminoloogia (2 EKAP)
Käsitööriistade teritamine (1 EKAP)
Lihttööd höövlitööstuses (5 EKAP)
Lihttööd saetööstuses (5 EKAP)
Lihttööd mööblitööstuses (5 EKAP)
Lihttööd spooni ja vineeri tootmisel (5 EKAP)
Lihttööd masintoodetud palkmajade valmistamisel (5 EKAP)
Puitmaterjali varumine ja raietööde alused (2 EKAP)
Puidutöötleja erialal on õpingute kogumaht 60 EKAP.
Õppemaht jaguneb järgnevalt :
1) põhiõpingud 50 EKAP, millest praktika 15 EKAP;
2) valikõpingud 10 EKAP.
Valikõpingute valimine:
Maht 10 EKAP
Valikõpingute moodulitega määratakse õpiväljundid, mis toetavad ja laiendavad kutseoskusi.
Õppijal on võimalus valida valikmooduleid Puidutöötleja eriala õppekavast 10 EKAPi väärtuses
või võimalus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest.
Spetsialiseerumised
Käesolev õppekava ei näe ette spetsialiseerumist.
Õppekava
kontaktisik
Märkused:

Vidrik Ugur, puiduvaldkonna juhtõpetaja, vidrik.ugur@vkok.ee

