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TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA

1. Üldandmed
Õppeasutus:
Õppekava nimetus:
Õppekavarühm:
Õppekeel:

Tallinna Ehituskool
Pehme mööbli valmistaja algkursus
Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded
Sihtrühm:
Erialastest teadmistest ja oskustest huvitatud isikud.
Õppe alustamise nõuded:
Eesti keele valdamine tasemel, mis on vajalik teadmiste aja oskuste omandamiseks.
Õpiväljundid
Kursuse läbinu:
1) õmbleb etteantud kvaliteedinõudeid järgides mööblikangast ja nahkmaterjale
õmblusmasinatega, rakendades ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid;
2) kavandab lihtsamaid pehme mööbli tooteid;
3) valmistab pehme mööbli materjalidest lihtsamaid tooteid;
4) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel
töö- ja keskkonnaohutusnõudeid ja kasutab töökaitsevahendeid.
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga
Kutsestandard „Pehme mööbli valmistaja, tase 4“ kompetentsid
B.2.5 Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine B.2.6 Karkassi polsterdamine
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)
sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)
Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

10
70
0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus
Õppe sisu:
Teoreetilise õppe teemad – 10 h
1) mööbliesemete määratlus ja klassifikatsioon;
mööbliesemete liigitamine kasutusala järgi, 2 h
2) pehmemööbli karkassi konstruktsioonid, 1h
3) pehme mööbli valmistamise tehnoloogiline protsess, 2 h
4) katte- ja polsterdusmaterjalid, 1 h
5) juurdelõikamise ja õmblemise tehnoloogia, 1 h
6) õmblusmasinate tüübid ning kasutamise ja hooldamise põhimõtted, 1 h
7) käsitsi õmblemise alused, 1 h
8) töö- ja keskkonnaohutusnõuded, 1 h
Praktilise õppe teemad – 70 h
1) õmblusharjutuste (keedrid, lukud, tepingud) õmblemine, 20 h
2) lõikekaartide ja šabloonide valmistamine, 5 h
3) patjade valmistamine; mööbli katete õmblemine, 20 h
4) mööblikarkassi monteerimine, 10 h
5) katte- ja polsterdusmaterjalide lõikamine ja liimimine, 10 h
6) pneumaatiliste püstolite kasutamine; kattematerjalide kinnitusviisid, 5 h
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus viiakse läbi Tallinna Ehituskooli 2014. aastal valminud praktikahoones ja spetsiaalselt
pehme mööbli valmistaja eriala koolitamiseks sisustatud praktiliste tööde õppetöökojas.
Kursuslaste väljaõppeks on kasutada kaasaegsed töövahendid, õmblusmasinad ja tööriistad.
Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas esitlustehnikaga varustatud õppeklassid.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
1) läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses;
2) sooritatud praktilised tööd.
Hindamiskriteeriumid:
Õpilane on valmistanud kvaliteetse ja nõuetekohase toote, arvestades õmblemise
tehnoloogiat, materjalide omadusi ja nõudeid. Töö teostamisel on järgitud töötervishoiu- ja
tööohutusnõudeid töö erinevatel etappidel. Praktilisi töid hinnatakse mitteeristavalt –
arvestatud või mittearvestatud.
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
5. Koolitaja andmed

Vesse Jämsä. Kõrgharidus, lõpetanud Tallinna Ülikooli. Lõpetanud Tallinna Ehituskooli
mööblirestaureerimise erialal aastal 2010. Omandanud Soomes kutsehariduse sadulsepa erialal
(Koulutuskeskus Sedu Kurikka), 2012. Töötab Tallinna Ehituskoolis pehme mööbli
valmistamise õpetajana.
Irina Sergejeva. Lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi õmblustoodete tehnik-tehnoloogi
erialal. Lõpetanud Tallinna Ehituskooli mööblirestauraatori eriala aastal 2013, tisleri erialal
aastal 2015 ja pehme mööbli valmistaja erialal aastal 2016. Töötanud aastatel 1989-1999
Ennistuskojas Kanut tekstiilirestauraatorina, 1999-2011 OÜ-s Hösner õmblustehnoloogina.
Alates aastast 2012 töötab OÜ-s Tuuni Ka mööblirestauraatorina ning juhendab samas ka
töötubasid.
Õppekava koostaja: Vesse Jämsä, kutseõpetaja, vesse.jamsa@ehituskool.ee

