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KURESSAARE AMETIKOOL
MÖÖBLIRESTAURAATOR

Õppekavarühm
Õppekava nimetus

KURESSAARE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA
Puitmaterjalide töötlus
Mööblirestauraator
Furniture restorer

Õppekava kood EHISes
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR
EKR 4
EKR 2
EKR 3
EKR 5
EKR 4
EKR 5
4
kutsekeskharidus
X
Õppekava maht (EKAP):
120
Õppekava koostamise alus:
Kutsestandard „Mööblirestauraator, tase 4“, kinnitatud Rahvakunsti ja Käsitöö
Kutsenõukogu 23.04.2015 otsusega nr. 17;
Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“.
Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab kompetentsuse, mis võimaldab tal
töötada oskustöötajana erinevates ettevõtlusvormides taastades mööbliesemeid
esteetiliselt kasutuskõlblikuks
Õppekava läbimisel õpilane:
1. väärtustab restauraatori kutseala ja arendab oma kutseoskusi;
2. parandab ja taastab puitmööblit (lauad, toolid jm) ja polsterdatud mööblit
(tugitoolid, diivanid jm) arvestades mööblieseme stiili ja väärtuskriteeriume;
3. dokumenteerib teostatud tööd nõuetekohaselt kasutades info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;
4. arvestab tööde tegemisel mööblieseme otstarvet, selle terviklikkust ja väärtust ning
tellija soovi;
5. järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha
korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
6. organiseerib iseseisvalt enda tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime erisugustes
olukordades;
7. on avatud koostööle, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub
vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
Õppekava rakendamine (sihtrühmadele ja kasutatavatele õppevormidele)
Põhihariduse omandanud õpilastele; töökohapõhises õppes õppivatele õpilastele; statsionaarses ja mittestatsionaarses
õppes õppivatele õpilastele.
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda põhiharidusega isik.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kooli õppekavas sätestatud õpiväljundid lävendi
tasemel. Sealjuures tuleb õpilasel demonstreerida õpingute käigus omandatud kompetentsust järgnevalt:
1. restaureerida puitmööbliese (laud, tool jm) tõendamaks kutsestandardi1 kompetentsi B 2.2 saavutatust;
2. tõendamiseks tuleb õppijal restaureerida polsterdatud mööbliese (tugitool, diivan jm)
tõendamaks kutsestandardi kompetentsi B.2.3 „Polstri uuendamine“ saavutatust;
3. iseseisvalt koostada ja nõuetekohaselt vormistada mööblieseme restaureerimisaruanne tõendamaks
kutsestandardi kompetentside B 2.1 ja B2.5 saavutatust;
4. teha kokkuvõtte tööprotsessi(de)st ja esitleda seda kaasõpilastele.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
… kvalifikatsioon(id): õppekava õpiväljundite täies mahus saavutamisel omandatakse kutsele
„Mööblirestauraator “, tase 4 vastavad kompetentsid
… osakutse(d): puuduvad
Õppekava struktuur (moodulite nimetused, mahud ja õpiväljundid)
Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht, õpiväljundid): 102 EKAP
Praktika on arvestatud moodulite 4 (Puitmööbli restaureerimine) ja 6 (Mööbli polstri restaureerimine) õppemahu
osana mahus 32 EKAP (17+15 EKAP)
1. Sissejuhatus mööblirestauraatori eriala õpingutesse - 6 EKAP
Õpilane:
1. omab ülevaadet erinevate ajastute ja stiiliperioodide iseloomulike tunnuste avaldumisvormidest mööbliesemetel
2. tunneb ajalooliste mööbliesemete väärtuskriteeriume ning nende säilitamise ja taastamise põhimõtteid
3. mõistab restauraatori kutse eetikat ning sellest tulenevaid ülesandeid ja vastutust suhtlemisel klientidega
4. oskab üles joonistada ja joonestada mööblidetaile ja nende elemente natuurist
5. mõistab restaureerimistööde dokumenteerimise põhimõtteid ja erinevate esitustehnikate rakendamisvõimalusi
selleks

2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused - 6 EKAP
Õpilane:
1.
mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis
2.
mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist
3.
mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas
4.
mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
5.
käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
3. Puidu lõiketöötlemine - 20 EKAP
Õpilane:
1. omab teadmisi puidu ehitusest, omadustest ning mööbli puitdetailide valmistamisel kasutatavatest puiduliikidest
2. tunneb puidu niiskuse, rikete ja -kahjustuste olemust ning mõju materjali kvaliteedile ja mööbli konstruktsioonile
3. kavandab tööprotsessi, valib sobilikud materjalid ja töövahendid puitmaterjalide lõiketöötlemiseks
4. saeb, hööveldab, peiteldab, puurib, freesib, treib ja lihvib valitud puitmaterjali kasutades asjakohaseid
töövahendeid
5. tunneb töökoha ratsionaalse, ohutu ja keskkonnasäästliku korraldamise põhimõtteid ja järgib neid erinevate
tööoperatsioonide sooritamisel
6. analüüsib koos juhendajaga enda tegevust puitmaterjali lõiketöötlemisel ja lihvimisel
4. Puitmööbli restaureerimine - 35 EKAP
Õpilane:
1.
määrab vaatluse teel kindlaks restaureeritava eseme stiiliperioodi, selle kahjustuste hulga ja tüübi
2.
kavandab tööprotsessi lähtudes mööblieseme taastamisvõimalustest ja kliendi soovist
3.
korraldab nõuetekohase töökoha, valib asjakohased materjalid ja töövahendid
4.
osandab restaureeritava mööblieseme ning taastab selle puuduolevad või purunenud osad lähtudes heast
restaureerimistavast kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid
5.
taastab restaureeritava mööblieseme viimistluse järgides restaureerimiskava ning töötervishoiu-, tööohutuse- ja
keskkonnaohutusnõudeid
6.
komplekteerib restaureeritud mööblieseme tervikuks lähtudes eelnevalt koostatud eskiisile
5. Materjalide juurdelõikus ja õmblemine - 5 EKAP
Õpilane:
1.
kavandab tööülesandest lähtuvalt tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid polsterdatud detailide
valmistamiseks.
2.
koostab mööbli alus- ja pealistusmaterjalidele detailide lõiked arvestades materjalide säästlikku kasutamise
põhimõtteid;
3.
lõikab välja vajalikud detailid järgides lõikejoont ning kasutades asjakohaseid töövahendeid ja –võtteid;
4.
õmbleb mööblikatte rakendades ajakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid (sh käsitsiõmblus)
5.
järgib töötamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid
6.
analüüsib koos juhendajaga enda tegevust mööbli alus- ja pealistusmaterjalide töötlemisel
6. Mööbli polstri restaureerimine - 30 EKAP
Õpilane:
1.
annab vaatluse teel hinnangu restaureeritavale eseme polstrile, määratledes selle stiiliperioodi, kasutatud
materjalid, kahjustuste hulga ja tüübi
2.
kavandab tööprotsessi ja koostab restaureerimiskava, lähtudes eseme taastamisviisist ja kliendi soovist
3.
eemaldab polstri mööblieset vigastamata ning taastab polsterduse asjakohasel viisil, arvestades eseme esialgset
konstruktsiooni ja stiili
4.
valmistab pealiskatte ja kinnitab selle kasutades asjakohaseid töövahendeid ja –võtteid
5.
dokumenteerib tehtud tööd etteantud nõuete kohaselt, kasutades infotehnoloogiavahendeid
6.
analüüsib koos juhendajaga enda tegevust mööbli polstri parandamisel ja asendamisel
Valikõpingute moodulid (nimetus ja maht): 18 EKAP
Valikõpingu moodul avatakse juhul, kui kursuse õppijatest vähemalt 50% on selle valinud ja rühma suurus on vähemalt 8
õpilast. Selgete eelistuste puudumisel valitakse kõige enam soovijaid kogunud valikmoodulid. Valitud moodulid loetakse
kohustuslikuks kõigile õppegrupis õppijatele.
Kutseoskusi toetava ja laiendava moodulitena on lisatud
7. Spoonimine ja viimistlus, 7 EKAP

8. Intarsia koostamine, 5 EKAP
9. Puidulõige, 6 EKAP
10. Mööbli- ja puittoodete kavandamine, 3 EKAP
11. 3D modelleerimine, 3EKAP
Spetsialiseerumised (moodulite nimetus ja maht)
Käesolevas õppekavas puuduvad spetsialiseerumise moodulid.
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi: Andres Meisterson
ametikoht: Tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja
telefon: +372 502 1220; 452 0677
e-post: andres.meisterson@ametikool.ee
Märkused:
Kutsestandardi kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel on esitatud Lisa 1
Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav veebilehelt www.ametikool.ee

LISA 1
Seosed kutsestandardi „Mööblirestauraator, tase 4“ kompetentside ja eriala õppekava põhiõpingute moodulite vahel.
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