ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:

Tallinna Kopli Ametikool

Õppekava nimetus:

Puitesemete restaureerimise algkursus

Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit)
eesti

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.
Sihtrühm:
Erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega
elanikkond vanuses 50+, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja –oskuseid puitmööbli
taastamisest
Õppe alustamise nõuded:
Eesti keele valdamine tasemel, mis on vajalik eriala omandamiseks
Õppegrupi optimaalne suurus on 12 inimest.
Õpiväljundid.
Koolituse läbinud õpilane:
•
•
•
•
•
•

planeerib etteantud eseme või kavandi põhjal töö käigu koos täiendavate lisadega
(mõõdistused, joonised);
planeerib tööde järjekorra ja tööülesande täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde
mahtu, toodete hulka ja tellija vajadusi;
valib välja sobivad töövahendid ja seadmed, kasutades vajadusel spetsialisti abi;
kontrollib tööriistade ja seadmete korrasolekut, järgib seadmete, töövahendite ja riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
seab valmistusprotsessist lähtudes sisse ohutu ja käepärase töökoha ning hoiab selle
korras;
teeb puuesemete lihtsamaid parandustöid (nt korkimine, lappimine, jätkamine,
liimimine) kasutades sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.
„Puukäsitööline“ tase 4 kompetentsid B 2.1 Puidust käsitööesemete valmistamine.
Põhjendus.
Aluseks on Tallinna Kopli Ametikooli disaini ja käsitöö õppekavarühma
Puukäsitöö õppekava, kinnitatud direktori käskkirjaga 09.05.2016 nr 1-5/56, 17-030320144.1/5k standard, Puukäsitööline, tase 4 kutsestandard..

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)

8

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

72

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.
Õppe sisu:
Teoreetilise õppe teemad – 8 h
1) Esemete seisukorra uurimine ja hindamine. 1 h
2) Puiteseme säilitamise ja taastamise võimalused, tehnoloogiad ja kasutatavad töövahendid. 2 h
3) Puitesemete parandustööde põhitõed ja –võtted. 3 h
4) Töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõuded. 2 h
Praktilise õppe teemad – 72 h
1) Puiteseme kahjustuste määramine. 2 h
2) Eseme osandamine, parandamine ja pinna puhastamine. 40 h
3) Puitosade käsitsi viimistlemine. 30 h
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus viiakse läbi Tallinna Kopli Ametikooli spetsiaalselt puukäsitööliste koolitamiseks
sisustatud praktiliste tööde õppetöökojas. Õppetöökoda on varustatud kõigi eriala
omandamiseks vajalike tarvikute, masinate, ainete ja abivahenditega. Kursuslased kasutavad
praktilises õppes kaasaegseid tarvikuid, masinaid ja vahendeid. Teoreetilise õppe läbiviimiseks
on olemas esitlustehnikaga varustatud õppeklass.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid..
Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
• omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
• läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70%
ulatuses;
• sooritatud 2 praktilist tööd positiivsele tulemusele.
Hindamiskriteeriumid:
Eseme taastamisel on järgitud tööülesannet ja tööde tehnoloogiat.
Töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.
Praktilised tööd hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud, mittearvestatud).
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

5. Koolitaja andmed
Koolitaja andmed.
Taavi Joonas, Tallinna Kopli Ametikooli kutseõpetaja. taavi.joonas@tkak.ee
Kõrgharidus. 2009. aastal lõpetanud Tallinna Ehituskooli mööblirestauraatori erialal. 2014.
aastal lõpetanud Tallina Ülikooli kutsepedagoogika erialal. Osalenud erinevates
restaureerimisprojektides ning töötanud ArtBrothers OÜ-s, lisaks poiste tööõpetuse õpetajana,
kutseõpetajana ja õppemeistrina. Alates aastast 2016 töötab Tallinna Kopli Ametikoolis
Puukäsitöö eriala kutseõpetajana.

Õppekava koostaja:
Taavi Joonas, Tallinna Kopli Ametikooli kutseõpetaja taavi.joonas@tkak.ee
Eleri Cortina, Täiendusõppeosakonna juhataja, koolitus@tkak.ee

