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 VANA-VIGALA TEHNIKA- ja TEENINDUSKOOLI ÕPPEKAVA 

Õppekavarühm  Käsitöö  Õppekava nimetus  Puukäsitööline    Woodworker 
  Õppekava kood EHISes  194091 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 
 EKR 2  EKR 3 EKR 4 Kutsekesk haridus 

 EKR 4  EKR 5  EKR 4  EKR 5 
 X      

Õppekava maht (EKAP): 60 EKAP 
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Puukäsitööline, tase 3 (03.03.2014 Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu otsus nr 15) Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“ Õppekava õpiväljundid:  Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks puukäsitöölise erialal ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Õpilane:  

 töötab peamiselt iseseisvalt ja täidab põhilisi tööülesandeid, mis on stabiilsed või vähesel määral muutuvad; keerukamate tööülesannete juures võib vajada juhendamist; 
 suudab töötada meeskonnas järgides suhtlemise häid tavasid; 
 teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi puidust  
 käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates (vestmise, tahumise, saagimise, lõhestamise, puurimise, punnimise ja tappimise teel) eseme või detaili tööjoonise järgi, oskab korrastada olemasolevaid esemeid;  
 viimistleb puidust käsitööesemeid kasutades kirjamise-, põimimise- ja põletamise tehnikaid;  
 on valmis oma oskuste piires osutama teenuseid all hankke korras; 
 saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul, täidab võetud kohustusi ja vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest ja arendab oma tööalaseid oskusi;  
 töötab seadmetel turvaliselt ja ergonoomiliselt; käsitseb ja hooldab töös kasutatavaid seadmeid ja tööriistu turvaliselt, lähtudes nende kasutus- ja hooldusjuhistest; 
 järgib töö turvalisuse ja keskkonnahoiu reegleid - hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ja võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, vajadusel annab või kutsub õnnetusjuhtumi korral esmaabi; 
 hoiab korras oma töökoha, järgib käsitöömeistri kutse-eetika põhimõtteid ja väärtusi; 
 näitab üles vajalikul määral vastupidavust ja käelisi oskusi; 
 teab ja tunneb eriala oskussõnavara ning oskab seda kasutada ja rakendada; 
 kasutab arvutit info otsimiseks ja dokumentide vormistamiseks. 

Õppekava rakendamine   Statsionaarne koolipõhine õppevorm 
Nõuded õpingute alustamiseks   Õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu 



 

2 
 

Nõuded õpingute lõpetamiseks   Õpingud kolmanda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud   kvalifikatsioonile või   osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. 
Õpingute läbimisel omandatav(ad)  
Kvalifikatsioon: Puukäsitööline, tase 3 kompetentsid  
osakutse:  Puitesemete ja –detailide valmistamine, tase 3 

 
Õppekava struktuur: Õppekavaga määratud õppe maht on 60 EKAP, mis jaguneb:   Põhiõpingute moodulid: 48 EKAP, sealhulgas praktika 18 EKAP  1. Sissejuhatus kutseõpingutesse                               2 EKAP 2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused         3 EKAP 3. Puutööalane tööriista- ja tehnoloogiaõpetus       5 EKAP 4. Tööprotsessi planeerimine ja ettevalmistamine  5 EKAP 5. Puitesemate ja -detailide valmistamine                10 EKAP                          6. Puitesemete korrastamine                                       5 EKAP 7. Praktika                                                                        18 EKAP Valikõpingud 12 EKAP      Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 12 EKAP-i ulatuses ning õigus valida  valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest  kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras  

1. Treimistööd    6 EKAP 2. Intarsia ja puidulõike tehnikad  6 EKAP 3. Täispuidust traditsiooniliste mööbliesemete valmistamine  6 EKAP  Põhiõpingute moodulid 48 EKAP (nimetus, maht ja õpiväljundid):   1.Sissejuhatus kutseõpingutesse 2 EKAP  Õpiväljundid:  Õpilane:  1. omab ülevaadet puukäsitöölise kutsest, eriala õppekava ülesehitusest ning õppeja praktikakorraldusega seonduvast  2. omab ülevaadet puukäsitöö arengusuundadest, õpingute jätkamisest puukäsitöö erialal, kutsetaseme tõstmise ja tööjõuturul toimuva kohta  3. mõistab puukäsitöö iseloomu, eripära ja ergonoomiliste töövõtete kasutamise vajalikkust  4. mõistab käsitöömeistri kutse-eetika nõuete olemust ning rakendab neid oma         kutsealases töös järgides autorikaitse, tarbijakaitse ja keskkonnakaitse nõudeid   2.Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 3 EKAP Õpiväljundid:  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   
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3.Puutööalane tööriista- ja tehnoloogiaõpetus 5 EKAP  Õpiväljundid:  Õpilane:  1. tunneb enamlevinud ja traditsioonilisi puidutööriistu, -vahendeid ja –masinaid ning nendel töötamise ohutusnõudeid, kasutab erialast sõnavara ka võõrkeeles  2. töötab tööeesmärgist tulenevalt erinevatel puidutöömasinatel, kasutab töös puidutööriistu ja –vahendeid, vajadusel hooldab ja korrastab töös kasutatavaid vahendeid, töötamisel järgib ohutusnõudeid  3. mõistab  puutöös täpsusmõõtude märkimise vajadust ning kasutatavaid mõõte-, märkimis- ja kontrollimisvahendeid ning –viise  4. kontrollib ja hindab puutöös kasutatavate mõõte-, märkimis- ja kontrollimisvahendite täpsust, vajadusel korrastab enne töö alustamist riistad  5. järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning kasutab isiklikke kaitsevahendeid puidu töötlemisel käsitööriistade, masinate ja seadmetega    4.Tööprotsessi planeerimine ja ettevalmistamine-  5 EKAP Õpiväljundid: Õpilane: 
1. tunneb põhiliste puutöötehnikate terminoloogiat; põhitöövahendeid ja  põhilisi töövõtteid 
2. loeb kavandeid; kasutab joonistel olevat infot oma tegevuse kavandamisel; materjalikulu   arvestamisel ja materjali-de töötlemisel; 
3. planeerib (vajadusel juhendamisel) eseme või kavandi põhjal töö käigu ning valib materjalid ja tarvikud, arvestades materjalide kulu 
4. valmistab tööülesandest lähtuvalt ette materjalid ja tarvikud; järgib säästliku materjalikasutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid; 
5. valib (vajadusel juhendamisel) töövahendid ja seadmed, kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut, vajadusel teeb lihtsamat hooldust; 
6. seab valmistusprotsessist lähtudes sisse ohutu ja käepärase töökoha ning hoiab selle puhta ja korras.  5.Puitesemete ja –detailide  valmistamine    10 EKAP Õpiväljundid:  Õpilane: 1.  valib tööjoonise ja või näidise alusel sobivad materjalid ja töövahendid; 2.  planeerib oma tööde järjekorra lähtudes tööjoonisest, juhendist või näidisest; 3.  valmistab põhilistes puidutöö tehnikates eseme või detaili tööjoonise järgi; 4.  kasutab eseme viimistlemisel kirjamist, põimimist ja põletamist; 5.  korrastab oma töökoha pärast tööde lõppu arvestades töökoja kasutamise eeskirjaga.  6.Puitesemete korrastamine     5 EKAP Õpiväljundid:  Õpilane: 1. tunneb puitesemete korrastamisel kasutatavaid erialast sõnavara ning mõistab renoveerimise vajalikkust;  2. määrab ja hindab puitesemete seisukorda; 3. kasutab erinevaid puitesemete reoveerimise tehnikaid ning rakendab oma teadmisi praktilises töös; 4. korrastab erinevaid puitesemeid; 5. järgib töötervishoiu- keskkonnahoiu- ja tööohutusnõudeid.   
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7.Praktika    18 EKAP Õpiväljundid:  Õpilane: 1. planeerib oma praktika eesmärgid ja tööülesanded tulenevalt praktikajuhendist;  2. tutvub praktikakoha töökorraldusega ning läbib sissejuhatava ja tööohutusalase juhendamise;  3. töötab juhendamisel praktikakohas puidust käsitöö esemete valmistajana, järgib töötamisel praktikakohas väljakujunenud töörütmi ja kogenud töötaja nõuandeid; 4. töötab ennast ja keskkonda säästvalt, rakendab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid, kasutab asjakohaseid isikukaitsevahendeid; 5. arendab meeskonna liikmena suhtlemis- ja koostöövalmidust;  6. koostab iga tööpäeva lõpus aruande, kus analüüsib lühidalt, mida tegi ja mida sellest õppis;  
7. koostab praktika lõppedes koostab aruande ja esitleb koolis.  

  Spetsialiseerumised: Puuduvad 
Õppekava kontaktisik 

ees- ja perenimi:  Kalju Vedam 
ametikoht:  Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja 
telefon:  56941087 
e-post:  kalju@vigalattk.ee 

Märkused Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad: http://www.vigalattk.ee/erialad/kooskõlastamisel-olevad-õppekavad 
  



 

5 
 

Õppekava rakendusplaan  

    

Põhiõpingud Kokku EKAP 1.õppeaasta 
1)Sissejuhatus kutseõpingutesse   2 2 
2)Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused  3 3 
3) Puutööalane tööriista ja tehnoloogia õpetus 5 5 
4)Tööprotsessi planeerimine ja ettevalmistamine 5 5 
5)Puitesemete ja –detailide valmistamine                                     10 10 
6)Puitesemete korrastamine             5 5 
7)Praktika                          18 18 
Valikõpingud 12 12 
1)Treimistööd  6EKAP   
2)Intarsia ja puidulõike tehnikad   6EKAP   
3)Täispuidust traditsiooniliste mööbliesemete valmistamine  6EKAP   
Kokku 60 60 


