
 
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS 

Kinnitatud direktori …………………………………. 

RKT: Mööbli tasapindade kaunistamine intarsia tehnikas 
 (õppekava nimetus) 

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

Õppekava maht  40 tundi 

Õppekavavormid Kontaktõpe Praktika Iseseisev töö 

 4 tundi auditoorset 
tööd ning 36 tundi 
praktilist tööd 

  

Õppekava koostamise alus  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tisleri õppekava.  Valikmoodul intarsia 
ja puidulõige. 
 

Sihtgrupp 1. Aegunud oskustega täiskasvanud inimene, kes soovib 
puiduettevõttes töötamiseks täiendada enda erialaseid 
teadmisi ja omandada praktilisi töövõtteid.  

2. Tööealised isikud, kes soovivad omandada lisateadmisi ja -
oskusi mööbli tasapindade kaunistamise tehnikatest. 

3. Käsitöölisest väikeettevõtjad, kes soovivad oma erialaseid 
oskuseid laiendada. 

Kursus annab osalejatele algteadmised ja praktilised oskused 
mööblidetailide, lauaplaatide, uksekilpide jne. dekoreerimisest. 
 
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, 
rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame 
võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul. 
Grupi suurus: 9 inimest 
 
 Eesmärk 

Koolituse läbinu omandab ülevaatlikud teadmised puidulõike erinevatest meetoditest ja oskused 
valmistada, parandada ja viimistleda lihtsamaid puidulõikeid. 

Nõuded õpingute alustamiseks 
Eesti keele valdamine suhtlustasandil, huvi valdkonna vastu. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise 
õiendiga kui ta:  
1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid  
2. sooritanud läveni tasemel praktilised ülesanded 
 
 Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Praktilised ülesanded. 
Valmistab tooteid (piltmosaiik) kasutades 
erinevaid spooniliike. 
 

Praktilised tööd on sooritatud lävendi tasemel 
ning õppija tunneb/ järgib tööde teostamise 
tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid 
töövõtteid, -vahendite kasutamisoskust. 
 

Mitteeristav hindamine (A, arvestatud) 
 

 



Õppekava struktuur       
Teooria 4 tundi 
Intarsia ajaloo tutvustus 
Intarsia tehnika, vajaminevad töövahendid, näidised 
Spooni erinevad liigid 
Praktiline töö 36 tundi 
Õige lõikeriista valimine, töövõtete õppimine, spooni paigutamise, sobitavuse valimine 
Intarsia valmistamine, joonised, lõigete kandmine toorikule 
Liimimine, lihvimine, viimistlus (lakkimine, vahatamine, õlitamine, erinevad võimalused) 
 

Õpiväljundid (max 6) 
Koolituse läbinu: 

 valib eseme kavandi  teostamiseks vajaliku materjali ja tehnoloogia; 

 valmistab ette töökoha ja ning töövahendeid; 

 planeerib tööde järjekorra ja vajaliku materjalikulu, arvestades toodete hulgaga; 

 järgib säästlikku materjalikasutust ning viimistleb tööd nõuetekohaselt. 
 
 Iseseisev töö 
Puudub. 

Õppemeetodid 
Loeng, arutelu, praktiline töö. 

Õpikeskkond 
Õppebaas on varustatud kõigi eriala omandamiseks vajalike tööriistadega, väike-mehhanismidega ja 
materjalidega. Põhirõhk õpetamisel on pandud õpilase individuaalsele juhendamisele praktilise töö 
käigus kutseõpetaja poolt.  

Õppematerjalid 
Praktilise õppe käigus kasutatakse samu materjale, mida kasutatakse kaasaegsel ehitusel puidutööde 
teostamiseks. Teoreetilise õppe käigus kasutatakse õppematerjali näitlikustamiseks esitlustehnikat. 
Kursuslastele jäävad kursuse lõppedes paljundatud õppematerjalide komplektid. 
 
 Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument 

1. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos 
akadeemilise õiendiga kui :  

 isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati 
õpiväljundite saavutatust. 

2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos 
akadeemilise õiendiga kui : 

 isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei 
hinnatud õpiväljundite saavutatust 

Koolitaja(d) ja kvalifikatsioon 
Urmas Ailt, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidutöökoja juhataja ja puidueriala kutseõpetaja. 
Läbitud Tallinna Tehnikaülikoolis puidutöötlemise valdkonna kutseõpetajate täiendkoolitus ja Tallinna 
Pedagoogikaülikoolis kutseõpetaja diplomiõpe. 
 
 Õppekava kontaktisik 

ees- ja perenimi: Gerli Ollino 

ametikoht: Koolitusjuht 

telefon: 445 1968; 501 4291 

e-post: gerli.ollino@hariduskeskus.ee 

 
 


