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HINDAMISSTANDARD
PEHME MÖÖBLI VALMISTAJA, TASE 4 KUTSELE

1. ÜLDINE INFORMATSIOON
1.1. Pehme mööbli valmistaja, tase 4 hindamine on kutsealase kompetentsuse hindamine.
1.2. Kutsealast kompetentsust hindab erinevatest osapooltest koosnev kolmeliikmeline
hindamiskomisjon.
1.3. Hindamine viiakse läbi õppeasutuses või praktikaettevõttes, töömaailma eksam selleks
kutsekomisjoni otsusega määratud kohas.
2. KUTSEOSKUSTE HINDAMINE
2.1. Kutseõppeasutuse lõpetaja kutseoskuste hindamine viiakse läbi kahes etapis järgnevalt:
1) Hindamise esimene etapp viiakse läbi kutseõppeasutuses ja/või praktikaettevõttes, mille
käigus hindavad kutseõpetajad või kutseõpetajad koos praktikaettevõtte poolse juhendajaga
õpingute jooksul õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutatust vastavalt õppekava
vastavustabelis märgitud kutsestandardi kompetentside hindamiskriteeriumitele.
Kool esitab kutsekomisjonile tõendi taotleja hindamise esimese etapi positiivse tulemuse
kohta, mis on aluseks taotleja teise hindamisetappi pääsemiseks.
2) Hindamise teine etapp viiakse läbi õppeasutuses, mille käigus hindab erinevatest osapooltest
koosnev kolmeliikmeline hindamiskomisjon taotleja poolt elektroonselt esitatud õpimappi ning
vajadusel toimub vestlus taotlejaga.
Töömaailma eksamil etapiviisilist hindamist ei toimu.
2.2. Hindamismeetodid.
Taotleja kutseoskuste hindamisel kasutatakse järgnevaid hindamismeetodeid:
1) Õpimapp ja selle esitlus, mille abil hinnatakse pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutse või
osakutsete Taotleja kutseoskusi, töövõtete valdamist, oma tegevuste dokumenteerimise oskust.
2)
Töövõtete demonstratsiooniga hinnatakse pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutse või
osakutsete taotleja praktilisi oskusi sh töövahendite ja materjalide kasutamise osskust ja töövõtete
valdamist.
3)
Vestlus, kus hinnatakse Taotleja erialase terminoloogia tundmist, materjalide ning
töövahendite tundmist, arusaamist erinevate tööosade omavahelisest seosest ning meeskonnatöö
olulisusest.
2.3. Kutse saamiseks hinnatavad kompetentsid.
2.3.1.
Kutse saamiseks tuleb tõendada kõigi kutsestandardi osas B.2 esitatud
kompetentside saavutatust. Hinnatavad kompetentsid on järgmised:
1) Karkassi koostamise ja kvaliteedi kontroll
2) Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine
3) Pehmendus-ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)
4) Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine

5) Mööblikatetele (kedrid, lukud, tepingud jm) õmblemine
6) Mööblikatete detailide ühendamine (õmblus, kedrid, tepingud)
7) Mööblikatete ühendamise kvaliteedi kontroll
8) Karkassi polsterdamine
9) Toote või toote osade monteerimine ja pakkimine sh kvaliteedi kontroll enne pakendamist
10) Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutset läbiv kompetents
2.3.2. Eelnevas loetelus toodud kompetentse hinnatakse koolilõpetaja puhul õppetöö käigus.
2.3.3. Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutse sisaldab osakutseid:
1) Pehme mööbli karkassi koostaja, tase 3, mille saamiseks tuleb tõendada punktis 2.3.1
esitatud kompetentsi 1;
2) Pehme mööbli alus-ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4, mille saamiseks
tuleb tõendada punktis 2.3.1 esitatud kompetentse 2, 4 ja 5;
3) Pehme mööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4, mille saamiseks tuleb tõendada
punktis 2.3.1 esitatud kompetentse 3, 6 ja 7.
2.4. Kompetentside hindamiskriteeriumid
2.4.1 Kutse taotleja kompetentsuse hindamine toimub kutsestandardi tegevusnäitajate
alusel koostatud hindamiskriteeriumite järgi kasutades asjakohaseid hindamismeetodeid.
2.4.2 Hindamiskriteeriumid peavad olema kutse taotlejale enne hindamist teada ja need ei
muutu hindamise käigus.
2.4.3 Hindamiskriteeriumid määratlevad, milliseid tegevusnäitajate aspekte hindamisel
vaadeldakse ja need on koostatud lävendi tasemel - see on tase, millele vastamise või mille
ületamise korral loetakse tulemus piisavaks ning millest madalamal tasemel tulemust
ebapiisavaks.
2.4.4 Kutse taotleja omandatud kompetentsuse hindamiseks kasutatakse erinevaid
hindamismeetodeid ja hindamisülesandeid, mis üheskoos annavad piisavalt tõendeid
taotleja omandatud teadmiste, oskuste ja hoiakute taseme ja ulatuse kohta.
2.4.5 kompetentside hindamiskriteeriumid on esitatud alljärgnevas tabelis.
Kohustuslikud kompetentsid
1. KARKASSI KOOSTAMINE
Tegevusnäitajad
Detailide
komplekteerimine
erinevatest
materjalidest
karkassi monteerimine

Hinnatakse vastavalt taotletavale kutsele või
osakutsele kasutades punktis 2.2 toodud
meetodeid

Hindamiskriteeriumid
Komplekteerib
detailid
erinevatest
materjalidest järgides toote joonist või näidist
Monteerib karkassi arvestades detailide
monteerimise järjekorda
teadmised:
Karkassi materjalid, tüübi ja erinevad
koostisosad, nende eesmärgid ja tüübid
2. PEHMENDUS- JA ALUSMATERJALIDE LÕIKAMINE
Tegevusnäitajad
Hindamiskriteeriumid
Lõikekaardi koostamine ja märgistamine ning Koostab lõikekaardi (sabloonide paigutamine
pehmendus- ja alusmaterjalide käsilõikus ning lõigatavale materjalile) ja märgistab materjalid
arvestades
kokkuhoidlikku
kasutamist.
Paigutab
töölauale
pehmendus-ja
alusmaterjalid arvestades tellitud toote kogust
ja etteantud juhist.
Detailide lõikamine
Lõikab detailid järgides lõikejoont ja
kasutades asjakohaseid töövõtteid
Lõigatud detailide komplekteerimine liimijale Komplekteerib lõigatud detailid liimijale
vastavalt toote osadele

teadmised:

Toodet ja toote osade tüübid ja nimetuse
pindade pehmendus- ja alusmaterjalide
omadused ja kvaliteediklassid, lõikeriistade
kasutamine-ja hoolduspõhimõtted
3. PEHMENDUS- JA ALUSMATRJALIDE PEALISTAMINE (LIIMIMINE)
Tegevusnäitajad
Hindamiskriteeriumid
Karkassi
komplekteerimine
vajalike Komplekteerib karkassi vajalike detailidega
detailidega
järgides etteandud tehnoloogilisi juhendeid
Detailide liimimine vastavalt tehnoloogijale Liimib
detailid
vastavalt
tehnoloogia
kaartidele
kaartidele järgides pehmendusmaterjalide
järjekorda, optimaalset liimi kogust ja ohutuid
töövõtteid
teadmised:
Pehmendus-ja alusmaterjalid, nende tüübid ja
omadused, liimi tüübid ja omadused,
liimipüstoli kasutamise-ja hoolduspõhimõtted
4. PEALISTUSMATERJALIDE (KANGAS VÕI NAHK) LÕIKAMINE
Tegevusnäitajad
Hindamiskriteeriumid
Kanga töölauale ladustamine
Ladustab kangad töölauale arvestdes kanga
kvaliteeti, koe suunda, tellitud toote kogust ja
etteantud juhist
Lõikekaardi koostamine kangale või nahale ja Koostab lõikekaardi kangale ja märgistab
märgistamine
materjali
arvestades
kokkuhoidlikku
kasutamist, märgib nahale või kangale
defektsed kohad ja paigutan sablooni vastavalt
naha või riide kvaliteedile ja struktuurile
Detailide lõikamine
Lõikab detailide järgiddes lõikejoont ja
kasutades asjakohaseid töövõtteid
Lõigatud
detailide
komplekteerimine Komplekteerib lõigatud detailid õmblejale
õmblejale
vastavalt toote osadele
teadmised:
Tekstiili-ja abimatrjalide omadused,
Nahkade opmadused ja eripärad (venivus,
struktuur, defektid jne.)
Lõikeriistade
kasutamineja
hoolduspõhimõtted
Mapp, esitlus ja vestlus
Hindamismeetodi
5. MÖÖBLIKATETE (KEEDRID, LUKUD, TEPINGUD) ÕMBLEMINE
Tegevusnäitajad
Hindamiskriteeriumid
Mööblikatte
komplekteerimine
vajalike Komplekteerib mööblikatte osa vajalike
detailidega
detailidega,
järgides
etteantud
tehnoloogiakaarti
Õmblusmasina
ettevalmistamine
ja Valmistab õmblusmasina ette ja seadistab
seadistamine
arvestades
kasutatavaidmaterjale,
tehnoloogiakaarti ja õmblimise tehnikaid
Mööblikatte õmblemine, kasutades erinevaid Õmbleb mööblikatte kasutades erinevaid
tehnikaid
tehnikaid,
jälgides
tehnoloogiakaarti/
õmblusjooniseid
teadmised:
Õmblusmasinal õmmeldavad tehnoloogiad,
käsitisi õmblemise alused, õmblusmasinate
tüübid ning kasutamise-ja hoolduspõhimõtted
6. KARKASSI POLSTERDAMINE
Tegevusnäitajad

Hindamiskriteeriumid

Liimitud karkassi polsterdamine

Polsterdab liimitud karkassi arvestades tööde
järjekorda, karkassi- ja pealistusmatrjalide
eripära, kasutades optimaalseid töövõtteid
Seljaja
istmepadjade
toppimine Topib selja-ja istmepadjad lukustatvasse
lukustatavasse kattesse
kattesse
arvestades
pealistus-ja
pehmendusmaterjalide eripära ning vajadusel
kasutab ettenähtud abivahendeid ja töövõtteid
Nööpide ja pilastrite paigaldamine
Paigaldab nööbid ja pilastrid arvestades
pealistus-ja pehmendusmaterjalide eripäras
teadmised:
Valmistootele esitatud kvaliteedinõuded,
polsterdamisel kasutatavad abimaterjalid
(põhjakangad, liim, kinnitusvahendid jm),
polsterdamisel kasutatavad seadmed, ja nende
tööpõhimõtted
7. TOOTE VÕI TOOTE OSADE MONTEERIMINE JA PAKKIMINE
Tegevusnäitajad
Hindamiskriteeriumid
Kinnituskonksude,
stopperite
ja Paigaldab kinnituskonkusud stopperid ka
mehhanismide paigaldamine
mehhanismid vastavalt tehnoloogiakaardile
Valmis toote osade paigaldamine või Paigaldab või monteerib osad tootele,
monteerimine
komplekteerib
toote
vastavalt
tehnoloogiakaardile
Valmistoote kvaliteedi kontroll
Toote kvaliteedi lõppkontroll
Toote või toote osade pakkimine
Pakib tooted või toote osad vastavalt
tehnoloogiakaardile ja arvestades erinevaid
toote pealistusmaterjale ning pakkematerjali
eripära
teadmised:
Erinevad
karkassimehanismid,
nende
eesmärgid ja tüübid, erinevad pakkematerjalid
ja kinnitusvahendid
Hinnatakse
integreeritult
kõigi
teiste
Kutset läbiv kompetents
kompetentside hindamise käigus
1. Jälgib tööprotsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist, asjakohaseid
juhiseid ja protseduure. Loeb töö-ja pakkejooniseid. Jälgib ja hoiab kvaliteeti ning tootlikkust.
2. Järgib töökeskkonna ja –ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid
töövõtteid.
3. Kasutab oma tööpinda eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras. Kasutab materjale ja
tööriistu heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
4. Saab aru organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest ning
osaleb meeskonnatöös.
5. Kasutab oma töös arvutit baasmoodulis „Arvuti põhitõed“ kirjeldatud tasemel.
3.HINDAMISE KORRALDUS
3.1. Õpimapp peab vastama järgmistele tingimustele:
1) õpimapp on loogilise ülesehitusega ja sisaldab ülevaadet taotleja poolt õpingute
käigus teostatud töödest sh materjalinäidiseid ning kirjeldusi.
2)
õpimapp on vormistatud elektrooniliselt ja korrektses
kirjakeeles;
3)
õpimapi formaadi valib
taotleja;
Taotleja esitab õpimapi hindamiskomisjonile tutvumiseks vähemalt 10 kalendripäeva
enne kutseeksami toimumist, laadides õpimapi üles pilverakendusse või vastavasse
keskkonda ning tagab hindamiskomisjonile ligipääsu.

3.2. Töövõtete demonstratsioon toimub
kutsekomisjoni otsusega määratud kohas
(kutseõppeasutus või praktikaettevõte). Kooli lõpetaja praktiliste oskuste hindamine
viiakse läbi õppeaja jooksul..
3.3. Vestlus viiakse läbi õpimapi esitluse või töövõtete demonstratsiooni käigus.
Taotleja annab sooritatud praktilise töö, sh oma teadmiste ja arusaamade kohta. Selgitab
materjalivalikuid ning töövõtteid. Koolilõpetaja puhul kasutatakse seda
hindamismeetodit vajadusel.
3.4. Hindamise protseduur:
1) Taotleja esitab eksamile tulles kehtiva isikut tõendava dokumendi (pass või
ID- kaart), (ei kohaldu koolilõpetajale).
2) Hindamise keel on eesti keel.
3) Hindamise ajal ei ole lubatud eksamiruumis viibida ilma hindamiskomisjoni
esimehe loata kõrvalistel isikutel.
4) Eksami ajal on eksamiruumis keelatud:
a. Teisi taotlejaid või komisjoni liikmeid häiriv käitumine;
b. Kõrvalise abi kasutamine;
c. Elektrooniliste seadmete, sh mobiiltelefoni kasutamine on lubatud ainult
hindamiskomisjoni esimehe loal eksamiga seonduvate küsimuste
lahendamiseks.
4. JUHISED JA VORMID HINDAJALE
4.1 Enne hindamist tutvuge:
1) Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutsestandardiga;
2) Kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega;
3) Pehme mööbli valmistaja, tase 4 hindamisstandardiga;
4) Kutse andmise korraga;
5) Hindamise üldise informatsiooniga;
6) Hindamiskriteeriumidega;
7) Hindamismeetoditega;
8) Hindamisülesannetega;
9) Hindamise korraldusega;
10) Hindamisel kasutatavate vormidega.
4.2 Hindamise ajal:
1) Jälgige iga taotlejat hindamisprotsessis personaalselt;
2) Hinnake iga taotlejat iga hindmiskriteeriumi järgi;
3) Esitage taotlejale vajadusel küsimusi hindamiskriteeriumide täitmise osas;
4) Vormistage taotleja hindamistulemus iga hindamiskriteeriumi kohta.
4.3 Hindamise järel:
1) Andke taotlejale konstruktiivset tagasisidet;
2) Vormistage taotleja hindamistulemus;
3) Edastage kutsekomisjonile oma ettepanek taotlejale kutse andmise või mitteandmise
kohta.
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4.4 Kutse taotleja koondhinnagu vorm
Pehme mööbli valmistaja, tase 4
Kutse taotleja nimi:
Kutse taotleja isikukood:
Eksami toimumise aeg ja koht:
Kompetents

Hindaja 1 Hindaja 2 Hindaja 3 Koondhinnang
hinnang
hinnang
hinnang
osakutse
või
täiskutse

1. Karkassi koostamine
2.
pehmendus-ja
alusmaterjalide lõikamine
3.
pehmendu-ja
alusmaterjalide
pealistamine (liimimine)
4.
pealistusmaterjalie
(langa või naha) lõikamine
5. mööblikatete (kedrid,
lukud, tepingud jm)
6. karkassi polsterdamine
7. toote või toodete osade
monteerimine
ja
pakkimine
Kohustuslikud kompetentsid vastavad/ei vasta nõutavle tasemele
Hindamiskomisjoni ettepanek:
- Anda kutse taotlejale pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutse/ pehme mööbli karkassi koostaja,
tase 3 osakutse/ pehme mööbli alus-ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4 osakutse/
pehmemööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4 osakutse
-

Mitte anda kutse taotlejale pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutset/ pehme mööbli karkassi
koostaja, tase 3 osakutset/ pehme mööbli alus-ja pealistusmaterjalide lõikaja ja õmbleja, tase 4
osakutset/ pehmemööbli karkassi polsterdaja ja pealistaja, tase 4 osakutset, sest:

Hindamiskomisjoni esimees:
Hindamiskomisjoni liikmed:

3.5 Hindamise protokoll
„Pehme mööbli valmistaja, tase 4“ kutse ja osakutsete hindamise protokolli vorm:
Reg.nr Taotleja ees-ja Isikukood Hindamise aeg ja Ettepanek
Märkused
perekonnanimi
koht
kutsekomisjonile

Hindamiskomisjoni esimees:

Hindamiskomisjoni liikmed:

