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Õppekavarühm Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine

Õppekava 
nimetus

Sisekujundaja assistent tekstiilialal

Interior decorator’s assistent in textile field 

 

Õppekava 
kood EHISes

188918

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5

X

Õppekava 
maht (EKAP):

180.0

Õppekava 
koostamise 
alus:

Kutseõppeasutuse seadus vastu võetud 12.06.2013; Vabariigi Valitsuse 
26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“ tööandja toetuskirjad: 
Teaspon AS; Bauhof Group AS; Põrandakeskus + Sisustus OÜ;

Õppekava 
õpiväljundid:

• väärtustab valitud kutset ja eriala, on kursis selle arengusuundadega ning 
teadlik edasiõppimise võimalustest ja tööturu suundumustest;
• planeerib oma tööprotsessi eesmärgipäraselt, töötab meeskonnaliikmena 
ruumikujunduslike projektide teostamisel;
• mõtleb loovalt, arendab sisekujunduslike ideid ja -tooteid tulenevalt 
sihtrühmast ning valmistab sisustustooteid tuginedes ettevõtlusprintsiipidele;
• valmistab ette töökoha lähtuvalt sisustustoodete valmistamise eripärast ning 
töötab efektiivselt, kasutades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
• töötleb erinevaid sisustus- ja tekstiilmaterjale vastavalt omadustele ja 
tehnoloogiale, kasutab materjale sihipäraselt ja säästlikult;
• kavandab ja valmistab sisustustekstiiltooteid ja -elemente lähtudes 
tellimusest, järgides tähtaega, ajakava ja kvaliteedinõudeid;
• kasutab tööga seonduvalt infotehnoloogilisi vahendeid ning erialast sõnavara 
ka võõrkeeles;
• on avatud koostööle, osaleb ja vajadusel juhib meeskonnatööd, juhendab oma 
pädevuse piires töötajaid, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning 
käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
• fotografeerib, vormistab kujundusprojekte kasutades erinevaid 
arvutiprogramme, järgides kujunduskvaliteedi ja autoriõiguse nõudeid
• omab valmisolekut klienditeeninduse ja teenuse pakkumisega seonduvate 
ülesannete täitmiseks rakendades sobivat keelekasutust, hoiakuid ja 
lugupidavat kultuurilist suhtlemist sh võõrkeeltes
• mõistab loetud tekste ja jooniseid ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja 
arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
• suhtleb võõrkeeltes iseseisva keelekasutajana
• kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks;
• omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku 
arengu põhimõtteid; 
• mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas 



kehtivatest väärtustest;
• kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja 
isiksuse arendamiseks.

Õppekava rakendamine
statsionaarne õpe - koolipõhine õpe

Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda isik, kes on omandanud põhihariduse. Kutsekeskharidusõppes võivad 
õpinguid alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele 
vastavad kompetentsid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt 
lävendi tasemel.

Õpingute läbimisel omandatav(ad)

kvalifikatsioon
(id):

osakutse(d): puuduvad

Õppekava struktuur
Põhiõpingud 123 EKAP (sh praktika 20EKAP)
Üldõpingud 30 EKAP
Valikõpingud 27 EKAP 
Valikõpingute valimine:
Õpilasel on õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste 
õppekavadest Tallinna Tööstushariduskeskuse õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

Spetsialiseerumised
puuduvad

Õppekava 
kontaktisik

Kaja Kuiv - Tekstiili- ja kaubandusevaldkonna juhtõpetaja Telefon: 6542115 e- 
aadress: kaja@tthk.ee

Märkused:


