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1. Üldandmed
Õppeasutus:
Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):
Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Tallinna Kopli Ametikool
Maalritööde kursus
Kурсы маляров
Ehitus ja tsiviilrajatised
Eesti/vene

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on
optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.
Sihtrühm: Sihtrühm on erialase hariduseta inimesed, keskhariduseta täiskasvanud või
aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja
– oskusi maalri erialal suunitlusega asuda kursuse läbimise järel tööle ehitusettevõtetes.
Grupi suurus: Optimaalne grupi suurus 12 osalejat, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist
vastavalt võimetele.
Õppe alustamise nõuded: Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab
omandada õpitavat eriala.

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
Omandatakse maalrile vajalikud teadmised ja oskused, mis võimaldavad iseseisvalt töötada.
Kursuse läbija oskab ette valmistada aluspindasid, valida õigeid materjale, teostada erinevate
pindade värvimist ja katmist rullmaterjalidega (tapeediga) siseruumides.
Koolituse läbinu oskab:
1. planeerida tööaega, valida ja ette valmistada tööks vajalikud materjalid ja töövahendid
ning arvestada vajaliku materjalide kogusega;
2. aluspindu ette valmistada, pahteldada ja lihvida järgides materjali tööde tehnoloogiat;
3. pindu värvida ja lakkida järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde
tehnoloogiat;
4. seinapindu katta rullmaterjaliga (tapeediga) järgides materjali tootja etteantud juhiseid
ja tööde tehnoloogiat;
5. järgida töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha
korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid;
6. toime tulla tööülesannete täitmisega tavapärastes olukordades.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse.
Kutsestandard „Maaler, tase 4“ kompetentsid.
Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.
Õppekava on koostatud Tallinna Kopli Ametikooli ja koostööpartneritega koostöös tulenevalt
vajadustest koolitada madala või aegunud kvalifikatsiooniga inimesi. Ettevõtetesse jõuab
rohkelt koolitamata isikuid, kes vajavad vastavasisulist koolitust. Samuti on Eesti Töötukassa
tööjõuvajaduse baromeetritest tulenevalt tööjõu puudujääk maalrite ja üldehitajate järele.
Kursus annab ettevalmistuse ettevõttes töötamiseks maalrina.
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

80

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

80

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

12

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

68

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on õpiväljundite
saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui
need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.
Õppe sisu:
1. auditoorse töö teemad
1. Värviõpetuse ja kujunduse põhialused (1h)
2. Tasandustöödel kasutatavad tööriistad ja materjalid (1h)
3. Erinevate pindade ettevalmistamine tasandustöödeks (1h)
4. Tasandussegude valmistamine, tasanduse tehnoloogia (1h)
5. Erinevate aluspindade ettevalmistamine viimistlemiseks (1h)
6. Tasandussegud ja pahtlid, nende kasutamine (1h)
7. Erinevate värvide tüübid, nende omadused (1h)
8. Värvimistöödel kasutatavad töövahendid, nende valik ja hooldamine (1h)
9. Värvimise ja lakkimise tehnoloogia(1h)
10. Kipsplaatide viimistlemine (1h)
11. Varem värvitud pindade ettevalmistamine värvimiseks ja nende värvimine (1h)
12. Seinakatte rullmaterjalid, nende paigaldamise tehnoloogia (1h)
2. praktilise töö lühikirjeldus
1. Pindade tasandamine tasandussegudega (10h)
2. Aluspindade pahteldamine ja lihvimine (10h)
3. Aluspindade värvimine ja lakkimine (20h)
4. Seinapindade ettevalmistamine katmiseks rullmaterjalidega (20h)
Seinapindade katmine rullmaterjalidega (8h)
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursust viiakse läbi Tallinna Kopli Ametikooli maalri eriala koolitamiseks sisustatud
praktiliste tööde õppetöökojas. Õppetöökoda on varustatud kõigi eriala omandamiseks vajalike
tööriistade, mõõtevahendite ja materjalidega. Õppeprotsessis kasutatakse tänapäevaseid
tööriistu, materjale ja töövõtteid. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on õppetöökojas eraldi
esitlustehnikaga varustatud õppeklass.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt
70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.
Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
 Omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
 Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis vähemalt 70%;
 Sooritatud 3 praktilist tööd: aluspinna ettevalmistamine (tasandamine, pahteldamine);
ettevalmistatud aluspinna värvimine; rullmaterjali paigaldamine seinale (sise- ja
välisnurga pealistamine).
Õpiväljundite saavutamisel hinnatakse praktiliste tööde sooritamist ja testi sooritamist
positiivsele tulemustele.

5. Koolitaja andmed

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks
vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Tatjana Zamkovaja, tatjana.zamkovaja@tkak.ee
Vanemkutseõpetaja. Kõrgharidus. Lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli. Töökogemus
pedagoogina alates aastast 1977. Juhendanud täiskasvanute koolituses viimistluskursusi
alates 2005. aastast. Osalenud erialastel täiendkoolitustel ja rahvusvahelistel
konkurssidel.Mainori kõrgkooli sisedisaineri lektor 10 aastat.
Õppekava koostaja:
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/
Tatjana Zamkovaja, vanemkutseõpetaja, tatjana.zamkovaja@tkak.ee
Eleri Cortina, täiendõppeosakonna juhataja, koolitus@tkak.ee

