ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:

Tallinna Kopli Ametikool

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

Rullmaterjalide paigaldamine
Ehitus ja tsiviilrajatised
Eesti ja vene keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.
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.
Õppe alustamise nõuded:
Õppe alustamise nõudeks on tervislik seisund, mis võimaldab omandada õpitavat eriala.
Optimaalne grupi suurus 12 osalejat, mis võimaldab individuaalsemat lähenemist vastavalt
võimetele.
Õpiväljundid.
Kursuse läbinu:
1) omab ülevaadet rullmaterjalidest ja nende paigaldamisel kasutatavatest
abimaterjalidest ja töövahenditest;
2) kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid lähtudes etteantud
tööülesandest;
3) paigaldab seinale rullmaterjali järgides etteantud tööülesannet, tootja juhiseid,
kvaliteedinõudeid ja energiatõhusa ehitamise põhimõtteid, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid;
4) tuleb toime tööülesannete täitmisega tavapärastes olukordades.
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.
Kutsestandard „Maaler, tase 4“ kompetents B.2.2. Seina katmine rullmaterjaliga

Põhjendus.
Seina katmine rullmaterjalidega on maalritöö erialal töötava inimese olulistest
kompetentsidest. Koolitus on koostatud eesmärgiga tõsta sihtrühma kuuluvate maalritöö
erialal töötavate inimeste kvalifikatsiooni.

3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

20

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

20

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

5

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

15

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua sisu peamised teemad ja alateemad sh eristada
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õpiväljundite saavutamiseks vajaliku õppekeskkonna
lühikirjeldus. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui need on
olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.
Õppe sisu:
Teoreetilise õppe teemad – 5 h
1)Rullmaterjalide liigitus, omadused ja kasutusalad ning paigaldamiseks kasutatavad töövahendid, 2 h
2) Erialased arvutusülesanded, 1 h
3) Aluspindade ettevalmistamine ja rullmaterjalide paigaldamise tehnoloogia, 1 h
4) Energiatõhusa ehitamise põhimõtted, töötervishoiu-, töö- ja keskkonnaohutusnõuded, 1 h

Praktilise õppe teemad – 15 h
1)Seinte katmine rullmaterjalidega, 7,5 h
2) Sise- ja välisnurga tapetseerimine, 7,5 h
Õppekeskkonna kirjeldus:
Kursus viiakse läbi Tallinna Kopli Ametikoolis spetsiaalselt maalritööde eriala koolitamiseks
sisustatud praktiliste tööde õppetöökojas. Õppetöökoda on varustatud kõigi eriala omandamiseks
vajalike tööriistadega, väikemehhanismidega ja materjalidega. Kursuslased kasutavad praktilises
õppes kaasaegseid töövahendeid ja viimistlusmaterjale. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas
esitlustehnikaga varustatud õppeklass.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.
Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:
- omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid;
- läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses;
- sooritatud 2 praktilist tööd: seinte katmine rullmaterjalidega ning sise- ja välisnurga
tapetseerimine.
Hindamiskriteeriumid:
Praktiliste tööde teostamisel on järgitud tööülesannet, tööde tehnoloogiat ning
kvaliteedinõudeid (RYL kvaliteediklass 2), samuti töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö
erinevatel etappidel. Praktilised tööd hinnatakse kas sooritatuks või mittesooritatuks.
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

5. Koolitaja andmed
Koolitaja andmed.
Tatjana Zamkovaja, tatjana.zamkovaja@tkak.ee
Vanemkutseõpetaja. Kõrgharidus. Lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli (Tallinna
Ülikool). Töökogemus pedagoogina alates aastast 1973. Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna
Ehituskool, Tallinna Disaini Kõrgkool. Baltimaade ametikoolide viimistlejate kutsevõistlusel
osalejate ettevalmistaja. Võistluse „Noor Meister“ maalrite ettevalmistaja Tallinna Kopli
Ametikoolis. Juhendanud täiskasvanute koolituses viimistluskursusi alates 2005. aastast.
Osalenud erialastel täienduskoolitustel. Läbinud 2014.aastal koolituse „Andragoogika
koolitus täiskasvanute koolitajatele kutseõppeasutuses ja rakenduskõrgkoolides“.

Õppekava koostaja:
Tatjana Zamkovaja, vanemkutseõpetaja, tatjana.zamkovaja@tkak.ee
Eleri Cortina, täiendõppeosakonna juhataja, koolitus@tkak.ee

