LISA 1
KINNITATUD
Direktori 24.10.2014.a.
Käskkirjaga nr 1-5/88

TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA
EHITUS
(nimetus eesti keeles) Maaler
(nimetus inglise keeles) Painter
(nimetus vene keeles) Маляр
Õppekava koos EHISes
134848
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 5
EKR 4
kutsekeskharidus
x
Õppekava maht (EKAP) 60 EKAP
Õppekava koostamise
Kutsestandard „Maaler, tase 4 esmane kutse“, kinnitatud Ehituse,
alus:
kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu 03.06.2013 otsusega nr 25
Õppekava õpiväljundid: Õppija:
1) valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja
töövahendid, arvutab vajaliku materjalide koguse ja
tööaja;
2) teostab erinevate seina ja põrandapindade
lõppviimistluse (värvimine, lakkimine, õlitamine)
järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde
tehnoloogiat;
3) katab viimistletavad pinnad rullmaterjaliga (tapeedid,
tekstiilmaterjalid) järgides materjali tootja etteantud
juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
4) kannab juhendamisel pinnale dekoratiivvärvi või –
värvisüsteemi, juhindudes toote paigaldusjuhendist
ja/või paigaldustehnoloogiast ning proovipinnast;
5) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö
kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise
põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid;
6) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb
tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades
ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise
eest.
Õppekava rakendamine (sihtrühmad, õppevormid)
Statsionaarne õppevorm, koolipõhine ja töökohapõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda põhiharidusega isik ning kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada
valitud erialal.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kooli õppekavas sätestatud õpiväljundid
vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud järgmised proovitööd:
1) pindade ettevalmistamine, tasandamine ja pahteldamine,
2) aluspinna ettevalmistamine värvkatte alla ja värvimine;
3) rullmaterjali kleepimine seinale (sise- kui ka välisnurga kleepimine)
4) ruumile värvilahenduse kavandamine ja pindade katmine dekoratiivvärvidega vastavalt
kavandile
Õppekavarühm
Õppekava nimetus

Õpingute läbimisel omandatav(ad)
Kvalifikatsioon(id): Maaler, tase 4 esmane kutse
Osakutse(d): Puuduvad
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid 51 EKAP-it (nimetus, õppemaht ja õpiväljundid)
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused - 6 EKAP
Õpilane:
• mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis;
• selgitab enda ja ettevõtte toimimist turumajanduse tingimustes;
• mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
• selgitab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;
• käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
2. Ehitiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine – 22 EKAP
Õpilane:
• omab ülevaadet maalritöödel kasutatavatest materjalidest, töövahenditest ja aluspinnale
esitatavatest kvaliteedinõuetest;
• kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele;
• viimistleb ehitiste sise- ja välispinnad värvi, laki või õliga järgides tööde tehnoloogiat ja
etteantud kvaliteedinõudeid, energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, tööja keskkonnaohutusnõudeid;
• rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas;
• järgib maalritööde teostamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu,
töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
• analüüsib juhendamisel oma tegevust ehitise sise- ja välispindade värvimisel, lakkimisel
ja õlitamisel
3. Seina katmine rullmaterjaliga – 11 EKAP
Õpilane:
• omab ülevaadet seinale paigaldatavatest rullmaterjalidest ja nende paigaldamisel
kasutatavatest abimaterjalidest ja töövahenditest;
• kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid lähtudes etteantud tööülesandest;
• valmistab nõuetekohaselt ette aluspinna ja paigaldab seinale rullmaterjali järgides
etteantud tööülesannet, tootjajuhiseid, kvaliteedinõudeid ja energiatõhusa ehitamise
põhimõtteid, töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
• rakendab töökeskkonnas õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas;
• analüüsib juhendamisel oma tegevust seinapinna katmisel rullmaterjalidega.
4. Dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamine dekoratiivvärvidega – 12 EKAP
Õpilane:
• omab ülevaadet kaasaegsetest dekoratiivvärvidest ja jäljendustehnikatest ning nende
kasutusaladest;
• kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele;
• valmistab ette aluspinna, kannab juhendamisel pinnale dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi
lähtudes tööülesandest ja toote paigaldustehnoloogiast järgides tööde teostamisel
töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
• rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskonnas
• analüüsib juhendamisel oma tegevust dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamisel
dekoratiivvärvidega
Valikõpingute moodulid (nimetus ja maht) ja nende valimise võimalused.
Valikõpingute maht on 9 EKAP-it. Valikõpingute moodulid toetavad ja laiendavad
põhiõpingutes omandatud kutseoskusi.

1. Arvutikujundus 3 EKAP
2. Erialane vene/eesti keel 3 EKAP
3. Viimistlusjärgsed puhastustööd 3 EKAP
Spetsialiseerumised:
puuduvad
Õppekava kontaktisik
Ees- ja perekonnanimi: Marika Prave
ametikoht: Õppedirektor
telefon: 6644680
e-posti aadress: oppedirektor@tkak.ee
Märkused
Kutsestandardi kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel on esitatud Lisa 1.
Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav kooli kodulehel
www.tkak.ee avalike dokumentide all.

