HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm

Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava nimetus

Maaler
Painter
Mаляр

Õppekava kood EHIS-es

186377
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2

EKR 3

EKR 4
kutsekeskharidus

JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4

EKR 5

EKR 4

EKR 5

X
Õppekava maht: 60 EKAP
Õppekava koostamise alus:
Kutsestandard „Maaler, tase 4 esmane kutse“, kinnitatud Ehituse, kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu otsusega nr 32
20.10.2014. Kutseharidusstandard, Vabariigi Valitsuse määrus nr 130 26.08.2013.
Õppekava õpiväljundid:
1) valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, arvestab 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.
Õppekava rakendamine:
Statsionaarne koolipõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kooli õppekavas sätestatud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel,
sooritanud kutseeksami ja sooritanud järgmised proovitööd:
1) pindade ettevalmistamine, tasandamine ja pahteldamine;
2) aluspinna ettevalmistamine värvkatte alla ja värvimine;
3) rullmaterjali kleepimine seinale (sise- kui välisnurga kleepimine);
4) ruumile värvilahenduse kavandamine ja pindade katmine dekoratiivvärvidega vastavalt kavandile.
Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Maaler, tase 4 esmane kutse
Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
puuduvad
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Kooli lõputunnistus ja hinneteleht
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (51 EKAP)
Nimetus

Maht

Õpiväljundid

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse
alused

6 EKAP

Mõistab oma vastutust teadlike otsustelangetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis.
Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.
Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.
Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel.
Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

Ehitiste sise- ja välispindade
värvimine ja lakkimine

22 EKAP

Omab ülevaadet maalritöödel kasutatavatest materjalidest, töövahenditest ja
aluspinnale esitatavatest kvaliteedinõuetest.
Kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud
tööülesandele.
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Viimistleb ehitiste sise- ja välispinnad värvi, laki või õliga, järgides tööde
tehnoloogiat ja etteantud kvaliteedinõudeid.
Rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas toimuval
praktikal.
Järgib maalritöödel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu,
töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.
analüüsib juhendamisel oma tegevust ehitise sise- ja välispindade värvimisel,
lakkimisel ja õlitamisel
Seinte katmine rullmaterjalidega

11 EKAP

Omab ülevaadet rullmaterjalidest ja nende paigaldamisel kasutatavatest
abimaterjalidest ja töövahenditest.
Kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud
tööülesandele.
Valmistab nõuetekohaselt ette aluspinna ja paigaldab seinale rullmaterjali,
järgides etteantud tööülesannet, tootjajuhiseid, kvaliteedinõudeid ja
energiatõhusa ehitamise põhimõtteid, töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid.
Rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas toimuval
praktikal.
Analüüsib juhendamisel oma tegevust seinapinna katmisel rullmaterjalidega.

Dekoratiiv-viimistlus
dekoratiivvärvidega

12 EKAP

Omab ülevaadet kaasaegsetest dekoratiivvärvidest ja jäljendustehnikatest
ning nende kasutusalast.
Kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud
tööülesandele.
Järgib dekoratiivviimistlustehnikate teostamisel töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid.
Kannab juhendamisel ettevalmistatud pinnale dekoratiivvärvi või
-värvisüsteemi, lähtudes tööülesandest ja toote paigaldustehnoloogiast.
Rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses töökeskkonnas toimuval
praktikal.
analüüsib juhendamisel oma tegevust dekoratiiv-viimistlustehnikate
teostamisel dekoratiiv värvidega

Õppekava koosneb põhiõpingute (51 EKAP) ja valikõpingute (9 EKAP) moodulitest.
Praktika (15 EKAP) on integreeritud moodulite 2.-4. õppe mahu hulka ettevõttepraktikana.

Valikõpingute moodulid (9 EKAP)
Nimetus

Maht

Õpiväljundid

PVC põrandakatete paigaldus

3 EKAP

Omab ülevaadet PVC-st põrandakatetest ja nende paigaldamisel
kasutatavatest töövahenditest.
Kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud
tööülesandele.
Valmistab ette nõuetekohaselt aluspinna, arvestades aluspinna seisundit,
kasutatavaid materjale ja tehnoloogiat.
Paigaldab juhendamisel PVC katteid põrandale, lähtudes tööülesandest ja
toote paigaldustehnoloogiast.
Jälgib töötervishoiu ja tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid.
analüüsib juhendamisel oma tegevust PVC põrandakatete paigaldamisel

Kujunduse alused

3 EKAP

Omab ülevaadet värvusteooriatest, värvuse omadustest ja ajaloolisest
kasutusest.
Selgitab ehitusprojektil viimistletava ruumi asukoha ja parameetrid.
Koostab ruumi värvilahenduse, lähtudes ruumi otstarbest, stiilist ja ajastust.
Viimistleb juhendamisel pinnad vastavalt sisekujunduseskiisile.

Erialane võõrkeel

3 EKAP

Suhtleb õpitavas võõrkeeles tööalases argisuhtluses nii kõnes kui kirjas
iseseisva keelekasutajana, esitab ja kaitseb erinevates tööalastes
mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti.
Kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja
kogemusi seoses valitud erialaga.
Kasutab erialase võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele
õppimise strateegiaid ja teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva
õppega
Mõistab eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab
nendega tööalases võõrkeeles suhtlemisel.
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5) on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest
võimalustest, koostab tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed
taotlusdokumendid.
Valikõpingute valimise võimalused:
Õpilasel on võimalik valida valikmooduleid teistest kooli õppekavadest või teisest koolist moodulite raames, mis toetavad eriala
õpinguid. Valikõpingute valimine toimub Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskirjas sätestatud tingimustel.
Õppekava kontaktisik:
Toomas Kivisalu
Ehitusosakonna juhataja
Telefon ,
Märkused:
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:
https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=116
https://hkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=116&rakenduskavad=jah (koos moodulite
rakenduskavadega)
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Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Maaler
Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP)
Põhiõpingute moodulid

Maht kokku

1. õppeaasta

51

51

6

6

Ehitiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine

22

22

Seinte katmine rullmaterjalidega

11

11

Dekoratiiv-viimistlus dekoratiivvärvidega

12

12

Valikõpingute moodulid

9

9

PVC põrandakatete paigaldus

3

3

Kujunduse alused

3

3

Erialane võõrkeel

3

3

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
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Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisa 2

Maaler
Seosed kutsestandardi „Maaler, tase 4“ kompetentside ja eriala õppekava moodulite vahel.

Seinte katmine rullmaterjalidega

Dekoratiiv-viimistlus
dekoratiivvärvidega

Hoonete ja rajatiste sise-ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine

X

X

X

Seinte katmine rullmaterjalidega

X

X

X

Dekoratiivviimistlus dekoratiivvärvidega

X

X

X

Materjalide kulu ja tööaja määramine

X

X

X

Materjalide ja pinna omavahelise sobivuse määramine

X

X

X

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse
alused

Ehitiste sise- ja välispindade värvimine
ja lakkimine

Eriala õppekava moodulid

Nõuetekohase töökoha korraldamine

X

X

X

X

Koostöö teiste töövõtjatega

X

X

X

X

Töövahendite kasutamine ja hoiustamine

X

X

X

Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine

X

X

X

Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete järgimine

X

X

X

X

Esmaabi osutamine

X

X

X

X

X

X

X

Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine

Meeskonnatöös osalemine

X

X

X

X

Tööalaste otsuste vastuvõtmine ja kohanemine muutuvate oludega

X

X

X

X
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X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi
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