1. Täienduskoolitusasutuse nimi
Järvamaa Kutsehariduskeskus
2. Õppekava nimetus
Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus
3. Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade
klassifitseerimise süsteemile ISCED-F 2013)
Ehitus ja tsiviilrajatised
4. Õppekeel
eesti keel
5. Õppekava koostamise alus
Maaler tase 4 esmane kutse
B.2.1 Hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine, lakkimine ja õlitamine
B.2.3 Dekoratiiv-viimistlus dekoratiivvärvidega
B.2.4 Energiatõhus ehitamine.
Ehituse õppekavarühma riiklik õppekava.
6. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus
Maht 60 tundi, millest 50 tundi on praktiline töö õppekeskkonnas.
7. Õppekeskkond
Järvamaa Kutsehariduskeskuse ehitusmaja õppelabor.
8. Sihtgrupp
Erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud õppija, samuti aegunud oskustega
elanikkond vanuses üle 50, kes soovib omandada teadmisi ja oskusi
dekoratiivviimistlemisel.
9. Õppe alustamise tingimused
Algoskused või töötamise kogemus ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Tervislik
seisund peab olema korras teostamaks füüsilist töö sise- ja välistingimustes.
Töötatakse sageli sundasendites: redelil seistes, põlvili asendis, käte asend võib olla ka
pea kohal.
10. Eesmärk
Koolituse tulemusel õppija viimistleb erinevaid tehnikaid kasutades pindasid
kaasaegsete ja traditsiooniliste dekoratiivvärvide ja –segudega.
11. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
 teab kaasaegseid dekoratiivvärve ja jäljendustehnikaid ning nende
kasutusvõimalusi
 kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud
tööülesandele ja valmistab proovipinna
 valmistab ette viimistletavad pinnad ja vajadusel eemaldab eelnevad
viimistluskihid
 krundib ja vajaduse korral värvib viimistletavad pinnad, arvestades pinnale
kantava dekoratiivmaterjali eripära ja paigaldamise tehnoloogiat
 kannab juhendamisel ettevalmistatud pinnale dekoratiivvärvi või värvisüsteemi lähtudes tööülesandest ja toote paigaldustehnoloogiast



järgib dekoratiivviimistlustehnikate kasutamisel töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid
12. Õppe sissu
Auditoorne töö (10 t):
 dekoratiivviimistlemisel kasutatavad tööriistad, materjalid, vajalike materjalide
koguse ja tööaja arvestamine (2 tundi)
 aluspindade ettevalmistamine (2 tundi)
 dekoratiivvärvi pinnale kandmise moodused jäljendustehnikad ja nende
kasutamisvõimalused, klassikalised tehnoloogiad (4 tundi)
 kvaliteedinõuded (1tund)
 töö- ja keskkonnaohutusnõuded, ergonoomika (1 tund)
Praktiline töö õppekeskkonnas (50 t):
 töökoha ettevalmistamine, materjalide ja töövahendite valimine (4 tundi)
 aluspindade ettevalmistamine (6 tundi)
 proovipinna ettevalmistamine ja mitteviimistlevate pindade kinnikatmine (6
tundi)
 dekoratiivvärvimine –viimsitlemine (erinevad viisid-tehnoloogiad) (32 tundi)
 kvaliteedi kontroll (2 tundi)
13. Õppemeetodid
Loeng, arutelu, demonstratsioon, praktiline töö, analüüs
14. Iseseisev töö
Puudub
15. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud kontaktõppes vähemalt 70%,
sooritanud testi ja praktilised tööd. Mitteeristav hindamine.
Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Test – materjalid, töövahendid, tööde
tehnoloogia, töökeskkonna ohutus ja
tervishoiu nõuded
Praktilised tööd - seinafragmendi
aluspinna ettevalmistamine ja
dekoratiivviimistlemine vastavalt
etteantud ülesandele

Valikvastustega test. Positiivseks soorituseks
on vaja vähemalt 70% õigeid vastuseid.
Praktiliste tööde sooritamisel hinnatakse
tootjapoolsetes paigaldusjuhendites kajastuva
tehnoloogia-ja kvaliteedinõuete järgimist.
Kvaliteedi nõuded . Maalri RYL 2012

16. Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui lõpetamise nõuded on täidetud. Koolituse
lõpus väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa
õppetööst. Tõend väljastatakse osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade
kohta, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides ning lisaks peab
olema esitatud vähemalt üks praktiline töö.
17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Maiu Roio, Järvamaa Kutsehariduskesksue ehitusviimistluse kutseõpetaja, ehitusviimistleja I.
Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2016.a

