
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Plaatija (tase 4) kutseeksamiks ettevalmistamine 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Ehitus ja tsiviilrajatised 

Õppekeel: Eesti keel 

 

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: Eelistatud  kursuse sihtgrupiks on erialase tasemehariduseta täiskasvanud, 

keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+ sh. 

ehitusettevõtete töötajad – ehitajad, plaatijad.  
Grupi suurus:  10  inimest 
Õppe alustamise nõuded:  Kogemus plaatimistöödel 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Koolituse lõpuks õppija: 

 Oskab valida tööks vajalikud materjalid ja töövahendid ning arvestada materjali kulu 

 Oskab ette valmistada plaaditava pinna 

 Oskab paigaldada hüdroisolatsioonimaterjali siseruumis 

 Plaadib põranda ja seina jälgides tööde tehnoloogiat ja kvaliteedinõudeid 

 Jälgib töötervishoiu, töö- ja keskkonnanõudeid  

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Plaatija tase 4 kutsestandard: Plaatija, tase 4 kutse saamiseks peab taotleja tõendama 

kohustuslikud (B.2.1 – B.2.4), lisaks plaatija kutset läbivad kutsespetsiifilised (B.2.5 – B.2.9) 

ja üldised läbivad (B.2.10 - 2.17) kompetentsid. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 
10 



                                                                                                      
 

  

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
30 

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:  

Auditoorne töö: 10 tundi. 

Töö- ja terviseohutus, keskkonnanõuded 

Töö planeerimine ja ettevalmistamine, töökoha ettevalmistamine 

Plaatimismaterjalid, töövahendid, seadmed 

Erinevad plaaditavad pinnad (põrandad, laed, seinad) 

Pindade ettevalmistamine 

Hüdroisolatsioonimaterjalid 

Praktiline töö: 30 tundi 

Plaatimisel kasutatavad tööriistad ja nende praktiline kasutamine 

Pindade ettevalmistamine tasandustöödeks 

Seinte tasandamine 

Põrandate tasandamine 

Plaatimistöödel kasutatavate plaatide kasutusvõimalused 

Plaatimissegude võrdlemine ja kasutamine 

Hermeetikute omadused ja kasutamine 

Plaadijaotuskava koostamine 

Tööks vajalike materjalide koguse arvestamine 

Seinapindade ja põrandapindade katmine erinevate plaatidega 

Erikujuliste plaaditud pindade puhastamine, vuukimine ja nurkade hermetiseerimine 

Töö ülevaatamine ja hindamine grupis koos koolitajaga 

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse töö ja 

tervishoiuohutusele vastavates ehituse õppeklassis ning ehituslaboris, kus on olemas vajalik 

tehnika (seadmed ja töövahendid) ning õppematerjal plaatimistöödeks.  

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Osalemine vähemalt 70% õppetöös ja kõik praktilised ülesanded on sooritatud.  

Hindamine mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud.  

 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Praktilise tööna seina ja põranda plaatimine Vastavalt nõuetele on plaatimiseks valitud 

õige materjal ja töövahendid,  

tööpind on korrektselt ette valmistatud,  

plaatimine on tehtud jälgides tööde 



                                                                                                      
 

  

tehnoloogiat ja kvaliteeti ning töö-, 

tervishoiu-, ja keskkonna ohutust,  

töö teostatakse ettenähtud ajaga. 

Õpiväljundite saavutamisel ja hindamise läbimisel väljastatakse tunnistus. Hindamisel 

mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osaletud 

tundide ja läbitud teemade kohta. 

 

 

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.  

Andres Aruväli- erialane haridus ehituse alal, ehituse eriala kutseõpetaja Võrumaa 

Kutsehariduskeskuses, kutse plaatija tase 4, koolitaja kogemus 7 aastat. 

 

 

Õppekava koostaja:  /ees- ja perenimi, amet, e-mail/  

Andres Aruväli, kutseõpetaja, andres.aruvali@vkhk.ee; Merle Vilson, projektijuht, 

merle.vilson@vkhk.ee 
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