
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Dekoratiivviimistlus sisekujunduses 

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 sihtgrupiks on: erialase ehitaja või maalri hariduseta täiskasvanud; 

keskhariduseta täiskasvanud, kel kogemus maalritöös; aegunud oskustega tööealine 

elanikkond vanuses 50+, kes töötavad või on töötanud ehitusel.  
Grupi suurus:  10  inimest 
Õppe alustamise nõuded:  Kogemus maalritöös 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 Tunneb dekoratiivmaterjale 

 Valmistab ette pinna viimistluseks 

 Katab pinna lähtudes kavandist ja jäljendustehnikast dekoratiivmaterjaliga 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Maaler tase 4,  B.2.3 dekoratiivviimistlemine dekoratiivvärvidega 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas 

Osa ehitusel töötavatest maalritest ei ole  õppinud dekoratiivviimistlust ja seetõttu vajavad 

täienduskoolitust  dekoratiivviimistluse osas. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  26 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 26 

 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)     
16 



                                                                                                      
 

  

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 

1) erinevad dekoratiivmaterjalid;  

2) dekoratiivmaterjalidega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;  

3) dekoratiivmaterjalide paigaldamiseks vajalikud sisekliima nõuded viimistletavatele 

pindadele;  

4) erinevad viimistluse abimaterjalid, nende omadused ja kasutusvõimalused;  

5) vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;  

6) erinevad dekoratiiv-viimistlustehnoloogiad (tehnikad, töövahendid jm);  

7) erinevad jäljendustehnikad, nendes kasutatavad materjalid ja töövahendid. 

Praktiline töö: 16 tundi 

1. Valmistab töö kvandi.  

2. Katab mitteviimistletavad pinnad, valides asjakohased kattematerjalid. Valmistab ette 

viimistletavad pinnad. Vajaduse korral eemaldab eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad 

sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga. Krundib ja vajaduse korral värvib viimistletavad 

pinnad, arvestades pinnale kantava dekoratiivmaterjali eripära ja paigaldamise tehnoloogiat.  

3. Kannab pinnale dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi, juhindudes toote paigaldusjuhendist, 

paigaldustehnoloogiast ja proovipinnast.  

4. Kannab pinnale erinevaid jäljendustehnikas kasutatavaid materjale (aaderdamine, 

marmoreerimine jne), lähtudes töö kavandist. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  
 Ehituse labor ja õpperuumid, kus on olemas kõik vajalikud tingimused ja töövahendid. 

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.  

Hindamismeetod. Praktiline töö- pinna katmine dekoratiivmaterjaliga etteantud 

jäljendustehnikat kasutades 

Hindamiskriteerium: valitud on õiged materjalid, pind on nõuete kohaselt ette valmistatud ja 

dekoratiivviimistlus vastab kavandile. Õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus.  

 

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.  

Merike Aruväli- kõrgharidus, Võrumaa Kutsehariduskeskuse ehituse valdkonna kutseõpetaja, 

kutsega maaler tase 4, koolitaja kogemus 7 aastat 

 

 

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

Merike Aruväli, kutseõpetaja, merike.aruvali@vkhk.ee; Merle Vilson, projektijuht, 

merle.vilson@vkhk.ee 
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