ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:

Võrumaa Kutsehariduskeskus

Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):
Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Põranda PVC rullmaterjalide koolitus

Ehitus ja tsiviilrajatised,
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: Erialase hariduseta täiskasvanud töötajad, aegunud oskusega tööealine
elanikkond, ehitajad, kinnisvara hooldajad, remonditöölised, töötud. Grupi suurus 10 – 12
inimest
Õppe alustamise nõuded: Nõuded puuduvad
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.



Teab ja tunneb põranda PVC rullmaterjale ning nõudeid paigaldusele
Oskab põranda PVC rullmaterjalide paigaldamiseks aluspinnad ette valmistada ja
töödelda
 Oskab PVC materjale paigaldada, järgides etteantud tööülesannet tootjajuhiseid,
kvaliteedinõudeid
 Järgib PVC materjalide paigaldamisel töö- ja keskkonnaohutusnõudeid ning
töötervishoiu nõudeid
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse.
Ehituse valdkonna õppekavad, kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja, põrandakatete
paigaldamise kompetentsid
Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas
Tänapäeval töötavad sageli erialase hariduseta ja aegunud oskustega töötajad ehitusobjektidel
ning teostavad remonditöid. Vajavad konkurentsis püsimiseks tööturul koolitust, et teha
kvaliteetset põrandakatete (PVC) paigaldamist.
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

40

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

40

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari, õppetunni või koolis määratud muus vormis)

20

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:

20

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)
Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua sisu peamised teemad ja alateemad sh eristada
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õpiväljundite saavutamiseks vajaliku õppekeskkonna
lühikirjeldus. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui need on
olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.
Õppe sisu:
Teoreetiline õpe:
Ehituses kasutatavate PVC rullmaterjalidega tutvumine, uued suundumused materjalide
kasutamisel
Kvaliteedinõuded pindade ettevalmistuseks rullmaterjalide paigaldamiseks
Nõuded rullmaterjalide paigaldamisel
Töö- ja keskkonnaohutusnõuded ning töötervishoiu nõuded
Praktiline töö:
Põranda PVC rullmaterjalide paigaldamiseks aluspindade ettevalmistamine ja töötlemine
Rullmaterjale paigaldamine, järgides etteantud tööülesannet
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub kaasajastatud ehituslaboris, kus on kõik praktilised õppvahendid koolituse
läbiviimiseks, samuti töövahendid, õppematerjalid (rullmaterjalid ja paigaldusmaterjalid) ning
tööboksid.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.
Nõutav on vähemalt 70% kontakttundides osalemine, sooritada tuleb kõik praktilised tööd.
Hindamine mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud. Praktiline lõputöö etteantud
rullmaterjalide paigaldamine vastavalt õpiväljunditele. Positiivse tulemuse korral väljastatakse
tunnistus. Kui koolitatav ei sooritanud lõputööd või ei saanud positiivset tulemust,
väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta

5. Koolitaja andmed
Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku
kompetentsust näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Merike Aruväli- ehituse valdkonna juhtivõpetaja, ehitusalane kõrgharidus, kogemus
koolitajana ja praktikuna 20 aastat, hinnatud ehituse valdkonna koolituste läbiviija
täiskasvanute koolituses

Õppekava koostaja: Merle Vilson, projektijuht, merle.vilson@vkhk.ee, Merike Aruväli, ehituse
eriala kutseõpetajaõpetaja, merike.aruväli@vkhk.ee
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/

