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VANA-VIGALA TEHNIKA- ja TEENINDUSKOOLI ÕPPEKAVA
Õppekavarühm

Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava nimetus

MAALER
Painter
Mаляр
Õppekava kood EHISes
151719
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4
Kutsekesk
EKR 2
EKR 3
haridus

JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 4

EKR 5

EKR 4

EKR 5

x
Õppekava maht (EKAP):
60 EKAP
Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Maaler, tase 4 esmane kutse“, kinnitatud Ehituse,
kinnisvara ja geomaatika kutsenõukogu 06.05.2019 otsusega nr 22.
Vabariigi Valitsuse 26.08.2013. a määrus nr. 130 „Kutseharidusstandard“.
Õppekava õpiväljundid:
Õpingute läbimisel õppija:
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) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja
töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning
töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
5) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete
täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende
nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest.
Õppekava rakendamine

Õpet viiakse läbi nii kooli- kui töökohapõhises õppevormis

Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda põhiharidusega isik
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Juhul, kui
kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane
lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase
lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. Erialasel lõpueksamil tuleb sooritada järgmised
proovitööd:
1) hoonete ja rajatiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine;
2) seinte katmine rullmaterjalidega.
Õpingute läbimisel omandatav
kvalifikatsioon
Maaler, tase 4 esmane kutse
osakutse
Puudub
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Õppekava struktuur:
Põhiõpingute moodulid – 51 EKAP, sellest 16 EKAP praktika
valikõpingud
- 9 EKAP
Põhiõpingute moodulid:
1) KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED – 6 EKAP
Õppija:
mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel 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.
2) EHITISTE SISE- JA VÄLISPINDADE VÄRVIMINE JA LAKKIMINE – 22 EKAP
Õppija:
omab ülevaadet maalritöödel kasutatavatest materjalidest, töövahenditest ja aluspinnale esitatavatest
kvaliteedinõuetest; kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud
tööülesandele; viimistleb ehitiste sise- ja välispinnad värvi, laki või õliga järgides tööde tehnoloogiat ja
etteantud kvaliteedinõudeid; rakendab õppetöö käigus omandatut töökeskkonnas; järgib maalritööde
teostamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
analüüsib juhendamisel oma tegevust ehitise sise- ja välispindade värvimisel, lakkimisel ja õlitamisel.
3) SEINA KATMINE RULLMATERJALIGA – 11 EKAP
Õppija:
omab ülevaadet seinale paigaldavatest rullmaterjalidest ja nende paigaldamisel kasutatavatest
abimaterjalidest ja töövahenditest; kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid lähtudes
etteantud tööülesandest; valmistab nõuetekohaselt ette aluspinna ja paigaldab seinale rullmaterjali
järgides etteantud tööülesannet, tootjajuhiseid, kvaliteedinõudeid, energiatõhusa ehitamise
põhimõtteid, töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid; rakendab töökeskkonnas õppetöö käigus
omandatut; analüüsib juhendamisel oma tegevust seinapinna katmisel rullmaterjalidega.
4) DEKORATIIV-VIIMISTLUSTEHNIKATE TEOSTAMINE DEKORATIIVVÄRVIDEGA – 12 EKAP
Õppija:
omab ülevaadet kaasaegsetest dekoratiivvärvidest ja jäljendustehnikaid ning nende kasutusala;
kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele;
ettevalmistav, aluspinna kannab juhendamisel pinnale dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi lähtudes
tööülesandest ja toote paigaldustehnoloogiast; rakendab õppetöö käigus omandatut reaalses
töökeskkonnas toimuval praktikal; järgib dekoratiiv-viimistlustehnikate teostamisel töötervishoiu, tööja keskkonnaohutusnõudeid; analüüsib juhendamisel oma tegevust dekoratiiv-viimistlustehnikate
teostamisel dekoratiivvärvidega.
Valikõpingud:
Üldkehaline ettevalmistus - 3 EKAP
Tasandustööd
- 4 EKAP
Puittoodete viimistlemine - 2 EKAP
Õpilasel on õigus valida valikõpingute mooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste
õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.
Spetsialiseerumised (moodulite nimetus ja maht)
Puuduvad
Õppekava kontaktisik
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ees- ja perenimi:
Kalju Vedam
ametikoht:
Ehituse ja puiduosakonna juhtivõpetaja
telefon:
56941087
e-post:
kalju@vigalattk.ee
Märkused
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:
https://www.vigalattk.ee/erialad/koosk%C3%B5lastamisel-olevad-%C3%B5ppekavad

3

Seosed kutsestandardi „Maaler, tase 4 esmane kutse“ kompetentside ning õppekava põhiõpingute
moodulite vahel

Maaler, tase 4 esmane kutse

A.2.1Hoonete ja rajatiste sise- ja
välispindade värvimine, lakkimine ja
õlitamine
1.Viimistletavate pindade
ettevalmistamine
2.Värvitavate pindade kruntimine,
tasandamine ja pahteldamine ning
järeltöötlemine
3.Vuukide ja ühenduskohtade
hermetiseerimine
4.Sise- ja välispindade värvimine

X

5.Sise- ja välispindade lakkimine ja
õlitamine
A.2.2.Seina katmine rullmaterjaliga

X

X
X
X
X

X

1.Rullmaterjalidega kaetavate
pindade ettevalmistamine
2.Rullmaterjaliga kaetavate pindade
tasandamine, pahteldamine,
kruntimine ja värvimine
3.Rullmaterjalide paigaldamine

X

4.Rullmaterjalide viimistlemine

X

5.Töö käigus tekkinud vigade
parandamine
A.2.3.Dekoratiivviimistlustehnikate
teostamine dekoratiivvärvidega
1.Proovipinna teostamine ja
kooskõlastamine tellijaga
2.Viimistletavate pindade
ettevalmistamine
3.Dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi
pinnale kandmine
4.Jäljendustehnikate teostamine

X

X
X

X
X
X
X
X

A.2.4.Energiatõhus ehitamine
Kutset läbivad kompetentsid

DEKORATIIVVIIMISTLUSTEHNIKAT
E TEOSTAMINE
DEKORATIIVVÄRVIDE
GA

SEINA KATMINE
RULLMATERJALIGA
KROHVIMINE

EHITISTE SISE- JA
VÄLISPINDADE
VÄRVIMINE JA
LAKKIMINE

Eriala õppekava moodulid

KARJÄÄRI
PLANEERIMINE JA
ETTEVÕTLUSE
ALUSED

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

x

X

X

X

X

X

X
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Õppekava rakendusplaan

Mooduli nimetus
Põhiõpingud
1. KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA
ETTEVÕTLUSE ALUSED
2. EHITISTE SISE- JA VÄLISPINDADE
VÄRVIMINE JA LAKKIMINE
3. SEINA KATMINE RULLMATERJALIGA
4. DEKORATIIV-VIIMISTLUSTEHNIKATE
TEOSTAMINE DEKORATIIVVÄRVIDEGA
Valikõpingud
1. ÜLDKEHALINE ETTEVALMISTUS
2. TASANDUSTÖÖD
3. PUITTOODETE VIIMISTLEMINE
KOKKU

Kokku

1.õppeaasta

51

51

6

6

22
11

22
11

12
9
3
4
2
60

12
9
3
4
2
60
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