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Kutsestandard „Maaler, tase 4 esmane kutse“, kinnitatud Ehituse, kinnisvara ja
geomaatika kutsenõukogu 20.10.2014. a otsusega nr 32.
Vabariigi Valitsuse 26.08.2013. a määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“.

Õppekava
õpiväljundid:

Õppekava läbimisel õpilane:
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) kannab juhendamisel pinnale dekoratiivvärvi või –värvisüsteemi, juhindudes
toote paigaldusjuhendist ja/või paigaldustehnoloogiast ning proovipinnast
5) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha
korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid;
6) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega
toime tavapärastes olukordades.

Õppekava rakendamine
mittestatsionaarne õpe, statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, statsionaarne õpe - töökohapõhine
õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud neljanda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud
kvalifikatsioonile või osakutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust
hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami
sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane
lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase
lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)

kvalifikatsioon
(id):

Maaler, tase 4 esmane kutse

osakutse(d):

puuduvad

Õppekava struktuur
Õppe maht 60 EKAP:
Põhiõpingute moodulid (50 EKAP, sh praktika 16 EKAP)
1. Ehitiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine 22 EKAP
2. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 5 EKAP
3. Seinte katmine rullmaterjalidega 11 EKAP
4. Dekoratiiv-viimistlus dekoratiivvärvidega 12 EKAP
Valikõpingute moodulid (10 EKAP)
1) Erialane võõrkeel 1 EKAP
2) PVC- ja tekstiilmaterjalist põrandakatete paigaldamise alused 3 EKAP
3) Värviõpetuse ja ruumikujunduse alused 3 EKAP
4) Kuivkrohvplaatide paigaldamise alused 3 EKAP
5) Säästva renoveerimise alused 3 EKAP
6) Tasandustööd 3 EKAP
Valikõpingute valimine:
Valikainete maht õppekavas 10 EKAP.
Õpilasel on õigus lisaks eelnimetatud valikõpingutele või nende asemel omandada valikõpinguid
nii Valgamaa Kutseõppekeskuse kui ka teiste õppeasutuste poolt pakutavate valikõpingute seast.
Spetsialiseerumised
Puuduvad.
Õppekava
kontaktisik

Vidrik Ugur

Märkused:
Link rakenduskavale: https://tahvel.edu.ee/#/vocationalCurriculum/856
/moduleImplementationPlan/1909/edit

