
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

ÕPPEKAVA

Plaatimistööde teostamine, 80 tundi

1. Õppekavarühm (vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

0732 - Ehitus ja tsiviilrajatised

2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 80

kontakttunde: 80, sh praktline töö: 60

3. Õppekava koostamise alus
Kutsestandard: Plaatija, tase 4; kompetents: B.2.1, B.2.2

4. Sihtgrupp
- ehitustöötajad, ehituse valdkonnas töötavad isikud, erialase hariduse või kvalifikatsioonita;

- FIE-d, eraisikud, kes töötavad ehituse valdkonnas ilma erialase hariduseta

5. Õppe alustamise tingimused
Õppe alustamiseks nõutakse vähemalt põhihariduse olemasolu või töökogemus ehituse

valdkonnas.

6. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

- jälgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda;

- valmistab pinnad ette plaatimiseks;

- töötleb plaadid ja plaadib pinnad vastavalt jaotuskavandile;

- vuugib pinnad ja vajadusel viimistleb deformatsioonivuugid;

- kontrollib teostatud tööde kvaliteeti; kõrvaldab plaatkattes tekkinud defekte;

- jälgib tööohutusnõudeid plaatimistööde teostamisel.

7. Õppesisu
Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

Materjalid ja töövahendid 4 Plaatmaterjalide liigitus.

Plaatmaterjalide omadused:

veeimavus, ilmastiku-ja kulumiskindlus.

Aluspindade ettevalmistamine 4 Plaatimistöödel kasutatavad tööriistad.

Niiskustõkke paigaldamine ja

hüdroisolatsioonitööd. Põrandapindade

kallete valamine.

Plaatimistööde tehnoloogia 4

Plaaditud pindade remontimine 4

Tööohutusnõuded plaatimistööde

korraldamisel

4

Erinevate seina- ja põrandapindade 60 Erinevate seina- ja põrandapindade



Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

plaatimine (praktilised harjutused) plaatimine: plaadijaotuskavandi

koostamine; seinapindadel juhtlaudade

kinnitamine, põrandapindadel

põrandatelje maha märkimine; plaatide

lõikamine ja paigaldamine; erinevate

materjalide ja pindade liitekohad

Vuukimine

Plaaditud pindade hooldamine

8. Õppemeetodid
loeng

praktiline töö

9. Õppekeskkond
Kursuse asukohaks on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, mille õppe- ja praktikaruume

kasutatakse praktikabaasina. Koolil on olemas ehituslabor, koos nõutud varustusega.

Kasutatakse kohapealset õppetehnikat, õppematerjale, õppe- ja praktikavarustust,

milledest loengute õppematerjalid jäävad koolitatavale.

10. Õppematerjalide loend
Puidet J., Paloranta T., jt. Plaatimistööd. Tallinn: REKK 2001 // Leonardo da Vinci projekt.

Ikkonen, V. Niiskustõke ning hüdroisolatsioon siseruumides. Ehituskaar, Tallinn 2002 /

juuni

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid
Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% läbimine ja praktilise töö

sooritamine, vastavalt hindamiskriteeriumidele.

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Praktiline töö: pinna plaatimine. - hindab aluspindade vastavust nõuetele;

- puhastab, krundib, tasandab pinnad, kui

on vajalik;

- töötleb plaadid ja plaadib pinnad vastavalt

jaotuskavandile;

- vuugib pinnad ja vajadusel viimistleb

deformatsioonivuugid;

- parandab töö käigus tekkinud vigu

12. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Nikolay Zabegaev, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ehitusevaldkonna kutseõpetaja,

erialane kõrgharidus. Ehitusviimistleja II.

Vladimir Smirnov, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ehitusevaldkonna kutseõpetaja,

erialane kutseharidus. Ehitusviimistleja II.
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