
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Ehitus ja puit

ÕPPEKAVA

Pottsepa algõppe koolitus

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

0732 - Ehitus ja tsiviilrajatised

2. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 160

kontakttunde: 160, sh praktline töö: 120

3. Õppekava koostamise alus
Kutsestandardi Pottsepp-sell, tase 3; kompetentsid: B.2.2; B.2.3; B.2.5.

4. Sihtgrupp
- ilma erialase hariduseta (pottsepp) isikud, kes soovivad saada uut elukutset

5. Õppe alustamise tingimused
puudub

6. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:

teeb kõrgema taseme pottsepa juhendamisel:

- ehitatava ja/või paigaldatava küttesüsteemi või selle osa(de) kavandamist

- tahkekütteseadme ehitamist ja/või paigaldamist

- tahkekütteseadme või -süsteemi renoveerimist või muutmist

7. Õppesisu
Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

Pottsepatöödel kasutatavad

ehitusmaterjalid

4 Materjalide omadused ja kasutusala.

Tööjoonised, tingmärgid;

küttesüsteemid ja nende osad

Tööohutus ehitustöödel. 4 Tuleohutus ja töökultuur, ohutustehnika

nõuded

Ahjude valmistamisel kasutatavad

põhimaterjalid.

8 Tellised, lahused ja segud. Tsemendid.

Viimistlusmaterjalid

Ahjuseadmed. 8 Toruseadmed: põll, kuppel, deflektor,

vari. Tööriistade otstarve ja kooslus:

põhiline, viimistlev, abi-, mõõdu-,

kuluriistad

Müürilahused. 8 Savi-liiva lahuse ettevalmistamine.

Tsemendiliiva lahuse ettevalmistamine.

Ahjutöö. Tellise raiumine ja tahumine

Ahjutöö võtted. 8 Ahju ekspluatatsiooni andmine.

Teenindus ja reglementeeritud tööd.



Teema nimetus Õppe-

tundide

arv

Sisu lühikirjeldus

Lahuse müürimise võtted.

Ahjuseadmete seadmine ja

kinnitamine. Korstna pikkus.

Praktiline töö 8 Ahjude valmistamisel kasutatavad

põhimaterjalid. Tellised, lahused ja

segud. Tsemendid. Viimistlusmaterjalid

Praktiline töö 8 Ahjuseadmed. Toruseadmed: põll,

kuppel, deflektor, vari. Tööriistade

otstarve ja kooslus: põhiline, viimistlev,

abi-, mõõdu-, kuluriistad

Praktiline töö 8 Müürilahused. Savi-liiva lahuse

ettevalmistamine. Tsemendiliiva lahuse

ettevalmistamine. Ahjutöö. Tellise

raiumine ja tahumine

Praktiline töö 96 Ahjutöö võtted. Ahju ekspluatatsiooni

andmine. Teenindus ja

reglementeeritud tööd. Lahuse

müürimise võtted. Ahjuseadmete

seadmine ja kinnitamine. Korstna

pikkus.

8. Õppemeetodid
loeng, praktilised harjutused

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

sooritamine hindamiskriteeriumide vastavalt. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise

nõuete täitmisel tunnistus.

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Teooria test ning praktiline töö

(küttesüsteemiosa ehitamine)

Test on sooritatud vähemalt 60%.

Praktiline töö:

- Valmistab enne praktilise töö alustamist

ette töökoha. Kirjeldab kasutatavaid tööriistu

ja –vahendeid ja tööohutusnõudeid.

- Etteantud tööjuhendit järgides ehitab

küttesüsteemi osa

- Järgib materjalide (segu jne)

kasutusjuhendeid

Praktiline töö on tehtud vastavalt tehnilistele

normidele ja nõuetele, tööohutuse nõuete



Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

jälgides. Õpiväljundite saavutamist

hinnatakse suuliselt praktilise töö käigus.

Hindamine toimub õpetaja ja õppija

ühistööna arutelu käigus.

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

erialane kõrgharidus. Ehitusviimistleja II.

Valeri Zautin - Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, erialane kõrgharidus.
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