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Õppekava maht: 180 EKAP
Õppekava koostamise alus:
Kutseharidusstandard, kinnitatud Vabariigi Valituse määrus, 26.08.2013 nr 130
Mehaanika ja metallitöötluse erialade riiklik õppekava
Vastu võetud 28.09.2015 nr 44
Õppekava õpiväljundid:
Pärast õppekava läbimist õpilane väärtustab valitud kutset ja eriala,
on kursis selle arengusuundadega ning on teadlik erinevatest tööturu suundumustest
mehaanika- ja metallitöötluse valdkonnas;
väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ning füüsilist vormi;
tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest;
valmistab detaile/kooste, kasutab erinevaid keevitusseadmeid, lähtudes tööjoonisest, detaili/koostu töötlemistehnoloogiatest,
tööprotsessidest, töövahenditest ja töödeldavatest materjalidest;
järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid;
organiseerib oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime ning vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
kasutab tööks vajalikke IT-vahendeid;
analüüsib töö soorituse otstarbekust, lähtudes töö tootlikkusest ja kvaliteedist;
osaleb meeskonnatöös, arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi, on avatud koostööle ning käitub vastastikust suhtlemist
toetaval viisil;
mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana ning valdab erialast võõrkeelset terminoloogiat;
kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.
Õppekava rakendamine:
õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad
kompetentsid.
Nõuded õpingute alustamiseks:
õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad
kompetentsid.
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud keevitaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja
sooritanud positiivse tulemusega eriala lõpueksami
Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
„Keevitaja, tase 4“ vastavad kompetentsid, keskharidus
Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Õppekava põhiõpingute moodulite 1 ja 4 õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele „Käsikaarkeevitaja, tase 4” vastavad
kompetentsid.
Õppekava põhiõpingute moodulite 1 ja 3 õpiväljundite saavutamisel omandatakse osakutsele „Poolautomaatkeevitaja, tase 4”
vastavad kompetentsid.
Osakvalifikatsioonid:
Käsikaarkeevitaja, tase 4
Poolautomaatkeevitaja, tase 4
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
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„Keevitaja, tase 4“ kutsekvalifikatsioon vastavalt kutsestandardile või(ja) kooli kutseeksami sooritamise tunnistus keskharidust
tõendav lõputunnistus
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (120 EKAP)
Nimetus

Maht

Õpiväljundid

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse
alused

6 EKAP

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

Keevitaja eriala alusteadmised

35 EKAP

mõistab erinevate keevitusviiside olemust ja nende valikute põhimõtteid
mõistab erinevate keevitusseadmete ehitust, nende tehnoloogilisi võimalusi ja
seadistuspõhimõtteid
mõistab keevisõmbluste tähistusi tööjoonisel, koostab detaili või koostu
tööjoonise/eskiisi
mõistab keevisliidete ja keevisõmbluste klassifikatsiooni keevitusasendeid ning
detaili/tooriku servade ettevalmistust keevitamiseks
mõistab keevitamisel kasutatavate põhi- ja abimaterjalide koostist, omadusi ja
nende töödeldavust

Poolautomaatkeevitamine ja
28 EKAP
detailide järeltöötlemine (MIG/MAG)

valmistab ette töökoha ja detailid keevitustöödeks poolautomaat (MIG/MAG)
keevitusseadmetel ja keevitabprooviõmbluse ning korrigeerib keevitusseadme
töörežiime
valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis,
tehnoloogiline kaart WPS)
lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile
mõistab ning rakendab töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamisevajalikkust tööprotsessis

Käsikaarkeevitamine ja detailide
järeltöötlemine

18 EKAP

valmistab ette töökoha ning detailid keevitustöödeks käsikaarkeevituse
seadmetega ja keevitab prooviõmbluse ning korrigeerib keevitusseadme
töörežiime
valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis,
tehnoloogiline kaart WPS) ning korrigeerib keevitusseadme töörežiime
lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile
mõistab ning rakendab töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamise vajalikkust tööprotsessis

Praktika

33 EKAP

tutvub praktikaettevõttega, sisekorraeeskirjadega, töökorraldusprotsessiga ja
töökohaga ning seadmetega
täidab töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, järgib sisekorraeeskirju
rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi konkreetses
töösituatsioonis
valmistab detaile keevitusseadmetel vastavalt tööülesandele, järgides
praktikaettevõtte tööprotsessi
osaleb meeskonnatöös, järgides töökultuuri ja üldtunnustatud käitumistavasid
täidab praktikaga seotud dokumente nõuetekohaselt

Nimetus

Maht

Õpiväljundid

Keel ja kirjandus

6 EKAP

õpilane väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja kirjakeele vormile vastavalt nii
suulises kui kirjalikus suhtluses. Tunneb suulise ja kirjlaiku keelekasutuse
norme ja keelendite valikut.
Arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal teemakohaselt ja
põhjendatult.
koostab eri liike tekste, kasutades alustekstidena nii teabe- ja
ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates. Tunneb
olulisemaid meediatekste. Põhjendab oma seisukohti loetu ja kuuldu kohta
sobivate keelevahendite abil.
loeb ja mõistab sidumata tekste ( tabel, graafik, diagramm), hindab neis
esitatud infot, teeb järeldusi ja loob seoseid. Koostab alusteksti põhjal sidusa,
arutleva teksti, kasutades tekstinäiteid ja tsitaate. Leiab kaasaegsetest
teabevahenditest vajaliku info. Tunneb põhilisi infootsingu võimalusi ja kasutab
leitud infot erinevate tekstide koostamisel. Koostab lihtsamaid tarbetekste.

Üldõpingute moodulid (30 EKAP)

2/110

väärtustab lugemist, suhtestab loetut iseendaga ja tänapäeva elunähtustega,
oma kodukohaga.
õpilane tõlgendab ja analüüsib kirjandusteost, seostab seda ajastu
ühiskondlike ja kultuuriliste sündmustega.
Kunstiained

1,5 EKAP

eristab näidete alusel kunstiliike ja muusikažanreid;
tunneb maailma ning Eesti kunsti ja muusika olulisi teoseid ning seostab neid
ajalooga;
analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse;
kasutab kunsti ja muusikat elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks;
väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse

Võõrkeel

4,5 EKAP

suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva
keelekasutajana, esitab ja kaitseb erinevates
mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti
kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja
kogemusi seoses valitud erialaga
kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise
strateegiaid ja teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva õppega
mõistab eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab
nendega võõrkeeles suhtlemisel
on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest
võimalustest, koostab tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed
taotlusdokumendid

Sotsiaalained

7 EKAP

omab adekvaatset enesehinnangut ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis
toetavad tervikliku ja terviseteadliku inimese kujunemist;
omab arusaama esinevatest nähtustest, protsessidest ja konfliktidest
ühiskonnas ning nende seostest ja vastikusest mõjust;
mõistab kultuurilise mitmekesisuse ning demokraatia ja selle kaitsmise
tähtsust ning jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi;
hindab üldinimlikke väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus,
ausus, hoolivus, sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine
enda, teiste ja keskkonna vastu.

Matemaatika

5 EKAP

kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja -oskusi uutes situatsioonides ning
eluliste ülesannete lahendamisel, analüüsides ja hinnates tulemuste
tõepärasust
kasutab vajadusel erinevaid teabeallikaid ning saab aru erinevatest
matemaatilise info esitamise viisidest
seostab matemaatikat teiste õppeainetega, kasutades õppimisel oma
matemaatikaalaseid teadmisi ning oskusi
esitab oma matemaatilisi mõttekäike loogiliselt, väljendades oma mõtet selgelt
ja täpselt nii suuliselt kui kirjalikult
kasutab matemaatika võimalusi enda ja teiste tegevuse tasuvuse ning
jätkusuutlikkuse hindamisel

Loodusained

6 EKAP

mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab aru mudelite
tähtsusest reaalsete objektide kirjeldamisel
mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud teadmisi keskkonnas toimuvate
nähtuste selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäevaelu probleemide
lahendamisel
mõistab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju looduskeskkonnale ja
inimesele, saab aru ümbritseva keskkonna mõjust inimese tervisele
leiab iseseisvalt usaldusväärset loodusteaduslikku informatsiooni ja kasutab
seda erinevate ülesannete lahendamisel

Põhiõpingud (nimetus ja maht)
1.Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP
2.Keevitaja eriala alusteadmised 35 EKAP
3.Poolautomaatkeevitamine ja detailide järeltöötlemine (MIG/MAG) 28EKAP
4.Käsikaarkeevitamine ja detailide järeltöötlemine 18 EKAP
5.Praktika 33 EKAP
Valikõpingud :õppija valib 30 EKAP mahus valikõpinguid, valiku põhimotted ja kord on sätestatud kooli õppekorraldus eeskirjaga
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1.Lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustöödest 3 EKAP
2.Materjalide tükeldustööd 3 EKAP
3.Riigikaitse 3 EKAP
4.Erialane soome keel 3 EKAP
5.Masinjoonestamine 3 EKAP
6.Üldkehaline ettevalmistus 3 EKAP
7.TIG keevitamine ja detailide järeltöötlemine 18 EKAP
8.Erialane vene keel 3 EKAP
9.Troppimistööd 3 EKAP
10.Liiklusõpetus 3 EKAP
Üldainete moodulid:
1.Keel ja kirjandus 6 EKAP
2.Võõrkeel 4,5 EKAP
3.Matemaatika 5 EKAP
4.Loodusained 6 EKAP
5.Sotsiaalained 7 EKAP
6.Kunstiained 1,5 EKAP

Valikõpingute moodulid (30 EKAP)
Nimetus

Maht

Õpiväljundid

Masinjoonestamine (Valikmoodul)

3 EKAP

tunneb masinprojekteerimisega seotud mõisteid.
omab ülevaadet peamistest masinprojekteerimise tarkvarapakettidest.
tunneb joonistel kasutatavaid elemente, objekte ja nende omadusi.
kasutab algtasemel masinprojekteerimise tarkvara ja loob lihtsaid
kolmemõõtmelisi objekte kasutades lihtsaid tehnikaid ja vahendeid.

Erialase vene keele algkursus
(Valikmoodul)

3 EKAP

tunneb vene keele tähestikku, numbreid. Kirjeldab vene keeles iseennast, oma
huvisid, oma kooli ja tehniku eriala
kasutab venekeelset sõnavara elementaarseks suhtluseks
mõistab lihtsamaid venekeelseid tekste ning oskab teabeallikatest erialast infot
leida.

Liiklusõpetus (Valikmoodul)

3 EKAP

selgitab koolitusel taotlevatest eesmärke ja sisu
kasutab liiklussüsteemi erinevate osadega seotud terminoloogiat
teostab sõiduki sõidueelset kontrolli kasutades sh sõiduki käsiraamatut
selgitab ohutu liiklemise põhimõtteid,
arvestab teiste liiklejatega liikluses
mõistab sõiduki turvavarustuse õiget kasutamist
omandatud sõidu alustamisega, sõiduki asukoha valikuga, sõidujoone valikuga
ja sõidujärjekorra määramisega seonduvad reeglid
liikleb ohutult ja keskkonda säästvalt, on teadlik sõidukiiruse valiku
põhimõtetest
selgitab sõiduki peatamisega ja sõidu lõpetamisega seotud liiklusseaduse
sätteid
selgitab juhi käitumist liiklusõnnetuse korral
selgitab möödasõiduga ja möödumisega seotud Liiklusseaduse sätteid
praktiseerib möödasõitu, möödumist ja ümberpõiget
selgitab, kuidas sõitu planeerida, selgitab, kuidas keskkonda säästvalt sõidukit
kasutada ning kuidas rasketes teeoludes ja ilmastikuoludes toime tulla
selgitab kuidas pimeda ajal sõidukit juhtida
kasutab liiklusalaste õigusaktide nõudeid kasutab liiklusohutuse nõudeid
selgitab autole esitatavaid tehnilisi nõudeid juhib autot liiklusalaste õigusaktide
nõuetele ja liiklusohutuse nõuetele vastavalt

TIG keevitamine ja detailide
järeltöötlemine (Valikmoodul)

18 EKAP

valmistab ette töökoha ning detailid keevitustöödeks TIG- keevitusseadmetega
ja keevitab prooviõmbluse ning korrigeerib keevitusseadme töörežiime
valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis,
tehnoloogiline kaart WPS) ning korrigeerib keevitusseadme töörežiime
lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile
mõistab ning rakendab töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamise vajalikkust tööprotsessis

Materjalide tükeldustööd
(Valikmoodul)

3 EKAP

mõistab mehaaniliste tükelduspinkide tööpõhimõtteid, tehnoloogiaid ja valib
vastavalt tööjoonisele materjali tükeldustehnoloogia
valmistab ette töökoha, materjali ja seadistab tööpingi materjali tükeldamiseks
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ning täidab tööprotsessiks vajalikud dokumendid
töötleb materjali mehaanilistel tükelduspinkidel ja kontrollib töö vastavust
töökäsule/tööjoonisele
lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile
mõistab ning rakendab töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamise vajalikkust tööprotsessis
Lukksepa-, lihvimis- ja
viimistlustööd (Valikmoodul)

3 EKAP

lukksepa töökoht, töö- ja mõõteriistad ning nende kasutamine,
tööohutusalased nõuded
lukksepatöödeks kasutatavad materjalid ja nende töödeldavus
tasapinnaline märkimine, märkimistööriistad ja töövõtted
metalli raiumisel, õgvendamisel ja painutamisel kasutatavad tööriistad ning
töövõtted
metalli avade puurimisel, süvistamisel, avardamisel ja hõõritsemisel
kasutatavad tööriistad ning töövõtted
metalli sise- ja väliskeermete lõikamisel kasutatavad tööriistad ning töövõtted
metalli lihvimisel, soveldamisel ja poleerimisel kasutatavad tööriistad,
töövahendid ning töövõtted

Troppimistööd (Valikmoodul)

3 EKAP

omab ülevaadet koorma pealeja mahalaadimise, ladustamise ja paigaldamise
nõuetest
juhendab nõuetekohaste märguannetega tõsteseadme juhti tõstetöödel
teisaldab nõuetekohaselt materjalid ja konstruktsioonielemendid, kasutades
mehitamata tõsteseadet
järgib puitkonstruktsioonide monteerimisel ja troppimisel töötervishoiu-,
tööohutus- ja keskkonnaohutusenõudeid
analüüsib koos juhendajaga enda tegevust troppimisel ja tõstetöödel

Üldkehaline ettevalmistus
(Valikmoodul)

3 EKAP

hindab objektiivselt oma kehalisi võimeid, füüsilist vormi ja omab valmisolekut
neid arendada;
tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt enda üldkehalise arendamisega,
kasutades selleks sobivaid vahendeid ning meetodeid;
arendab sportliku ühistegevuse (pallimängud, rahvaspordiüritused jne) kaudu
meeskonnatööoskust ja distsipliini;
õpib aktsepteerima inimestevahelisi erinevusi ja arvestama nendega
erinevates suhtlussituatsioonides
arendab kutsetööks vajalikke tahteomadusi (kohanemisvõime, koostööoskus,
väljendusoskus, jms)

Riigikaitseõpetus (Valikmoodul)

3 EKAP

mõistab ajateenistuse kui spetsiifilise ala nõudeid;
omab teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis on vajalikud efektiivseks tegutsemiseks
kaitsejõududeks ja riigikaitse valdkonnas
käitub laitmatult ja tuleb toime riigikaitse laagris

Erialane soome keel (Valikmoodul)

3 EKAP

suhtleb igapäevases argisuhtluses kliendiga kasutades lihtsamaid
soomekeelseid põhiväljendeid
selgitab välja kliendi soovi, rakendades sobivat keelekasutust, hoiakuid ja
lugupidavat kultuurilist suhtumist soome keeles
kasutab iseseisvalt soomekeelset metallitööga seotud põhisõnavara ja
nõustab klienti kauba valikus.
arveldab kliendiga ja lõpetab positiivselt kliendikontakti.

Valikõpingute valimise võimalused:
valikained valitakse I kursuse lõpus ja II ja III kursusele valikainete hulgast ning õppegrupi enamuse valiku otsusel.
Õppekava kontaktisik:
Lembit Miil
kutseõpetaja
Telefon +37253359843, lembit.miil@hariduskeskus.ee
Märkused:
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:
https://siseveeb.ee/hariduskeskus/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=341
https://siseveeb.ee/hariduskeskus/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=341&rakenduskavad=jah (koos moodulite
rakenduskavadega)
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Keevitaja
Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP)
Põhiõpingute moodulid

Maht kokku

1. õppeaasta

120

48

6

6

Keevitaja eriala alusteadmised

35

35

Poolautomaatkeevitamine ja detailide järeltöötlemine (MIG/MAG)

2. õppeaasta

3. õppeaasta

37

35

28

21

7

Käsikaarkeevitamine ja detailide järeltöötlemine

18

7

11

Praktika

33

7

9

17

Üldõpingute moodulid

30

12

9

9

6

2

2

2

Kunstiained

1,5

1,5

Võõrkeel

4,5

1

1,5

2

Sotsiaalained

7

3

2

2

Matemaatika

5

1,5

2

1,5

Loodusained

6

3

1,5

1,5

14

16

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Keel ja kirjandus

Valikõpingute moodulid

30

Masinjoonestamine (Valikmoodul)

3

Erialase vene keele algkursus (Valikmoodul)

3

Liiklusõpetus (Valikmoodul)

3

TIG keevitamine ja detailide järeltöötlemine (Valikmoodul)

3
3
3

18

14

4

Materjalide tükeldustööd (Valikmoodul)

3

3

Lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd (Valikmoodul)

3

3

Troppimistööd (Valikmoodul)

3

3

Üldkehaline ettevalmistus (Valikmoodul)

3

3

Riigikaitseõpetus (Valikmoodul)

3

3

Erialane soome keel (Valikmoodul)

3

3
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Lisa 2

Keevitaja
Seosed kutsestandardi „Keevitaja kutseharidusstandard, kinnitatud Vabariigi Valituse määrus, 26.08.2013 nr 130. Tase 4.“ kompetentside ja eriala õppekava moodulite vahel.

Poolautomaatkeevitamine ja detailide
järeltöötlemine (MIG/MAG)

Käsikaarkeevitamine ja detailide
järeltöötlemine

Praktika

TÖÖKOHA KORRALDAMINE; TOOTMISE- JA
ABIVAHENDITE VALIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

X

X

X

X

DETAILIDE JA KOOSTUDE
ETTEVALMISTAMINE JA KOOSTAMINE

X

X

X

X

KVALITEEDI KONTROLLIMINE JA DEFEKTIDE
PARANDAMINE

X

X

X

X

KÄSIKAARKEEVITUSTÖÖDE TEGEMINE
(MMA) JA DETAILIDE JÄRELTÖÖTLEMINE

X

X

X

POOLAUTOMAATSETE (MIG/MAG) KEEVITUSTÖÖDE
TEGEMINE JA DETAILIDE JÄRELTÖÖTLEMINE

X

X

Läbiv kompententsid

X

X

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse
alused

Keevitaja eriala alusteadmised

Eriala õppekava moodulid

X
X

X

X – tähistatakse, millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Mehaanika ja metallitöö õppekavadel õppijad

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

1

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
Career planning and business

6

Rein Volberg

Nõuded mooduli alustamiseks

puuduvad

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtudes elukestva õppe
põhimõtetest.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

120 t

26 t

10 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab oma vastutust teadlike otsuste
langetamisel elukestvas
karjääriplaneerimise protsessis
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 5
kokku: 25

analüüsib juhendamisel oma isiksust ja
kirjeldab oma tugevaid ning nõrku külgi
seostab kutse, eriala ja ametialase
ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise
võimalustega
leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu,
erialade ja õppimisvõimaluste kohta
leiab iseseisvalt informatsiooni praktika- ja
töökohtade kohta
koostab juhendi alusel elektroonilisi
kandideerimisdokumente (CV, sh
võõrkeelse, motivatsioonikirja,
sooviavalduse), lähtudes asjaajamise
dokumentide vormistamise nõuetest ja heast
tavast
valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul

Karjääri planeerimine
Kontaktõpe (sh praktiline töö) ja iseseisev töö -1 EKAP
Alateemad:
Enesetundmine karjääri planeerimisel.
Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom. Väärtused,
vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid, mõtlemine, võimed, intelligentsus,
huvid, oskused (üldoskused, erioskused). Eneseanalüüsi läbiviimine oma
tugevate ja nõrkade külgede väljaselgitamise kaudu.)
Õppimisvõimaluste ja tööjõuturu tundmine karjääri planeerimisel.(Haridustee:
metallitöö
valdkonna erialad, haridussüsteem, mitteformaalne haridus, hariduse ja tööturu
vahelised seosed, õpimotivatsioon ja elukestev õpe.
Tööjõuturg ja selle muutumine metallitöö valdkonnas: nõudlus ja pakkumine,
konkurents,
trendid ja arengusuunad, prognoosid.
Ettevõtluse vormid metallitöö valdkonnas, tööandjate ootused, töötamist
mõjutavad õiguslikud
alused.
Kutsestandardid, kutse ja kutseoskused, kutse-eelistused ja kutseriskid Keevitaja
eriala
näitel. Töömotivatsioon. Töötus ja tööturuteenused.
Planeerimine ja karjääriotsuste tegemine

Töölehtede täitmine,
arutelu,
paarisharjutused,
rühmatööd, eneseanalüüsi koostamine,
Loeng, iseseisev töö
(kuulamis- ja
lugemisülesanded
Internetis)

Mitteeristav
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(Karjääriotsuseid mõjutavad tegurid, alternatiivid ja valiku tegemise tagajärjed.
Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: karjäär, karjääriplaneerimine,
karjääriinfo allikad ja karjääriinfo otsimine. Karjääriteenused ja
karjäärinõustamine. Muutustega toimetulek, elurollid ja elulaad. Tööotsimine:
tööotsimisallikad ja tööinfo otsimine.
Kandideerimisdokumendid, tööintervjuu Keevitaja näitel. Isikliku karjääriplaani
koostamine. Karjääriplaani koostamine: eesmärkide seadmine, tegevuste ja aja
planeerimine. Lühi- ja pikaajaline karjääriplaan metallitöö valdkonna näitel.)
Hindamisülesanne:
Kandideerimisdokumendid (CV, sh võõrkeelne, motivatsioonikiri, sooviavaldus)

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Praktiline töö
Arutlus
Õpimapp/portfoolio

Lävend
koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, sh võõrkeelse, motivatsioonikirja, sooviavalduse), lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast
kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist nii ema- kui võõrkeeles

Hindamisülesanded
Hindamisülesanded ja hindmismeetodid

Hindekriteeriumid

Rühmatöö
Praktiline töö
Arutlus
Õpimapp/portfoolio
Lühi- ja pikaajaline karjääriplaan

Mitteeristav hindamine
Lävend:
analüüsib juhendamisel oma isiksust ja kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega
leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta leiab iseseisvalt informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta. valmistab ette ja osaleb
näidistööintervjuul koostab juhendamisel oma lühi- ja pikaajalise karjääri plaani

Iseseisvad tööd
Õpimapi koostamine ja vormindamine.

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab majanduse olemust ja
majanduskeskkonna toimimist
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 15
iseseisev töö: 5
kokku: 20

koostab juhendamisel oma lühi- ja
pikaajalise karjääri plaani
kirjeldab oma majanduslikke vajadusi,
lähtudes ressursside piiratusest ja
ökonoomsest kasutamisest
selgitab nõudluse ja pakkumise ning
turutasakaalu kaudu turumajanduse
olemust
koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma
leibkonna ühe kuu eelarve
loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid
makse

Kontaktõpe (sh praktiline töö) ja iseseisev töö -1 EKAP
Majandus ja ettevõtlus
Alateemad:
Mina ja majandus (Majanduslikud otsused. Turg. Raha, selle funktsioonid ja
omadused.)
Piiratud ressursid ja piiramatud vajadused (Ressursid majanduses. Majanduse
põhivalikud. Alternatiivkulu. Erinevad majandussüsteemid.)
Pakkumine ja nõudlus (Nõudlus, pakkumine. Turu tasakaal. Turuhind.)
Maksud Riigi roll majanduses. Otsesed ja kaudsed maksud. Riigieelarve tulud ja
kulud.
Finantsasutused Eestis Eestis tegutsevad pangad. Pankade teenused.
Kiirlaenud.

Loeng, esitlus,
situatsioonülesanne,
kirjalik töö, kirjeldus,
analüüs.

Mitteeristav
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täidab juhendamisel etteantud andmete
alusel elektroonilise
näidistuludeklaratsiooni
leiab iseseisvalt informatsiooni peamiste
pangateenuste ja nendega kaasnevate
võimaluste ning kohustuste kohta
kasutab majanduskeskkonnas
orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku
infosüsteemi „e-riik“
Hindamisülesanne:
Enda leibkonna 1 kuu eelarve

Hindamismeetod:
Kontrolltöö
Suuline esitus
Analüüs
Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend
kirjeldab oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest
koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ühe kuu eelarve
loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse
täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni
leiab iseseisvalt informatsiooni peamiste pangateenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning kohustuste kohta

Hindamisülesanded
Hindamisülesanded ja hindmismeetodid

Hindekriteeriumid

Kontrolltöö
Suuline esitus
Analüüs
Probleemsituatsiooni lahendamine
Lihtsustatud äriplaan

Mitteeristav hindamine
Lävend:
selgitab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust leiab iseseisvalt informatsiooni peamiste pangateenuste ja nendega kaasnevate
võimaluste ning kohustuste kohta kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku infosüsteemi „e-riik“ kirjeldab meeskonnatööna
ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitavas valdkonnas võrdleb iseseisvalt oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötaja ja ettevõtjana, lähtudes
ettevõtluskeskkonnast kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda
mõjutavat ettevõtluskeskkonda kirjeldab meeskonnatööna kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed
õpitava valdkonna näitel ja koostab juhendi alusel meeskonnatööna elektrooniliselt lihtsustatud äriplaani selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi kirjeldab juhendi
alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel

Iseseisvad tööd
Õpimapi koostamine ja vormindamine.

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõtestab oma rolli
ettevõtluskeskkonnas
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 15

kirjeldab meeskonnatööna
ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitava
eriala
valdkonnas

Ettevõtlus Eestis. Eesti ja kodumaakonna ettevõtlus Ettevõtluse olemus.
Ettevõtluse areng ja olukord Eestis ning kodumaakonnas.
Ettevõtja ja töövõtja ettevõtluskeskkond Poliitiline keskkond. Majanduslik
keskkond. Sotsiaalne keskkond. Tehnoloogiline keskkond.

Meeskonnatöö,
selgitus, seostus,
arvestus, võrdlus.

Mitteeristav
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iseseisev töö: 5
kokku: 20

võrdleb iseseisvalt oma võimalusi tööturule
sisenemisel palgatöötaja ja
ettevõtjana, lähtudes ettevõtluskeskkonnast
kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku
ettevõtluse põhimõtteid
selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte
majandustegevust ja seda mõjutavat
ettevõtluskeskkonda
kirjeldab meeskonnatööna
kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte
majandustegevusele
kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed
õpitava eriala valdkonna näitel ning
koostab juhendi alusel meeskonnatööna
elektrooniliselt lihtsustatud äriplaani

Äriidee ja selle elluviimine.
Äriideede leidmine ja hindamine. Äriplaani olemus ja näidisstruktuur.

Hindamisülesanne:
Peamised ohutegurid kaubandusettevõttes ja nende kirjeldus

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Suuline esitus

Lävend
loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel
tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ning meetmeid nende vähendamiseks
tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt õigusaktides sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega
kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas
leiab juhtumi näitel iseseisvalt eri allikatest, sh elektrooniliselt töötervishoiu ja tööohutuse alast informatsiooni
Iseseisvad tööd
Õpimapi koostamine ja vormindamine.

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab oma õigusi ja kohustusi
töökeskkonnas toimimisel
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 60
iseseisev töö: 8
kokku: 68

loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja
töötajate peamisi õigusi ning kohustusi
ohutu töökeskkonna tagamisel
tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna
töökeskkonna üldisi füüsikalisi,
keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja
füsioloogilisi ohutegureid ning
meetmeid nende vähendamiseks
tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb
meeskonnatööna õigusaktides sätestatud
töötaja õigusi ja kohustusi seoses
tööõnnetusega
kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja
oma tegevust tulekahju puhkemisel
töökeskkonnas

Töötamise õiguslikud alused
Kontaktõpe (sh praktiline töö) ja iseseisev töö -1 EKAP
Töötervishoid ja tööohutus Sissejuhatus töökeskkonda (Töökeskkonna riiklik
strateegia. Töökeskkonnaga tegelevad struktuurid. Töövõime säilitamise olemus).
Töökeskkonnaalase töö korraldus (Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused.
Riskianalüüs). Töökeskkonna ohutegurid (Töökeskkonna füüsikalised, keemilised,
bioloogilised, füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid. Meetmed
ohutegurite vähendamiseks). Töökeskkonna alane teave (erinevad
töökeskkonnaalase teabe allikad) Tööõnnetused (Tööõnnetuse mõiste. Õigused
ja kohustused seoses tööõnnetusega). Tuleohutus (Tulekahju ennetamine.
Tegutsemine tulekahju korral).
Lepingulised suhted töö tegemisel (keevitaja erialal) Lepingu mõiste. Lepingute
sõlmimine, muutmine ja lõpetamine. Lepingute liigid. Töölepingu mõiste ja sisu.
Tähtajalise töölepingu sõlmimine. Katseaeg. Töölepingu muutmine. Töötaja ja
tööandja kohustused ja vastutus. Varalise vastutuse kokkulepe. Töölepingu

Loeng, arutelu,
Analüüs, meeskonnatöö,
praktiline töö.

Mitteeristav

11/110

leiab juhtumi näitel iseseisvalt eri allikatest,
sh elektrooniliselt töötervishoiu ja
tööohutuse alast informatsiooni
leiab iseseisvalt töölepinguseadusest
informatsiooni töölepingu,
tööajakorralduse ja puhkuse kohta
nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja
käsunduslepingu peamisi erinevusi ja
kirjeldab töölepinguseadusest, soolise
võrdõiguslikkuse seadusest ning võrdse
kohtlemise seadusest tulenevaid töötaja ja
tööandja õigusi, kohustusi ja
vastutust

Hindamisülesanne:
Töölepingu, käsunduslepingu ja töövõtulepingu peamised erisused ja nende kirjeldus

lõppemine, töölepingu ülesütlemine ja hüvitise maksmine. Töövaidluste
lahendamine. Teenuste osutamine käsunduslepingu ja töövõtulepinguga.
Töötamine avalikus teenistuses. Töötamine välisriigis: välisriigi seaduste
kohaldamine töötajale, maksude arvestus ja tasumine. Kollektiivsed töösuhted ja
kollektiivleping. Töötajate usaldusisik. Kollektiivne töötüli, streik ja töösulg.)
Töökorraldus (Keevitaja erialal)
(Tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele. Ametijuhend Tööaeg ja selle
korraldus: töönorm, ületunnitöö, öötöö, riigipühal tehtav töö, valveaeg, töö
tegemise aja ja öötöö piirang, tööpäevasisene vaheaeg, igapäevane puhkeaeg,
iganädalane puhkeaeg. Lähetus. Puhkuse korraldamine, puhkuse liigid:
põhipuhkus, vanemapuhkused, õppepuhkus. Puhkuse tasustamine ja kasutamata
puhkuse hüvitamine.)
3.4.Töö tasustamine ja sotsiaalsed tagatised.
(Töötasus kokkuleppimine, miinimumpalk. Töötasu arvutamise viisid (ajatöö,
tükitöö, majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu). Töö tasustamine
ületunnitöö, öötöö, riigipühal tehtava töö ja valveaja korral. Töötasu maksmise
kord. Töötasult kinnipeetavad maksud ja maksed. Ajutise töövõimetuse hüvitis ja
selle liigid, töövõimetusleht. Töötuskindlustushüvitis. Vanemahüvitis. Riiklik
pension.)
Asjaajamine ja dokumendihaldus Kontaktõpe (sh praktiline töö) ja iseseisev töö -1
EKAP
Asjamine ja dokumendihaldus organisatsioonis. Dokument, asjaajamine,
dokumendihaldus, dokumendihaldussüsteem. Dokumentide haldamise vajalikkus.
Dokumendi elukäik, dokumendi omadused. Dokumendihalduse õiguskeskkond
(seadused, määrused, standardid, juhised). Organisatsiooni dokumendisüsteemi
alusdokumendid (asjaajamiskord, dokumentide liigitamine.) Üldnõuded
dokumentidele. Dokumendi elemendid. Dokumentide liigid. Dokumendiplank.
Dokumendiplankide liigid. Kiri. Kirja elemendid. Kirja esitusvorm. Kirja koostamine
ja vormistamine. Kirja liigid. Algatuskirja, vastuskirja, koostamine ja vormistamine
Dokumentide loomine. Tekstitöötlusprogrammi kasutamine dokumentide
vormistamisel. E-kiri. E-kirja elemendid. E-kirja esitusvorm. E-kirja koostamine ja
vormistamine. E-kirja saatmine. E-post. E-posti haldamine.
Dokumentide, sh digitaaldokumentide säilitamine.
Dokumentide hoidmine, dokumentide säilitamise vajalikkus, dokumentide
säilitamise tingimused, säilitustähtajad, dokumentide hävitamine.)
Hindamismeetod:
Rühmatöö
Praktiline töö
Arutlus
Analüüs

Lävend
leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta
nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi erinevusi ja kirjeldab töölepinguseadusest tulenevaid töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust
Iseseisvad tööd
Õpimapi koostamine ja vormindamine.
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Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

käitub vastastikust suhtlemist toetaval
viisil
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 10
praktiline töö: 10
iseseisev töö: 3
kokku: 23

arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö,
tükitöö ja majandustulemustelt
makstava bruto- ja netotöötasu ning ajutise
töövõimetuse hüvitist
koostab ja vormistab juhendi alusel
iseseisvalt elektrooniliselt algatus- ja
vastuskirja ning e- kirja, sh allkirjastab selle
digitaalselt
Selgitab ja järgib suhtlemissituatsioonides
üldtunnustatud käitumistavasid kasutab
tulemusliku meeskonnatöö põhimõtteid
kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise
vajadust organisatsioonis ja
seostab seda isiklike dokumentide
säilitamisega
kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja
mitteverbaalset suhtlemist nii emakui
võõrkeeles
kasutab eri suhtlemisvahendeid, sh järgib
telefoni- ja internetisuhtluse head tava
järgib üldtunnustatud käitumistavasid
selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi
kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna
kultuurilisi erinevusi suhtlemisel

Suhtlemise alused
Kontaktõpe (sh praktiline töö)
ja iseseisev töö -1 EKAP
CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus
Suhtlemine
(Suhtlemisvajadused ja –ülesanded. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine.
Suulise esitluse läbiviimine grupile. Vahetu- ja vahendatud suhtlemine. Ametlik ja
mitteametlik suhtlemine. Telefonisuhtlus. Internetisuhtlus ja suhtlusvõrgustikud.
Kirjalik suhtlemine. Erinevad suhtlemissituatsioonid. Suhtlemine erinevate
kulutuuride esindajatega, kultuuridevahelised erinevused ja nende arvestamine
suhtlemissituatsioonides. Suhtlemisbarjäär ja selle ületamise võimalused.
Isikutaju eripära ja seda mõjutavad tegurid. Tõepärane enesehinnang
suhtlemisoskuste kohta.)
Käitumine suhtlemissituatsioonides
Tööalase käitumise etikett. Koosolekud ja läbirääkimised. Positiivse mulje
loomine. Käitumisviisid. Kehtestav käitumine. Konfliktid ja veaolukorrad ning
nende tekkepõhjused. Toimetulek konfliktidega. Grupp ja meeskond. Grupi
arengu etapid. Eesmärkidest lähtuvad reeglid ja normid grupis. Meeskonnatöö
põhimõtted. Meeskonda kuulumise positiivsed ja negatiivsed küljed. Loovus ja
isiklik areng meeskonnas. Meeskonna juhtimine ja liidri roll.

Loeng, iseseisev töö,
praktilised harjutused

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Aja- ja tükitöö tasustamise arvestus (haigushüvitis, puhkusehüvitis)

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Praktiline töö
Arutlus
Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend
arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netotöötasu ning ajutise töövõimetuse hüvitist

Hindamisülesanded
Hindamisülesanded ja hindmismeetodid

Hindekriteeriumid

Rühmatöö
Praktiline töö
Arutlus
Juhtumi analüüs
Algatus- ja vastuskiri, e-kiri, digitaalallkiri

Mitteeristav hindamine
Lävend:
koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektroonilise algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise
vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega kasutab eri suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava järgib
üldtunnustatud käitumistavasid
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Õpimapp/portfoolio
õpimapp ja selle esitlus

Mitteeristav hindamine
Lävend:
õpimapp on süstematiseeritud sisaldades kohustuslikke töid ja selles sisalduvad tööd on vormistatud vastavalt kooli kirjalike tööde koostamise juhendile esitlus vastab
esitluse heale tavale

Iseseisvad tööd
Õpimapi koostamine ja vormindamine.
Praktilised tööd
Praktiline töö – käitumine ja suhtlemine töö vastuvõtmisel ja üleandmisel, erinevad situatsioonid.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

mooduli hinne kujuneb õpimapi alusel. Moodul loetakse arvestatuks, kui õpimapp sisaldab erinevate teemade töölehti, iseseisvaid töid, ettevõtlusprojekti aruandlust
ja eneseanalüüse.
Mooduli kokkuvõtvat hinnet määrates peab jälgima, et saavutatud ja omandatud oleks kõik lävendi kompetentsid ehk õpilane:
Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis.
Õpilane oskab leida infot töövõimaluste kohta. Oskab esitada dokumente kandideerimiseks ja osaleda tööintervjuul.
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised töösuhteid reguleerivatest
õigusaktidest ja töötasustamise alustest ning oma õigustest ja kohustustest
töökollektiivis.

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

Amundson, N., Poehnell G., Karjääriteed. Eesti Töötukassa. 2011
Rekkor, S jt., Teenindamise kunst. 2013
Suppi, K. Ettevõtlusõpik- käsiraamat. Altex, 2013
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm
Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

2

Keevitaja eriala alusteadmised

35

Jüri Puidet, Lembit Miil, Ilmar Eek, Taivo Kaelep,
Urmas Rebas

Nõuded mooduli alustamiseks

puuduvad

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane omab ülevaadet keevitusseadmete ehitusest, tehnoloogiatest ning tööprotsessist, töövahenditest ja töödeldavatest materjalidest.
Kasutab erialast terminoloogiat. Järgib oma töös tööohutuse nõudeid.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

377 t

182 t

351 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab erinevate keevitusviiside
olemust ja nende valikute põhimõtteid
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 78
praktiline töö: 104
iseseisev töö: 52
kokku: 234

kirjeldab korrektses eesti keeles erinevat
tüüpi keevitusviise nende arengus vastavalt
ülesandele
kirjeldab sulatuskeevitusviiside ja
survekeevitusviiside üldpõhimõtteid vastavalt
ülesandele
selgitab keevitusviisi valiku põhimõtteid

Mooduli teemad
T (sh Pr töö)
Is 39 tundi
Keevituse alused
Keevitusliigid
keevitusseadmed
Keevitusvoolu
allikad
Liited ja liidete
tüübid
Keevitusõmblused
ja asendid
Tööreziimid
kontaktõpe (sh praktiline
töö) ja iseseisev töö 2
EKAP
Materjaliõpetus
2 EKAP
materjalide
omadused
materjalide
markeerimine

• esitlus
• E - õpe
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav
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Tehniline mõõtmine
2 EKAP
mõõtmise olemus
ja mõõtevahendid
Mõõtühikud
Hindamisülesanne:
kirjeldab erinevait tüüpi keevitusviise nende arengus vastavalt ülesandele
kirjeldab sulamiskeevitusviiside ja survekeevitusviiside üldpõhimõtteid vastavalt ülesandele
kirjeldab erinevat tüüpi seadmete ehitust nende ajaloolises arengus, tööpõhimõtteid ja tehnoloogilisi võimalusi vastavalt seadme
kasutusjuhendile kasutades võõrkeelset terminoloogiat

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö
Suuline esitus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Iseseisvad tööd
Kirjalik analüüs kasutades minimaalselt 10 võõrkeelset terminit. Erinevat tüüpi seadmete ehitus, tööpõhimõtted ja tehnoloogilised võimalused Erinevat tüüpi seadmete ehitus Seadmete tööpõhimõtted Tehnoloogilised
võimalused

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab erinevate keevitusseadmete
ehitust, nende tehnoloogilisi võimalusi
ja seadistuspõhimõtteid
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 234
praktiline töö: 104
iseseisev töö: 78
kokku: 416

kirjeldab vastavalt seadme kasutusjuhendile
erinevat tüüpi seadmete ehitust nende
ajaloolises arengus, tööpõhimõtteid ja
tehnoloogilisi võimalusi, kasutades
võõrkeelset terminoloogiat
kirjeldab vastavalt ülesandele seadmetel
kasutatavate töö- ja seadistusrežiimide
põhimõtteid korrektses eesti keeles

Keevitusseadmete ehitus
2 EKAP

• esitlus
• E - õpe
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

Elektrotehnika
Tööpõhimõtted
Kasutusjuhendid ja võõrkeelne terminoloogia
Rakised ja keevituse abiseadmed
2 EKAP
keevitusrakised
tööriistad ja –vahendid
seadmete automatiseerimise ja mehhaniseerimise põhimõtted
Loodusained (lõimitud) 6 EKAP
Keemia: gaasid ja nende omadused, tuleohutus, ohutusnõuded
Füüsika: voolutugevus, pinge, takistus
Sotsiaalained 6 EKAP(lõimitud)
Keevituse ajalooline areng ja tänapäev; majandus geograafia
Kunstiained 1 EKAP(lõimitud)
Kompositsioon ja värv

Hindamisülesanne:

Hindamismeetod:
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Koostab loetelu (kogus 5) keevutsmaterjali markidest ja materjalide keemilisest koostisest ja füüsikalistest omadustest
kirjeldab erinevat tüüpi seadmete ehitust nende ajaloolises arengus, tööpõhimõtteid ja tehnoloogilisi
võimalusi vastavalt seadme kasutusjuhendile kasutades võõrkeelset terminoloogiat
kirjeldab seadmetel kasutatavate režiimide üldpõhimõtteid vastavalt ülesandele korrektses eesti keeles
kirjeldab seadmete seadistusrežiimide tööpõhimõtteid vastavalt ülesandele
kirjeldab keevitusseadmete automatiseerimise ja mehhaniseerimise põhimõtteid

Iseseisev töö
Praktiline töö
Suuline esitus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Iseseisvad tööd
Erinevat tüüpi seadmete ehitus Seadmete tööpõhimõtted Tehnoloogilised võimalused

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab keevisõmbluste tähistusi
tööjoonisel, koostab detaili või koostu
tööjoonise/eskiisi
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 26
praktiline töö: 104
iseseisev töö: 26
kokku: 156

kirjeldab keevitusseadmete
automatiseerimise ja mehhaniseerimise
põhimõtteid
joonestab detaili või koostu tööjoonise
lähtuvalt tehnilise joonise vormistamise
nõuetest ja joonestusstandardist
kannab keevisõmbluste tähistused
tööjoonisele
joonestab vastavalt ülesandele ning
vormistamise nõuetele geomeetrilised
kujundid

Joonestamine
kontaktõpe (sh praktiline
töö) ja iseseisev töö 2
EKAP
Jooniste
vormistamine
Tingmärgid
Geomeetrilised
kujundid
Lõiked, vaated
Liited
Keermed
Jooniste lugemine
Matemaatika (lõimitud) 2 EKAP
Geomeetria

• esitlus
• E - õpe
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

Hindamisülesanne:
kirjeldab keevitusseadmete automatiseerimise ja mehhaniseerimise põhimõtteid
joonestab detaili või koostu tööjoonise lähtuvalt tehnilise joonise vormistamise nõuetest ja joonestusstandardist
joonestab geomeetrilised kujundid (CAD programm) lähtuvalt ülesandest ning vormistamise üldnõuetest
Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Iseseisvad tööd
Keevitusliite eskiisi koostamine (praktiline töö)
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Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab keevisliidete ja keevisõmbluste
klassifikatsiooni keevitusasendeid ning
detaili/tooriku servade ettevalmistust
keevitamiseks
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 26
iseseisev töö: 13
kokku: 52

kirjeldab põkk-, nurk-, ots-, katte- ja
vastakliidet ning põkk- ja nurkõmblust
vastavalt keevitustööde kvaliteedisüsteemi
standardi EN-3834 põhimõtetele
kirjeldab keevitusasendeid vastavalt
standardile EN-3834 põhimõtetele
kirjeldab detaili/tooriku servade
ettevalmistamist vastavalt standardi
EN-3834 põhimõtetele

Rakised ja keevituse
abiseadmed
2 EKAP
keevitusrakised
tööriistad ja –
vahendid
seadmete
automatiseerimise
ja
mehhaniseerimise
põhimõtted
Tööohutus ja
ergonoomika 1 EKAP
tööohutuse
põhimõtted ja
nõuded
Kvaliteedikontroll
(EVS-EN-ISO 5817).
1 EKAP
keevitustööde
kvaliteedisüsteemi

• esitlus
• E - õpe
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

Hindamisülesanne:
kirjeldab põkk-, nurk-, ots-, katte- ja vastakliidet ning põkk- ja nurkõmblust vastavalt keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834
põhimõtetele
kirjeldab keevitusasendeid vastavalt standardile
kirjeldab servade ettevalmistamist vastavalt standardile
Tehnoloogilised võimalused:
kirjeldab sulamiskeevitusviiside ja survekeevitusviiside üldpõhimõtteid vastavalt ülesandele

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö
Suuline esitus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Iseseisvad tööd
Kirjalik analüüs kasutades minimaalselt 10 võõrkeelset terminit- Erinevat tüüpi seadmete ehitus, tööpõhimõtted ja tehnoloogilised võimalused

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab keevitamisel kasutatavate
põhi- ja abimaterjalide koostist,
omadusi ja nende töödeldavust
Jaotus tundides:

nimetab keevitamisel kasutatavaid erinevaid
põhi- ja abimaterjale, kirjeldab nende
omadusi ning koostist vastavalt etteantud
materjalimarkidele (EN ja ISO), kasutades

Materjaliõpetus
2 EKAP
materjalide omadused
materjalide markeerimine

• esitlus
• E - õpe
• loeng
• praktiline ülesanne

Eristav
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teoreetiline töö: 26
praktiline töö: 13
iseseisev töö: 13
kokku: 52

erialast terminoloogiat
selgitab keevitatavate materjalide ja nende
sulamite keemilist koostist, lähtudes
ülesandest
selgitab vastavalt ülesandele keevitamisel
kasutatavate materjalide markeeringuid ja
töödeldavust
selgitab seadme tehnoloogia valikut,
lähtudes töödeldava materjali margist ja
omadustest

• iseseisev töö

Hindamisülesanne:
nimetab erinevaid materjale ja kirjeldab nende omadusi ning koostist vastavalt etteantud materjalimarkidele (EN ja ISO) kasutades erialast
terminoloogiat
selgitab etteantud materjali töödeldavust lähtuvalt materjali markeeringust
selgitab töödeldava materjali omadustest ja - kvaliteedist lähtuvalt töötlemistehnoloogia valikut

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö
Suuline esitus
Ettekanne/esitlus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Praktilised tööd
• praktiline ülesanne (keevitustööde tegemine) • iseseisev töö (õppekavas toodud iseseisvate tööde põhjal õpimapi koostamine)

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hinne „3“ (rahuldav): kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel
Hinne „4“ (hea): õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine
Hinne „5“ (väga hea): õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida iseloomustab nende iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Mooduli hindamine

eristav hindamine

Õppematerjalid

• Laansoo „Keevitustehnoloogia“;
• T.Karaganova „Keevitus- sütitav idee“;
• A.Laansoo „MIG/MAG –keevitus“;
• A.Laansoo, T.Pihl „Keevitustööd“
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm
Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

3

Poolautomaatkeevitamine ja detailide
järeltöötlemine (MIG/MAG)

28

Jüri Puidet, Lembit Miil, Ilmar Eek, Taivo Kaelep,
Urmas Rebas

Nõuded mooduli alustamiseks

puuduvad

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane valmistab MIG/MAG keevitustehnoloogia teel erinevaid konstruktsioone kasutades vastavaid töödeldavaid materjale lähtudes
tööjoonisest ning järgides tööohutuse ja ergonoomika nõudeid.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

195 t

156 t

377 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

valmistab ette töökoha ja detailid
keevitustöödeks poolautomaat
(MIG/MAG) keevitusseadmetel ja
keevitabprooviõmbluse ning korrigeerib
keevitusseadme töörežiime
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 78
praktiline töö: 26
iseseisev töö: 52
kokku: 156

valmistab ette vastavalt ülesandele töökoha,
valib töö- ja isikukaitsevahendid
hindab vastavalt ülesandele tööprotsessi
ettevalmistamisel erinevaid tehnilisi
lahendusi ja nende otstarbekust töö
tootlikkuse tõstmisel
selgitab jooniselt või tehnoloogiliselt kaardilt
(WPS) tööülesande vastavust tööjuhendile
valib vastavalt tehnoloogiale MIG/MAG
keevitusseadme
seadistab vastavalt tööülesandele MIG/MAG
keevitusseadmel keevitusrežiimi

Tööohutus ja ergonoomika
1 EKAP teoreetiline
tuleohutus
elektriohutus
esmaabi
isikukaitsevahendid
ohutustehnika
töö- ja töökoha korraldus
töökultuur

• esitlus
• E - õpe
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

Hindamisülesanne:
korraldab vastavalt ülesandele töökoha, valib töövahendid ja isikukaitsevahendid.
selgitab jooniselt või tehnoloogiliselt kaardilt (WPS) tööülesande vastavust tööjuhendile
valib vastavalt tehnoloogiale MIG/MAG keevitusseadme
seadistab MIG/MAG keevitusseadmel keevitusrežiimi vastavalt tööülesandele

Loodusained (lõimitud) 1 EKAP
Matemaatika (lõimitud) 1 EKAP
Sotsiaalained (lõimitud) 2 EKAP
Võõrkeel (lõimitud) 1 EKAP
Eesti keel (lõimitud) 1 EKAP
Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus
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Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende
iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Iseseisvad tööd
Koostab tehnoloogilisi kaarte vastavalt ülesandele
Praktilised tööd
Praktiline töö- proovidetaili valmistamine

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

valmistab ja kontrollib detaili/koostu
vastavalt tööülesandele (joonis,
tehnoloogiline kaart WPS)
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 78
praktiline töö: 312
iseseisev töö: 52
kokku: 442

valmistab ette detailid vastavalt
tööülesandele
valmistab ette detailid vastavalt
tööülesandele
keevitab prooviõmbluse vastavalt
tööülesandele
valmistab detaili/koostu vastavalt ülesandele
(tööjoonisele WPS) kasutades nurk- ja
põkkõmblusi asendites: nurk FW PB, PF ja
plaat BW PA, PF kas MIG või MAG meetodil
kontrollib ja hindab valmistatud detaili/koostu
vastavust ülesandele visuaalse vaatluse ja
mõõtmisvahenditega.
kontrollib ja hindab valmistatud detaili/koostu
keevisõmbluse kvaliteedi vastavust
tööülesandele visuaalse vaatluse ja
mõõtmisvahenditega

Gaasid, gaasiseadmed.
2EKAP teoreetiline
Keevitusgaasid EN-14175
Gaasiseadmed
Gaasiohutus

• esitlus
• E - õpe
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

Tööjoonised ja nende tingmärgid
2EKAP teoreetiline
keevitustingmärgid
detailijoonised
koostejoonised
tehniline dokumentatsioon
Keevitustehnoloogia
5 EKAP teoreetiline
10 EKAP praktiline
detailide ettevalmistamine
koostude valmistamine
keevitusasendid ja töövõtted
keevitusaparaadid ja nende seadistamine
keevitusmaterjalid
põhimaterjalid
abimaterjalid
keevitusreziimid
defektide parandamine
seadmete hooldus
erinevad keevitusõmblused
rakised
töökoha korraldamine
dokumentatsioon
jäätmekäitlus
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Hindamisülesanne:
valmistab ette detailid vastavalt tööülesandele
valmistab detaili/koostu vastavalt ülesandele (tööjoonisele WPS) kasutades nurk- ja põkkõmblusi asendites: nurk FW PB, PF ja plaat BW PA, PF
kas MIG või MAG meetodil
kontrollib ja hindab valmistatud detaili/koostu vastavust ülesandele visuaalse vaatluse ja mõõtmisvahenditega.
kontrollib ja hindab valmistatud detaili/koostu keevisõmbluse kvaliteedi vastavust ülesandele visuaalse vaatluse ja mõõtmisvahenditega
kirjeldab keevitusdefektide ja koostu kuju hälvete tekkepõhjuseid ning nende ennetamise meetodeid
puhastab läbimitevahelise õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt ning teeb valmisdetailide järeltöötluse vastavalt ülesandele

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende
iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Iseseisvad tööd
Koostab tehnoloogilisi kaarte vastavalt ülesandele Analüüsib kirjalikult praktilise töö kvaliteeti
Praktilised tööd
Praktiline töö- proovidetaili valmistamine Praktiline töö- koostu valmistamine

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

lõpetab tööprotsessi ja annab detailid
üle vastavalt juhendile
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 26
iseseisev töö: 13
kokku: 52

analüüsib keevitusdefektide ja koostu kuju
hälvete tekkepõhjuseid ning nende
ennetamise meetodeid
puhastab läbimitevahelise õmbluse servad
käsitsi või mehaaniliselt ning järeltöötleb
vastavalt tööülesandele valmisdetailide
parandab defektsed detailid ja kontrollib
nende vastavust standardile EVS-EN-ISO
5817
analüüsib töö soorituse otstarbekust,
lähtudes töö tootlikkusest ja kvaliteedist
analüüsib ettevalmistus-, lõpetus- ja
abiaegade osatähtsust tööprotsessis töö
efektiivsuse tõstmisel
korrigeerib seadme töörežiime ja
tööprotsessi, lähtudes analüüsi tulemustest
teeb ettepanekuid oma tööprotsessi
efektiivsuse tõstmiseks, lähtudes analüüsi
tulemustest
markeerib, komplekteerib ja annab
detailid/koostud üle vastavalt juhendile

Kvaliteedikontroll keevituses
2EKAP teoreetiline
kvaliteedi standard ISO 58 17
kvaliteedi tasemed
eurosertifikaat
visuaalne kontroll
defektide parandamine

• esitlus
• E - õpe
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

Hindamisülesanne:
parandab defektsed detailid ja kontrollib nende vastavust standardile EVS-EN-ISO 5817

Hindamismeetod:
Rühmatöö
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korrigeerib seadme tööreziime vastavalt ülesandele
järgib töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
järgib ergonoomilisi töövõtteid tööprotsessis
markeerib, komplekteerib ja annab detailid/koostud üle vastavalt juhendile

Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende
iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab ning rakendab töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 13
iseseisev töö: 26
kokku: 52

hooldab seadme ja korrastab töökoha vastavalt juhendile
utiliseerib põhi- ja abimaterjalide jäägid vastavalt juhendile
analüüsib ja täidab tööprotsessi lõpetamiseks vajalikud dokumendid (töökäsk,
saatelehed, vigade ja probleemide raportid, arhiveerimine jm) paberkandjal ja/või
elektrooniliselt

• esitlus
• E - õpe
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

Hindamisülesanne:
hooldab seadme ja korrastab töökoha vastavalt juhendile
utiliseerib põhi- ja abimaterjalide jäägid vastavalt juhendile
Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende
iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Iseseisvad tööd
Esitlus (tehnoloogilise kaardi tutvustamine)

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamisevajalikkust tööprotsessis
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
iseseisev töö: 13
kokku: 26

analüüsib oma tegevusi tööprotsessis
järgib töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis ning kasutab ergonoomilisi
töövõtteid

• esitlus
• E - õpe
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

Hindamisülesanne:
täidab ja analüüsib tööprotsessi lõpetamiseks vajalikud dokumendid (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid, arhiveerimine jm)

Hindamismeetod:
Rühmatöö
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paberkandjal ja/või elektrooniliselt
analüüsib oma tegevusi tööprotsessis

Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende
iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hinne „3“ (rahuldav): kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel
Hinne „4“ (hea): õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine
Hinne „5“ (väga hea): õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida iseloomustab nende
iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Mooduli hindamine

eristav hindamine

Õppematerjalid

• Laansoo „Keevitustehnoloogia“;
• T.Karaganova „Keevitus- sütitav idee“;
• A.Laansoo „MIG/MAG –keevitus“;
• A.Laansoo, T.Pihl „Keevitustööd“

24/110

Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm
Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

4

Käsikaarkeevitamine ja detailide järeltöötlemine

18

Jüri Puidet, Lembit Miil, Ilmar Eek, Taivo Kaelep,
Urmas Rebas

Nõuded mooduli alustamiseks

puuduvad

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane valmistab käsikaarkeevituse seadmetega erinevatest materjalidest erinevaid detaile/kooste, lähtudes tööjoonisest ning järgides
tööohutuse ja ergonoomika nõudeid.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

65 t

65 t

338 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

valmistab ette töökoha ning detailid
keevitustöödeks käsikaarkeevituse
seadmetega ja keevitab prooviõmbluse
ning korrigeerib keevitusseadme
töörežiime
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 52
iseseisev töö: 13
kokku: 78

valmistab ette vastavalt ülesandele töökoha,
valib töö- ja isikukaitsevahendid
hindab vastavalt ülesandele tööprotsessi
ettevalmistamisel erinevaid tehnilisi
lahendusi ja nende otstarbekust töö
tootlikkuse tõstmisel
selgitab jooniselt või tehnoloogiliselt kaardilt
(WPS) tööülesande vastavust tööjuhendile
valib vastavalt tehnoloogiale
käsikaarkeevitusseadme
seadistab vastavalt tööülesandele
käsikaarkeevitusseadmel keevitusrežiimi
keevitab prooviõmbluse vastavalt
tööülesandele
korrigeerib seadme töörežiime vastavalt
prooviõmbluse tulemusele

• Keevitusmaterjalid
1 EKAP teoreetiline
• Tööohutus ja ergonoomika
0.5 EKAP teoreetiline

• esitlus
• E - õpe
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

Hindamisülesanne:
korraldab vastavalt ülesandele töökoha, valib töövahendid ja isikukaitsevahendid.
selgitab jooniselt või tehnoloogiliselt kaardilt (WPS) tööülesande vastavust tööjuhendile
valib vastavalt tehnoloogiale käsikaarkeevitusseadme
seadistab käsikaarkeevitusseadmel keevitusrežiimi vastavalt tööülesandele

• Loodusained (lõimitud) 2 EKAP eelktroodi katete komponendid ja erinevused

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
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valmistab ette detailid vastavalt tööülesandele

Ettekanne/esitlus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende
iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Praktilised tööd
Praktiline töö- proovidetaili valmistamine

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

valmistab ja kontrollib detaili/koostu
vastavalt tööülesandele (joonis,
tehnoloogiline kaart WPS) ning
korrigeerib keevitusseadme töörežiime
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 26
praktiline töö: 260
iseseisev töö: 26
kokku: 312

valmistab detaili/koostu vastavalt
tööülesandele (tööjoonisele WPS) kasutades
nurk- ja põkkõmblusi asendites (nurk FW
PB, PF ja plaat BW PA, PF)
käsikaarkeevituse meetodil
kontrollib ja hindab valmistatud detaili/koostu
vastavust tööülesandele visuaalse vaatluse
ja mõõtmisvahenditega.
kontrollib ja hindab valmistatud detaili/koostu
keevisõmbluse kvaliteedi vastavust
tööülesandele visuaalsel vaatlusel ja
mõõtmisvahenditega

• Tööjoonised ja nende tingmärgid
1 EKAP teoreetiline

• esitlus
• E - õpe
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

• Keevitustehnoloogia
3 EKAP teoreetiline
10 EKAP praktiline

Hindamisülesanne:
valmistab detaili/koostu vastavalt ülesandele (tööjoonisele WPS) kasutades nurk- ja põkkõmblusi asendites (nurk FW PB, PF ja plaat BW PA,
PF) käsikaarkeevitusmeetodil
kontrollib ja hindab valmistatud detaili/koostu vastavust ülesandele visuaalse vaatluse ja mõõtmisvahenditega.
kontrollib ja hindab valmistatud detaili/koostu keevisõmbluse kvaliteedi vastavust ülesandele visuaalse vaatluse ja mõõtmisvahenditega
kirjeldab keevitusdefektide ja koostu kuju hälvete tekkepõhjuseid ning nende ennetamise meetodeid
puhastab läbimitevahelise õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt ning teeb valmisdetailide järeltöötluse vastavalt ülesandele

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende
iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Praktilised tööd
• Praktiline ülesanne- koostu valmistamine Iseseisev töö: - Esitlus (tehnoloogilise kaardi tutvustamine) - Analüüs- eneseanalüüs ja praktilise töö kvaliteedi analüüs

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine
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lõpetab tööprotsessi ja annab detailid
üle vastavalt juhendile
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 13
kokku: 26

analüüsib keevitusdefektide ja koostu kuju
hälvete tekkepõhjuseid ning kirjeldab nende
ennetamise meetodeid
puhastab läbimitevahelise õmbluse servad
käsitsi või mehaaniliselt ning järeltöötleb
valmis detailid vastavalt ülesandele
parandab defektsed detailid ja kontrollib
nende vastavust standardile EVS-EN-ISO
5817
analüüsib töö soorituse otstarbekust,
lähtudes töö tootlikkusest ja kvaliteedist
analüüsib ettevalmistus-, lõpetus- ja
abiaegade osatähtsust tööprotsessis töö
efektiivsuse tõstmisel
korrigeerib seadme töörežiime ja
tööprotsessi, lähtudes analüüsi tulemusest

• Kvaliteedikontroll keevituses
0.5 EKAP teoreetiline

• esitlus
• E - õpe
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

Hindamisülesanne:
parandab defektsed detailid ja kontrollib nende vastavust standardile EVS-EN-ISO 5817
korrigeerib seadme töörežiime vastavalt ülesandele
järgib töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
järgib ergonoomilisi töövõtteid tööprotsessis
markeerib, komplekteerib ja annab detailid/koostud üle vastavalt juhendile
hooldab seadme ja korrastab töökoha vastavalt juhendile

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende
iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Iseseisvad tööd
- Analüüs- eneseanalüüs ja praktilise töö kvaliteedi analüüs

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab ning rakendab töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
Jaotus tundides:
praktiline töö: 13
iseseisev töö: 13
kokku: 26

teeb ettepanekuid oma tööprotsessi efektiivsuse tõstmiseks, lähtudes analüüsi
tulemustest
markeerib, komplekteerib ja annab detailid/koostud üle vastavalt juhendile
hooldab seadme ja korrastab töökoha vastavalt juhendile
utiliseerib põhi- ja abimaterjalide jäägid vastavalt juhendile

• esitlus
• E - õpe
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

Hindamisülesanne:
utiliseerib põhi- ja abimaterjalide jäägid vastavalt juhendile
täidab ja analüüsib tööprotsessi lõpetamiseks vajalikud dokumendid (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid, arhiveerimine jm)

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
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paberkandjal ja/või elektrooniliselt

Praktiline töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende
iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamise vajalikkust tööprotsessis
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
iseseisev töö: 13
kokku: 26

analüüsib ja täidab tööprotsessi lõpetamiseks vajalikud dokumendid (töökäsk,
saatelehed, vigade ja probleemide raportid) elektrooniliselt ja/või paberkandjal
järgib töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis ning kasutab ergonoomilisi
töövõtteid

• esitlus
• E - õpe
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Eristav

Hindamisülesanne:
analüüsib oma tegevusi tööprotsessis

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

kõigi õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende eesmärgipärane kasutamine

õpiväljundite saavutamine lävendist kõrgemal tasemel, mida
iseloomustab nende
iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt
Iseseisev töö
Koostab tehnoloogilisi kaarte vastavalt ülesandele
Analüüsib kirjalikult praktilise töö kvaliteeti ning enda tegevust
Hindamisülesanded
Praktiline töö- proovidetaili valmistamine
Praktiline töö- koostu valmistamine

Mooduli hindamine

eristav hindamine

Õppematerjalid

• Laansoo „Keevitustehnoloogia“;
• T.Karaganova „Keevitus- sütitav idee“;
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• A.Laansoo „MIG/MAG –keevitus“;
• A.Laansoo, T.Pihl „Keevitustööd“
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm
Õppevorm

statsionaarne - töökohapõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

5

Praktika

33

Pille Nurmberg

Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad.

Mooduli eesmärk

praktikaga taotletakse, et õpilane tutvub metallitöötlusettevõtte töökorraldusega, omandab oskused töö planeerimiseks, rakendab omandatud teadmisi ja oskusi
detailide ja toodete valmistamiseks erinevate seadmetega, kasutab õigeid töövõtteid ja –vahendeid ning ergonoomikat, peab kinni ettevõtte sisekorra eeskirjadest
ja töökultuurist, omandab meeskonnas töötamise harjumused ja oskused tulevaseks tööeluks

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

78 t

104 t

676 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

tutvub praktikaettevõttega,
sisekorraeeskirjadega,
töökorraldusprotsessiga ja töökohaga
ning seadmetega
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 78
iseseisev töö: 13
kokku: 104

kirjeldab praktikaettevõtet, selle töö- ja
tootmisprofiili
vormistab ja allkirjastab ettevõttega vastavad
praktikadokumendid
kirjeldab töökohta, seal kasutatavaid
seadmeid ja tööprotsessi
kasutab nõuetekohaseid
isikukaitsevahendeid, töö- ja abivahendeid,
tõste- ja transpordiseadmeid ning
ergonoomilisi töövõtteid

Organisatsiooni struktuur ja tegevusalad
Ohutustehnilised meetmed organisatsioonis
Praktikadokumentatsioon

praktiline töö, aruanne

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktikaaruanne

Hindamismeetod:
Praktiline töö
Ettekanne/esitlus

Lävend
koostab praktikaaruande, sõlmib praktikalepingu, on teadlik ohutustehnikaeeskirjadest ettevõttes
Iseseisvad tööd
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Praktikadokumentatsiooni vormistamine
Praktika
Lepingute sõlmimine

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Hindamine

täidab töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, järgib
sisekorraeeskirju
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 26
iseseisev töö: 13
kokku: 52

järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid

Meeskonnatöö
Tööalane suhtlemine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
ettevõtte tagasisideleht

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Lävend
osaleb meeskonnatöös , on aktiivne ja koostöövõimeline
Praktika
Praktika

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Hindamine

rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi
oskusi konkreetses töösituatsioonis
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 52
iseseisev töö: 13
kokku: 78

hindab vastavalt ülesandele tööprotsessi ettevalmistamisel
erinevaid tehnilisi lahendusi ja nende otstarbekust töö
tootlikkuse tõstmisel

Töökoha ettevalmistamine
Tööohutusnõuded

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Ettevõtte tagasisideleht

Hindamismeetod:
Ettekanne/esitlus

Lävend
jälgib tööohutuseeskirju ja töökultuuri
Praktika
Praktika

31/110

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

valmistab detaile keevitusseadmetel
vastavalt tööülesandele, järgides
praktikaettevõtte tööprotsessi
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 26
praktiline töö: 364
iseseisev töö: 13
kokku: 403

valmistab ette töökoha tööks käsitööriistade
ja tõsteseadmetega (hooldab, käivitab,
seiskab) vastavalt käsitlemisjuhendile ja
töökoha korrashoiu põhimõtetele
valmistab ette vastavalt käsitlemisjuhendile
keevitusseadme tööks (hooldab, käivitab,
seiskab)
seadistab keevitusseadme detailide
valmistamiseks
valmistab detaile ja kontrollib nende
vastavust töökäsule/tööjoonisele, WPS-le
täidab tööprotsessiga seotud lisaülesandeid
(materjali transport jm)
mõõdistab, markeerib, komplekteerib ja
ladustab detailid vastavalt töökäsule
hooldab keevitusseadme ja korrastab
töökoha vastavalt juhendile
lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle
vastavalt juhendile

Käsitööriistad
Tõsteseadmed

Praktika

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
ettevõtte tagasisideleht

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Lävend
valmistab ette töökoha tööks käsitööriistade ja tõsteseadmetega (hooldab, käivitab, seiskab) vastavalt käsitlemisjuhendile ja töökoha korrashoiu põhimõtetele

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

osaleb meeskonnatöös, järgides töökultuuri ja üldtunnustatud käitumistavasid
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 104
iseseisev töö: 26
kokku: 143

analüüsib töö soorituse otstarbekust, lähtudes töö tootlikkusest ja kvaliteedist
analüüsib ettevalmistus-, lõpetus- ja abiaegade osatähtsust tööprotsessis töö
efektiivsuse tõstmisel
korrigeerib seadme töörežiime ja tööprotsessi, lähtudes analüüsi tulemustest
teeb ettepanekuid oma tööprotsessi efektiivsuse tõstmiseks, lähtudes analüüsi
tulemustest
utiliseerib põhi- ja abi materjalide jäägid vastavalt juhendile

Praktiline töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktikapäevik

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Lävend
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Õpiväljund 6

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

täidab praktikaga seotud dokumente nõuetekohaselt
Jaotus tundides:
praktiline töö: 52
iseseisev töö: 26
kokku: 78

täidab ja analüüsib tööprotsessis vajalikud dokumendid (töökäsk, saatelehed, vigade ja
probleemide raportid jm) elektrooniliselt ja/või paberkandjal
osaleb aktiivse ja vastutava meeskonnaliikmena igapäevases töös, analüüsib enda
individuaalseid ning meeskonnatöö oskuseid
järgib suhtlemissituatsioonides üldtunnustatud käitumistavasid
koostab ja esitab nõuetekohaselt dokumentatsiooni õigeaegselt ning annab hinnangu
läbitud praktikale

Praktika

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktikapäevik

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Lävend

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

tutvub praktikaettevõttega, sisekorraeeskirjadega, töökorraldusprotsessiga ja töökohaga ning seadmetega
täidab töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, järgib sisekorraeeskirju
rakendab omandatud teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi konkreetses töösituatsioonis
valmistab detaile keevitusseadmetel vastavalt tööülesandele, järgides praktikaettevõtte tööprotsessi
osaleb meeskonnatöös, järgides töökultuuri ja üldtunnustatud käitumistavasid
täidab praktikaga seotud dokumente nõuetekohaselt

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm
Õppevorm
Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

6

Keel ja kirjandus

6

Ruth Leping, Heili Västrik

Nõuded mooduli alustamiseks

Põhiharidus.

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui kirjalikult.
Seos gümnaasiumi riikliku õppekava eesti keele ja kirjanduse valdkonna eesti keele ja kirjanduse, vene keele ja kirjanduse (õpperühmas, kus eesti keelt õpitakse
teise keelena ning õpe toimub osaliselt või täielikult vene keeles) õppeainetega.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

120 t

36 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

õpilane väljendub selgelt,
eesmärgipäraselt ja kirjakeele vormile
vastavalt nii suulises kui kirjalikus
suhtluses. Tunneb suulise ja kirjlaiku
keelekasutuse norme ja keelendite
valikut.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 6
kokku: 26

Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva
sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile
Eristab kõne-ja kirjakeelt.
Koostab ja vormistab teksti vastavalt
juhendile, järgides kirjutamisel
õigekirjareegleid.

KEEL SUHTLUS- JA TUNNETUSVAHENDINA. Teksti erinevused.
Kirjakeel ja kõnekeel, murdekeel ja släng.
Keelekontaktid:saksa, vene, inglise ja soome keele mõju eesti keelele.
Keeleline etikett, sh virtuaalkeskkonnas. Oskuskeele erinevus. Õigekirja
tundmine.

Praktiline harjutus
Mõistekaart.
Loeng
Rollimängud
Rühmatöö/Paaristöö
Loovtöö

Eristav

Hindamisülesanne:
Arutlev kirjand.Kontrolltöö.

Hindamismeetod:
Kontrolltöö
Arutlus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

Teksti sõnastuses on väiksemaid vajakajäämisi. Kirjutatud loetava
käekirjaga, selles pole rohkem kui 10 õigekirjaviga. Sõnavara on
piisav.

Tekst on kirja pandud heas keeles, loetava käekirjaga. Selles ei ole üle
6 õigekirjavea. Sõnavara on mitmekülgne.

Tekst on kirja pandud heas keeles, loetava käekirjaga ja võib
sisaldada1-2 õigekirjaviga. Sõnavara on rikkalik.
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Iseseisvad tööd
Slängiteksti (murdeteksti) ümbersõnastamine kirjakeelde, vajadusel slängisõnaraamatu kasutamine. Oma slängisõnaraamatu koostamine. Arutlev kirjand.
Praktilised tööd
Korrektne enesetutvustus, sobivate keelenormide kasutamine, sõnaraamatu kasutamine, õigekirja tundmine. Meilikirja vormistamine. Analüüs: oma ja kaaslase keele analüüs, keelekasutuse eripära, ajastuomased
keelenähtused.

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

Arutleb loetud, vaadatud või kuulatud
teksti põhjal teemakohaselt ja
põhjendatult.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 6
kokku: 26

valib sobiva sõnakasutuse vastavalt
suhtlussituatsioonile,
järgib kirjutamisel õigekirjareegleid,
koostab ja vormistab tekste vastavalt
juhendile.

EESTI SÕNAVARA. Sõnavara liigid. Sõnavara rikastamise võimalused.
Keele kujundlikkus ja loov keelekasutus.
Ilukirjandusliku teksti eripära.

Praktiline harjutus.
Teatmeteoste/linkide
kasutamine.
Loovusharjutus/ Loovtöö
Paaris- või rühmatöö

Eristav

Hindamisülesanne:
Kontrolltöö
Tekstiloome (kirjand, arutlus, miniuurimus, refereering, …).

Hindamismeetod:
Kontrolltöö
Test
Uurimustöö

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

Kirjutatud tekst on teemakohane, arutlev, probleemi käsitlus ei ole
põhjalik, tekstist ei ilmne kirjutaja üldistusvõime. Teksti sõnastus on
kohati ühekülgne. Kuni 10 õigekirjaviga.

Kirjutatud tekst on teemakohane, arutlev, probleemi käsitlus on
põhjalik, tekstist ilmneb kirjutaja üldistusvõime. Teksti sõnastus on
selge, sobiv ja mitmekülgne.Sõnavara on rikkalik. Kuni 7 õigekirjaviga.

Kirjutatud tekst on teemakohane arutlev, probleemi käsitlus on
põhjalik, tekstist ilmneb kirjutaja üldistusvõime. Teksti sõnastus on
selge,ladus, täpne ja iskupärane.Sõnavara on rikkalik. 0-3
õigekirjaviga.

Iseseisvad tööd
Loovusharjutus: kaasaegne muinasjutt vm. Rollis kirjutamine: kirjutatakse mõne tegelase keele- või sõnavarakasutusest (pankur, ärimees, talunik, tegelane kirjandusest)
Praktilised tööd
Praktiline harjutus. Teatmeteoste/linkide kasutamine. Kirjandusliku teksti keeleline võrdlus-analüüs.

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

koostab eri liike tekste, kasutades
alustekstidena nii teabe- ja
ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid
neid kriitiliselt hinnates. Tunneb
olulisemaid meediatekste. Põhjendab
oma seisukohti loetu ja kuuldu kohta

Nimetab meediateksti üldtunnused. Koostab
ja vormistab teksti vastavalt juhendile.
Nimetab infootsingu võimalusi Põhjendab
infoallika valikut.
Kasutab saadud teavet enda loodud
tekstides ja igapäevaelus.

MEEDIA JA MÕJUTAMINE. Meediateksti tunnused.
Reklaami erandlik keelekasutus.
Kriitilise reklaamitarbija kujundamine.
Olulisemad meediažanrid (uudis, reportaaž, intervjuu, arvamus).
Sotsiaalmeedia — kvaliteetajakirjanduse ja meelelahutusaja-kirjanduse
erinevused.

Rühmatöö, mõistekaardi
koostamine, rollimäng,
teksti
analüüs,tekstiloome.

Eristav

35/110

sobivate keelevahendite abil.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 6
kokku: 26

Tunneb olulisemaid meediatekste, on teadlik
meediateksti vastuvõtu eripäradest.

Sihtgruppidest lähtuvalt tähtsamad meediakanalid Eestis: meediakanali eesmärk,
info edastamise eesmärk, teemade skaala, peamised teemad, info edastamisviis,
argumenteerimine ja demagoogia meediakanalites.
Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine.
Oma seisukoha eetiline ja asjakohane edastami

Hindamisülesanne:
Kontrolltöö.

Hindamismeetod:
Kontrolltöö

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

Tunneb põhilisi meediatekste, aga eksib 2-3 mõistega, nimetab
tähtsamaid infokanaleid. Koostab lihtsamaid meediatekste. Oma
seisukohad loetu ja kuuldu kohta pole piisavalt põhjendatud. Töös võib
esineda 7-10 õigekirjaviga

Tunneb meediatekste ja nimetab tähtsamaid infokanaleid. Koostab
lihtsamaid meediatekste.Põhjendab oma seisukohti loetu ja kuuldu
kohta. Töös võib esineda 4-6 õigekirjaviga

Tunneb meediatekste ja nimetab tähtsamaid infokanaleid.Koostab
lihtsamaid meediatekste.Põhjendab oma seisukohti loetu ja kuuldu
kohta.Töös võib esineda kuni 3 õigekirjaviga.

Iseseisvad tööd
Meediateksti loomine- intervjuu läbiviimine, arvamusartikkel päevasündmustest
Praktilised tööd
Mõistekaart: meediateksti liigid ja tunnused. Rühmatöö: ajalehe koostamine ja esitlus. Kirjutab uudise päevasündmustest.

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

loeb ja mõistab sidumata tekste ( tabel,
graafik, diagramm), hindab neis
esitatud infot, teeb järeldusi ja loob
seoseid. Koostab alusteksti põhjal
sidusa, arutleva teksti, kasutades
tekstinäiteid ja tsitaate. Leiab
kaasaegsetest teabevahenditest
vajaliku info. Tunneb põhilisi
infootsingu võimalusi ja kasutab leitud
infot erinevate tekstide koostamisel.
Koostab lihtsamaid tarbetekste.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 6
kokku: 26

Koostab ja vormistab teksti vastavalt
juhendile, järgides kirjutamisel
õigekirjareegleid
Kasutab erinevatest infoallikatest saadud
teavet enda loodud tekstided.
Kirjutab alusteksti põhjal arutluse, kasutades
tekstinäiteid ja tsitaate.
Leiab seotud ja sidumata tekstist vajaliku
info ja vastab esitatudküsimustele, viitab
kasutatud allikate koostab etteantud faktide
põhjal lihtsama tabeli või diagrammi, kirjutab
lähtuvalt õigekirjareeglitest.
Teksti koostamine ja pealkirjastamine.
Referaadi või stendiettekande või esitlus
koostamine, vormistamine ja ettekandmine.
Tabelite ja diagrammide analüüs,
lünktekstide täitmine.
Tarbetekstide koostamine: avaldus, CV,
kaaskiri, volikiri,

FUNKTSIONAALNE LUGEMINE JA KIRJUTAMINE.Tekstide liigid.Peamõte,
teksti ainestik, materjali kogumine ja süstematiseerimine.
Teksti ülesehitus ja selle sidusus. Lõigu ülesanne.
Arutleva teksti kirjutamine alusteksti põhjal.
Oma teksti toimetamine ja pealkirjastamine.Tüüpilised stiilivead.
Kokkuvõtte ja referaadi kirjutamine.
Teabeotsing.
Seotud ja sidumata tekstid (nimestikud, tabelid, graafikud. Lihtsamad tarbetekstid.
Õigekirjaoskuse parandamine ja kinnistamine.

Alusteksti põhjal
kirjutamine.
Teksti struktuuri
tajumine. analüüs, teksti
koostamine tabeli või
diagrammi põhjal

Eristav

Hindamisülesanne:
Kontrolltöö.

Mudelkirjutamine.


Hindamismeetod:
Kontrolltöö
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Arutleva teksti koostamine.
Referaadi või stendiettekande või esitluse vormistamine ja ettekandmine.
Tarbetekstide vormistamine - mitteeristav hindamine

Arutlus
Suuline esitus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

Töö on üldjoontes rahuldavalt sõnastatud, kuid vähe argumenteeritud,
sõnastus mõnevõrra ühekülgne, tekst on kohati ebaselge ja arutlevjutustav. Ortograafiavigu 7 – 10

Töö on kirjutatud ja vormistatud üldjoontes korrektselt, kuid töö
ülesehituses esineb üksikuid ebatäpsusi keelekasutuses, iseloomulik
vähene argumentatsioon. Ortograafiavigu 4 – 6.

Töö on vormistatud korrektselt, tööd iseloomustab ladus sõnastus,
mõtteselgus, hea keelekasutus ja argumenteerimisoskus. Töö on
analüüsv. Ortograafiavigu 0 – 3

Iseseisvad tööd
Referaadi või stendiettekande või esitluse koostamine. Tabelite ja diagrammide analüüs, teksti koostamine tabeli või diagrammi põhjal.
Praktilised tööd
Mudelkirjutamine, tarbetekstide koostamine – avaldus, CV, kaaskiri, motivatsioonikiri. Harjutused õigekirjaoskuse ja stiili parandamiseks. 

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

väärtustab lugemist, suhtestab loetut
iseendaga ja tänapäeva elunähtustega,
oma kodukohaga.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 6
kokku: 26

Põhjendab oma lugemiseelistusi ja
–kogemusi.
Teeb loetu põhjal järeldusi ning annab
hinnanguid.
Avaldab ja põhjendab oma arvamust,
kasutab oma väidete kinnitamiseks
tekstinäiteid ja tsitaate.
Seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega.
Kirjutab alusteksti põhjal arutluse
Tutvustab loetud kirjandusteose autorit,
kirjeldab tegevusaega ja –kohta ning olulisi
sündmusi, iseloomustab tegelasi.
Arutleb teose probleemide ja
väärtushinnangute üle, toob sobivaid näiteid
nii tekstist kui ka oma elust. Selgitab ja
kasutab teksti analüüsimiseks tarvilikke
põhimõisteid.

ILUKIRJANDUS KUI KUNST. Ilukirjanduse põhiliigid. Kirjandusvoolud.
Autori koht ajas, traditsioonis, rahvuskirjanduses. Kirjandusteose ja lugeja suhe.
Lugejaoskused: teadlik lugeja ja tema isiklik elukogemus, põlvkondlik ja sotsiaalkultuuriline kuuluvus. Proosateksti analüüs ja tõlgendamine.

Ajurünnak, loeng, esitlus,
ajatelg.
Rühmatöö:
Ilukirjandusteksti
lugemine ja analüüs
Rollis kirjutamine.
Õppekäik kultuuriloolisse
paika.

Eristav

Hindamisülesanne:
Kontrolltöö.

Hindamismeetod:
Kontrolltöö

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

Tunneb ja eristab kirjanduse põhiliike. Teab ajastuga seotud
autoreid.Analüüsib ilukirjandusteost, põhiprobleemi ja peamõtte
sõnastamisega on raskusi.
Põhjendab oma seisukohti, ei leia piisavalt sobivaid näiteid tekstist ja
oma elust

Tunneb ja eristab kirjanduse põhiliike. Teab ajastuga seotud
autoreid.Analüüsib ilukirjandusteost, sõnastab põhiprobleemi
ja peamõtte. Põhjendab oma seisukohti, ei leia piisavalt sobivaid
näiteid tekstist ja oma elust.

Tunneb ja eristab kirjanduse põhiliike. Teab ajastuga seotud autoreid.
Analüüsib ilukirjandusteost, sõnastab põhiprobleemi
ja peamõtte. Põhjendab oma seisukohti, toob rohkesti sobivaid näiteid
tekstist ja oma elust.
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Iseseisvad tööd
Retsensiooni koostamine loetu või nähtu põhjal (teatrietendus, film …) või aruande koostamine õppekäigu kohta.
Praktilised tööd
Rühmatöö: kirjandusvoolud, nende tunnused, teosed ja autorid (plakat, stendiesitlus, ajatelg jm).Proosateksti analüüs ja tõlgendamine.

Õpiväljund 6

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

õpilane tõlgendab ja analüüsib
kirjandusteost, seostab seda ajastu
ühiskondlike ja kultuuriliste
sündmustega.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 6
kokku: 26

Arutleb teose probleemide ja
väärtushinnangute üle, toob sobivaid näiteid
nii tekstist kui ka oma elust.Selgitab ja
kasutab teksti analüüsiks vajaminevaid
põhimõisteid, tutvustab loetud teost ja selle
autorit.
Põhjendab oma seisukohti, arutleb teose
probleemide ja väärtushinnangute üle, toob
sobivaid näiteid tekstist ja oma elust, vastab
loetud teksti põhjal küsimustele.

Kirjandusteose ja lugeja suhe. Lugejaoskused: teadlik lugeja ja tema isiklik
elukogemus, põlvkondlik ja sotsiaal-kultuuriline kuuluvus.
Proosateksti analüüs ja tõlgendamine.
Lemmikraamat.Õppekäik kultuuriloolisse paika, teatrietenduse külastus, filmi
vaatamine ….

Ajurünnak, loeng, esitlus.
Rollis kirjutamine.
Õppekäik kultuuriloolisse
paika, teatrietenduse
külastus, filmi vaatamine.

Eristav

Hindamisülesanne:
Ilukirjandusteksti analüüs.
Retsenstioon või raport.

Hindamismeetod:
Analüüs

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

Analüüsib ilukirjandusteost, sõnastab põhiprobleemi
ja peamõtte. Oma seisukohti pole piisavalt põhjendatud, sobivaid
näiteid on vähe.Põhjendab oma lugemiseelistusi.
Teeb loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid.
Avaldab ja põhjendab oma arvamust, ei kasuta oma väidete
kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate.
Seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega,
näiteid tekstist ja oma elust pole piisavalt.

Analüüsib ilukirjandusteost, sõnastab põhiprobleemi
ja peamõtte. Põhjendab oma seisukohti, ei leia piisavalt sobivaid
näiteid.Põhjendab oma lugemiseelistusi ja –kogemusi.
Teeb loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid.
Avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma väidete
kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate.
Seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega.
Toob näiteid tekstist ja oma elust

Analüüsib ilukirjandusteost, sõnastab põhiprobleemi
ja peamõtte.Põhjendab oma seisukohti, toob sobivaid
näiteid.Põhjendab oma lugemiseelistusi ja –kogemusi.
Teeb loetu põhjal järeldusi ning annab hinnanguid.
Avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma väidete
kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate.
Seostab teksti oma kogemuse ja mõtetega.
Toob rohkesti näiteid tekstist ja oma elust.

Iseseisvad tööd
Loeb läbi vähemalt kaks teost eesti või maailmakirjandusest.
Praktilised tööd
Ilukirjandusteksti lugemine ja analüüs: etteantud küsimustele vastamine ja oma arvamuse esitamine tekstinäidete põhjal.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb kõikide teemade hinnete kaalutud keskmisena.
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Mooduli hindamine

eristav hindamine

Õppematerjalid

Ehala, M (1998). Eesti kirjakeel. Künnimees.
Ehala, M (1997). Eesti keele struktuur. Künnimees.
Ehala, M; Kitsnik, M (2011). Praktiline eesti keel. Künnimees. 10.klass 1.;2. vihik
Ehala, M; Kitsnik, M (2011). Praktiline eesti keel. Künnimees.11. klass 1.;2.vihik
Ehala, M; Kitsnik, M (2011). Praktiline eesti keel. Künnimees. 12.klass 1;2.vihik
Hennoste, M (1995). Tekstiõpetuse õpik. Avita.
Kilgi, A (2004). Keeleviit.Koolibri.
Kraut, E (2004). Eesti õigekeel. Koolibri.
Kuhhi, M (2006). Eesti ametikeel. Ilo.
Rebane, M ( 2003). Eesti kirjandus. Ilo.
Rebane, M ( 2003). Maailma kirjandus. Ilo.
Riismaa, P (2002). Eelmise sajandi eesti kirjandus. Künnimees.
Õunapuu, T (2002). Igapäevane emakeel. Koolibri.
http://www.eki.ee/dict/qs/
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Põhiharidusega või vähemalt 22- aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompententsid.

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

7

Kunstiained

1,5

Kai-Tõe Ellermaa, Malle Kallus

Nõuded mooduli alustamiseks

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad.

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks. Seos gümnaasiumi riikliku
õppekava kunsti valdkonna muusika , kunsti õppeainetega.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

30 t

9t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

eristab näidete alusel kunstiliike ja
muusikažanreid;
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 8
kokku: 8

võrdleb näidete alusel erinevaid kunstiliike ja
muusikažanreid

KUNSTIAJALUGU
Kujutavad kunstid: maal, graafika, skulptuur, tarbekunst, arhitektuur, disain,
videokunst, maakunst, kehakunst, performans. Eesti rahvakunst- rehielamu,
tarbekunst, rahvarõivad
MUUSIKAAJALUGU
instrumentaal- ja vokaalmuusika žanrid ajalises perspektiivis nii Eesti kui maailma
muusikas:
gregooriuse laul ja keskaeg, polüfoonia ja renessanss, barokkooper ja
oratoorium, sümfoonia ja klassitsism, rahvuslik romantism ja Eesti muusika, 20.
saj erinevad muusika- ja kunstistiilid

Interaktiivne loeng,
video, muusika
kuulamine.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
KUNSTIAJALUGU
Õpilane määratleb kunstiliigid etteantud pildimaterjali ja kirjelduse abil
MUUSIKAAJALUGU
Õpilane määratleb muusika žanrid ja perioodid esitatud muusikaliste näidete põhjal

Hindamismeetod:
Ülesanne/harjutus
Tööleht

Lävend
Õpilane määratleb kunstiliigid etteantud pildimaterjali ja kirjelduse abil- testilehe täitmine
Õpilane määratleb muusikažanrid ja perioodid muusika kuulamise seminaril
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Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

tunneb maailma ning Eesti kunsti ja
muusika olulisi teoseid ning seostab
neid ajalooga;
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 14
kokku: 14

määrab kunsti- ja muusikakultuuri ajastuid
ajateljel
tutvustab Eesti kunsti ja muusika eripära ja
tähtteoseid
uurib ja kirjeldab kunsti- ja muusikateoste
ajaloolist ja kultuuriloolist tausta

KUNSTIAJALUGU
Antiikaeg Vana- Kreeka ja Vana Rooma. Eesti klassitsistlikud hooned ja
mõisahooned.
Gooti stiil. Vanalinn Tallinn
Renessanss- uuenenud inimese maailmapilt, trükipressi leiutamine,
maadeavastused.
Itaalia kõrgrenessansi maalikunstnikud: Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo.
Arhitektuur- Peetri kirik Vatikanis
Barokk: arhitektuuri põhitunnused, Euroopa suured lossiansamblid, Prantsuse
park. Eestis Kadrioru loss
Impressionism ja postimpressionism
Juugend: A. Gaudi looming. Eestis Ammende Villa, Eesti Draamateater
20. ja 21. saj. moodne kunst
MUUSIKAAJALUGU
keskaeg - gregooriuse laul, rüütlikultuur
renessanss - polüfoonilise muusika areng, Orlando di Lasso ja Palestrina
barokk - Homofoonilise muusika areng, barokkooper. Monteverdi, Vivaldi, Bach,
Händel
klassitsism - sümfooniažanr, Viini klassikud
romantism - rahvuslikud koolkonnad ja Eesti muusika
20. saj muusika

Interaktiivneloeng,
videod,
enesekontrollülesanded,
muusika kuulamine.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
KUNSTIAJALUGU
Hindamisülesande juures on õpilasele ette antud ajatelg, kus märksõnadega on lahti kirjeldatud kunstistiilid-ajastud
Õpilased asetavad etteantud kunstiteosed ajateljele. ( 10 maailmaautorit ja 10 Eesti autorit)
MUUSIKAAJALUGU
Oskab liigitada muusikažanre ja heliloojaid ning nende teoseid ajastute järgi

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Ülesanne/harjutus

Lävend
Õpilased asetavad etteantud kunstiteosed ajateljele.
( 10 maailmaautorit ja 10 Eesti autorit)
Õpilased liigitavad kuulatud muusikapalad ajastute järgi

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

analüüsib oma suhet kultuuriga ja
loomingulisust läbi vahetu kogemuse;
Jaotus tundides:
iseseisev töö: 9
kokku: 9

koostab Eesti kunsti või maailma muusika
lemmikteostest virtuaalse kogu (3 kunstiteost
+ 3 muusikateost), asetab valitud teosed ja
nende autorid “suuremasse pilti”,
analüüsides nende suhet vastava ajastu ja
teiste autoritega ning esitleb seda

KUNSTIAJALUGU
Kaasaegne Eesti kunst. Internet- neti.ee haridus ja kultuur- kunstnikud
MUUSIKAAJALUGU
Konterdikülastus ja arvustus või ettekanne oma lemmikteostest.

Iseseisev töö.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Hindamismeetod:
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KUNSTIAJALUGU
koostab virtuaalse kogu 3-st Eesti kaasaegsest, hetkel tegutsevast kunstniku loomingust
õpilane kasutab interneti abimaterjali neti.ee ( Haridus ja kultuur)- kunstnikud
MUUSIKAAJALUGU
Koostab kirjaliku arvustuse kuuldud kontserdist või analüüsi oma lemmikteostest.

Iseseisev töö

Lävend
koostab virtuaalse kogu 3-st Eesti kaasaegsest, hetkel tegutsevast kunstniku loomingust.
Koostab kirjaliku arvustuse kuuldud kontserdist või analüüsi oma lemmikteostest.
Iseseisvad tööd
KUNSTIAJALUGU koostab virtuaalse kogu 3-st Eesti kaasaegsest, hetkel tegutsevast kunstniku loomingust õpilane kasutab interneti abimaterjali neti.ee (Haridus ja kultuur)- kunstnikud MUUSIKAAJALUGU Koostab
kirjaliku arvustuse kuuldud kontserdist või analüüsi oma lemmikteostest.

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

kasutab kunsti ja muusikat
elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse
arendamiseks;
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 4
kokku: 4

mõistab ja esitleb ühte enda jaoks
tähendusrikast muusika- või kunstiteost ja
põhjendab oma valikut ning kirjeldab selle
emotsionaalset mõju endale. Osaleb loengkontserdil ja analüüsib seda

Näituse külastus.
Loeng-kontsert koolis.

Õppekäik.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
KUNSTIAJALUGU
Õpilane analüüsib subjektiivselt näituselt saadud emotsioone. Õpilasele on antud küsimustik , mis võimaldab analüüsida teoseid.
Loeng-kontserdi ühine arutelu.

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Analüüs

Lävend
Õpilane analüüsib subjektiivselt näituselt ja kontserdilt saadud emotsioone.

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

väljendab ennast läbi loomingulise
tegevuse
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 4
kokku: 4

kirjeldab kogetud kunsti- ja muusikaelamust
ja/või omaloomingu eelistusi

Joone- ja värvi karakterid.
Kunstiliste väljendusvahendite lõimimine (joonistamine, laulmine ja muusika
kuulamine).

Praktiline töö.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
KUNSTIAJALUGU JA MUUSIKAAJALUGU.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Õpilane kuulab muusikapala ja väljendab ennast joonte ja värvide abil. Paneb muusika emotsioonid paberile.
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Lävend
Õpilane kuulab muusikapala ja väljendab ennast joonte ja värvide abil. Paneb muusika emotsioonid paberile.
Praktilised tööd
Joonistab või maalib muusikapala saatel oma emotsioonid kas graafiliselt või värvide abil paberile.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Mooduli kokkuvõtva hinde saamiseks on vajalik kõikide hindamisülesannete sooritamine lävendi tasemel.
Mooduli hinde kujunemiseks peavad olema kõik väljundid olema saavutatud lävendi tasemel. Koondhinded kujunevad mooduli kokkuvõtva töö või praktilise töö
põhjal, kuhu on lõimitud kõikide õpiväljundite saavutamisega seonduvad ülesanded ja kriteeriumid. Üldjuhul kasutatakse mooduli hindamismudeleid, mis jagatakse
õppijatele kätte mooduli alguses, mille põhjal toimub enesehindamine ja kujundav hindamine. Erisused kajastatakse kooli õppekavas (moodulite rakenduskavas).

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

http://kunstiabi.weebly.com
http://web.zone.ee/marjukodukas/oppematerjalid.html
htttp://sites.google.com/site/modernismgaudi
Malle Kalluse koostatud esitlused
raamat "Kunstilugu koolidele", L. Leesi
Toomas Siitan " Õhtumaade muusikalugu"
Toomas Siitan, Anu sepp "Muusikaõpik"
Nicola Barber, Mary Mure "Muusikamaailm"
Maria Lord "Muusika ajalugu" antiikajast tänapäevani
Robert Ainsley "Klassikaline muusika"
Keith Spence "Raamat muusikast"
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

8

Võõrkeel

4,5

Sirje Tamm, Eesi Rosenberg

Nõuded mooduli alustamiseks

Põhikooli lõpetanu keeletase (A2)

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana. Seos gümnaasiumi riikliku õppekava
võõrkeele valdkonnaga.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

90 t

25 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

suhtleb õpitavas võõrkeeles
argisuhtluses nii kõnes kui kirjas
iseseisva keelekasutajana, esitab ja
kaitseb erinevates
mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides
oma seisukohti
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 25
kokku: 25

kasutab iseseisvalt võõrkeelset
põhisõnavara ja tuttavas olukorras
grammatiliselt õiget keelt;
esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti
erinevates mõttevahetustes;
väljendab end/suhtleb õpitava keele
erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab,
räägib, kirjutab B1 tasemel).

1.1. Suhete loomine
1.1.1. tervitamine
1.1.2. Viisakus
1.1.3. Pöördumine kõnes ja kirjas
1.2. Igapäevane suhtlemine
1.2.1. Rutiin
1.2.2. Olme
1.2.3. Vaba aeg ja hobid
1.3. Reisimine
1.3.1. Tee küsimine ja juhatamine
1.3.2. Reisi korraldamine
1.3.3. Majutus
1.3.4. Transport
1.3.5. Vaatamisväärsused
1.3.6. Väljas söömine
1.4. Keskkond ja ilm
1.4.1. Maa ja linn
1.4.2. Geograafia
1.4.3. Taime- ja loomaliigid
1.4.3. Ilmanähtused ja-ennustamine
1.5. Loodushoid ja keskkonnaprobleemid
1.5.1. Lokaalsed ja globaalsed keskkonnaprobleemid

Lugemis-, kirjutamis- ja
kuulamisülesanded,
intervjuu, dialoog,
vestlus, informatsiooni
otsimine ja edastamine,
töö tekstiga, grammatikaja sõnavaraharjutused

Eristav
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1.5.2. Saastamine
1.5.3. Kaitsealused liigid
1.6. Eneseväljendus
1.6.1. Seisukohtade esitamine
1.6.2. Argumenteerimine ja väitlemine
1.6.3. Nõustumine/mittenõustumine
1.7. Suuline ja kirjalik eneseväljendus
Hindamisülesanne:
Mõttevahetus/väitlus rühmas. Intervjuu/rollimängud, mis põhinevad tuttavatel argiolukordadel

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Kontrolltöö
Intervjuu

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

1) kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras
grammatiliselt õiget keelt;
2) esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti erinevates
mõttevahetustes;
3) väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu
(loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel).

1) kasutab iseseisvalt võõrkeelset sõnavara ja grammatiliselt õiget
keelt;
2) esitab ja põhjendab oma seisukohti erinevates mõttevahetustes;
3) väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu
(loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel).

1) kasutab iseseisvalt võõrkeelset sõnavara ja grammatiliselt õiget
keelt;
2) esitab ja põhjendab oma seisukohti erinevates mõttevahetustes;
3) väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu
(loeb, kuulab, räägib, kirjutab B2 tasemel).

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma
võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi
ja kogemusi seoses valitud erialaga
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 5
kokku: 25

tutvustab vestlusel iseennast ja oma
sõpra/eakaaslast;
koostab oma kooli (lühi)tutvustuse;
põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma
sobivust valitud erialal töötamiseks.

2.1. Mina ja eakaaslased - kutseõppurid
2.1.1. Enesetutvustus, elulugu
2.1.2. Sõbra/kaaslase tutvustus
2.1.3. Kogemused ja tulevikuplaanid
2.1.4. Viisakusreeglid
2.2. Vaba aeg ja hobid
2.3. Minu kool
2.3.1. Haridussüsteem
2.3.2. Kutseharidus
2.3.3. Õppeained
2.3.4. Erialad
2.4. Minu eriala
2.4.1. Isikuomadused
2.4.2. Teadmised ja oskused
2.5. Grammatika (ajavormid, eessõnade ja artiklite kasutamine)

sõnavaja- ja
grammatikaharjutused,
esitlus, vestlus, dialoog,
lugemis- ja
kuulamisülesanded, info
otsimine ja edastamine

Eristav

Hindamisülesanne:
Enesetutvustuse koostamine ja esitlemine, kooli tutvustamine

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Kontrolltöö
Ettekanne/esitlus

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

1) tutvustab vestlusel iseennast ja oma sõpra/eakaaslast;
2) koostab oma kooli (lühi)tutvustuse;

1) tutvustab vestlusel iseennast ja oma sõpra/eakaaslast;
2) koostab oma kooli tutvustuse ning soovitab kooli teistele;

1) tutvustab vestlusel iseennast ja oma sõpra/eakaaslast võrreldes
inimesi omavahel;
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3) põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma sobivust valitud erialal
töötamiseks.

3) põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma sobivust valitud erialal
töötamiseks tuues näiteid.

2) koostab oma kooli tutvustuse ning soovitab kooli teistele;
3) põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma sobivust valitud erialal
töötamiseks tuues näiteid ja võrdlusi mõne teise erialaga.

Iseseisvad tööd
Enesetutvustuse koostamine ja esitlemine

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

kasutab võõrkeeleoskuse
arendamiseks endale sobivaid
võõrkeele õppimise strateegiaid ja
teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet
elukestva õppega
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 15
iseseisev töö: 5
kokku: 20

hindab oma võõrkeeleoskuse taset;
põhjendab võõrkeele õppimise vajalikkust,
loob seoseid eriala ja elukestva õppega;
eristab võõrkeelseid teabeallikaid info
otsimiseks, kasutab neid ja hindab nende
usaldusväärsust;
kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab
(nende eeliseid, puudusi ja ohte) ja
suhtlemist nendes keskkondades.

3.1. Võõrkeeleoskus ja Euroopa keeledokumendid
3.2. Õppimine
3.2.1. Erinevad haridussüsteemid ja õppimine välismaal
3.2.2. Elukestev õpe
3.3. Teabeallikad ja töö nendega
3.4. Suhtluskeskkonnad
3.4.1. Turvalisus
3.4.2. Kirjakeel ja kõnekeel
3.4.3. Suhete loomine

sõnavaja- ja
grammatikaharjutused,
esitlus, vestlus, dialoog,
lugemis- ja
kuulamisülesanded, info
otsimine ja edastamine

Eristav

Hindamisülesanne:
Töölehe täitmine teabeallikat kasutades. Eneseanalüüs essee vormis.

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Essee

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

1) hindab oma võõrkeeleoskuse taset;
2) põhjendab võõrkeele õppimise vajalikkust, loob seoseid eriala ja
elukestva õppega;
3) eristab võõrkeelseid teabeallikaid info otsimiseks, kasutab neid ja
hindab nende usaldusväärsust;
4) kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab (nende eeliseid, puudusi ja
ohte) ja suhtlemist nendes keskkondades.

1) hindab oma võõrkeeleoskuse taset iseseisvalt;
2) põhjendab võõrkeele õppimise vajalikkust, loob seoseid eriala ja
elukestva õppega;
3) eristab võõrkeelseid teabeallikaid info otsimiseks, kasutab neid ja
hindab nende usaldusväärsust, soovitab erinevaid teabeallikaid;
4) kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab (nende eeliseid, puudusi ja
ohte) ja suhtlemist nendes keskkondades;
5) võrdleb erinevaid suhtluskeskkondi.

1) hindab oma võõrkeeleoskuse taset iseseisvalt;
2) põhjendab võõrkeele õppimise vajalikkust ja toob näiteid, loob
seoseid eriala ja elukestva õppega;
3) eristab võõrkeelseid teabeallikaid info otsimiseks, kasutab neid ja
hindab nende usaldusväärsust, võrdleb ja soovitab erinevaid
teabeallikaid;
4) kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab (nende eeliseid, puudusi ja
ohte) ja suhtlemist nendes keskkondades;
5) võrdleb erinevaid suhtluskeskkondi, toob näiteid ohtudest meedias
avaldatu põhjal.

Iseseisvad tööd
Töö teabeallikaga. Informatsiooni otsimine ja edastamine

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab eesti ja teiste rahvaste
elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab
nendega võõrkeeles suhtlemisel
Jaotus tundides:

võrdleb sihtkeele / emakeele maa (de) ja
eesti elukeskkonda, kultuuritraditsioone ja
–norme;
arvestab sihtkeele kõnelejate kultuurilise

4.1. Eesti kultuur ja traditsioonid
4.1.1. Varasemad traditsioonid ja kultuur
4.1.2. Kultuur ja traditsioonid kaasajal
4.2. Inglise keelt kõnelevad maad ja nende traditsioonid

sõnavara- ja
grammatikaharjutused,
esitlus, vestlus, dialoog,
lugemis- ja

Eristav
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teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 10
kokku: 30

eripäraga;
tutvustab (oma eakaaslasele välismaal)
Eestit ja soovitab külastada mõnda
sihtkohta;

4.2.1. Ühinenud Kuningriigid
4.2.2. Inglise keelt kõnelevad riigid (Kanada, Ameerika Ühendriigid, Austraalia jt)
4.2.3. Organisatsioonid
4.3. Kultuuride ja traditsioonide võrdlemine
4.4. Eesti
4.4.1. Rahvas
4.4.2. Linnad ja maakonnad
4.4.3. Majandus
4.4.4. Poliitiline süsteem
4.5. Vaatamisväärsused Eestis

kuulamisülesanded, info
otsimine ja edastamine

Hindamisülesanne:
Esitlus (oma kodukoha tutvustamine välismaalasele), õpitava võõrkeele kultuuriruumi võrdlus Eesti kultuuriga (rühmatöö)

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Kontrolltöö

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

1) võrdleb sihtkeele / emakeele maa (de) ja eesti elukeskkonda,
kultuuritraditsioone ja –norme;
2) arvestab sihtkeele kõnelejate kultuurilise eripäraga;
3) tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit ja soovitab külastada
mõnda sihtkohta.

1) võrdleb laialt sihtkeele / emakeele maa (de) ja eesti elukeskkonda,
kultuuritraditsioone ja –norme;
2) arvestab sihtkeele kõnelejate kultuurilise eripäraga mitmes erinevas
riigis;
3) tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit ja soovitab külastada
mõnda sihtkohta.

1) võrdleb laialt sihtkeele / emakeele maa (de) ja eesti elukeskkonda,
kultuuritraditsioone ja –norme;
2) arvestab sihtkeele kõnelejate kultuurilise eripäraga mitmes erinevas
riigis;
3) tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit, võrdleb Eesti kultuuri
ja tavasid vastava riigiga ja soovitab külastada erinevaid sihtkohta.

Iseseisvad tööd
Oma kodukoha tutvustamine välismaalasele

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

on teadlik edasiõppimise ja tööturul
kandideerimise rahvusvahelistest
võimalustest, koostab tööleasumiseks
vajalikud võõrkeelsed
taotlusdokumendid
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 10
iseseisev töö: 5
kokku: 15

kirjeldab võõrkeeles oma tööpraktikat ja
analüüsib oma osalemist selles;
tutvustab õpitavas võõrkeeles oma eriala
hetkeseisu tööturul ja edasiõppimise
võimalusi
koostab võõrkeeles töökohale/praktikakohale
kandideerimise avalduse, cv/europassi,
arvestades sihtmaa eripäraga;
sooritab näidistööintervjuu.

5.1. Tööpraktika
5.2. Tööturg
5.2.1. Töö otsimine
5.2.2. Töötus
5.3. Elukestev õpe
5.3.1. Erinevad õppimsvõimalused (kõrg- ja kutsekoolid, kursused, õpiränne)
5.3.2. Õppimine välismaal
5.4. Tööle kandideerimine
5.4.1. Töökuulutus
5.4.2. Sooviavaldus ja kaaskiri (motivatsioonikiri)
5.4.3. CV
5.4.4. Europassi dokumendid
5.5. Tööintervjuu
5.6. Ametialane kirjalik ja suuline suhtlemine

sõnavaja- ja
grammatikaharjutused,
esitlus, vestlus, dialoog,
lugemis- ja
kuulamisülesanded, info
otsimine ja edastamine

Eristav

Hindamisülesanne:
Näidistööintervjuu ja CV, mis põhinevad iseseisvas töös kasutatud töökuulutusel

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Kontrolltöö
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Intervjuu
Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

1) kirjeldab võõrkeeles oma tööpraktikat ja analüüsib oma osalemist
selles;
2) tutvustab õpitavas võõrkeeles oma eriala hetkeseisu tööturul ja
edasiõppimise võimalusi;
3) koostab võõrkeeles töökohale/praktikakohale kandideerimise
avalduse, cv/europassi, arvestades sihtmaa eripäraga;
4) sooritab näidistööintervjuu.

1) kirjeldab võõrkeeles oma tööpraktikat ja analüüsib oma osalemist
selles;
2) tutvustab õpitavas võõrkeeles oma eriala hetkeseisu tööturul ja
edasiõppimise võimalusi kutse- ja kõrgkoolides;
3) koostab võõrkeeles töökohale/praktikakohale kandideerimise
avalduse, cv/europassi, arvestades sihtmaa eripäraga;
4) sooritab näidistööintervjuu, vastab täpsustavatle küsimustele.

1) kirjeldab võõrkeeles oma tööpraktikat ja analüüsib oma osalemist
selles, osutab uutele omandatud teadmistele ja oskustele;
2) tutvustab õpitavas võõrkeeles oma eriala hetkeseisu tööturul ja
edasiõppimise võimalusi Eestis ja välismaal;
3) koostab võõrkeeles töökohale/praktikakohale kandideerimise
avalduse, cv/europassi, arvestades sihtmaa eripäraga;
4) sooritab näidistööintervjuu ja vastab lisaküsimustele, mis nõuavad
arutlemist ja näidete toomis.

Iseseisvad tööd
Koostab iseseisvalt soviavalduse (kaaskirja) vastavalt töökuulutusele

Hindamiskriteeriumid

Mooduli hindamiseks kasutatakse kujundavat hindamist. Hinne kujuneb protsesshinnete ja õpiväljundite hindamisülesannete hindamismeetodite hinnete
koondhindena

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Mooduli kokkuvõttev hinne kujuneb kõigi õpiväljundite hindamiskriteeriumide saavutamisel vähemalt lävendi tasemel

Mooduli hindamine

eristav hindamine

Õppematerjalid

Evans, V.; O'Sullivan.N Click On (3;4), Express Publishing
Evans,V.; Dooley,J. Enterprise (3;4), Express Publishing
Chapman,R. English for Emails, Oxford University Press
Smith, D.G. English for Telephoning, Oxford University Press
Redman,S. English Vocabulary in Use, Cambridge University Press
Murphy,R. English Grammar in Use, Cambridge University Press
Green,R. Moving with Grammar, Beaumont Publishing
Lokko,T.-M. Let me Tell you about Estonia, Koolibri
Lokko,T.-M. Let us Explore the British Isles, Koolibri
Password, English Dictionary for Speakers of Estonia, TEA
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

9

Sotsiaalained

7

Ene Külaots, Sirje Laanemäe, Siimo Lopsik, Reet
Parind, Mihkel Lembit, Ülle Pikma, Lembit Miil

Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid, teeb teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja sotsiaalse keskkonnaga, lähtub
ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest ning toimib kõlbelise ja vastutustundliku ühiskonnaliikmena. Õpilane on Eesti Vabariigi lojaalne kodanik.
Seos gümnaasiumi õppekava kehalise kasvatuse valdkonna, riigikaitse valikkursuse ja sotsiaalainete valdkonna ajaloo, ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse,
inimgeograafia õppeainetega.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

140 t

42 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

omab adekvaatset enesehinnangut
ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis
toetavad tervikliku ja terviseteadliku
inimese kujunemist;
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 60
iseseisev töö: 18
kokku: 78

analüüsib üksikisiku, perekonna ja erinevate
institutsioonide rolli.
analüüsib juhendamisel enda isiksust ja
kirjeldab enda tugevusi ja nõrkusi, lähtudes
erinevatest rollidest ja kohustustest
ühiskonnas.
nimetab ja kirjeldab terviseriske ning
vigastusi, reageerimist nendele ja
ennetamise võimalusi.
tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt
tervisespordiga, treenides sobiva
koormusega ning kasutades
treeningujärgselt taastumist soodustavaid
harjutusi.
kasutab teabeallikaid sh geograafilisi-,
poliitilisi- ja topograafilisi kaarte info
leidmiseks ja rakendamiseks - määrab enda
asukoha kaardil, kasutades koordinaatide
süsteemi, mõõdab vahemaid ja määrab
asimuuti.

Tervise mõiste, adaptatsioon, tervise kujundajad ja vastupanuvõime
Terviseriskid - alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarvitamise mõju tervisele ja
ühiskonnale.
Stressiga kaasnevad riskid ja nende ennetamine.
Rasestumisvastased vahendid. Turvaseks.
Perekond ja suhted - perekonna tüübid, ülesanded, püsisuhted, abielu.
Laps ja vanem - pereplaneerimine, lapse areng, vanemate kasvatusstiilid
Kodu ja perekonnaelu - kodu loomine, pereliikmete vajadused ja väärtused,
lahkhelid, hoolitsemine üksteise eest sh oma vanemate hoolitsus.
Perekonnaseadus
Kehalise aktiivsuse tähtsus ja mõju
Vigastuste vältimine sportimisel, ohutusnõuded erinevate spordialade puhul
Erinevad treeningud ja teadmised iseseisvalt sportimiseks
Mitmekülgsuse arendamine spordis

Arutelu
Grupitöö
Õppeotstarbeliste filmide
vaatamine ja analüüs
Probleemülesannete
lahendamine
Eneseanalüüs
Interaktiivne loeng
Praktilised harjutused
spordisaalides, staadionil
ja maastikul

Mitteeristav
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orienteerub õigusaktides kasutades
erinevaid infokanaleid.
kasutab kontekstis sotsiaalainete
põhimõisteid.
Hindamisülesanne:
Analüüsib üksikisiku, perekonna ja erinevate institutsioonide rolli ja enda isiksust.
Nimetab ja kirjeldab terviseriske ning vigastusi, reageerimist nendele ja ennetamise võimalusi.
Tegeleb teadlikult ja võimetekoha
selt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning kasutades treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi.
Kasutab teabeallikaid info leidmiseks ja rakendamiseks.
Orienteerub õigusaktides, kasutades infokanaleid.

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Test
Õpimapp/portfoolio
Referaat
Suuline esitus
Enesehindamine
Arvestustöö
Analüüs

Lävend
Õpilane esitab hindamisülesannete all olevad tööd vastavalt õpetaja poolt esitatud nõuetele
Iseseisvad tööd
Tervisekäitumise analüüs

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

omab arusaama esinevatest
nähtustest, protsessidest ja
konfliktidest ühiskonnas ning nende
seostest ja vastikusest mõjust;
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 40
iseseisev töö: 12
kokku: 52

selgitab nüüdisühiskonna kujunemist,
struktuuri ja korraldust.
määratleb Eesti ajaloo olulisemad
pöördepunktid sündmused muinasajast
tänapäevani ja paigutab tähtsamad Eest
ajaloo ja kultuuri sündmused õigesse
ajaperioodi ja Euroopa ning maailma ajaloo
konteksti.
selgitab, millised muutused on toimunud
taasisesvumisjärgses Eesti majanduses,
õigusruumis, valitsemiskorralduses,
riigikaitses ja kultuurielus,eriatades põhjusi ja
tagajärgi
toob asjakohaseid näiteid sotsiaalainetes
käsitlevate ja ühiskonnas esinevate nähtuste
omavaheliste seoste kohta.
tunneb üleilmastumise majanduslikke,
poliitilisi, sõjalisi ja kultuurilisi tahke, nimetab
erineva arengutasemega riike.
põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku
käitumise vajalikkust.
analüüsib kaartide ja statiliste andmete
põhjal riigi või regiooni rahvaarvu muutumist,

Muinasaeg Eestis
Keskaeg Eestis
Sõdade periood.
Eesti erinevate riikide võimu all (Poola võim, Rootsi aeg, Vene aeg)
Eesti rahvuslik ärkamine
Eesti vabariigi väljakuulutamine, vabadussõda ja omariikluse areng
II maailmasõda, Eesti okupeerimine ja eestlaste erinevad saatused.
Nõukogude okupatsioon Eestis 1944-1991.
Eesti taasiseseisvumine 1988-1991
Nüüdisühiskonna kujunemine ja heaoluriik
Ühiskonna sidusus ja põhikomponendid
Kodanikuühiskond
Ühiskonna kihistus
Konflikt sotsiaalses süsteemis

Arutelu
Grupitöö
Õppeotstarbeliste filmide
vaatamine ja analüüs
Probleemülesannete
lahendamine
Interaktiivne loeng

Mitteeristav

50/110

rahvastiku paiknemist ja soolis-vanuselist
struktuuri.
analüüsib teabeallikate abil riigi majanduse
struktuuri ning panust maailma majandusse.
kasutab kontekstis sotsiaalainete
põhimõisteid.
Hindamisülesanne:
Tabeli koostamine erinevate nähtuste kohta kindlatel aastatel, kus on välja toodud toimunud muutuste põhjused, Ülevaade õpilase sündimise
päeval Eestis Toimunud sündmustest ühe ajalehe põhjal, järelduste tegemine ajaloo dokumendi põhjal, rühmatööna ülevaate koostamine
inimeste igapäevaelu ja kultuuriliste muutuste kohta mingil ajalooperioodil, arvestustöö sooritamine tähtsamate muudatuste ja tagajärgede kohta
Eesti ajaloos.

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Test
Arvestustöö
Ülesanne/harjutus
Ettekanne/esitlus

Lävend
Õpilane esitab hindamisülesannete all olevad tööd vastavalt õpetaja poolt esitatud nõuetele
Iseseisvad tööd
Intergeeritud ajalugu+kehaline kasvatus Matk ajaloolises Pärnus Kodanikuorganisatsioonide tegevus kodukohas
Praktilised tööd
Kodanikuorganisatsioonide tegevus kodukohas

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab kultuurilise mitmekesisuse
ning demokraatia ja selle kaitsmise
tähtsust ning jätkusuutliku arengu
vajalikkust, aktsepteerides erinevusi;
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 6
kokku: 26

arutleb teiste rahvaste kommete
traditsioonide ja religiooni ning nende
omavaheliste konfliktide teemadel
iseloomustab demokraatliku
valitsemiskorralduse toimemehhanisme
Eesti ja Euroopa Liidu näitel
selgitab Eesti rolli NATOs, ELs ja ÜROs
kirjeldab poliitilisi ideoloogiaid ja selgitab
nende erisusi, lähtudes Eesti poliitmaastikust

Tavad, kombed ja usundid
Erinevad riigikorraldused maailmas ja Demokraatia
Ühiskonna jätkusuutlikkus
Vabad valimised
Erakonnad tänapäeva poliitikas ja erinevad ideoloogiad.

Arutelu
Grupitöö
Õppeotstarbeliste filmide
vaatamine ja analüüs
Probleemülesannete
lahendamine
Interaktiivne loeng

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Iseseisev töö ja arutelu: Mina kodanikuühiskonna liikmena. Kodaniku vabadused ja kohustused Eestis, selle järgimine Eestis. Iseseisev või
paaristöö erakondade programmi ja tegeliku poliitika sarnasused ja erinevused. Valimisdebati uurimine ja arutelu. Paaris või rühmatöö
probleemsituatsioonide lahendamiseks eri tavade ja kultuurirühmade vahel. Iseseisev töö Minu jätkusuutlik ideaalühiskond või esseena minu
ühiskond 30 aasta pärast.

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Test
Arvestustöö
Tööleht

Lävend
Õpilane esitab hindamisülesannete all olevad tööd vastavalt õpetaja poolt esitatud nõuetele
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Iseseisvad tööd
Mina teise ühiskonna liikmena

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

hindab üldinimlikke väärtusi, nagu
vabadus, inimväärikus,
võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus,
sallivus, vastutustunne, õiglus,
isamaalisus ning lugupidamine enda,
teiste ja keskkonna vastu.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 6
kokku: 26

kirjeldab Eesti riigikaitse strateegist,
ülesehitust ja ressursse
demonstreerib grupi koosseisus seisanguid,
pöördeid ja rivisammu ning teostab
juhendamisel relvaohutuse kontrolli ning
kusturab tulekolde
selgitab inimõiguste olemust ja nende
vajalikkust, analüüsib inimõiguste tähtsuse
tähenduse muutumist 20.21.sajandil ning
toob näiteid üksikisiku põhiõiguste
muutumisest ajaloo vältel
kasutab kontekstis sotsiaalainete
põhimõisteid

Eesti riigikaitse põhimõtted ja ülesehitus.
Eesti põhiseadus ja selle tähtsus.
Kodanikukohustused, kodanikupõhiõigused ja kodanikuvabadused.
Kodaniku huvid ja vajadused ühiskonnas
Riik ja riigi tunnused
Peamised riigivõimuorganid
Inimõigused Eestis ja maailmas

Arutelu
Grupitöö
Õppeotstarbeliste filmide
vaatamine ja analüüs
Probleemülesannete
lahendamine
Interaktiivne loeng

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Kirjeldab Eesti riigikaitse strateegiat, üleaehitust ja resursse
Demonstreeerib grupi kooseisus seisanguid, pöördeid ja rivisammu ning teostab juhendamisel relvaohutuse kontrolli
Selgitab inimõiguste olemust ja nende vajalikkust

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Test
Ülesanne/harjutus

Lävend
Õpilane esitab hindamisülesannete all olevad tööd vastvalt õpetaja poolt esitatud nõuetele
Iseseisvad tööd
Intergreeritud iseseisev töö: kehaline kasvatus+riigikaitse Riigikaitsepäev

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Mooduli õpiprotsessi hinnatakse mitteeristavalt.

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

https://www.riigiteataja.ee/
Ajalooatlas gümnaasiumile, 2000.
Lähiajalugu I : gümnaasiumi tööraamat. Kilumets, Tiina, Avita, 2008
Lähiajalugu II osa. Gümnaasiumi tööraamat. Piibur, Björn, Avita, 2009
Maailma ajalugu (Weltgeschichte. Eesti keeles.). Mai, Manfred, Koolibri, 2004
Ühiskonnaõpetus : käsiraamat : gümnaasiumiaste. I. Varik, Maidu, Koolibri, 2001
Ühiskonnaõpetus : töövihik : gümnaasiumiaste. II. Varik, Maidu, Koolibri, 2001
Liikumise ja spordi ABC Rein Jalak, Peeter Lusmägi Tallinna Raamatutrükikoda 2010
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Liikumise ja spordi ABC II Rein Jalak; Peeter Lusmägi Menu Kirjastus 2014
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Õppija, kes on omandanud põhihariduse või põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

10

Matemaatika
Mason- concrete worker

5

Nõuded mooduli alustamiseks

põhiharidus

Mooduli eesmärk

matemaatikaõpetusega taotletakse, et õppija kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

100 t

30 t

Õpetajad

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja
-oskusi uutes situatsioonides ning
eluliste ülesannete lahendamisel,
analüüsides ja hinnates tulemuste
tõepärasust
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 6
kokku: 26

1) Sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab
välja andmed, määrab otsitavad suurused
toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja
valemid.
2) Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel
illustreerib seda joonisega/skeemiga, teostab
vajalikud arvutused, vormistab
lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu
õigsust.
4)Teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse
kohta lähtuvalt igapäevaelust.
7)Koostab tabeleid, jooniseid, graafikuid ja
diagramme õpitud materjali ulatuses.
9)Kasutab muutumist ja seoseid käsitlevat
matemaatikat, võrdleb erinevaid suurusi.
10)Valib ja kasutab kirjalike ülesannete
lahendamisel ülesande sisust lähtuvalt
õigeid valemeid ja matemaatilisi sümboleid.
11)Kasutab analoogiat objektidevaheliste
seoste leidmiseks.
15)Arvutab bruto- ja netopalka ning
mitmesuguseid igapäevaeluga seotud tulusid
ja kulusid ning teisendab enamkasutatavaid

ARVUTAMINE.
Arvuhulgad (naturaalarvud N, täisarvud Z, ratsionaalarvud Q, irratsionaalarvud I,
reaalarvud R); tehted ratsionaalarvudega ümardamine.
Arvu absoluutväärtus (mõiste ja geomeetriline tähendus). Täisarvulise, negatiivse
ja ratsionaalarvulise astendajaga aste (arvu juur).
Tehted astmetega. Arvu kümme astmed. Arvu standardkuju.
Arvutamine taskuarvutiga.
Ühend ja ühisosa (sümboolika kasutamine; ülesanded hulkade ühendi ja ühisosa
kohta, graafiline kujutamine).
Elulise sisuga tekstülesanded (raha igapäevane kasutamine, pere eelarve,
vahemaad, majapidamine jms).
MÕÕTÜHIKUD.
Mõõtühikute vahelised seosed, teisendamine. Elulise sisuga tekstülesanded.

Loeng-arutelu, paaristöö,
ülesannete lahendamine
ja koostamine.

Eristav
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valuutasid.
Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Kontrolltöö
Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

Arvutab reaalarvudega õigesti peast, kirjalikult või taskuarvutiga.
Teostab tehted õiges järjekorras. Ümardab arve etteantud täpsuseni.
Lahendab konspekti/näidete abil elulisi tekstülesandeid.
Teisendab etteantud pikkus-, raskus- pindala, ruumala, mahu, aja- ja
rahaühikuid lubatud eksimisega 10%.

Arvutab reaalarvudega õigesti peast ja kirjalikult. Teostab tehted õiges
järjekorras.
Ümardab arve etteantud täpsuseni.
Lahendab iseseisvalt elulisi sõnalisi tüüpülesandeid.
Teisendab tekstülesannetes mõõtühikuid vastavalt teksti sisule.

Arvutab reaalarvudega õigesti peast ja kirjalikult. Ümardab arve,
kasutades ligikaudse arvutamise reegleid.
Lahendab iseseisvalt ja loovalt elulisi tekstülesandeid ja vormistab
korrektse lahenduskäigu.
Koostab ja lahendab elulisi mõõtühikute teisendamist nõudvaid
tekstülesandeid.

Iseseisvad tööd
Ülesannete lahendamine

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

kasutab vajadusel erinevaid
teabeallikaid ning saab aru erinevatest
matemaatilise info esitamise viisidest
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 10
iseseisev töö: 3
kokku: 13

3)Kasutab vajadusel õpetaja koostatud
juhendmaterjale ja näpunäiteid ülesande
õigeks lahendamiseks.
5)Kasutab vajaliku teabe leidmiseks nii
paberkandjal kui ka internetis leiduvaid
teabeallikaid.
6)Leiab tekstist, tabelist, jooniselt, graafikult,
diagrammilt vajaliku info.
7)Koostab tabeleid, jooniseid, graafikuid ja
diagramme õpitud materjali ulatuses.
10)Valib ja kasutab kirjalike ülesannete
lahendamisel ülesande sisust lähtuvalt
õigeid valemeid ja matemaatilisi sümboleid

AVALDISED. VÕRRANDID JA VÕRRATUSED.
Ratsionaalavaldiste lihtsustamine.
Võrre.

Paaristöö, rühmatöö,
loeng- arutelu,
ülesannete lahendamine

Eristav

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Kontrolltöö
Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

Lihtsustab avaldisi kasutades summa ja vahe ruudu ning ruutude vahe
valemit, lahendab lihtsamaid lineaarvõrrandeid ja
lineaarvõrrandisüsteeme ning normaalkujulisi ruutvõrrandeid.
Lahendab lihtsamaid lineaarvõrratusi.
Elulisi tüüpülesandeid lahendab konspekti/näidete abil.

Lahendab võrrandeid lihtsustamise valemeid kasutades. Lahendab
lineaarvõrrandeid ja lineaarvõrrandisüsteeme ning ruutvõrrandeid.
Lahendab lineaarvõrratusi ja võrratusesüsteeme. Lahendab iseseisvalt
elulisi tüüpülesandeid, vormistab korrektselt lahenduskäigu.

Lahendab võrrandeid lihtsustamise valemeid kasutades. Lahendab
lineaarvõrrandeid ja lineaarvõrrandisüsteeme ning ruutvõrrandeid.
Lahendab lineaarvõrratusi ja võrratusesüsteeme. Lahendab iseseisvalt
ja loovalt elulisi tekstülesandeid, vormistab korrektselt lahenduskäigu.

Iseseisvad tööd
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Ülesannete lahendamine ja koostamine.

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

seostab matemaatikat teiste
õppeainetega, kasutades õppimisel
oma matemaatikaalaseid teadmisi ning
oskusi
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 30
iseseisev töö: 9
kokku: 39

4)Teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse
kohta lähtuvalt igapäevaelust.
8)Nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-,
raskus- pindala, ruumala, mahu, aja- ja
rahaühikui,arvutab protsente ja promille.
9)Kasutab muutumist ja seoseid käsitlevat
matemaatikat, võrdleb erinevaid suurusi.
1)Kasutab õpitud matemaatikateadmisi
jaoskusi
uutes situatsioonides ning eluliste
ülesannete lahendamisel, analüüsides ja
hinnates tulemuste tõepärasust.
12)Kasutab loogikat etteantud probleemide
lahendamisel ning eristab olulist
ebaolulisest.
14)Selgitab matemaatiliste tehete abil
loteriide ja laenudega seotud riske.
13)Teab ja kasutab matemaatilise statistika
ja tõenäosusteooria elemente.
15)Arvutab bruto- ja netopalka ning
mitmesuguseid igapäevaeluga seotud tulusid
ja kulusid ning teisendab enamkasutatavaid
valuutasid.
16)Arutleb säästmise vajalikkuse üle, toob
näiteid tarbimise ja kulutamise
tasakaalustamise võimaluste kohta

PROTSENT.
Osa ja tervik, protsent, promill. Elulise sisuga tekstülesanded.
MAJANDUSMATEMAATIKA ELEMENDID. Raha ja valuuta.
Liht-ja liitintress.
Laen ja hoiustamine, laenu tagasimakse-graafik. Palk ja kehtivad maksud
töövõtjale ja tööandjale. Käibemaks, hind käibemaksuga ja käibemaksuta.
Hinnamuutused (soodushind, hinnatõus jt). Diagrammide lugemine.
TÕENÄOSUSTEOORIA JA STATISTIKA.
Sündmuse tõenäosus, tõenäosuse summa ja korrutis (sh tõenäosus loteriis ja
hasartmängudes).
Statistika põhimõisted ja arvkarakteristikud.
Statistiline ja variatsioonirida, sagedustabel ja suhteline sagedus, diagrammid
keskväärtus, kaalutud keskmine, mediaan, mood, maksimaalne ning minimaalne
element, standardhälve. Statistiliste andmete kogumine, süstematiseerimine,
statistiline andmetöötlus.

Paaristöö, rühmatöö,
loeng- arutelu,
ülesannete lahendamine,
loeng-arutelu, väitlus,
diagrammide lugemine ja
koostamine, infootsing,
internetipõhiste laenu- ja
liisingukalkulaatorite
kasutamine, tabelite ja
graafikute lugemine.

Eristav

Hindamisülesanne:
Kontrolltöö

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Kontrolltöö

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

Arvutab protsenti (osa) tervikust.
Arvutab tervikut protsendimäära (osamäära) ja osa kaudu.
Leiab, mitu protsenti üks suurus moodustab teisest. Arvutab promilli
(nt. alkoholisisaldust veres). Vormistab korrektselt lahenduskäigu.

Lahendab kolme tehtega elulisi protsentülesandeid (näiteks
niiskusekadu, lahuse ülesanded, suuruste muutumise ülesanded).
Vormistab korrektselt lahenduskäigu

Lahendab iseseisvalt ja loovalt vähemalt kolme tehtega elulisi
protsentülesandeid. Vormistab korrektselt lahenduskäigu. Vajadusel
põhjendab saadud tulemust. Valib erinevate võimaluste vahel
ökonoomsema lahenduskäigu.

Hindamisülesanded
Hindamisülesanded ja hindmismeetodid

Hindekriteeriumid
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Iseseisev töö Kontrolltöö Kontrolltöö

Eristav hindamine
Hinne 3:
Teab erinevaid valuutasid. Kasutab sellekohaseid teabematerjale. Arvutab liht- ja liitintressi. Arvutab käibemaksu ja kauba jaehinda, hinnamuutusi. Teeb vahet neto- ja
brutopalgal, teab palgaga Teisendab kaasnevaid makse. Kasutab palgakalkulaatoreid internetis. Selgitab laenudega seotud riske, arutleb säästmise vajalikkuse ja
kiirlaenude üle. Teeb vahet erinevatel diagrammidel, suudab lugeda neilt andmeid.
Hinne 4:
Loeb tekstis, tabelist, jooniselt vajaliku info, analüüsib seda ja teeb järeldusi. Koostab MS Excelis diagramme.
Hinne 5:
Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid ülesannete lahendamisel. Oskab probleemülesandeid lahendada ja neid ise püstitada. Julgeb avalikult esineda ja oma
seisukohta kaitsta.

Iseseisev töö Kontrolltöö Kontrolltöö

Eristav hindamine
Hinne 3:
oskab lahendada tõenäosusteooria ja statistika näidisülesandeid ja on esitanud statistika uurimustöö. Selgitab loteriide ja hasartmängudega seotud riske
Hinne 4:
oskab lahendada tõenäosusteooria ja statistika näidetele baseeruvaid ülesandeid, kirjutanud essee loteriide ja hasartmängudega seotud riskidest.
Hinne 5:
lahendab tõenäosusteooria ja statistika teooriale baseeruvaid, kuid loogilist mõtlemist ja järeldusoskust nõudvaid probleemülesandeid; on koostanud iseseisvat
uurimistöö koos tulemuste analüüsiga,on koostanud argumenteeritud essee loteriide ja hasartmängudega seotud riskidest

Iseseisvad tööd
Ülesannete lahendamine ja koostamine.

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

esitab oma matemaatilisi mõttekäike
loogiliselt, väljendades oma mõtet
selgelt ja täpselt nii suuliselt kui
kirjalikult
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 6
kokku: 26

4)Teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse
kohta lähtuvalt igapäevaelust.
8) Nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-,
raskus- pindala, ruumala, mahu, aja- ja
rahaühikui,arvutab protsente ja promille.
9)Kasutab muutumist ja seoseid käsitlevat
matemaatikat, võrdleb erinevaid suurusi.
11)Kasutab analoogiat objektidevaheliste
seoste leidmiseks.

JOONED TASANDIL.
Punkti asukoha määramine tasandil.
Lõigu pikkus, kahe punkti vaheline kaugus, vektori mõiste ja tähistamine, vektori
pikkus, nullvektor, ühikvektor, vastandvektor, vektorite geomeetriline liitmine.
Sirge, parabooli ja ringjoone võrrandid. Sirge joonestamine võrrandi järgi.
TRIGONOMEETRIA. Pythagorase teoreem.
Teravnurga siinus, koosinus, tangens. Täisnurkse kolmnurga lahendamine.
Elulise sisuga tekstülesanded

Loeng-arutelu,
ülesannete lahendamine.

Eristav

Hindamisülesanne:
Kontrolltöö

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Kontrolltöö

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

Kujutab vektorit tasandil algus- ja lõpp-punkti koordinaatide järgi.
Arvutab vektori pikkust vektori koordinaatide järgi. Joonestab võrrandi
järgi sirge tasandil.
Tunneb antud võrrandi järgi joone kuju (sirge, parabool, ringjoon).

Kujutab vektorit tasandil algus- ja lõpp- punkti koordinaatide järgi.
Arvutab vektori koordinaate.
Arvutab lõigu ja vektori pikkust algus- ja lõpp-punkti koordinaatide järgi,
vektori pikkust vektori koordinaatide järgi.

Kujutab vektorit tasandil algus- ja lõpp- punkti koordinaatide järgi.
Arvutab vektori koordinaate, vektori algus- ja lõpp- punkti koordinaate.
Arvutab lõigu ja vektori pikkust algus- ja lõpp-punkti koordinaatide järgi,
vektori pikkust vektori koordinaatide järgi.
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Liidab vektoreid geomeetriliselt. Joonestab võrrandi järgi sirge
parabooli.

Liidab vektoreid geomeetriliselt. Joonestab võrrandi järgi sirge,
parabooli. Koostab sirge võrrandi, kui sirge on antud: kahe punktiga;
punkti ja sihivektoriga;punkti ja tõusuga; tõusu ja algordinaadiga.

Hindamisülesanded
Hindamisülesanded ja hindmismeetodid

Hindekriteeriumid

Kontrolltöö

Eristav hindamine
Hinne 3:
Oskab korrektselt (teeb joonise, kirjutab andmed, valemid ja vastuse) lahendada konspekti/näidete abil (elulisi) ülesandeid kasutades valemikaarti. Oskab
valemikaardi abil leida õigeid elementidevahelisi seoseid, ümbermõõdu ja pindala valemeid.
Hinne 4:
Oskab korrektselt (teeb joonise, kirjutab andmed, valemid ja vastuse) lahendada (elulisi) ülesandeid kasutades valemikaarti. Esitab tõepärased vastused lähtuvalt
igapäevaelust.
Hinne 5:
Lahendab iseseisvalt (abimaterjale kasutamata) elulisi ülesandeid trigonomeetriateadmisi rakendades ja esitab tõepäraseid vastuseid lähtuvalt igapäevaelust.
Lahendab, koostab iseseisvalt ja loovalt elulisi tekstülesandeid ning vormistab korrektse lahenduskäigu.

Iseseisvad tööd
jooned igapäevaelus - foto ja sellelt ringjoonte, sirgete ja paraboolide leidmine, ülesannete lahendamine ja koostamine.

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

kasutab matemaatika võimalusi enda
ja teiste tegevuse tasuvuse ning
jätkusuutlikkuse hindamisel
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 20
iseseisev töö: 6
kokku: 26

1) Sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab
välja andmed, määrab otsitavad suurused,
toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja
valemid
2) Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel
illustreerib seda joonisega/skeemiga, teostab
vajalikud arvutused, vormistab
lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu
õigsust.
3)Kasutab vajadusel õpetaja koostatud
juhendmaterjale ja näpunäiteid ülesande
õigeks lahendamiseks.
10)Valib ja kasutab kirjalike ülesannete
lahendamisel ülesande sisust lähtuvalt
õigeid valemeid ja matemaatilisi sümboleid.
11)Kasutab analoogiat objektidevaheliste
seoste leidmiseks.
12)Kasutab loogikat etteantud probleemide
lahendamisel ning eristab olulist
ebaolulisest.

PLANIMEETRIA.
Tasapinnaliste geomeetriliste kujundite (kolmnurk, ruut, ristkülik, rööpkülik, romb,
trapets, korrapärane kuusnurk, ring) elemendid, ümbermõõdud ja pindalad.
Elulise sisuga tekstülesanded.
STEREOMEETRIA.
Püstprisma, korrapärase püramiidi, silindri, koonuse ja kera (sfääri) elemendid,
pindalad ja ruumala. Elulise sisuga tekstülesanded.

Loeng-arutelu,
ülesannete lahendamine,
paaristöö, kujundite
joonestamine.

Eristav
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Hindamisülesanne:
Kontrolltöö

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Kontrolltöö

Hinne 3

Hinne 4

Hinne 5

teeb tasapinnaliste kujundite joonised ja lahendab valemikaardi abil
etteantud andmetega kujundi pindala ja ümbermõõdu.

lahendab ühikute teisendamist ja trigonomeetria teadmisi nõudvaid
(valemikaardi abiga) planimeetriaülesandeid ja vormistab
lahenduskäigu korrektselt.

teeb tasapinnaliste kujundite joonised ja arvutab kujundite pindala ja
ümbermõõdu. Lahendab loovalt elulisi ülesandeid trigonomeetria- ja
planimeetriateadmisi rakendades ja esitab tõepäraseid vastuseid
lähtuvalt igapäevaelust

Hindamisülesanded
Hindamisülesanded ja hindmismeetodid

Hindekriteeriumid

Iseseisev töö Kontrolltöö Kontrolltöö

Eristav hindamine
Hinne 3:
lahendab näidisülesannete tasemel elulisi stereomeetria ülesandeid valemikaardi abi, teeb joonise, vajadusel teisendab mõõtühikuid, annab vastuse lähtudes
igapäevaelust.
Hinne 4:
lahendab näidisülesannete tasemel elulisi stereomeetria ülesandeid, teeb joonise, vajadusel teisendab mõõtühikuid, esitab vastuse lähtudes igapäevaelust
Hinne 5:
lahendab elulisi stereomeetria ülesandeid, esitab korrektse lahenduskäigu, teeb joonise, vajadusel teisendab mõõtühikuid, annab vastuse lähtudes igapäevaelust,
suudab hinnata vastuse õigsust.

Iseseisvad tööd
Ülesannete lahendamine, praktiline töö looduses

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Mooduli hinde saamise eelduseks on kõikide arvestuslike tööde sooritamine vähemalt väljundi tasemel ja kõikide iseseisvate tööde esitamine.
Mooduli hinne kujuneb kõikide arvestuslike hinnete aritmeetilise keskmisena.

Mooduli hindamine

eristav hindamine

Õppematerjalid

Matemaatika e-kursus Moodles
Oks, A., Taperson, H. Gümnaasiumi kitsas matemaatika I töövihik. Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused. Avita, 2012. Afanasjeva, H. jt. Gümnaasiumi
kitsas matemaatika I. Arvuhulgad. Avaldised. Võrrandid ja võrratused. Avita, 2011.
Afanasjeva, H. jt. Gümnaasiumi kitsas matemaatika II. Trigonomeetria. Avita, 2011.
Afanasjeva, H. jt. Gümnaasiumi kitsas matemaatika III. Vektor tasandil. Joone võrrand. Avita, 2012. Afanasjeva, H. jt. Gümnaasiumi kitsas matemaatika IV.
Tõenäosus ja statistika. Avita, 2012. Kängsepp, I. Matemaatikaülesandeid elust enesest. Kirjastus Ilo, 2009.
Leego, T., Vedler. L., Vedler, S. Matemaatika õpik kutseõppeasutustele. Tartu: AS Atlex, 2002.
Leego, T. , Vedler, L., Vedler, S. Matemaatika töövihik kutseõppeasutustele. 1. osa, Tartu: Atlex, 2003. Leego, T. Matemaatika töövihik kutseõppeasutustele. 2.
osa, Tartu: Atlex, 2003.
Lepmann, L., Lepmann, T., Velsker, K. Matemaatika 10. klassile. Tallinn: Koolibri, 2000. Lepmann, L., Lepmann, T., Velsker, K. Matemaatika 11. klassile. Tallinn:
Koolibri, 2001. Lepmann, L., Lepmann, T., Velsker, K. Matemaatika 12. klassile. Tallinn: Koolibri, 2005. Tõnso, T., Veelmaa, A. Matemaatika 10. klassile. Tallinn:
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Mathema, 1998.
Levin, A., Tõnso, T., Veelmaa, A. Matemaatika 11. klassile. Tallinn: Mathema, 1995. Tõnso, T., Veelmaa, A. Matemaatika 12. klassile. Tallinn: Mathema, 1996
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandav õppija

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

11

Loodusained

6

Nõuded mooduli alustamiseks

puuduvad

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

124 t

32 t

Õpetajad

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab loodusainete omavahelisi
seoseid ja eripära, saab aru mudelite
tähtsusest reaalsete objektide
kirjeldamisel
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 66
iseseisev töö: 12
kokku: 78

kirjeldab Maa sfääre kui süsteeme ja
nendega seotud mudeleid
kirjeldab Maa evolutsioonilist arengut, elusja
eluta looduse tunnuseid
kirjeldab mehaanika nähtusi ja kasutab
selleks õigeid füüsikalisi suurusi ja mõisteid
kirjeldab korrektsete mõistete ja füüsikaliste
suurustega elektromagnetismi nähtusi ja
nendevahelisi seoseid
iseloomustab soojusenergia muutmise viise,
nähtusi, seaduspärasusi
kirjeldab õigete füüsikaliste suurustega ja
mõistetega valguse tekkimise, levimise ja
kadumise nähtusi
kirjeldab tähtsamaid mikromaailma
mudeleid, tuumareaktsioone ning
radioaktiivsust
kasutab keemiliste elementide
perioodilisustabelit ja ühendite
molekulaarmudeleid
mikromaailma kirjeldamisel ja ainete
omaduste selgitamisel
kirjeldab ja kohandab korrektsete

UNIVERSUM JA SELLE KUJUNEMINE
Maa teke, areng ja geoloogiline ajaskaala. Maa sfäärid (litosfäär,pedosfäär,
hüdrosfäär, atmosfäär). Globaalprobleemid. Astronoomia. Päikesesüsteem, selle
tekkimine ja objektid
SI-süsteem, teisendamine. Liikumine ja selle mõõtmine. Taustsüsteemid.
Vastasmõjud. Jõud, mass. Kineetiline ja potentsiaalne energia ning võimsus.
MIKROMAAILM JA AINE EHITUS
Keemilised elemendid Maal, perioodilisuse süsteemi kujunemine. Keemiline side.
Anorgaanilised aineklassid- oksiidid, alused, happed, soolad. Metallide,
mittemetallide omadused, kasutamine, põhilised ühendid. Arvutusülesanded
massi, ruumala, saagise ja kao kohta. Mikromaailma ehitus. Ideaalse gaasi
olekuvõrrandid. Elektrostaatika nähtused. Optika. Radioaktiivsus.

loodusteaduslike
mudelite kasutamine
töö teabeallikatega
andmete kogumiseks ja
graafiliseks esitluseks
interaktiivne loeng
mõistekaardi tegemine
stendiettekanne
rühmatöö
õppefilm
laboratoorne töö
iseseisev töö

Mitteeristav
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lähteandmetega antud ülesandele õige
lahendusmudeli ning fikseerib otsitavad
suurused, kasutab õigesti mõõtühikute
süsteeme
koostab erinevate andmete põhjal tabeleid ja
graafikuid
arvutab õigesti, kontrollib saadud tulemust
ning vormistab ülesande vastuse
korrektselt
nimetab majandustegevusega kaasnevaid
looduskeskkonna probleeme
kirjeldab orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete
toimet inimestele ja keskkonnale
võrdleb erinevate piirkondade kliimat,
mullastiku, taimestiku ja loomastiku
omavahelisi
seoseid
Hindamisülesanne:
Kaks kompleksülesannet:
1. sisaldab erinevaid kirjalikke ülesandeid mikromaailmast ja aineehitusest
2. sisaldab mõistekaart teemal Maa, kui süsteem, testi sfääridest, stendiettekanne pedosfääri degradeerumisest ja grupitöö inimmõjust loodusele
Laboratoorsed tööd (Liikumise, hõõrdejõu ja võnkumise mõõtmine. Coulombi seaduse kontrollimine)

Hindamismeetod:
Õpimapp/portfoolio
Arvestustöö
Ettekanne/esitlus

Lävend
Õpilane on koostanud õpimapi (iseseisvad tööd) ja sooritanud hindamisülesanded lähtuvalt hindamiskriteeriumitest.
Iseseisvad tööd
Tunniks ettevalmistamine (ümberpööratud klassiruumi meetod) või kompleks ülesannete lahendamine ning esitlus etteantud teemal.

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõtestab ja kasutab loodusainetes
omandatud teadmisi keskkonnas
toimuvate nähtuste selgitamisel ja
väärtustamisel ning igapäevaelu
probleemide lahendamisel
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 16
iseseisev töö: 4
kokku: 20

kirjeldab abiootiliste tegurite toimet
organismidevahelisi suhteid ja looduses
toimivaid
aineringe
iseloomustab evolutsiooni kulgu ning
seostab protsesse looduses nähtavaga
selgitab loodus- ja sotsiaalkeskkonnas
omavahelisi seoseid ja probleeme
selgitab loodusainete omavahelist seotust ja
erinevusi, kasutades õpitud mõisteid
loodusnähtuste kirjeldamisel

KESKKOND JA KESKKONNAKAITSE
Ökoloogilised tegurid
Looduskaitse
Ökosüsteemid ja selle muutused
Bioloogiline evolutsioon
Keskkonnaprobleemid (jäätmed, loodusvarade kasutamine tundi, õhu ja pinnase
saastumine, veekogude eutrofeerumine

Interaktiivne loeng
arutelu
rühmatöö
õppevideo
mõistekaart
keskkonna
kompleksülesanne ja
selle esitlus
keskkonnaprobleemide
analüüs ja selle esitlus

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Kompleksülesanne (sisaldab erinevaid kirjalikke ülesandeid keskkonnast ja keskkonnakaitsest) ja selle suuline ettekandmine.

Hindamismeetod:
Õpimapp/portfoolio
Ettekanne/esitlus
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Lävend
Õpilane on koostanud õpimapi (iseseisvad tööd) ja sooritanud hindamisülesanded lähtuvalt hindamiskriteeriumitest
Iseseisvad tööd
Probleemülesande lahendamine.

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab teaduse ja tehnoloogia
saavutuste mõju looduskeskkonnale ja
inimesele, saab aru ümbritseva
keskkonna mõjust inimese tervisele
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 35
iseseisev töö: 4
kokku: 39

kirjeldab organismide ehitust, aine- ja
energiavahetust, paljunemist ja arengut
(eristab
rakutüüpe)
iseloomustab inimese keemilist koostist ja
mõistab pärandumise seaduspärasusi
selgitab tervisliku toitumise põhimõtteid
selgitab nakkushaiguste vältimise võimalusi
kirjeldab inimese arengut ja tervislikku
seisundit sõltuvalt sotsiaalsest,
majanduslikust
või looduskeskkonnast

ORGANISM KUI TERVIK
Organismide ehitus, rakkude ehitus ja talitlus. Organismide aine- ja
energiavahetus. Organismide paljunemine ja areng. Inimese keemiline koostis ja
toitained. Inimene kui tervikorganism. Pärilikkus. Pärilikud ja päriliku
eelsoodumusega haigused. Nakkushaigused ja nende vältimine.

Interaktiivne loeng
Arutelu
Rühmatöö
Õppevideo
Mõistekaart

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Kirjalik töö organismide ehituse, talitluse, aine- ja energiavahetuse ning paljunemise ja arengu kohta
Suuline vestlus inimese organismi ning haiguste vältimise kohta
Mõistekaardi koostamine.

Hindamismeetod:
Õpimapp/portfoolio
Arvestustöö
Juhtumi analüüs

Lävend
Õpilane on täitnud iseseisva töö ja hindamisülesande lähtuvalt hindamiskriteeriumitest.
Iseseisvad tööd
Esitlus etteantud teemal

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

leiab iseseisvalt usaldusväärset
loodusteaduslikku informatsiooni ja
kasutab seda erinevate ülesannete
lahendamisel
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 7
iseseisev töö: 12
kokku: 19

võrdleb looduslikke ja tehismaterjale ning
nende omadusi
kirjeldab inimese arengut ja tervislikku
seisundit sõltuvalt sotsiaalsest,
majanduslikust
või looduskeskkonnast
nimetab loodusteaduste ning tehnoloogia
arengu positiivseid ja negatiivseid ilminguid

LOODUSTEADUSTE RAKENDUSVÕIMALUSI
Keemilised ained ja materjalid igapäevaelus
Nanotehnoloogia ja kaasaegne materjaliteadus
Bioenergeetika
Organismi kahjustavad ained
Bio- ja geenitehnoloogia, transgeensed organismid

Interaktiivne loeng
mõistekaardi tegemine
stendiettekanne
rühmatöö
õppefilm

Mitteeristav
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kirjeldab ja toob näiteid loodusteaduste,
tehnoloogia ja ühiskonna vahelistest
seostest
võrdleb erinevaid eetilis- moraalseid
seisukohti ning nende usaldusväärsust
kirjeldab teaduse ning tehnoloogia võimalusi
ja piiranguid ühiskonna heaolu ja majanduse
arengu tagamiseks
kirjeldab oma elukoha (loodus) keskkonda,
uurides ja analüüsides seal erinevaid
probleeme
kasutab erinevaid teabeallikaid
loodusteaduslike ülesannete ja probleemide
lahendamisel
analüüsib erinevate infoallikate
usaldusväärsust
Hindamisülesanne:
Probleemülesanne loodusteaduste rakendamise võimaluste kohta ja selle esitlus (ühest loodusobjektist või loodusnähtusest esitluse koostamine
ja selle ettekandmine tunnis).

Hindamismeetod:
Ettekanne/esitlus
Juhtumi analüüs

Lävend
Õpilane on täitnud iseseisva töö ja hindamisülesande lähtuvalt hindamiskriteeriumitest
Iseseisvad tööd
Probleemülesanded erinevate loodusteaduste rakendamise võimaluste kohta.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Õpilane on sooritanud kõik hindamismeetodid (õpimapid, arvestustööd, ettekanded ja juhtumi analüüsid) vastavalt õpiväljundite lävendi kriteeriumidele

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/loodusained
http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/loodus
http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/keskkonnakaitse/
http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/kutsealanekeemia/
Ainsaar, A. (1996) Füüsika XII klassile. Tallinn: Koolibri
Jaaniste, J. (1999) Füüsika XII klassile. Kosmoloogia. Tallinn: Koolibri (http://opik.obs.ee/)
Kalamees, Külli. 1992. Bioloogia XI klassile. Tallinn, Koolibri.
Karolin, Liina. 2000 „Orgaanilise keemia ülesanded”. Tallinn, Avita.
Kask, M., Reemann, M. (1997) Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile. Tallinn: Koolibri
Katt, Neeme. 2003 "Keemia lühikursus gümnaasiumile", Tallinn, Avita.
Kokassaar, U.; Vihalemm, T.; Zilmer, M. 1999.a. "Õige toit", Tartu
Käämbre, H. (1998) Füüsika XII klassile. Aatom. Molekul. Kristall. Tallinn: Koolibri
Mart Viikmaa, Urmas Tartes. 2008. Bioloogia gümnaasiumile, II osa, 3. kursus. Tartu, Eesti Loodusfoto.
Miles, L., Smith, A. (1999) Astronoomia&Kosmos. Tallinn: Koolibri
Peil, I. (2003) Füüsika X klassile. Mehaanika. Tallinn: Koolibri
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Pärgmäe, E. (2002) Füüsika õpik kutsekoolidele. Tartu
Sarapuu, T., Viikmaa, M., Puura, I. 2006. Bioloogia gümnaasiumile II osa, 4. kursus. Tartu, Eesti Loodusfoto.
Sarapuu, Tago. 2002. Bioloogia gümnaasiumile I osa. Tartu.
Susi, J., Lubi, L. (2003) Füüsika X klassile. Soojusõpetus. Tallinn: Koolibri
Tarkpea, K. (1997) Füüsika XI klassile. 1. osa. Elekter ja Magnetism. Tallinn: Koolibri
Tarkpea, K. (2008) Füüsika XI klassile. 2. osa. Elektromagnetism. Tallinn: Koolibri
Tuulemets, Ants 2006. Orgaaniline keemia I osa. Õpik gümnaasiumile. Avita
Voolaid, H. (2008) Füüsika XI klassile. Optika. Tallinn: Koolibri
Voolaid, H. (2008) Geomeetriline optika. Tartu
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Tehnikaosakonna õpilased

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

12

Masinjoonestamine (Valikmoodul)

3

Lembit Miil

Nõuded mooduli alustamiseks

Läbitud kursus "Tehniline joonestamine"

Mooduli eesmärk

Tunneb masinprojekteerimisega seotud mõisteid
Omab ülevaadet peamistest masinprojekteerimise tarkvarapakettidest
Tunneb joonistel kasutatavaid elemente, objekte ja nende omadusi
Kasutab algtasemel masinprojekteerimise tarkvara ja kasutab algtasemel masinprojekteerimise tarkvara. Loob lihtsaid kolmemõõtmelisi objekte kasutades lihtsaid
tehnikaid ja vahendeid. Katab 3D objekte materjalide ja tekstuuridega.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

12 t

8t

58 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

tunneb masinprojekteerimisega seotud
mõisteid.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 3
praktiline töö: 16
iseseisev töö: 3
kokku: 22

kirjeldab masinprojekteerimisega seotud
põhimõisteid

masinprojekteerimiseks kasutatav tarkvara, levinumad lahendused.

loeng, iseseisev töö,
praktilised tööd, test, e õpe.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
sooritab positiivselt põhimõistete testi

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö
Test

Lävend
sooritab positiivselt põhimõistete testi
Praktilised tööd
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masinprojekteerimise tarkvaras kasutatavad põhimõisted, käskude valik ja sisestamine

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

omab ülevaadet peamistest masinprojekteerimise tarkvarapakettidest.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 3
iseseisev töö: 2
kokku: 5

selgitab peamistest masinprojekteerimise tarkvarapakettide erinevusi

loeng, iseseisev töö,
praktilised tööd, test, e õpe.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
selgitab peamistest masinprojekteerimise tarkvarapakettide erinevusi

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Ettekanne/esitlus

Lävend
selgitab peamistest masinprojekteerimise tarkvarapakettide erinevusi

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

tunneb joonistel kasutatavaid elemente, objekte ja nende omadusi.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 3
praktiline töö: 16
iseseisev töö: 3
kokku: 22

oskab selgitada ja kasutada joonistel kasutatavaid elemente, objekte ja nende
omadusi.

loeng, iseseisev töö,
praktilised tööd, test, e õpe.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
oskab selgitada ja kasutada joonistel kasutatavaid elemente, objekte ja nende omadusi.

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö
Ettekanne/esitlus

Lävend
oskab selgitada ja kasutada joonistel kasutatavaid elemente, objekte ja nende omadusi.

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

kasutab algtasemel masinprojekteerimise tarkvara ja loob lihtsaid
kolmemõõtmelisi objekte kasutades lihtsaid tehnikaid ja vahendeid.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 3
praktiline töö: 26
kokku: 29

2D ja 3D jooniste vormistamine, kasutab algtasemel ühte masinprojekteerimise
tarkvarapaketti

loeng, iseseisev töö,
praktilised tööd, test, e õpe.

Mitteeristav
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Hindamisülesanne:
2D ja 3D jooniste vormistamine.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Lävend
Vormistatud 2D ja 3D joonised failina.
Praktilised tööd
2D ja 3D jooniste vormistamine

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

2D ja 3D joonise vormistamine.

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

Türn, L. AutoCAD 2002, arvutijoonestaja käsiraamat. Tallinn
2002.
Türn, L. AutoCAD käsiraamat. Tallinn 2006.
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Tehnikaosakonna õppijad

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

13

Erialase vene keele algkursus (Valikmoodul)
Russian

3

Maie Jesjutina

Nõuded mooduli alustamiseks

puuduvad

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õppija suhtleb vene keeles igapäevases argisuhtluses suulises kõnes ning saab aru tehnikaga seotud terminitest ja mõistab võõrkeeles
rääkivat klienti.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

60 t

18 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

tunneb vene keele tähestikku,
numbreid. Kirjeldab vene keeles
iseennast, oma huvisid, oma kooli ja
tehniku eriala
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 15
iseseisev töö: 8
kokku: 23

tähestiku ja numbrite tundmine
tutvustab vestluses iseennast, oma kooli ja
oma eriala vene keeles

Enesetutvustus
Elementaarne sõnavara.
Numbrid
Tähestik
Mina ja eakaaslased- kutseõppurid. Enesetutvustus.
Kooli tutvustus.
Oma eriala tutvustus.

Loeng, iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Ettekanne/esitlus
Lävend
tutvustab vene keeles ennast, oma kooli ja valitud eriala. loetleb numbreid.
Iseseisvad tööd
ISESEISEV TÖÖ NR 1 - Enesetutvustus
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Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

kasutab venekeelset sõnavara
elementaarseks suhtluseks
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 45
iseseisev töö: 10
kokku: 55

jutustab ümber kõnekeeles räägitavast teksti
kasutab nii üldkasutatavat sõnavara kui ka
tähtsamaid oma eriala puudutavaid
termineid.
viib läbi lihtsama dialoogi oma eriala teemal.
teeb teisele inimesele selgeks oma mõtte ja
annab oma tegude kohta seletusi.
teab peast lihtsamaid venekeelseid tekste,
oskab teabeallikatest erialast infot leida.

Põhilised viisakus sõnad.
Vestlustest aru saamine.
Erialane terminoloogia.
Lihtsamate tekstide lugemine
Andmete otsimine
Dialoogid, klientidega suhtlemine.

Loeng, iseseisev töö

Mitteeristav

Lävend
otsib talle vajalikku erialast infot. Saab aru kliendi erialasest murest ning oskab oma töödele selgitusi anda.
Iseseisvad tööd
ISESEISEV TÖÖ NR 1 - Paaristööna läbi viia erialane vestlus kliendi ja töötaja vahel. ISESEISEV TÖÖ NR 2 - Venekeelse jutu tõlkimine

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab lihtsamaid venekeelseid tekste ning oskab teabeallikatest erialast infot
leida.

loeb lihtsamaid vene keelseid tekste

loeng
praktiline töö

Mitteeristav

Lävend
loeb lihtsamaid vene keelseid tekste

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

mooduli arvestuse saamiseks peavad olema saavutatud kõik õpiväljundid. Sooritatud peavad olema kõik iseseisvad tööd.

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

Pille Eslon. Lihtne vene keele grammatika harjutuste ja võtmega
Kirjastus TEA 216 lk, pehme köide, 150 x 235 2016
Svetlana Starikovitš, Kaidi Peets
KUULA JA KORDA. Vene keel tööl
Adelante Koolitus pehme köide, 120x180 mm, 75min CD
2010
Z. Saveljeva, S. Guštšina, I. Mangus
Vene ärikeel kesktasemele
Kirjastus TEA
Formaat 208 lk, pehme köide, 270x200 (mm)
Aasta 2007
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Tehnikaosakonna õppijad

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

14

Liiklusõpetus (Valikmoodul)

3

Mati Koitmäe

Nõuded mooduli alustamiseks

Kui õpilane soovib Maanteeameti Liiklusregistri Büroos sooritada B-kategooria
mootorsõidukijuhi eksamit, siis lähtuvalt seadusest:
a) Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö
alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane.
b) koolituskursusele vastuvõtmiseks isik peab omama taotletava kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused ja hoiakud vastavalt sõiduauto juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

42 t

10 t

26 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

selgitab koolitusel taotlevatest
eesmärke ja sisu
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 1
kokku: 1

nimetab koolitusel taotletavatest eesmärke ja
sisu ning kirjeldab autokooli õppekava
ülesehitust, koolituse struktuuri ja
astmelisuse vajalikkusest nii liiklusteooria kui
sõiduõppel
nimetab õpilase teadmiste ja oskuste
hindamise aluseid ning on võtab omaks juhi
ettevalmistamise määruses seatud juhi
koolituse eesmärgid
nimetab õpilase teadmiste ja oskuste
hindamise aluseid ning on võtab omaks juhi
ettevalmistamise määruses seatud juhi
koolituse eesmärgid
kirjeldab tingimusi juhiloa (kaasaarvatud
esmase juhiloa) taotlejale esitatavatest
nõuetest

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest

Loeng

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
nimetab koolitusel taotletavatest eesmärke

Hindamismeetod:
Arutlus
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Test
Praktiline töö
Lävend
nimetab koolitusel taotletavatest eesmärke ja sisu, kirjeldab autokooli õppekava ülesehitust, koolituse struktuuri ja astmelisuse vajalikkusest nii liiklusteooria kui sõiduõppel

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

kasutab liiklussüsteemi erinevate
osadega seotud terminoloogiat
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 12
iseseisev töö: 3
kokku: 15

tunneb äraliiklussüsteemi erinevate osadega
seotud terminoloogiat

LS § 2 Mõisted
Liiklusmärkide tähendused
Teemärgiste tähendused
Nõuded fooridele
Reguleerija märguanded
I vahetest (Mõisted, märgid, märgised, nõuded fooridele ja reguleerija
märguanded)

Loeng, videod

Mitteeristav

mõistab liiklust kui süsteemi ja enda rolli
selle süsteemi osana
selgitab liikluskorraldusega seotud
põhimõtteid
selgitab liikluskorraldusega seotud
põhimõtteid
eristab liikluse positiivset ja negatiivset mõju
inimese elule ja tervisele
mõistab liiklusmärkide rühmitamist eesmärgi
järgi (hoiatus-, eesõigus-, keelu jne. märgid)
mõistab liiklusmärkide mõjupiirkonda ja
kehtivusaega
selgitab teemärgiste sisu ja nende mõjuala
eristab fooride erinevaid tüüpe ja nende
signaalide tähendust
mõistab reguleerija märguannete tähendust

Hindamismeetod:
Test
Lävend
Arvutitesti 40-st küsimusest on õigesti vastatud vähemalt 28-le küsimusele
Iseseisvad tööd
ISESEISEV TÖÖ - Läbi lugeda ja selgeks teha Liiklusseadusest liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele. Töö EAKL 2013.a. testiraamatuga.

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

teostab sõiduki sõidueelset kontrolli
kasutades sh sõiduki käsiraamatut
Jaotus tundides:
praktiline töö: 2
kokku: 2

teostab sõiduki sõidueelset kontrolli
kasutades sh sõiduki käsiraamatut

Juhi tööasend ja turvavarustus.
Sõiduki käsitsemine.
Vahekontroll I - Sõiduoskuse kontroll.

Visualiseeriv ja selgitav
sõit ( õpetaja joonistab
situatsiooni paberile ja
selgitab, kuidas õigesti
toimida );

Mitteeristav

reguleerib tööasendi ja tahavaatepeeglid
juhile sobivaks
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reguleerib tööasendi ja tahavaatepeeglid
juhile sobivaks
kasutab sõiduki turvavarustust ja aidata
kaassõitjatel kinnitada turvavarustust;
selgitada turvavarustuse kasutamise
vajalikkust
kasutab sõidukile paigaldatud lisa- ja
mugavusseadmeid
nimetab juhi valest tööasendist ja
turvavarustuse valest kasutamisest
tulenevaid ohte
käsitseb sõidukit ohutult ja keskkonda
säästvalt tasemel, mis võimaldab jätkata
sõidu õppimist vähese liiklusega teedel
nimetab sõiduki vale käsitsemisega
seonduvaid ohte ja mõju keskkonnale
tajub ja teab oma nõrku külgi, mis on seotud
sõiduki käsitsemisega ning oskab oma
käitumises nendega arvestada

Vajadusel õpetaja poolt
teatud asjade
ettenäitamine
(demonstratsioon );
Videotreening –
sõiduõpet filmitakse ja
pärast sõitu arutatakse;

Hindamisülesanne:
käsitseb sõidukit ohutult ja keskkonda säästvalt tasemel, mis võimaldab jätkata sõidu õppimist vähese liiklusega teedel

Hindamismeetod:
Enesehindamine

Lävend
Sõidutunni eesmärgid (õpiväljundid) on saavutatud;
Praktilised tööd
Koolitus viiakse läbi teelõigul, kus muud liiklust ei häirita ega ohustata muuks liikluseks suletud alal, õppesõiduväljakul, turvahallis ja/ või selleks kohandatud simulaatoril. Omandatakse sõiduks valmistumiseks vajalikud
oskused – juhi tööasendi reguleerimine, oskus aidata sõitjatel turvavarustus kinnitada, oskus kontrollida sõiduki vastavust tehnonõuetele, oskus aru saada, millal sõiduki kasutamine on ohtlik. Harjutatakse mootori
käivitamist, sõiduki juhtimisseadmete käsitsemist, manööverdamist, märgu andmist, sujuvat liikumist, sõidu lõpetamist, pidurdamist jms. Harjutamist jätkatakse kuni saavutatakse ohutu ja keskkonda säästev sõiduki
käsitsemise vilumus tasemel, mis on vajalik sõidu õpingute alustamiseks vähese liiklusega teel.

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

selgitab ohutu liiklemise põhimõtteid,
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 4
kokku: 4

selgitab peamised ohutu liiklemise
põhimõtteid on õigete tähelepanekute
tegemist, oludele vastava sõidukiiruse
valikut, õigeaegsed ja piisavad märguandeid,
ohutu piki- ja külgvahe hoidmist,
liiklusreeglitest kinnipidamist ja teiste
liiklejatega arvestamist

Ohutu liiklemise põhimõtted

Loeng

Mitteeristav

kirjeldab piki- ja külgvahe vajalikkust ning
sõidukiiruse valikuga seotud reegleid
kasutab märguandeid ja selgitab nende
kasutamisega seotud reegleid
on välja töötanud isiklikud ohutu liiklemise
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põhimõtted
väärtustab ohutust oma elu eesmärkides,
käitumises, normides, joovastavate ainete
tarbimises jms.
defineerib psüühilise, vaimse ja tervisliku
seisundi, sotsiaalse pinge, sõidu eesmärgi
jms seotud ohte
defineerib oludele mittevastava kiiruse ja
pikivahega, liiklusreeglite eiramise ja teiste
liiklejatega mitte arvestamisega jms seotud
ohte
tunneb ära sõiduki valest käsitlemisest
tulenevaid ohte

Hindamisülesanne:
selgitab peamised ohutu liiklemise põhimõtteid on õigete tähelepanekute tegemist, oludele vastava sõidukiiruse valikut, õigeaegsed ja piisavad
märguandeid, ohutu piki- ja külgvahe hoidmist, liiklusreeglitest kinnipidamist ja teiste liiklejatega arvestamist

Hindamismeetod:
Arutlus

Lävend
selgitab peamised ohutu liiklemise põhimõtteid on õigete tähelepanekute tegemist, oludele vastava sõidukiiruse valikut, õigeaegsed ja piisavad märguandeid, ohutu piki- ja külgvahe hoidmist, liiklusreeglitest kinnipidamist
ja teiste liiklejatega arvestamist

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

arvestab teiste liiklejatega liikluses
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
kokku: 2

nimetab liikluses osaleb erinevaid liiklejate
rühmi

Teiste liiklejatega arvestamine

Loeng

Mitteeristav

selgitab erinevate liiklejarühmade ja
sõidukiliikidega (nt vähem
kaitstud liiklejate, suurte sõidukite, eritalituse
sõidukite jt) seotud
ohtu suurendavaid tegureid
selgitab erinevate liiklejarühmade ja
sõidukiliikidega (nt vähem
kaitstud liiklejate, suurte sõidukite, eritalituse
sõidukite jt) seotud
ohtu suurendavaid tegureid
omab valmidust liikluses ohutuse tagamiseks
arvestama
eripäradega, mis on seotud erinevate
liiklejarühmade ja
sõidukiliikidega
mõistab teiste liiklejatega ja sõitjatega
arvestamise tähtsust
on motiveeritud arvestama teiste liiklejate ja
sõitjatega, eelkõige
vähem kaitstud liiklejatega ja tagama oma
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käitumisega nende
ohutuse
Hindamisülesanne:
nimetab liikluses osaleb erinevaid liiklejate rühmi

Hindamismeetod:
Arutlus

Lävend
nimetab liikluses osaleb erinevaid liiklejate rühmi

Õpiväljund 6

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab sõiduki turvavarustuse õiget
kasutamist
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
kokku: 2

mõistab auto kasutaja juhendiga tutvumise
olulisust

Sõiduki turvalisus

Loeng

Mitteeristav

eristab peamisi tänapäeva sõidukites
kasutuses olevaid aktiivse ja
passiivse turvalisuse elemente ja nende
tööpõhimõtet (turvavöö
kinnitamine ja istumisasendi reguleerimine,
kaassõitja
turvavarustuse kinnitamine, pagasi õige
paigutus ja kinnitamine)
eristab peamisi tänapäeva sõidukites
kasutuses olevaid aktiivse ja
passiivse turvalisuse elemente ja nende
tööpõhimõtet (turvavöö
kinnitamine ja istumisasendi reguleerimine,
kaassõitja
turvavarustuse kinnitamine, pagasi õige
paigutus ja kinnitamine)
mõistab turvavarustuse vale kasutamisega
või mittekasutamisega
seotud ohte ja on enam motiveeritud
turvvarustust kasutama
selgitab nõudeid sõitjate ja veoste veole ja
turvavarustuse
kasutamisel
selgitab sõidukist väljumisel ja sellesse
sisenemisel vajalikke
ettevaatusabinõusid
mõistab nõudeid kasutatava mootorsõiduki
tehnoseisundile
tutvustab keskkonnaga seonduvaid nõudeid
sõiduki kasutamisel
selgitab kasutatava sõiduki lisa- ja
mugavusseadmete mõju
liiklusohutusele ja sõiduki juhitavusele
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Hindamisülesanne:
mõistab auto kasutaja juhendiga tutvumise olulisust

Hindamismeetod:
Arutlus
Tunnikontroll
Praktiline töö
Iseseisev töö
Rühmatöö

Lävend
eristab peamisi tänapäeva sõidukites kasutuses olevaid aktiivse ja passiivse turvalisuse elemente ja nende tööpõhimõtet (turvavöö kinnitamine ja istumisasendi reguleerimine, kaassõitja turvavarustuse kinnitamine,
pagasi õige paigutus ja kinnitamine);

Õpiväljund 7

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

omandatud sõidu alustamisega,
sõiduki asukoha valikuga, sõidujoone
valikuga ja sõidujärjekorra
määramisega seonduvad reeglid
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 8
praktiline töö: 1
kokku: 9

kirjeldab, kuidas sõitu ohutult alustada

Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites
Juhi tegevus ristmike ületamisel
Sõidujärjekord sõites
II vahekontroll (Sõit ristmikel)

Loeng, praktiline harjutus

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
kirjeldab, kuidas sõitu ohutult alustada

mõistab tee erinevaid osi ja nende otstarvet
mõistab tee erinevaid osi ja nende otstarvet
selgitab sõiduki asukoha valikuga seotud
reegleid
mõistab, kuidas valida sõiduki asukohta teel
riski vältimise ja keskkonna
säästmise eesmärgil
tutvustab ristmike ületamise reegleid
selgitab, kuidas ületada ristmikku ohutult ja
paindlikult
tagab ristmike võimalikult suure
läbilaskevõime
rakendab probleemülesannete lahendamisel
teede ristumisja lõikumisaladel ja teega külgnevate aladel
ning
raudteeülesõidukohtadel sõidujärjekorra
määramisega seotud
liiklusreegleid
omab ülevaadet teede lõikumisalade ning
raudteeülesõidukoha
ületamisega seotud riskidest ja nende
vältimise võimalustest

Hindamismeetod:
Test
Iseseisev töö
Praktiline töö
Ettekanne/esitlus

Lävend

76/110

kirjeldab, kuidas sõitu ohutult alustada

Õpiväljund 8

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

liikleb ohutult ja keskkonda säästvalt,
on teadlik sõidukiiruse valiku
põhimõtetest
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 1
praktiline töö: 14
kokku: 15

valib õige sõidukiiruse
järgib liiklusohutuse nõudeid
hoiab vastavalt kiirusele ohutut piki- ja
külgvahet
valib sõidukiirust riski vältimise ja keskkonna
säästmise eesmärgil
selgitab kuidas mõjutab sõidukiirus
tähelepanekuid
selgitab kuidas valida õige ja ohutu
sõidukiirus
loetleb kiiruse piiramise ja soovitusliku
kiiruse kehtestamise põhimõtteid

Sõidukiirus ja olukorrakiirus

Loeng,
probleemülesande
lahendamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
valib sõidukiirust riski vältimise ja keskkonna
säästmise eesmärgil

Hindamismeetod:
Arutlus
Praktiline töö
Iseseisev töö

Lävend
selgitab kuidas mõjutab sõidukiirus tähelepanekuid

Õpiväljund 9

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

selgitab sõiduki peatamisega ja sõidu
lõpetamisega seotud liiklusseaduse
sätteid
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
praktiline töö: 2
kokku: 4

kirjeldab kuidas probleemülesandeid
lahendades kasutada parkimise ja
peatumisega ning hädapeatamisega seotud
liiklusreegleid
kirjeldab kuidas parklas ja parkimismajas
ohutult ja teisi liiklejaid arvestavalt käituda
kirjeldab kuidas väljaspool asulat peatuda ja
parkida
on rohkem motiveeritud peatumise ja
parkimisega ning hädapeatamisega seotud
liiklusreegleid järgima

Sõiduki peatamine ja sõidu lõpetamine

Loeng,
probleemülesande
lahendamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
kirjeldab kuidas probleemülesandeid lahendades kasutada parkimise ja peatumisega ning hädapeatamisega seotud liiklusreegleid

Hindamismeetod:
Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend
kirjeldab kuidas probleemülesandeid lahendades kasutada parkimise ja peatumisega ning hädapeatamisega seotud liiklusreegleid
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Õpiväljund 10

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

selgitab juhi käitumist liiklusõnnetuse
korral
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
iseseisev töö: 1
kokku: 3

kirjeldab kuidas liiklusõnnetuse korral õigesti
käituda
kirjeldab liiklusõnnetuse korral vale käitumise
tagajärgi
kirjeldab kuidas liiklusõnnetuse korral
vormistada Teadet liiklusõnnetusest
selgitab Liikluskindlustuse seaduse sätteid

Käitumine liiklusõnnetuse korral

Loeng, iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
kirjeldab kuidas liiklusõnnetuse korral õigesti käituda

Hindamismeetod:
Juhtumi analüüs

Lävend
kirjeldab kuidas liiklusõnnetuse korral vormistada Teadet liiklusõnnetusest
selgitab Liikluskindlustuse seaduse sätteid.
Iseseisvad tööd
ISESEISEV TÖÖ - Vormistada Teade liiklusõnnetusest.

Õpiväljund 11

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

selgitab möödasõiduga ja
möödumisega seotud Liiklusseaduse
sätteid
praktiseerib möödasõitu, möödumist ja
ümberpõiget
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
praktiline töö: 2
iseseisev töö: 4
kokku: 8

kirjeldab kuidas ohutult mööda sõita,
mööduda ja ümber põigata
kirjeldab kuidas käituda möödasõidetava
rollis
nimetab võimalikke ohte möödasõidul,
möödumisel ja vastusõitjaga kohtumisel
selgitab möödasõidu ja möödumisega
kaasnevaid tüüpilisi riske ja oskab neid
sõites arvestada
nimetab ohutu liiklemise juhiseid
möödasõidul ja teab, kuidas hinnata
möödasõidu vajalikkust

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

Loeng, Praktiline
harjutus
Rühmaõpe koos mitme
õppesõiduki
kaasamisega. Õpilasel
võimalus jälgida teise
õpilase sõitu ja kuulata
õpetaja selgitusi;
Videotreening –
sõiduõpet filmitakse ja
pärast sõitu arutatakse;

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
kirjeldab kuidas ohutult mööda sõita, mööduda ja ümber põigata

Hindamismeetod:
Enesehindamine

Lävend
nimetab ohutu liiklemise juhiseid möödasõidul ja teab, kuidas hinnata möödasõidu vajalikkust
Iseseisvad tööd
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ISESEISEV TÖÖ NR 1 - Varem õpitu kordamine. Töö Liiklusseaduse ja EAKL 2011.a. testiraamatuga. ISESEISEV TÖÖ NR 2 - Valmistumine teooriaeksamiks (testiraamatust testid nr.1 kuni nr.64)
Praktilised tööd
Väljaspool asulat läbiviidavates sõidutundides rakendatakse teooriaõppes omandatud teadmisi pärisuunas ja vastassuunas möödasõidu, möödumise ja võimalusel ka ümberpõike kohta – ohutuks möödasõiduks vajalike
eelduste olemasolu hindamine, käitumine möödasõitja ja möödasõidetava rollis, ohu ilmnemisel möödasõidu katkestamine jms. Oma sõidutundi alustades rakendab iga õpilane teadmisi sellest, kuidas sõitu ohutult
alustada ja sõidutunni lõppedes sellest, kuidas maanteel ohutult peatuda ja parkida.

Õpiväljund 12

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

selgitab, kuidas sõitu planeerida,
selgitab, kuidas keskkonda säästvalt
sõidukit kasutada ning kuidas rasketes
teeoludes ja ilmastikuoludes toime tulla
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 4
praktiline töö: 2
iseseisev töö: 2
kokku: 8

kirjeldab kuidas nii asulas kui ka väljaspool
asulat sõitu planeerida ja koostatud plaani
järgi sõita
mõistab, et sõitu planeerides on võimalik
mõjutada sõidu ohutust ja säästlikkust
mõistab, et sõitu kavandades tuleb hinnata
ja arvesse võtta tegureid, mis võivad
avaldada mõju tema käitumisele juhina (nt
elustiil, sõidu motiivid, sotsiaalne pinge,
joove, uimastid, väsimus, halb nägemine
jms).
kirjeldab kuidas sõiduki kasutamine
keskkonnale mõjub ja kuidas seda kahjulikku
mõju saab vähendada
mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu
sõiduviis.
mõistab rasketes tee- ja ilmastikuoludes
sõiduki juhtimisega seotud ohte ja selgitab,
kuidas neid ohte on oma käitumisega
võimalik vältida

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil
Keskkonda säästev auto kasutamine. Säästlik sõidustiil
Sõiduki juhtimine rasketes tee- ja ilmastikuoludes
Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal
Keskkonda säästev sõiduki juhtimine

Loeng, praktiline harjutus
Videotreening –
sõiduõpet filmitakse ja
pärast sõitu arutatakse;
Sama marsruudi
kordamine – lasta
õpilasel ilma
õpetajapoolse
sekkumiseta sõita (
õpilase vastutuse
suurendamine );

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
kirjeldab kuidas nii asulas kui ka väljaspool asulat sõitu planeerida ja koostatud plaani järgi sõita

Hindamismeetod:
Enesehindamine

Lävend
kavandab sõidu võttes arvesse tegureid, mis võivad avaldada mõju tema käitumisele juhina (nt elustiil, sõidu motiivid, sotsiaalne pinge, joove, uimastid, väsimus, halb nägemine jms).
Iseseisvad tööd
ISESEISEV TÖÖ - Vaadata läbi varemõpitu. Töö Liiklusseaduse ja EAKL 2011.a. testiraamatuga. Teooriaeksamiks valmistumine.
Praktilised tööd
Õpilane planeerib sõidu punktist A punkti B ja sõidab sihtpunkti plaani kohaselt. Sõitu planeerides kasutatakse navigeerimisseadet ja/või kaarti . Planeeritud teekonnal sõites on oluline pöörata tähelepanu sõiduraja
valikule riski vältimise eesmärgil ja harjutada sõitu juhatusmärkide järgi. Soovitav kasutada selle teema läbimisel rühmaõpet. Iga õpilane peab juhtima ühe sõidutunni. Autojuhi peamised võimalused sõites keskkonda
säästa on: teha tähelepanekuid piisavalt kaugelt, hoida piisavat piki- ja külgvahet , planeerida sõitu eesmärgiga võimaluse korral mitte seisma jääda, kasutada antud olukorras võimalikult kõrget käiku, kiirendada reipalt.
Rõhutatakse, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis. Sõidu ajal mõõdetakse keskmist ja hetkelist kütuse kulu.
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Õpiväljund 13

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

selgitab kuidas pimeda ajal sõidukit
juhtida
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 1
praktiline töö: 2
kokku: 3

kirjeldab kuidas tulesid nähtavuse
parandamiseks õigesti kasutada vastutuleva
sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile
järele jõudes ja/või mööda sõites, peatudes
ja parkides ning hädapeatamise korral
mõistab, et pimeda ajal on nähtavus palju
halvem kui valge ajal vaatamata tulede
õigele kasutamisele ning teab, et seda
puudujääki saab kompenseerida sõidukiiruse
vähendamisega
mõistab pimedal ajal esinevaid, eriti
kergliiklust puudutavaid ohtusid
defineerib oma käitumisega vähendada
pimeda ajal sõiduki juhtimisega seotud riske
kirjeldab kuidas tulede õige kasutamisega
parandada juhi nähtavust ja oma sõiduki
teistele paremini märgatavaks teha
mõistab oludele vastava sõidukiiruse valiku
vajadust

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

Teema käsitlemist
alustatakse eesmärkide
püstitamisega ja
õpiväljundite
tutvustamisega, seejärel
järgneb aktiveeriv loeng,
mille käigus kasutatakse
visualiseerimist. Loengut
toetavad videofilmid.
Loengu käigus toob
õpetaja oma kogemustel
põhinevaid näiteid
liiklusest.
Sõidutundide
eesmärkide ühine
sõnastamine ( õpilane –
sõiduõpetaja );
Visualiseeriv ja selgitav
sõit ( õpetaja joonistab
situatsiooni paberile ja
selgitab, kuidas õigesti
toimida );
Rühmaõpe koos mitme
õppesõiduki
kaasamisega. Õpilasel
võimalus jälgida teise
õpilase sõitu ja kuulata
õpetaja selgitusi;
Õigete ( avatud )
küsimuste esitamine –
anda õpilasel võimalus
teha valikuid;
Lasta õpilasel ilma
õpetajapoolse
sekkumiseta sõita (
õpilase vastutuse
suurendamine );
Sõidutunni lõpetamine ja
koos õpetajaga
kokkuvõtete tegemine,
küsimustele vastamine,
järgmiste eesmärkide
määratlemine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
kirjeldab kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või

Hindamismeetod:
Enesehindamine
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mööda sõites, peatudes ja parkides ning hädapeatamise korral

Ettekanne/esitlus
Iseseisev töö
Rühmatöö
Praktiline töö

Lävend
kirjeldab kuidas tulesid nähtavuse parandamiseks õigesti kasutada vastutuleva sõidukiga kohtudes, eesolevale sõidukile järele jõudes ja/või mööda sõites, peatudes ja parkides ning hädapeatamise korral
mõistab oludele vastava sõidukiiruse valiku vajadust.
Praktilised tööd
Harjutatakse teooriaõppes ”Pimeda ajal sõiduki juhtimine” õpitut tavaliiklusega teel – tulede õiget kasutamist möödasõidul ja vastastikusel kohtumisel ning peatumisel, oludele vastava sõidukiiruse valikut, tähelepanu
suunamist jms.

Õpiväljund 14

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Hindamine

kasutab liiklusalaste õigusaktide nõudeid
kasutab liiklusohutuse nõudeid
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 1
kokku: 1

orienteerub Liiklusseaduse sätetes
tunneb liiklusohutuse nõudeid
lahendab liiklussituatsioone
tunneb sõiduautole esitatavaid tehnilisi nõudeid

Teooriaeksam - arvutitest 60 küsimust

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
orienteerub Liiklusseaduse sätetes

Hindamismeetod:
Test

Lävend
Arvutitesti 60-st küsimusest on õigesti vastatud vähemalt 42-47-le küsimusele

Õpiväljund 15

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

selgitab autole esitatavaid tehnilisi
nõudeid
juhib autot liiklusalaste õigusaktide
nõuetele ja liiklusohutuse nõuetele
vastavalt
Jaotus tundides:
praktiline töö: 1
kokku: 1

tunneb autole esitatavaid tehnilisi nõudeid
täidab liigeldes liiklusalaste õigusaktide
nõudeid
juhib autot ohutult
arvestab teiste liiklejatega
hoidub liiklemisel konfliktsituatsioonidest

Sõidueksam

Iseseisev sõiduki
juhtimine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
tunneb autole esitatavaid tehnilisi nõudeid

Hindamismeetod:
Enesehindamine
Iseseisev töö
Praktiline töö
Ettekanne/esitlus
Eksam
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Lävend
täidab liigeldes liiklusalaste õigusaktide nõudeid:
-juhib autot ohutult;
-arvestab teiste liiklejatega;
-hoidub liiklemisel konfliktsituatsioonidest.
Praktilised tööd
Iseseisev auto juhtimine erinevates liiklussituatsioonides

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Moodul on läbitud, kui õpilasel on sooritatud B- kategooria sõidukijuhi kooli teooria- ja sõidueksam.

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

EAKL 2013 testiraamat
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Tehnikaosakonna õppijad

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

15

TIG keevitamine ja detailide järeltöötlemine
(Valikmoodul)

18

Jüri Puidet, Lembit Miil, Ilmar Eek, Taivo Kaelep,
Urmas Rebas

Nõuded mooduli alustamiseks

puuduvad

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane valmistab TIG-keevitustehnoloogiat kasutades erinevatest materjalidest erinevaid detaile/kooste, lähtudes tööjoonisest ning
järgides tööohutuse ja ergonoomika nõudeid.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

65 t

65 t

338 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

valmistab ette töökoha ning detailid
keevitustöödeks TIGkeevitusseadmetega ja keevitab
prooviõmbluse ning korrigeerib
keevitusseadme töörežiime
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 104
iseseisev töö: 13
kokku: 130

valmistab ette vastavalt ülesandele töökoha,
valib töö- ja isikukaitsevahendid
hindab vastavalt ülesandele tööprotsessi
ettevalmistamisel erinevaid tehnilisi
lahendusi ja nende otstarbekust töö
tootlikkuse tõstmiseks
selgitab jooniselt või tehnoloogiliselt kaardilt
(WPS) tööülesande vastavust tööjuhendile
valib vastavalt tehnoloogiale TIGkeevitusseadme
seadistab vastavalt tööülesandele TIGkeevitusseadme keevitusrežiimi

Gaasid, gaasiseadmed.
1 EKAP teoreetiline
Tööjoonised ja nende tingmärgid
1 EKAP teoreetiline
Kvaliteedikontroll keevituses
1 EKAP teoreetiline
14. Keevitustehnoloogia
3 EKAP teoreetiline
10 EKAP praktiline
Tööohutus ja ergonoomika
1 EKAP teoreetiline
Keevitusmaterjalid
1 EKAP teoreetiline

• esitlus
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Iseseisev töö:
- Esitlus (tehnoloogilise kaardi tutvustamine)
- Analüüs- eneseanalüüs ja praktilise töö kvaliteedi analüüs

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Ülesanne/harjutus
Analüüs
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Lävend
korraldab vastavalt ülesandele töökoha, valib töövahendid ja isikukaitsevahendid
selgitab jooniselt või tehnoloogiliselt kaardilt (WPS) tööülesande vastavust tööjuhendile
valib vastavalt tehnoloogiale TIG- keevitusseadme
Seadistab TIG- keevitusseadmel keevitusrežiimi vastavalt tööülesandele
Iseseisvad tööd
koostab tehnoloogilisi kaarte vastavalt ülesandele analüüsib kirjalikult praktilise töö kvaliteeti

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

valmistab ja kontrollib detaili/koostu
vastavalt tööülesandele (joonis,
tehnoloogiline kaart WPS) ning
korrigeerib keevitusseadme töörežiime
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 130
iseseisev töö: 13
kokku: 156

valmistab ette detailid vastavalt
tööülesandele
keevitab prooviõmbluse vastavalt
tööülesandele
korrigeerib seadme töörežiime vastavalt
prooviõmbluse tulemusele
valmistab detaili/koostu vastavalt ülesandele
(tööjoonisele WPS) kasutades nurk- ja
põkkõmblusi asendites (nurk FW PB, PF ja
plaat BW PA, PF) TIG-keevitusmeetodil
kontrollib ja hindab valmistatud detaili/koostu
vastavust tööülesandele visuaalse vaatluse
ja mõõtmisvahenditega.
kontrollib ja hindab valmistatud detaili/koostu
keevisõmbluse kvaliteedi vastavust
ülesandele visuaalse vaatluse ja
mõõtmisvahenditega

Gaasid, gaasiseadmed.
1 EKAP teoreetiline
Tööjoonised ja nende tingmärgid
1 EKAP teoreetiline
Kvaliteedikontroll keevituses
1 EKAP teoreetiline
14. Keevitustehnoloogia
3 EKAP teoreetiline
10 EKAP praktiline
Tööohutus ja ergonoomika
1 EKAP teoreetiline
Keevitusmaterjalid
1 EKAP teoreetiline

• esitlus
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktiline ülesanne- proovidetaili valmistamine

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Ülesanne/harjutus

Lävend
valmistab ette detailid vastavalt tööülesandele
valmistab detaili/koostu vastavalt ülesandele (tööjoonisele WPS) kasutades nurk- ja põkkõmblusi asendites (nurk FW PB, PF ja plaat BW PA, PF) TIG-keevitusmeetodil
Kontrollib ja hindab valmistatud detaili/koostu vastavust ülesandele visuaalse vaatluse ja mõõtmisvahenditega.

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

lõpetab tööprotsessi ja annab detailid
üle vastavalt juhendile

analüüsib keevitusdefektide ja koostu kuju
hälvete tekkepõhjuseid ning kirjeldab nende

Gaasid, gaasiseadmed.
1 EKAP teoreetiline

• esitlus
• analüüs

Mitteeristav
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Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 52
iseseisev töö: 13
kokku: 78

ennetamise meetodeid
puhastab läbimitevahelise õmbluse servad
käsitsi või mehaaniliselt ning järeltöötleb
valmisdetailid vastavalt tööülesandele
parandab defektsed detailid ja kontrollib
nende vastavust standardile EVS-EN-ISO
5817
analüüsib töö soorituse otstarbekust,
lähtudes töö tootlikkusest ja kvaliteedist

Tööjoonised ja nende tingmärgid
1 EKAP teoreetiline
Kvaliteedikontroll keevituses
1 EKAP teoreetiline
14. Keevitustehnoloogia
3 EKAP teoreetiline
10 EKAP praktiline
Tööohutus ja ergonoomika
1 EKAP teoreetiline
Keevitusmaterjalid
1 EKAP teoreetiline

• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Lävend
kontrollib ja hindab valmistatud detaili/koostu keevisõmbluse kvaliteedi vastavust ülesandele visuaalse vaatluse ja mõõtmisvahenditega
kirjeldab keevitusdefektide ja koostu kuju hälvete tekkepõhjuseid ning nende ennetamise meetodeid
puhastab läbimitevahelise õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt ning teeb valmisdetailide järeltöötluse vastavalt ülesandele

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab ning rakendab töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 26
iseseisev töö: 13
kokku: 52

analüüsib ettevalmistus-, lõpetus- ja abiaegade osatähtsust tööprotsessis töö
efektiivsuse tõstmisel
korrigeerib seadme töörežiime ja tööprotsessi, lähtudes analüüsi tulemustest
teeb ettepanekuid oma tööprotsessi efektiivsuse tõstmiseks, lähtudes analüüsi
tulemustest
markeerib, komplekteerib ja annab detailid/koostud üle vastavalt juhendile

• esitlus
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus
Lävend
parandab defektsed detailid ja kontrollib nende vastavust standardile EVS-EN-ISO 5817
korrigeerib seadme töörežiime vastavalt ülesandele
järgib töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
järgib ergonoomilisi töövõtteid tööprotsessis
markeerib, komplekteerib ja annab detailid/koostud üle vastavalt juhendile
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Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamise vajalikkust tööprotsessis
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 13
praktiline töö: 26
iseseisev töö: 13
kokku: 52

utiliseerib põhi- ja abimaterjalide jäägid vastavalt juhendile
analüüsib ja täidab tööprotsessi lõpetamiseks vajalikud dokumendid (töökäsk,
saatelehed, vigade ja probleemide raportid, arhiveerimine jm) paberkandjal ja/või
elektrooniliselt
järgib töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
kasutab ergonoomilisi töövõtteid

• esitlus
• analüüs
• rühmatöö
• loeng
• praktiline ülesanne
• iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
- Praktiline töö- proovidetaili valmistamine
- Praktiline töö- koostu valmistamine

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Lävend
hooldab seadme ja korrastab töökoha vastavalt juhendile
utiliseerib põhi- ja abimaterjalide jäägid vastavalt juhendile
täidab ja analüüsib tööprotsessi lõpetamiseks vajalikud dokumendid (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid, arhiveerimine jm) paberkandjal ja/või elektrooniliselt
analüüsib oma tegevusi tööprotsessis

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

• valmistab ette töökoha ning detailid keevitustöödeks TIG- keevitusseadmetega ja keevitab prooviõmbluse ning korrigeerib keevitusseadme töörežiime
• valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart WPS) ning korrigeerib keevitusseadme töörežiime
• lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile
• mõistab ning rakendab töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis
• mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamise vajalikkust tööprotsessis

Õppematerjalid

• Õpetajate poolt koostatud õppematerjalid;
• Laansoo „Keevitustehnoloogia“;
• T.Karaganova „Keevitus- sütitav idee“;
• A.Laansoo „MIG/MAG –keevitus“;
• A.Laansoo, T.Pihl „Keevitustööd“
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Tehnikaosakonna õppijad.

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

16

Materjalide tükeldustööd (Valikmoodul)

3

Lembit Miil, Ilmar Eek, Taivo Kaelep

Nõuded mooduli alustamiseks

puuduvad

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised tükeldustöödest metallitöötlemise ettevõttes

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

20 t

14 t

44 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab mehaaniliste tükelduspinkide
tööpõhimõtteid, tehnoloogiaid ja valib
vastavalt tööjoonisele materjali
tükeldustehnoloogia
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 4
praktiline töö: 6
iseseisev töö: 4
kokku: 14

kirjeldab erinevat tüüpi mehaaniliste
tükelduspinkide (saag, giljotiin) töö- ja
juhtimispõhimõtteid ning tehnoloogiaid
vastavalt juhenditele
analüüsib ja kirjeldab tööprotsessi vastavalt
tööjoonisele

tükelduspingid ja nende juhtimine 1 EKAP
kontaktõpe (sh praktiline ja iseseisev töö 0,5 EKAP)
tükelduspingid, nende ehitus ja juhtimine
pinkide hooldamine

esitlus, E - õpe,
loeng,
õpimapi koostamine,
praktiline ülesanne,
praktiline töö,
iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
kirjeldab erinevat tüüpi mehaaniliste tükelduspinkide (saag, giljotiin) töö- ja juhtimispõhimõtteid ning tehnoloogiaid vastavalt juhenditele
esitlus (õpimapi sisu tutvustamine)

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs

Lävend
kirjeldab erinevat tüüpi mehaaniliste tükelduspinkide (saag, giljotiin) töö- ja juhtimispõhimõtteid ning tehnoloogiaid vastavalt juhenditele
analüüsib ja kirjeldab tööprotsessi vastavalt tööjoonisele
nimetab vastavalt standarditele (EN, ISO) tööprotsessis kasutatavate materjalide omadusi ja kirjeldab tükeldustehnoloogia valikut
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Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

valmistab ette töökoha, materjali ja
seadistab tööpingi materjali
tükeldamiseks ning täidab
tööprotsessiks vajalikud dokumendid
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 4
praktiline töö: 16
iseseisev töö: 2
kokku: 22

nimetab vastavalt standarditele (EN, ISO)
tööprotsessis kasutatavate materjalide
omadusi ja kirjeldab tükeldustehnoloogia
valikut
valmistab ette töökoha ohutuks tööks ning
kontrollib nõuetekohaste
isikukaitsevahendite (prillid, kindad jm)
olemasolu
valib materjali tükeldamiseks vastavalt
tööjoonisel/töökäsul esitatud margitähisele
valmistab ette materjali (puhastab, paigutab
jms) vastavalt juhendile
valmistab ette tööpingi tööks (hooldab,
käivitab, seiskab) vastavalt
käsitlemisjuhendile ja töökoha korrashoiu
põhimõtetele
seadistab tööpingi tükeldustöödeks vastavalt
ülesandele kasutades operaatori
käsiraamatut
täidab ja analüüsib tööprotsessiks vajalikud
dokumendid (töökäsk, saatelehed, vigade ja
probleemide raportid, arhiveerimine jm)
paberkandjal ja/või elektrooniliselt

Materjali tükeldamine 1 EKAP
kontaktõpe (sh praktiline ja iseseisev töö 0,5 EKAP)
tükeldatava materjali valik vastavalt tööjoonisele
töökoha ja tööpingi ettevalmistamine ohutuks tükeldustööks
dokumentide täitmine

esitlus, E - õpe,
loeng,
õpimapi koostamine,
praktiline ülesanne,
praktiline töö,
iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
esitlus (õpimapi sisu tutvustamine)
praktiline ülesanne (koostab materjali tükeldustehnoloogia lähtudes tööjoonisest, materjali mehaanilistest ja tehnoloogilistest omadustest)
analüüsib ja kirjeldab tööprotsessi vastavalt tööjoonisele
nimetab vastavalt standarditele (EN, ISO) tööprotsessis kasutatavate materjalide omadusi ja kirjeldab tükeldustehnoloogia valikut
valmistab ette töökoha ohutuks tööks ning kontrollib nõuetekohaste isikukaitsevahendite (prillid, kindad jm) olemasolu
valib materjali tükeldamiseks vastavalt tööjoonisel/töökäsul esitatud margitähisele
valmistab ette materjali (puhastab, paigutab jms) vastavalt juhendile
valmistab ette tööpingi tööks (hooldab, käivitab, seiskab) vastavalt käsitlemisjuhendile ja töökoha korrashoiu põhimõtetele
seadistab tööpingi tükeldustöödeks vastavalt ülesandele kasutades operaatori käsiraamatut
täidab ja analüüsib tööprotsessiks vajalikud dokumendid (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid, arhiveerimine jm) paberkandjal
ja/või elektrooniliselt

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö
Õpimapp/portfoolio
Ettekanne/esitlus

Lävend
esitlus (õpimapi sisu tutvustamine)
Iseseisvad tööd
Õpimapi kohustuslikud osad: iseseisev töö teemal „Materjalide tükeldustööd“ tükelduspingid, nende töö ja juhtimispõhimõtted tööprotsessi läbiviimine tükelduspinkidel töökoha ja materjali ning pingi ettevalmistamine
ohutuks tööks tööprotsessiks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja täitmine materjali tükeldamine, kontrollimine, komplekteerimine ja ladustamine töö lõpetamine ja pingi hooldamine materjalide utiliseerimine
dokumentide täitmine ja tööprotsessi analüüs töökaitse ja keskkonnaohutuse nõuete ning ergonoomiliste nõuete täitmine
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Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

töötleb materjali mehaanilistel
tükelduspinkidel ja kontrollib töö
vastavust töökäsule/tööjoonisele
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
praktiline töö: 12
kokku: 14

tükeldab materjali ja kontrollib tükeldustöö
vastavust töökäsule/tööjoonisele
töötleb täiendavalt töökäsule/tööjoonisele
mittevastavad ja töötlemist võimaldavad
detailid kasutades metallide töötlemisviise
mõõdistab, markeerib, komplekteerib ja
ladustab detailid vastavalt töökäsule

Materjali tükeldamine 1 EKAP
kontaktõpe (sh praktiline ja iseseisev töö 0,5 EKAP)
tükeldatava materjali valik vastavalt tööjoonisele
töökoha ja tööpingi ettevalmistamine ohutuks tükeldustööks
dokumentide täitmine
pingi käivitamine ja materjali tükeldamine
detailide mõõtmete kontroll

esitlus, E - õpe,
loeng,
õpimapi koostamine,
praktiline ülesanne,
praktiline töö,
iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
tükeldab materjali ja kontrollib tükeldustöö vastavust töökäsule/tööjoonisele
töötleb täiendavalt töökäsule/tööjoonisele mittevastavad ja töötlemist võimaldavad detailid kasutades metallide töötlemisviise
mõõdistab, markeerib, komplekteerib ja ladustab detailid vastavalt töökäsule

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö

Lävend
tükeldab materjali ja kontrollib tükeldustöö vastavust töökäsule/tööjoonisele

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

lõpetab tööprotsessi ja annab detailid
üle vastavalt juhendile
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
praktiline töö: 10
iseseisev töö: 2
kokku: 14

hooldab pinki ja korrastab töökoha vastavalt
juhendile
utiliseerib põhi- ja abi materjalide jäägid
vastavalt juhendile
täidab ja analüüsib tööprotsessi
lõpetamiseks vajalikud dokumendid
(töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide
raportid, arhiveerimine jm) paberkandjal
ja/või elektrooniliselt
analüüsib oma tegevusi tööprotsessis ja teeb
ettepanekuid töö tulemuslikkuse tõstmiseks

Tükeldusprotsessi
lõpetamine 1 EKAP
kontaktõpe (sh praktiline ja iseseisev töö 0,5 EKAP)
tükelduspingi seiskamine, puhastamine ja hooldamine
töötlemisjääkide utiliseerimine
dokumentide täitmine
tööprotsessi analüüs
töö- ja keskkonnaohutuse eeskirjad ja nende täitmine
ergonoomilised töövõtted ja nende järgimine

esitlus, E - õpe,
loeng,
õpimapi koostamine,
praktiline ülesanne,
praktiline töö,

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
hooldab pinki ja korrastab töökoha vastavalt juhendile
utiliseerib põhi- ja abi materjalide jäägid vastavalt juhendile
täidab ja analüüsib tööprotsessi lõpetamiseks vajalikud dokumendid (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid, arhiveerimine jm)
paberkandjal ja/või elektrooniliselt
analüüsib oma tegevusi tööprotsessis ja teeb ettepanekuid töö tulemuslikkuse tõstmiseks

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Õpimapp/portfoolio
Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend
täidab ja analüüsib tööprotsessi lõpetamiseks vajalikud dokumendid (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid, arhiveerimine jm) paberkandjal ja/või elektrooniliselt

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine
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mõistab ning rakendab töökaitse ja
keskkonnaohutuse nõudeid
tööprotsessis
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 4
iseseisev töö: 3
kokku: 7

järgib töökaitse ja keskkonnaohutuse
nõudeid tööprotsessis

Tükeldusprotsessi
lõpetamine 1 EKAP
kontaktõpe (sh praktiline ja iseseisev töö 0,5 EKAP)
tükelduspingi seiskamine, puhastamine ja hooldamine
töötlemisjääkide utiliseerimine
dokumentide täitmine
tööprotsessi analüüs
töö- ja keskkonnaohutuse eeskirjad ja nende täitmine
ergonoomilised töövõtted ja nende järgimine

Hindamisülesanne:
järgib ergonoomilisi töövõtteid tööprotsessis
õpimapp on süstematiseeritud sisaldades kohustuslikke töid ja selles sisalduvad tööd on vormistatud vastavalt kooli kirjalike tööde koostamise
juhendile
esitlus vastab esitluse heale tavale

esitlus, E - õpe,
loeng,
õpimapi koostamine,
praktiline ülesanne,
praktiline töö,

Mitteeristav

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Õpimapp/portfoolio
Analüüs

Lävend
õpimapp on süstematiseeritud sisaldades kohustuslikke töid ja selles sisalduvad tööd on vormistatud vastavalt kooli kirjalike tööde koostamise juhendile
esitlus vastab esitluse heale tavale

Õpiväljund 6

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab ergonoomikaalaste teadmiste rakendamise vajalikkust tööprotsessis
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 4
iseseisev töö: 3
kokku: 7

järgib ergonoomilisi töövõtteid tööprotsessis

esitlus, E - õpe,
loeng,
õpimapi koostamine,
praktiline ülesanne,
praktiline töö,

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
järgib töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Õpimapp/portfoolio
Ettekanne/esitlus

Lävend
järgib töökaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid tööprotsessis

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hindamise eelduseks on praktilistes töödes osalemine.
Mooduli mitteeristav hinne kujuneb õpimapi (19) ja selle esitluse (20) ning praktiliste tööde tegemise ja esitlemise
alusel. Õpimapi kohustuslikud osad:
iseseisev töö teemal „Materjalide tükeldustööd“ (19)
tükelduspingid, nende töö ja juhtimispõhimõtted (1)
tööprotsessi läbiviimine tükelduspinkidel (2)
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töökoha ja materjali ning pingi ettevalmistamine ohutuks tööks (3, 4, 5, 6, 7)
tööprotsessiks vajalike dokumentide ettevalmistamine ja täitmine (8)
materjali tükeldamine, kontrollimine, komplekteerimine ja ladustamine (9, 10, 11, 12)
töö lõpetamine ja pingi hooldamine (13)
materjalide utiliseerimine (14)
dokumentide täitmine ja tööprotsessi analüüs(15, 16)
töökaitse ja keskkonnaohutuse nõuete ning ergonoomiliste nõuete täitmine (17, 18)
Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

Metallitööd. E.Rihvk, M.Soobik. 2007
Metallilõikepingid. N,Tšernov. Valgus. 2003
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm
Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

17

Lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd (Valikmoodul)

3

Jüri Puidet, Lembit Miil, Ilmar Eek

Nõuded mooduli alustamiseks

puuduvad

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustöödest, kasutatavatest tööriistadest ja töövahenditest,
nende teritamisest ja hooldamisest, mõõte- ja kontrollvahendite kasutamisest ning tööohutusest lähtudes elukestva õppe põhimõtetest

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

21 t

9t

48 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

lukksepa töökoht, töö- ja mõõteriistad
ning nende kasutamine,
tööohutusalased nõuded
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 7
iseseisev töö: 6
kokku: 13

selgitab lukksepa töökohale ja varustatusele
ning tööohutuse tagamisele esitatavaid
nõudeid
loetleb lukksepatöödeks kasutatavaid
tööriistu ja vahendeid, mõõteriistu ning
nendele esitatavaid nõudeid
kirjeldab lukksepatööriistade kasutamise
võtteid ja tööohutusalaseid eeskirju

Lukksepa töökoht ja lukksepa tööriistad 1 EKAP
kontaktõpe (sh praktiline ja iseseisev töö 0,5 EKAP)
lukksepa töökoht ja tööriistad
töökoha ja tööriistade korrashoid
tööohutus ja töökaitse lukksepatöödel

esitlus,
loeng, E - õpe
õpimapi koostamine,
praktiline ülesanne,
praktiline töö,
iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
selgitab lukksepa töökohale ja varustatusele ning tööohutuse tagamisele esitatavaid nõudeid
loetleb lukksepatöödeks kasutatavaid tööriistu ja vahendeid, mõõteriistu ning nendele esitatavaid nõudeid
kirjeldab lukksepatööriistade kasutamise võtteid ja tööohutusalaseid eeskirju

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Arutlus
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Lävend
kirjeldab lukksepatööriistade kasutamise võtteid ja tööohutusalaseid eeskirju
Iseseisvad tööd
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• esitlus (õpimapi sisu tutvustamine)

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

lukksepatöödeks kasutatavad materjalid ja nende töödeldavus
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 4
praktiline töö: 8
iseseisev töö: 3
kokku: 15

nimetab lukksepatöödeks kasutatavaid metalseid ja mittemetalseid materjale ning
nende töödeldavust
demonstreerib praktiliselt lukksepatööriistade kasutamist vastavalt ülesandele järgides
tööohutuse nõudeid

esitlus,
loeng, E - õpe,
õpimapi koostamine,
praktiline ülesanne,
praktiline töö,
iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
nimetab lukksepatöödeks kasutatavaid metalseid ja mittemetalseid materjale ning nende töödeldavust
demonstreerib praktiliselt lukksepatööriistade kasutamist vastavalt ülesandele järgides tööohutuse nõudeid

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Ülesanne/harjutus

Lävend
demonstreerib praktiliselt lukksepatööriistade kasutamist vastavalt ülesandele järgides tööohutuse nõudeid
Iseseisvad tööd
Õpimapi kohustuslikud osad: iseseisev töö teemal „Lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd“ lukksepa töökoht, töö- ja mõõteriistad ning nende kasutamine, tööohutusalased nõuded lukksepatöödeks kasutatavad materjalid
ja nende töödeldavus tasapinnaline märkimine, märkimistööriistad ja töövõtted metalli raiumisel, õgvendamisel ja painutamisel kasutatavad tööriistad ning töövõtted metalli avade puurimisel, süvistamisel, avardamisel ja
hõõritsemisel kasutatavad tööriistad ning töövõtted metalli sise- ja väliskeermete lõikamisel kasutatavad tööriistad ning töövõtted metalli lihvimisel, soveldamisel ja poleerimisel kasutatavad tööriistad, töövahendid ning
töövõtted

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

tasapinnaline märkimine,
märkimistööriistad ja töövõtted
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
praktiline töö: 8
kokku: 10

nimetab tasapinnalisel märkimisel
kasutatavaid märkimisriistu ja vahendeid
kirjeldab tasapinnalisel märkimisel
läbiviidavate tegevuste järjekorda ja
töövõtteid
demonstreerib geomeetriliste kujutiste
joonestamist, ringjoonte ja joonte jaotamist
ning sujuvühendamist
viib praktiliselt läbi tasapinnalist märkimist
vastavalt tööjoonisele

Lukksepatööde läbiviimine 2 EKAP
kontaktõpe (sh praktiline ja iseseisev töö 1,5 EKAP)
tasapinnaline märkimine
metalli raiumine
metalli õgvendamine
metalli painutamine
metalli lõikamine ja viilimine
avade puurimine, süvistamine, avardamine ja hõõritsemine
sise- ja väliskeermete lõikamine metalli
metalli lihvimine, soveldamine ja poleerimine

praktiline ülesanne,
praktiline töö,
iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
nimetab tasapinnalisel märkimisel kasutatavaid märkimisriistu ja vahendeid
kirjeldab tasapinnalisel märkimisel läbiviidavate tegevuste järjekorda ja töövõtteid
demonstreerib geomeetriliste kujutiste joonestamist, ringjoonte ja joonte jaotamist ning sujuvühendamist
viib praktiliselt läbi tasapinnalist märkimist vastavalt tööjoonisele

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
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Lävend
viib praktiliselt läbi tasapinnalist märkimist vastavalt tööjoonisele
Praktilised tööd
praktiline töö (valmistab detaili vastavalt tööjoonisele)

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

metalli raiumisel, õgvendamisel ja
painutamisel kasutatavad tööriistad
ning töövõtted
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
praktiline töö: 8
kokku: 10

kirjeldab metalli raiumist, raiumisel
kasutatavaid tööriistu ja raiumisvõtteid
kirjeldab metalli õgvendamist, õgvendamisel
kasutatavaid tööriistu ja õgvendamisvõtteid
kirjeldab metalli painutamist, painutamisel
kasutatavaid tööriistu ja painutamisvõtteid
viib praktiliselt läbi metalli raiumist,
õgvendamist ja painutamist vastavalt
tööülesandele järgides tööohutuse nõudeid

Lukksepatööde läbiviimine 2 EKAP
kontaktõpe (sh praktiline ja iseseisev töö 1,5 EKAP)
tasapinnaline märkimine
metalli raiumine
metalli õgvendamine
metalli painutamine
metalli lõikamine ja viilimine
avade puurimine, süvistamine, avardamine ja hõõritsemine
sise- ja väliskeermete lõikamine metalli
metalli lihvimine, soveldamine ja poleerimine

praktiline ülesanne,
praktiline töö,
iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
kirjeldab metalli raiumist, raiumisel kasutatavaid tööriistu ja raiumisvõtteid
kirjeldab metalli õgvendamist, õgvendamisel kasutatavaid tööriistu ja õgvendamisvõtteid
kirjeldab metalli painutamist, painutamisel kasutatavaid tööriistu ja painutamisvõtteid
viib praktiliselt läbi metalli raiumist, õgvendamist ja painutamist vastavalt tööülesandele järgides tööohutuse
nõudeid

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Lävend
viib praktiliselt läbi metalli raiumist, õgvendamist ja painutamist vastavalt tööülesandele järgides tööohutuse
nõudeid
Praktilised tööd
• praktiline töö (valmistab detaili vastavalt tööjoonisele)

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

metalli avade puurimisel, süvistamisel,
avardamisel ja hõõritsemisel
kasutatavad tööriistad ning töövõtted
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
praktiline töö: 8
kokku: 10

kirjeldab metalli avade puurimist,
süvistamist, avardamist ja hõõritsemist ning
nendeks tegevusteks kasutatavaid tööriistu
ning töövõtteid
kirjeldab puuride, süvipuuride, avardite ja
hõõritsate ehitust, lõikegeomeetriat,
lõikeriistade valikut, hooldust ning teritamist

Lukksepatööde läbiviimine 2 EKAP
kontaktõpe (sh praktiline ja iseseisev töö 1,5 EKAP)
tasapinnaline märkimine
metalli raiumine
metalli õgvendamine
metalli painutamine
metalli lõikamine ja viilimine

praktiline ülesanne,
praktiline töö,
iseseisev töö

Mitteeristav
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viib praktiliselt läbi metalli avade puurimist,
süvistamist, avardamist ning hõõritsemist
vastavalt ülesandele ja tööjoonisele järgides
tööohutuse nõudeid

avade puurimine, süvistamine, avardamine ja hõõritsemine
sise- ja väliskeermete lõikamine metalli
metalli lihvimine, soveldamine ja poleerimine

Hindamisülesanne:
kirjeldab metalli avade puurimist, süvistamist, avardamist ja hõõritsemist ning nendeks tegevusteks kasutatavaid
tööriistu ning töövõtteid
kirjeldab puuride, süvipuuride, avardite ja hõõritsate ehitust, lõikegeomeetriat, lõikeriistade valikut, hooldust ning
teritamist
viib praktiliselt läbi metalli avade puurimist, süvistamist, avardamist ning hõõritsemist vastavalt ülesandele ja tööjoonisele järgides tööohutuse
nõudeid

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Lävend
viib praktiliselt läbi metalli avade puurimist, süvistamist, avardamist ning hõõritsemist vastavalt ülesandele ja tööjoonisele järgides tööohutuse nõudeid

Õpiväljund 6

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

metalli sise- ja väliskeermete lõikamisel
kasutatavad tööriistad ning töövõtted
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
praktiline töö: 8
kokku: 10

kirjeldab metalli keermetamist, sise- ja
väliskeermete lõikamisel kasutatavaid
tööriistu ja töövõtteid
iseloomustab keerme profiile, elemente ja
keermete kontrollmõõteriistu
viib praktiliselt läbi metalli sise- ja
väliskeermete lõikamist vastavalt ülesandele
ning tööjoonisele järgides tööohutuse
nõudeid

Lukksepatööde läbiviimine 2 EKAP
kontaktõpe (sh praktiline ja iseseisev töö 1,5 EKAP)
tasapinnaline märkimine
metalli raiumine
metalli õgvendamine
metalli painutamine
metalli lõikamine ja viilimine
avade puurimine, süvistamine, avardamine ja hõõritsemine
sise- ja väliskeermete lõikamine metalli
metalli lihvimine, soveldamine ja poleerimine

praktiline ülesanne,
praktiline töö,
iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
kirjeldab metalli avade puurimist, süvistamist, avardamist ja hõõritsemist ning nendeks tegevusteks kasutatavaid tööriistu ning töövõtteid
kirjeldab puuride, süvipuuride, avardite ja hõõritsate ehitust, lõikegeomeetriat, lõikeriistade valikut, hooldust ning teritamist
viib praktiliselt läbi metalli avade puurimist, süvistamist, avardamist ning hõõritsemist vastavalt ülesandele ja tööjoonisele järgides tööohutuse
nõudeid

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö
Ülesanne/harjutus
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Lävend
viib praktiliselt läbi metalli avade puurimist, süvistamist, avardamist ning hõõritsemist vastavalt ülesandele ja tööjoonisele järgides tööohutuse nõudeid

Õpiväljund 7

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

metalli lihvimisel, soveldamisel ja
poleerimisel kasutatavad tööriistad,
töövahendid ning töövõtted
Jaotus tundides:

kirjeldab metalli lihvimist, soveldamist ja
poleerimist, kasutatavaid tööriistu,
töövahendeid ja töövõtteid
liigitab lihvimis-, soveldamis- ja

Lukksepatööde läbiviimine 2 EKAP
kontaktõpe (sh praktiline ja iseseisev töö 1,5 EKAP)
tasapinnaline märkimine
metalli raiumine

praktiline ülesanne,
praktiline töö,
iseseisev töö

Mitteeristav
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teoreetiline töö: 2
praktiline töö: 8
kokku: 10

poleerimismaterjale nende käsisemis- ja
lihvimisomadustelt lähtuvalt
demonstreerib käsilihvimis-, soveldamis- ja
poleerimisvõtteid vastavalt ülesandele
viib praktiliselt läbi metalli käsitsi lihvimist,
soveldamist ja poleerimist vastavalt
ülesandele ning tööjoonisele järgides
tööohutuse nõudeid

metalli õgvendamine
metalli painutamine
metalli lõikamine ja viilimine
avade puurimine, süvistamine, avardamine ja hõõritsemine
sise- ja väliskeermete lõikamine metalli
metalli lihvimine, soveldamine ja poleerimine

Hindamisülesanne:
kirjeldab metalli keermetamist, sise- ja väliskeermete lõikamisel kasutatavaid tööriistu ja töövõtteid
iseloomustab keerme profiile, elemente ja keermete kontrollmõõteriistu
viib praktiliselt läbi metalli sise- ja väliskeermete lõikamist vastavalt ülesandele ning tööjoonisele järgides
tööohutuse nõudeid
kirjeldab metalli lihvimist, soveldamist ja poleerimist, kasutatavaid tööriistu, töövahendeid ja töövõtteid
liigitab lihvimis-, soveldamis- ja poleerimismaterjale nende käsisemis- ja lihvimisomadustelt lähtuvalt
demonstreerib käsilihvimis-, soveldamis- ja poleerimisvõtteid vastavalt ülesandele
viib praktiliselt läbi metalli käsitsi lihvimist, soveldamist ja poleerimist vastavalt ülesandele ning tööjoonisele järgides tööohutuse nõudeid
õpimapp on süstematiseeritud sisaldades kohustuslikke töid ja selles sisalduvad tööd on vormistatud vastavalt kooli kirjalike tööde koostamise
juhendile
esitlus vastab esitluse heale tavale

Hindamismeetod:
Iseseisev töö
Praktiline töö
Õpimapp/portfoolio
Suuline esitus
Analüüs

Lävend
õpimapp on süstematiseeritud sisaldades kohustuslikke töid ja selles sisalduvad tööd on vormistatud vastavalt kooli kirjalike tööde koostamise juhendile
esitlus vastab esitluse heale tavale

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hindamise eelduseks on praktilistes töödes osalemine.
Mooduli mitteeristav hinne kujuneb õpimapi ja selle esitluse ning praktiliste tööde tegemise ja esitlemise
alusel.
Õpimapi kohustuslikud osad:
iseseisev töö teemal „Lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd“
lukksepa töökoht, töö- ja mõõteriistad ning nende kasutamine, tööohutusalased nõuded
lukksepatöödeks kasutatavad materjalid ja nende töödeldavus
tasapinnaline märkimine, märkimistööriistad ja töövõtted
metalli raiumisel, õgvendamisel ja painutamisel kasutatavad tööriistad ning töövõtted
metalli avade puurimisel, süvistamisel, avardamisel ja hõõritsemisel kasutatavad tööriistad ning töövõtted
metalli sise- ja väliskeermete lõikamisel kasutatavad tööriistad ning töövõtted
metalli lihvimisel, soveldamisel ja poleerimisel kasutatavad tööriistad, töövahendid ning töövõtted

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

Lukksepatööd. N.Makienko. 1988
Lukksepatööd. Moodle. TTHK
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Tehnikaosakonna õppija

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

18

Troppimistööd (Valikmoodul)

3

Jüri Puidet, Ilmar Eek, Taivo Kaelep

Nõuded mooduli alustamiseks

Läbitud on moodulid 1 - 9.

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane kinnitab ja teisaldab (juhendatud meeskonnatööna) nõuetekohaselt puitmaterjale ja konstruktsioonielemente, kasutades selleks
kinnitusvahendeid ja tõstetroppe.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

12 t

15 t

51 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

omab ülevaadet koorma pealeja
mahalaadimise, ladustamise ja
paigaldamise nõuetest
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 3
praktiline töö: 13
iseseisev töö: 6
kokku: 22

• selgitab teabeallikate põhjal koorma pealeja mahalaadimise, ladustamise ja
paigaldamise
nõudeid
• valib lähtuvalt tööülesandest tõstetropid ja
trossid, arvestades tõstetööde teostamise
põhimõtteid
• hindab visuaalselt troppide ja
tõstevahendite tehnilist seisukorda ja praagib
välja tõstetööks
sobimatud

1.Lähteandmed troppimistöödeks:
koorma peale- ja mahalaadimise, ladustamise ja paigaldamise nõuded
lähtuvalt tööülesandest tõstetropi ja trosside valik, arvestades tõstetööde
teostamise põhimõtteid
visuaalselt troppide ja tõstevahendite tehnilise seisukorra hindamine

Rühmatöö, loeng,
seminar, arutelu,
õppekäik.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Valib tõstetropid ja trossid ja
hindab visuaalselt nende sobivust
, arvestades tõstetööde teostamise
põhimõtteid

Füüsika
Toereaktsioonide ja sisejõudude määramine mitmesuguste lihtsate
ehituskonstruktsioonide puhul. Lihttala, konsooltala, seina ja posti
koormamisel tekkivad jõud ja nende jaotus ( tõmbe-, surve- ja
neutraaltsoon). Piirsituatsioon enne purunemist. Konstruktsioonide
tugevdamise võimalused. Soojafüüsika alused. Piirde mürapidavus.
10t üldaineõpetaja
Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Arutlus

Lävend
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A“ (arvestatud) – õpilane lahendab kõik hindamisülesanded vähemalt lävendi tasemel.( , arvestades
tõstetööde teostamise põhimõtteid ja etteantud tööülesandeid, valib tõstetropid ja trossid ning hindab visuaalselt
nende tehnilist seisukorda, , haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid, demonstreerib signaalmärgistiku
nõuetekohast kasutamisoskust, juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, ladustab
materjalid vastavalt etteantud juhistele selleks ettenähtud kohta, tagades nende
kvaliteedi säilimise, järgides töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnaohutusenõudeid)

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

juhendab nõuetekohaste
märguannetega tõsteseadme juhti
tõstetöödel
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 3
praktiline töö: 13
iseseisev töö: 3
kokku: 19

demonstreerib signaalmärgistiku
nõuetekohast kasutamisoskust, lähtudes
etteantud
tööülesandest
haagib tõstetroppidega tööks vajalikud
materjalid ja juhendab käemärkidega
tõsteseadmejuhti
tõste- ja montaažitöödel, järgides
tööohutusnõudeid

Troppimistööde läbiviimine
Signaalmärgistiku nõuetekohane kasutamine
tõstetroppidega tööks vajaliku materjali haakimine
tõsteseadmejuhi tõste- ja montaažitöödel juhendamine käemärkidega
materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadme juhtimine
materjali ladustamine vastavalt etteantud juhistele
materjali kvaliteedi säilimine tõstetöödel ja ladustamisel

Rühmatöö, loeng,
seminar, arutelu,
õppekäik.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Haagib tõstetroppidega tööks
vajalikud materjalid ja juhendab
käemärkidega tõsteseadmejuhti,
järgides tööohutusnõudeid.
Juhib materjalide ladustamisel
ja teisaldamisel mehitamata
tõsteseadet, ladustab materjalid, ,
tagades nende
kvaliteedi säilimise ja järgides
tööohutusnõudeid ning etteantud tööjuhiseid.

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Arutlus

Lävend
A“ (arvestatud) – õpilane lahendab kõik hindamisülesanded vähemalt lävendi tasemel.( , arvestades
tõstetööde teostamise põhimõtteid ja etteantud tööülesandeid, valib tõstetropid ja trossid ning hindab visuaalselt
nende tehnilist seisukorda, , haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid, demonstreerib signaalmärgistiku
nõuetekohast kasutamisoskust, juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, ladustab
materjalid vastavalt etteantud juhistele selleks ettenähtud kohta, tagades nende
kvaliteedi säilimise, järgides töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnaohutusenõudeid)

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

teisaldab nõuetekohaselt materjalid ja
konstruktsioonielemendid, kasutades
mehitamata tõsteseadet
Jaotus tundides:

juhib materjalide ladustamisel ja
teisaldamisel mehitamata tõsteseadet,
järgides tööohutusnõudeid ja
etteantud tööjuhiseid

Troppimistööde läbiviimine
Signaalmärgistiku nõuetekohane kasutamine
tõstetroppidega tööks vajaliku materjali haakimine
tõsteseadmejuhi tõste- ja montaažitöödel juhendamine käemärkidega

Rühmatöö, loeng,
seminar, arutelu,
õppekäik.

Mitteeristav
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teoreetiline töö: 3
praktiline töö: 13
iseseisev töö: 3
kokku: 19

ladustab materjalid vastavalt etteantud
juhistele selleks ettenähtud kohta, tagades
nende
kvaliteedi säilimise

materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadme juhtimine
materjali ladustamine vastavalt etteantud juhistele
materjali kvaliteedi säilimine tõstetöödel ja ladustamisel

Hindamisülesanne:
Haagib tõstetroppidega tööks
vajalikud materjalid ja juhendab
käemärkidega tõsteseadmejuhti,
järgides tööohutusnõudeid.
Juhib materjalide ladustamisel
ja teisaldamisel mehitamata
tõsteseadet, ladustab materjalid, ,
tagades nende
kvaliteedi säilimise ja järgides
tööohutusnõudeid ning etteantud tööjuhiseid.

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Arutlus

Lävend
A“ (arvestatud) – õpilane lahendab kõik hindamisülesanded vähemalt lävendi tasemel.( , arvestades
tõstetööde teostamise põhimõtteid ja etteantud tööülesandeid, valib tõstetropid ja trossid ning hindab visuaalselt
nende tehnilist seisukorda, , haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid, demonstreerib signaalmärgistiku
nõuetekohast kasutamisoskust, juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, ladustab
materjalid vastavalt etteantud juhistele selleks ettenähtud kohta, tagades nende
kvaliteedi säilimise, järgides töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnaohutusenõudeid)

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

järgib puitkonstruktsioonide
monteerimisel ja troppimisel
töötervishoiu-, tööohutus- ja
keskkonnaohutusenõudeid
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 3
praktiline töö: 12
iseseisev töö: 3
kokku: 18

töötab meeskonnaliikmena, järgides
töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning
arvestades
inimeste ja keskkonnaga enda ümber

Töötervishoid troppimistöödel
Töötervishoiu- ja tööohutusnõuete järgimine
inimeste ja keskkonnaga arvestamine enda ümber

Rühmatöö, loeng,
seminar, arutelu,
õppekäik.

Mitteeristav

Kehaline kasvatus
Õpilane tunneb ergonoomiliselt õigeid töövõtteid ja tööasendeid ,
vastavalt õpitavale erialale. Teadvustab tervisliku liikumise vajadust
tervisele. Tunneb ja sooritab iseseisvalt ning ohutult jõu-, rühi-,
venitus- ja lõdvestusharjutusi. Tegeleb regulaarselt tervisespordiga.
4t erialaõpetaja
4t üldaineõpetaja

Hindamisülesanne:
Haagib tõstetroppidega tööks
vajalikud materjalid ja juhendab
käemärkidega tõsteseadmejuhti,
järgides tööohutusnõudeid.

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Arutlus

Lävend
A“ (arvestatud) – õpilane lahendab kõik hindamisülesanded vähemalt lävendi tasemel.( , arvestades
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tõstetööde teostamise põhimõtteid ja etteantud tööülesandeid, valib tõstetropid ja trossid ning hindab visuaalselt
nende tehnilist seisukorda, , haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid, demonstreerib signaalmärgistiku
nõuetekohast kasutamisoskust, juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, ladustab
materjalid vastavalt etteantud juhistele selleks ettenähtud kohta, tagades nende
kvaliteedi säilimise, järgides töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnaohutusenõudeid)

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

analüüsib koos juhendajaga enda
tegevust troppimisel ja tõstetöödel

analüüsib koos juhendajaga erinevate
tööülesannetega toimetulekut troppimisel ja
tõstetöödel ning
hindab arendamist vajavaid aspekte
koostab kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja
vormistab selle korrektses eesti keeles,
kasutades
infotehnoloogiavahendeid

Töötulemuste hindamine:
Erinevate tööülesannetega toimetulekut troppimisel ja tõstetöödel
arendamist vajavate aspektide hindamine
kokkuvõtte koostamine analüüsi tulemustest

Rühmatöö, loeng,
seminar, arutelu,
õppekäik.

Mitteeristav

Eesti keel Õpilane on suhtlemises keeleliselt korrektne, tunneb erialast sõnavara,
saab aru erialastest tekstidest. vormistab referaadi ja lõputööd
vastavalt kirjalike tööde vormistamise juhendile ja korrektses Eesti
keeles ning oskab koostada praktikaaruannet.
5t erialaõpetaja

Hindamisülesanne:
Analüüs.
Analüüsib oma tegevust
troppimistööde õppimisel ning
hindab seda. Koostab analüüsist
kirjaliku kokkuvõtte

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Arutlus

Lävend
„A“ ( arvestatud) – analüüsib koos juhendajaga oma osalust ja tulemusi troppimistööde õppimisel ja annab
sellele asjakohase hinnangu. Koostab analüüsist kirjaliku kokkuvõtte ja vormistab selle korrektses eesti keeles,
kasutades infotehnoloogiavahendeid.
Iseseisvad tööd
Koostab teabeallikate põhjal kirjaliku töö kus kirjeldab koorma peale- ja mahalaadimise, ladustamise ja paigaldamise nõudeid. Koostab teabeallikate põhjal esitluse töötervishoiu-, tööohutus- ja
keskkonnaohutusenõuetest troppimistöödel. Koostab iseseisvalt kirjaliku kokkuvõtte eneseanalüüsist troppimistööde õppimisel ja vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid.

Lõimitud teemad

Eesti keel
Õpilane on suhtlemises keeleliselt korrektne, tunneb erialast sõnavara,
saab aru erialastest tekstidest. vormistab referaadi ja lõputööd
vastavalt kirjalike tööde vormistamise juhendile ja korrektses Eesti
keeles ning oskab koostada praktikaaruannet.
5
Füüsika
Toereaktsioonide ja sisejõudude määramine mitmesuguste lihtsate
ehituskonstruktsioonide puhul. Lihttala, konsooltala, seina ja posti
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koormamisel tekkivad jõud ja nende jaotus ( tõmbe-, surve- ja
neutraaltsoon). Piirsituatsioon enne purunemist. Konstruktsioonide
tugevdamise võimalused. Soojafüüsika alused. Piirde mürapidavus.
10
Kehaline kasvatus
Õpilane tunneb ergonoomiliselt õigeid töövõtteid ja tööasendeid ,
vastavalt õpitavale erialale. Teadvustab tervisliku liikumise vajadust
tervisele. Tunneb ja sooritab iseseisvalt ning ohutult jõu-, rühi-,
venitus- ja lõdvestusharjutusi. Tegeleb regulaarselt tervisespordiga.
8
Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Õpilane on läbinud mooduli, kui on saavutanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud kõik kirjalikud- ja praktilised ülesanded (sh iseseisvad
tööd) hindele „A“ (arvestatud).

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

1. Tööohutuse ja töötervishoiu seadus (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; RT I 2002, 47,
297; RT I 2002, 63, 387; RT I 2003, 20, 120RT I 2004, 54, 389)
2. Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (RT I 2007, 42, 305)
3. Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (RT I 2000, 4, 30; RT I 2003, 89, 596)
4. Töötajate tervisekontrolli kord (RTL 2003, 56, 816)
5. Tuleohutuse üldnõuded (RTL 2000, 99, 1559; RTL 2004, 100, 1599)
2. Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord (RTL 2000, 136, 2157)3. Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (RTL
2001, 35, 468)
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Õppija, kes on omandanud põhihariduse või põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

19

Üldkehaline ettevalmistus (Valikmoodul)

3

Mihkel Lembit

Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad.

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane väärtustab terveid eluviise, kasutab regulaarset liikumist ja sportimist teadlikult oma tervise tugevdamiseks ja üldise töövõime
parandamiseks.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

5t

23 t

50 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

hindab objektiivselt oma kehalisi
võimeid, füüsilist vormi ja omab
valmisolekut neid arendada;
Jaotus tundides:
praktiline töö: 10
iseseisev töö: 2
kokku: 12

hindab juhendi alusel oma kehalisi võimeid
ja füüsilist vormi.
tunneb ja sooritab oma erialase kutsetöö
spetsiifikat arvestades sobilikke rühi,
koordinatsiooni-ja võimlemisharjutusi, et
vältida pingeolukorrast ja sundasenditest
tulenevaid kutsehaigusi

võimlemine,
rühiharjutused,
jõu-, venitusharjutused
ÜKE

juhendi tutvustamine,
rühiharjutused õpetaja
juhendamisel, praktiline
rühivaatlus

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
esitab koordinatsiooni-harjutuse

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Praktiline töö
Ülesanne/harjutus

Lävend
hindab juhendi alusel oma kehalisi võimeid ja füüsilist vormi.
• tunneb ja sooritab oma erialase kutsetöö spetsiifikat arvestades sobilikke rühi, koordinatsiooni-ja võimlemisharjutusi, et vältida pingeolukorrast ja sundasenditest tulenevaid kutsehaigusi

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine
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tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt
enda üldkehalise arendamisega,
kasutades selleks sobivaid vahendeid
ning meetodeid;
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
praktiline töö: 3
iseseisev töö: 13
kokku: 18

järgib koostatud treeningkava ja hindab selle
mõju
seab eesmärgid oma füüsilise vormi
arendamiseks ja koostab juhendamisel
sobiva treeningkava nende saavutamiseks,
arvestades sealjuures kutsetöö spetsiifikast
tulenevaid vajadusi.
arendab lihastreeningul lihastoonust, jõudu
ja vastupidavust, mis aitab paremini
hakkama saada
igapäevastetööülesannetega, raskuste
tõstmisel kasutab ergonoomiliselt õigeid
asendeid ja sobivaid liigutusi

ÜKE
fit-pallid
harjutamine jõusaalis
ohutustehnika
harjutamine kardiomasinatel
ergonoomia

Hindamisülesanne:
• praktiline tegevus ((treeningkava teostamine)
• treeningkava tutvustamine õpilase poolt
• erialatööks sobilike ergonoomiliste harjutuste loend

• treeningkava
koostamine
jõuharjutused
• venitusharjutused
• vastupidavuse
treenimine
• Motoorsete oskuste
täiustamine
• Miniloeng füüsilise
vormi saavutamiseks
• miniloeng
ergonoomilistest
töövõtetest.

Mitteeristav

Hindamismeetod:
Praktiline töö
Ülesanne/harjutus

Lävend
järgib koostatud treeningkava ja hindab selle mõju
• seab eesmärgid oma füüsilise vormi arendamiseks ja koostab juhendamisel sobiva treeningkava nende saavutamiseks, arvestades sealjuures kutsetöö spetsiifikast tulenevaid vajadusi.
• arendab lihastreeningul lihastoonust, jõudu ja vastupidavust, mis aitab paremini hakkama saada igapäevaste tööülesannetega, raskuste tõstmisel kasutab ergonoomiliselt õigeid asendeid ja sobivaid liigutusi.
Iseseisvad tööd
ISESEISEV TÖÖ NR 1 - isikliku treeningkava koostamine ISESEISEV TÖÖ NR 2 - treeningkava jälgimine ja mõju hindamine

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

arendab sportliku ühistegevuse
(pallimängud, rahvaspordiüritused jne)
kaudu meeskonnatööoskust ja
distsipliini;
Jaotus tundides:
praktiline töö: 12
iseseisev töö: 4
kokku: 16

arendab sportliku ühistegevuse kaudu
koordinatsiooni , reaktsiooni-,tunnetuslikku ja otsusekiirust, õpib ka ennast kehtestama

korvpall, võrkpall, jalgpall, saalihoki, sulgpall

praktiline tegevus
(harrastatavate
sportmängude põhiliste
mänguelementide ja
tehnika täiustamine).
Erinevate sportmängude
harrastamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
praktiline tegevus (treeningmäng)

Hindamismeetod:
Ülesanne/harjutus

Lävend
arendab sportliku ühistegevuse kaudu koordinatsiooni , reaktsiooni-,tunnetuslikku - ja otsusekiirust, õpib ka ennast kehtestama
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Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

õpib aktsepteerima inimestevahelisi
erinevusi ja arvestama nendega
erinevates suhtlussituatsioonides
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
praktiline töö: 15
iseseisev töö: 2
kokku: 19

arendab sportliku ühistegevuse kaudu
koordinatsiooni , reaktsiooni-,tunnetuslikku ja otsusekiirust, õpib ka ennast kehtestama

korvpall
võrkpall
jalgpall
saalihoki
sulgpall

praktiline tegevus
(harrastatavate
sportmängude põhiliste
mänguelementide ja
tehnika täiustamine).
erinevate sportmängude
harrastamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
praktiline tegevus (treeningmäng)

Hindamismeetod:
Ülesanne/harjutus

Lävend
arendab sportliku ühistegevuse kaudu koordinatsiooni , reaktsiooni-,tunnetuslikku - ja otsusekiirust, õpib ka ennast kehtestama

Õpiväljund 5

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

arendab kutsetööks vajalikke
tahteomadusi (kohanemisvõime,
koostööoskus, väljendusoskus, jms)
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 1
praktiline töö: 10
iseseisev töö: 2
kokku: 13

mõistab ja selgitab kehakultuuri ja tervis ning
teiselt poolt tervise ja töövõime vahelisis
seoseid
arendab sportliku ühistegevuse kaudu
kohanemus- ja empaatiavõimet,
koostööoskust, eneseväljendusoskust ning
distsipliini

kehaline aktiivsus
kehalise aktiivsuse vajalikkus
lihashooldus
treeningu ülesehitamise erinevad viisid
ohutusnõuded

ideekaart tervisespordi,
võimaluste kohta
rekreatiivsed
liikumisharrastused,
arutelu, ekreatiivsete
tegevuste kohta.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
praktiline tegevus, analüüs rekreatiivse tegevuste õnnestumise kohta

Hindamismeetod:
Praktiline töö
Analüüs

Lävend
mõistab ja selgitab kehakultuuri ja tervise ning teiselt poolt tervise ja töövõime vahelisis seoseid
arendab sportliku ühistegevuse kaudu kohanemus- ja empaatiavõimet, koostööoskust, eneseväljendusoskust ning distsipliini

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid lävendi tasemel.

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

R. Jalak „ Tervise treening“; Liikumise ja spordi ABC I osa; Liikumise ja spordi ABC II osa; L. Thool „ Treening tervele kehale“
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Õppija, kes on omandanud põhihariduse või põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

20

Riigikaitseõpetus (Valikmoodul)

3

Lembit Miil

Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad.

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane arendab teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis on vajalikud efektiivseks tegutsemiseks riigikaitse valdkonnas.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

18 t

11 t

49 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

mõistab ajateenistuse kui spetsiifilise
ala nõudeid;
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 7
praktiline töö: 13
iseseisev töö: 5
kokku: 25

kirjeldab Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundi
ja eesmärke ning kaitseväe struktuuri ja
ülesandeid; selgitab kaitsepoliitika
põhisuundi;
tunneb riigikaitsealast seadusandlust,
kaitseväe määrustikke ja nende vajalikkust;
kirjeldab ajateenija väljaõppe põhimõtteid ja
ajateenijale esitatavaid nõudeid

kaitsepoliitika
riigikaitsealane seadusandlus
kaitseväe määrustikud

esitlus,
loeng,
praktiline töö,
iseseisev töö
e - õpe

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
kirjalik töö: Eesti riigi kaitsepoliitika eesmärgid

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Essee
Analüüs
Ettekanne/esitlus

Lävend
kirjeldab Eesti riigi kaitsepoliitika eesmärke
Iseseisvad tööd
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kirjalik töö: Eesti riigi kaitsepoliitika eesmärgid kirjalik töö: Riigikaitselane seadusandlus

Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

omab teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis on vajalikud efektiivseks tegutsemiseks
kaitsejõududeks ja riigikaitse valdkonnas
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 7
praktiline töö: 16
iseseisev töö: 3
kokku: 26

tunneb kaitseväes kasutatavat kergrelvastust ning ohutustehnikat nende kasutamisel;
kaitseväes kasutatavaid jalaväe- ja tankimiine; lahinguviise; massihävitusrelvade liike ja
kaitse võimalusi nende vastu
tunneb rivi võtteid; kaitseväe struktuuri ja ülesandeid (allüksused);
selgitab kaitsepoliitika põhisuundi; kaitseväeteenistuse kulgu; kaitseväelase õigusi ja
kohustusi; teenistust reservis. Tunnetab kodanikuvastutust riigi julgeoleku
ning kaitse ees.

esitlus, loeng, praktiline
töö, iseseisev töö, e õpe

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
kirjalik töö "Eesti ja NATO" seos

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Arutlus
Ülesanne/harjutus
Ettekanne/esitlus

Lävend
kirjeldab "Eesti ja NATO" seost.
Iseseisvad tööd
kirjalik töö: kaitseväe määrustike põhisuunad ja nende vajaduse selgitamine (kaitseväe määrustike alusel). Arvustus "Eesti ja NATO"
Praktilised tööd
kaitseväes kautatava kergrelvastuse tundmine (plakatite ja makettide abil)

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Õppemeetodid

Hindamine

käitub laitmatult ja tuleb toime riigikaitse laagris
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 4
praktiline töö: 20
iseseisev töö: 3
kokku: 27

hindab oma võimeid, võimalusi ja rolli riigikaitse huvides.
kasutab kaitseväes kasutatavat kergerelvastust ja harjutab rivivõtteid ning rividrilli.
kasutab individuaalseid kaitsevahendeid.

esitlus, loeng, praktiline
töö, iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õppelaagris osalemine

Hindamismeetod:
Rühmatöö
Iseseisev töö
Praktiline töö
Analüüs
Ettekanne/esitlus
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Lävend
osaleb ja läbib riigikaitse laagri
Praktilised tööd
praktiline töö: rivivõtete demonstreerimine (rivimäärustiku alusel) praktiline töö: individuaalsete kaitsevahendite kasutamine (juhise alusel) laagris osalemine.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Mooduli kokkuvõttev hinne on mitteeristav.
Mooduli hindamisel arvestatakse õpilase aktiivset osavõttu tundidest ja õppelaagrist. Arendatakse võtmekompetentse.
Kirjalikud tööd peavad vastama kokkulepitud sisule, olema sooritatud tähtaegselt ning vormistatud vastavalt kooli õpilastööde vormistamise nõuetele.
Praktilisi tegevusi hinnatakse laagris osalemise käigus.
Arvustus "Eesti ja NATO".
Õpib tundma ohutustehnikat lasketiirudes.
Õpib tundma kaitseväe auastmeid. Osaleb õppelaagris.

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

KRA koduleht
http://www.kra.ee/riigikaitseopetus/
ja õpperaamat
Kehtiv seadusandlus.
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Pärnumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Keevitaja“ (kutsekeskharidusõpe)
VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Müügikorraldaja õppekaval õppijad

Õppevorm

statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr

Mooduli nimetus

Mooduli maht (EKAP)

Õpetajad

21

Erialane soome keel (Valikmoodul)

3

Ly Kukk

Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad.

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime igapäevases argisuhtluses ja tüüpilistes töösituatsioonides soome keeles tasemel A2.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained

Praktiline töö

16 t

31 t

31 t

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

suhtleb igapäevases argisuhtluses
kliendiga kasutades lihtsamaid
soomekeelseid põhiväljendeid
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 4
praktiline töö: 7
iseseisev töö: 8
kokku: 19

suhtleb iseseisvalt tuttavas olukorras,
kasutades soomekeelset põhisõnavara
tutvustab vestlusel iseennast ja oma
erialasoome keeles
kasutab suhtlemisel olulisemaid
viisakusväljendeid

Hääldamine, põhireeglid ja tähestik.
Numbrid, viisakusväljendid, küsimuste moodustamine.
Esitlemine, enda tutvustus.
Ajaväljendid.
Grammatika põhialused (pööramine, käänamine)
Eksitussõnastiku sagedasemad, teenindusvald-konnaga seotud näited.

Harjutused paaristööna,
rollimäng, suuline esitus.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Suuline esitus enese ja oma eriala tutvustamiseks
Lävend
Õppija suhtleb iseseisvalt tuttavas olukorras, kasutades soomekeelset põhisõnavara.
Iseseisvad tööd
Lausete koostamine, jutustamine.
Praktilised tööd
Harjutab erinevates (töö)situatsioonides esitlemist.
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Õpiväljund 2

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

selgitab välja kliendi soovi, rakendades
sobivat keelekasutust, hoiakuid ja
lugupidavat kultuurilist suhtumist
soome keeles
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 4
praktiline töö: 8
iseseisev töö: 8
kokku: 20

alustab vestlust metallitöö teemal soome
keeles, järgides klienditeeninduse
põhimõtteid ja kasutades lause põhimalle
ning meeldejäetud fraase.
esitab teenindusprotsessis kliendile lihtsaid
küsimusi soome keeles, järgides
klienditeeninduse põhimõtteid

Ülevaade Soome üldisest teeninduskultuurist.
Viisakusväljendite kasutamine teenindussituatsioonis
Kaupade nimetused soome keeles kaubagruppide kaupa.

Harjutused paaristööna,
rollimäng, suuline esitus.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
dialoog etteantud teemal.
Lävend
Õppija suhtleb kliendiga kasutades selgeksõpitud põhiväljendeid ja lausemalle.
Iseseisvad tööd
Tutvub interneti keskkonnas erinevate Soome metallitöötlejate kodulehekülgedega. Kirjeldab neist ühte.
Praktilised tööd
Lahendab tüüpilisi kliendisituatsioone rollimängus.

Õpiväljund 3

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

kasutab iseseisvalt soomekeelset
metallitööga seotud põhisõnavara ja
nõustab klienti kauba valikus.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 6
praktiline töö: 10
iseseisev töö: 8
kokku: 24

kasutab iseseisvalt soomekeelset
metallitöödega seotud põhisõnavara ja
nõustab klienti töödes.

materjalide nimetused soome keeles

Harjutused paaristööna,
rollimäng, suuline esitus.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
dialoog etteantud teemal.
Lävend
Õppija tutvustab metallitöid soome keeles järgides klienditeeninduse põhimõtteid ja kasutades lause põhimalle ning meeldejäetud fraase
Iseseisvad tööd
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Tutvub interneti keskkonnas erinevate Soome tööstusmetallitootjate kodulehekülgedega. Kirjeldab neist ühte.
Praktilised tööd
Lahendab tüüpilisi kliendisituatsioone rollimängus.

Õpiväljund 4

Hindamiskriteeriumid

Teemad/alateemad

Õppemeetodid

Hindamine

arveldab kliendiga ja lõpetab
positiivselt kliendikontakti.
Jaotus tundides:
teoreetiline töö: 2
praktiline töö: 6
iseseisev töö: 7
kokku: 15

nimetab arve summa, kasutades
viisakusväljendeid soome keeles
lõpetab positiivselt kliendikontakti lihtsas
soome keeles, järgides klienditeeninduse
põhimõtteid

Arveldamisega seotud sõnavara
Kliendikontakti lõpetamine

Harjutused paaristööna,
rollimäng, suuline esitus.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
dialoog etteantud teemal.
Lävend
Õppija arveldab kliendiga soome keeles nimetades arve summa ning kasutades viisakusväljendeid.
Iseseisvad tööd
Tutvub interneti keskkonnas erinevate Soome tööstusmetallitootjate kodulehekülgedega. Kirjeldab neist ühte.
Praktilised tööd
Lahendab tüüpilisi kliendisituatsioone rollimängus.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes osalemine Mooduli hinne kujuneb mitteeristavalt kõigi õpiväljundite saavutamisel lävendi
tasemel:
suhtleb iseseisvalt tuttavas olukorras, kasutades soomekeelset põhisõnavara
tutvustab vestlusel iseennast ja oma eriala soome keeles kasutades viisakusväljendeid
suhtleb kliendiga kasutades selgeksõpitud põhiväljendeid ja lausemalle

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine
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