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MOODULI RAKENDUSKAVA
Sihtrühm

Eesti Kvalifikatsiooniraamistiku 4.või 5.tseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Õppevorm

Statsionaarne koolipõhine sessioonõpe

Mooduli nr. 11
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Nõuded mooduli
alustamiseks

Puuduvad

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija saab ülevaate ökoloogiliste, taaskasutatavate, traditsiooniliste, kohalike ja väikese
primaarenergiasisaldusega ehitusmaterjalidest ja tehnoloogiatest ; looduslike ja vähetöödeldud materjalide kasutamisest;
keskkonnateadliku ja säästva ehituse põhimõtetest.

Õpiväljundid

Hindamiskriteeriumid

1.omab ülevaadet
keskkonnateadliku ja säästva
ehituse põhimõtetest,
terminoloogiast ja mõistetest
2.omab ülevaadet looduslikest ja
energiatõhusatest
ehitustehnoloogiatest ja
viimistlusmaterjalidest

 kirjeldab keskkonnateadliku ja säästva ehituse põhimõtteid ja arengusuundi
 selgitab energiatõhususalaste üldmõistete (energiaklass, energiamärgis,

standardhoone, madalenergiahoone,
passiivmaja, nullenergia hoone) sisulist tähendust ning võimalusi hoonete energiatõhususe tagamisel
 selgitab materjalide taas-ja korduvakasutamise võimalusi ja põhimõtteid

kirjeldab looduslike ja vähetöödeldud materjalide kasutamist viimistlustöödel ja restaureerimisel

loetleb ja iseloomustab ökoloogilisi värve ja krohvisegusid

loetleb looduslikke soojustus-ja isolatsioonimaterjale (pilliroomatid ja -plaadid, villad )

annab ülevaate saviehituse eripäradest , traditsioonist, spetsiifikast ja võimalustest

annab ülevaate kohalikest looduslikest viimistlusmaterjalidest ja nende kasutamise traditsioonidest

võrdleb ja analüüsib erinevate värvitüüpide füüsikalis-keemilisi omadusi ja nende mõju aluspinnale ja

vastupidavusele .

3. valmistab ja kasutab
naturaalseid viimistlussegusid
lähtudes töö teostamisel
keskkonnateadliku ja säästva
ehituse põhimõtetest ning
töötervishoiu-, tööohutus- ja
keskkonnaohutusnõudeid









valmistab ja kasutab naturaalseid värvi-ja krohvisegusid (savikrohvid, lubikrohv, tadelakt, paberkrohv, kaseiin-, savi-,
tõrva- ja lubivärvid jms.)
järgib tööde teostamisel etteantud retsepte ja juhiseid
korraldab oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha valmistades ette aluspinnad, materjalid ja töövahendid
valmistab proovipinnad ja tootenäidised erinevatest krohvi-ja värvisegudest
järgib töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab
inimeste ja keskkonnaga enda ümber
korrastab ja puhastab töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid, juhindudes nende kasutus- ja hooldusjuhendist ning
üldtunnustatud heast tavast
esitleb valminud tööd ning selgitab materjalide kasutus-ja hooldusnõudeid

4.analüüsib ennast ja oma tööd ja
planeerib selle põhjal elukestva
õppe protsessist lähtuva
enesearendamise



Hindamine

mitteeristav






analüüsib erinevate tööülesannetega toimetulekut tööprotsessis, töövahendite kasutamisoskust ning hindab oma töö
valmidusastet ja kvaliteeti ning arendamist vajavaid aspekte
osaleb õppekäikudel ning analüüsib nähtu põhjal kutsetöö eripära ja õpitaval erialal töölerakendumise võimalusi
koostab kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid
koostab isikliku täiendõppevajaduse lähtuvalt elukestva õppe protsessist
leiab iseseisvalt teavet edasiõppimise, täiendus- ja ümberõppe võimaluste kohta, kasutades erinevaid eesti- ja
võõrkeelseid teabeallikaid

Hindamismeetodid ja hindetööd
Akadeemiline vestlus:
Küsimustele vastamine-õpilane selgitab keskkonnateadliku ja säästva ehituse põhimõtteid ja termineid;
energiatõhususe tagamise võtteid; nimetab peamistest looduslikke ehitus- ja viimistlusmaterjale ja
tehnoloogiaid; materjalide taas-ja korduvakasutamise võimalusi ja põhimõtteid; võrdeleb erinevate
värvitüüpide omadusi
Iseseisev töö:
Ettekanne- õpilane koostab ettekande saviehituse eripäradest ja traditsioonist
Praktiline töö:
Laboratoorne töö- valmistab ja kasutab erinevaid naturaalseid värvi-ja krohvisegusid ja valmistab
proovipinnad (tootenäidised )
Iseseisev töö:
Esitlus- õpilane esitleb valminud laboratoorseid töid ning selgitab materjalide kasutus- ja hooldusnõudeid

Hindekriteeriumid
Tulemus – „A“ (arvestatud) ) kui õpilane on
sooritanud hindetööd tähtaegselt ja vormistanud
vastavalt nõuetele ning omandanud kõik 1.-2.
õpiväljundile vastavad hindamiskriteeriumid
lävendi tasemel
Tulemus – „A“ (arvestatud) kui õpilane on
sooritanud hindetööd tähtaegselt ja vormistanud
vastavalt nõuetele ning omandanud kõik 3.
õpiväljundile vastavad hindamiskriteeriumid
lävendi tasemel

Iseseisev töö:
Tulemus – „A“ (arvestatud) kui õpilane on
Analüüs -õpilane analüüsib toimetulekut tööülesannetega ,töövahendite kasutamisoskust; õppekäigul
iseseisvalt koostanud ja tähtaegselt esitanud
nähtut ning täiendõppevajadust. Koostab kirjaliku kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle
nõuetele vastavad iseseisva töö ning omandanud
korrektses eesti keeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid .
kõik 4. õpiväljundile vastavad
Õppekäik –õpilane osaleb õppekäigul ökoloogiliste materjalide ja tehnoloogiatega tegelevasse
hindamiskriteeriumid lävendi tasemel
ettevõttesse.
Kokkuvõtva hinde
Õpilane on omandanud kõik õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud praktilised ülesanded sh. iseseisva töö.
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