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ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 03.10.2019 

käskkirjaga nr 6.2-1/120 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus:  Hoolduskoristuse teostamine teoorias ja praktikas 

Õppekavarühm:  Koduteenindus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm:  

 keskhariduseta täiskasvanud,  
 aegunud oskustega elanikkond vanuses 50 +,   
 puhastusteenindajad ja töötajad, kelle töö sisuks või üheks tööülesandeks on 

puhastustööde teostamine, korraldamine. 

 Grupi suurus: 10 osalejat 

Koolituse alustamise nõuded: 

 Kuulumine sihtgruppi. 

 Koolitusele tulija ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ega ülikoolis 
tasemeõppes. 

Õpiväljundid. 

Kursuse läbinu: 

• kasutab  koristusvaldkonna sõnavara; 

• eristab  pinnakattematerjale ning teab nende omadusi;  

• määratleb erinevate ruumitüüpide koristusvajadust;  

• valib sobivad koristustarvikud ja -ained lähtuvalt mustuse tüübist, hulgast ja 
pinnakattematerjalidest; 

• kasutab sobivat puhastusmeetodit vastavalt mustuse tüübile ja pinnakattematerjalile; 

• planeerib ja tõhustab oma tööd, kasutades otstarbekaid puhastusmeetodeid vastavalt 
olukorrale (koristusjuhendid). 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  

Puhastusteenindaja, tase 3 ja tase 4 

A.2.1 Tööks ettevalmistamine 

A.2.2 Suurpuhastuse tegemine 

A.2.3 Hoolduskoristuse teostamine 
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3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 32 

 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: (miinimum 26 akadeemilist 
tundi) 

32 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

16 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

16 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

- 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

Õppe sisu :  

A: Teoreetiline õpe 

1. Kontaktõppes käsitletavad põhiteemad: 16h 
1.1. Koristusvaldkonna sõnavara tutvustamine  1h 
1.2. Pinnakattematerjalid: 4h 

 erinevad pinnakattematerjalid ja nende omadused 
1.3. Koristusmeetodi: 4h 

 Puhastusmeetodi valik lähtuvalt puhastatavast pinnast,  määrdumise astmest ja 
mustuse liigist ning soovitud puhtuseastmest  

 Koristusmeetodite tutvustamine 
       1.4.Puhastus, hooldus –ja kaitseained: 4h 

 ainete valikupõhimõtted lähtuvalt pinnakatetest 

 Puhastus, hooldus- ja kaitseainete iseärasused ja tutvustus 
       1.5.Koristustarvikute tutvustus: 3h 

 koristustarvikute valikupõhimõtted lähtuvalt puhastatavatest pindadest 

 

B: Praktiline õpe 

Koristusetöö teostamine:  

 erinevate koristustarvikutega  puhastuse teostamine praktikas - näidisruumide 
praktiline koristus koos aruteluga -  12 tundi  
sh. Sanitaarruumi puhastamine (hoolduskoristus) 
Klassi või kontoriruumi puhastamine (hoolduskoristus) 

 erinevate pinnakattematerjalide puhastuse teostamine praktikas – näidisruumide 
praktiline koristus koos aruteluga - 4 tundi 
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Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õpe toimub klassiruumis ja erinevate kasutusotstarvetega ruumides.  

• Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. 

• Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust ning  

praktiliseks tegevuseks vajalikke töövahendeid (erinevad koristustekstiilid, erinevad  mopid ja 
mopisüsteemid, harjad, hõõrukid, aknapuhastusvahendid, ämbrid, dosaatorid, madalate 
pööretega põrandahooldusmasin ja veeimur). 
 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 
1. Õppematerjalid õppetegevuses kasutamiseks 

a. Õpetaja koostatud esitlused 
b. Koristusvaldkonna sõnavara, Eesti standard EVS 900:2009 

2. Õppevahendid praktiliseks tegevuseks:  
erinevad koristustekstiilid, erinevad mopid ja mopisüsteemid, erinevad harjad, 
põrandakuivatajad-pühkijad, hõõrukid, aknapuhastusvahendid, ämbrid, dosaatorid jm 
koristustarvikud. 

3. Soovituslik abimaterjal õppijale: 

1. S.Schumann, S.Lapp, H. Alt, Koristaja ABC, Ehitame kirjastus, 2000 

2. Kalbin M, Koristamise Tööraamat, Tallinn, 2012 

3. www.ti.ee (Tööinspektsiooni kodulehekülg) 

4. Koristamine see on lihtne? Töövihik õpetajale, 2010 

5. Puhastustööde juhi käsiraamat, kirjastus Ilo, 2007 

6. www.puhastusekspert.ee 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid  

 

 Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud 70% ulatuses õppetöös ning 
ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

 Osalemine praktilises tegevuses. 

 Koolituse ülesannete edukas sooritamine. 

 

Hindamismeetod-mitteeristav Hindamiskriteeriumid  

Arvestus -  test koos praktilise 
tööga 

Testi sooritamine 70% 

Praktiline töö: sobiva puhastusmeetodi, - 
aine ja -tarviku valik ette antud pinnal 
lähtudes aseptikast ja pinna määrdumise 
astmest 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

http://www.ti.ee/
http://www.puhastusekspert.ee/
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5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed.  

Juta Mõts- ettevõtja ja täiskasvanute koolitaja  

Tartu KHK vanglaõppe puhastusteeninduse valdkonna õpetaja,   2015 – 2018 

Tehnikavaldkonna õpetaja, tunnistus nr.KL 000526, Tartu Ülikool, 2005  

Täiskasvanute koolitaja, tase 6,kutsetunnistus nr. 127314, ETKA ANDRAS, 2017 

Puhastusteenindaja II (tase 4), kutsetunnistus nr. 084017, Puhastusekspert OÜ, 2013 

Puhastustööde juht, tase 5, kutsetunnistus nr. 102489, Puhastusekspert OÜ, 2015 

Puhastusteenindusalaseid koolitusi läbi viinud alates aastast 2006 – Vana- Antsla Kutsekeskkoolis 

Umapuhastus OÜ juhatuse liige, 2017 

 

 

Õppekava koostaja: 

Eda Gross – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee  

Juta Mõts – Täiskasvanute koolitaja, jmotsjuta@gmail.com  

 

 

mailto:eda.gross@aianduskool.ee
mailto:jmotsjuta@gmail.com

