1. Õppeasutus
Järvamaa Kutsehariduskeskus
2. Õppekava nimetus
Efektiivsed koristusmeetodid
3. Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade
klassifitseerimise süsteemile ISCED-F 2013)
Koduteenindus
4. Õppekava koostamise alus
Puhastusteenindaja tase 3,
B.2.1 Tööks ettevalmistamine
B.2.3 Hoolduskoristuse tegemine
Koduteeninduse riiklik õppekava.
Järvamaa Kutsehariduskeskuse puhastus- ja kodumajanduse ning puhastusteenindaja
õppekavad.
5. Õppe kogumaht ak. tundides
Maht 8 tundi, millest 5 tundi praktika töö- või koolikeskkonnas lektori juhendamisel
(integreeritud teoreetiline ja praktiline õpe töökeskkonnas).
6. Õpikeskkonna kirjeldus
Teooriaõppeks on õpperuum, mis on varustatud õppetööks vajalike
nüüdisaegsete tehniliste vahenditega: videoaparatuur, arvutid, dataprojektor, tahvel.
Koristuskeskus praktiliste tööde ettevalmistamiseks.
Õppeklassid vastavad tervisekaitsenõuetele. Olemas on vajalikud koristusmasinad
põranda ja treppide hoolduseks, koristustöövahendid ja abimaterjalid.
7. Sihtgrupp
Isikud, kes soovivad täiendada oma teoreetilisi teadmisi ja arendada praktilisi oskusi
puhastusteeninduse valdkonnas.
8. Õppe alustamise tingimused
Puuduvad.
9. Õppe eesmärk
Koolituse tulemusel oskab õppija puhastusteeninduse valdkonna igapäevatöös
ettetulevaid vajalikke koristustöid ja kasutab vastavalt pinnakattematerjalile õigeid
puhastusmeetodeid ja koristusaineid.
10. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:


Märkab mustust, määrab mustuse eemaldamisvajaduse ning

planeerib

koristustööd vastavalt pinnakattematerjalidele ja puhtuseastmele järgides
töötervishoiu, tööohutuse ja hügieeninõudeid



Liigitab koristusaineid koostise ja pH arvu alusel ning kasutab ainet
ökonoomselt, arvestades mustuse liiki ja kinnitumisviisi.



Puhastab ja korrastab etteantud ruumis mööbli ja põrandad erinevast mustusest
kasutades kaitse- ja abivahendeid

11. Õppesisu
Auditoorne töö:


Mustus ja selle liigitus (0,5 tundi)



Koristusainete liigitus ja kasutamine (1 tund)



Koristusmeetodid (0,5 tundi)



Koristustarvikud (1 tund)

Praktika töökeskkonnas:


Hoolduskoristus – erineva otstarbega ruumide puhastamine (5 tundi)

12. Õppemeetodid
Probleemõpe (problem-based learning – PBL). Teadmiste omandamine ja õppimine
toimub probleemõppe korral probleemide leidmise/püstitamise ja nende lahendamise
kaudu.
13. Iseseisev töö
Puudub
14. Õppematerjalid
 Sirje Schumann, Sille Lapp, Helge Alt (2000). Koristaja ABC
 Endla Kuura (2003) Puhastusteenindus Kirjastus Ilo
 Pius, R., Roos S., Alt H., Altermann E., Padu L., Stroom U., Kuura E. ja
Puusepp K. (2007). Puhastustööde juhi käsiraamat. Järvamaa
Kutsehariduskeskus
15. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös täies mahus ja on
sooritanud õppekavas esitatud teemade kohta teadmiste testi ning praktilise ülesande.
Mitteeristav hindamine.
Hindamismeetod
Teadmiste test

Hindamiskriteeriumid
Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 80%
õigeid vastuseid

Praktiline ülesanne

Sooritab nõuetele vastavalt valitud ruumi
hoolduskoristuse.
Positiivseks soorituseks on vaja teostada
koristustöö võttes arvesse järgmist:



Valib

töömeetodid,

tarvikud

ja

koristusained


Doseerib ainet kasutusjuhendi järgi.



Kasutab aineid vastavalt otstarbele.



Puhastab pinnad erinevatest mustustest.

16. Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Koolituse lõpus väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis
osa õppetööst. Tõend väljastatakse osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud
teemade kohta
17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse
kirjeldus
Kutse- või kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat,
kutsetunnistus puhastusteenindaja II tase või puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 või
puhastustööde juht III või puhastustööde juht tase 5.
Rita

Vaher,

Järvamaa

Kutsehariduskeskuse

puhastusteeninduse

kutseõpetaja,

puhastustööde praktilise õppe juhendaja, puhastusteenindaja II kutsekvalifikatsioon
(EKR tase 4, alates 2008.a, tähtajatu), töökogemus täiskasvanute koolitamisel alates
2011.a. Kutseõpetaja tase 5 (alates 2015.a, tähtajatu).
Karin Õunap
Järvamaa Kutsehariduskeskuse puhastusteeninduse kutseõpetaja. Puhastusteenindajajuhendaja, tase 4 kutsekvalifikatsioon, töökogemus täiskasvanute koolitamisel alates
2005.a. Bakalaureusekraad kodumajanduse erialal/õpetajakoolituse tunnistus
(magistrikraad)
Kati Adul
Järvamaa Kutsehariduskeskuse puhastusteeninduse ja toitlustuse kutseõpetaja.
Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 (alates 2017.a, tähtajatu), kutseõpetaja tase 6
(alates 2015.a, tähtajatu). Töökogemus täiskasvanute koolitamisel alates 2018.a

