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Traditsiooniline õpe 

Õppesisu  

(õppematerjal) 

Õppemeetodid 

Hindamine 

Õpitulemused 

Väljundipõhine õpe 

Õpiväljundid 

(nõutavad 
teadmised/oskused/hoiakud) 

 Hindamine  

(meetodid ja kriteeriumid) 

Õppemeetodid 

Õppesisu  

(õppematerjali valik) 



Kutsesüsteem  
 Seob haridussüsteemi tööturuga 

 Kutsesüsteem selgitab välja kutsealal erinevates rollides edukaks 
töötamiseks vajaliku kompetentsuse (teadmised, oskused, 
pädevused) ja fikseerib need kutsestandardis 

  8-astmeline Eesti kvalifikatsiooniraamistik (EKR) 

 EKRi tasemete kirjeldused määratlevad haridussüsteemi 
õpitulemuste ja kutsete süsteemi kutsetasemete üldnõuded 

 

 



Eesti kvalifikatsiooniraamistik (EKR) 



EKR tase Teadmised Oskused Pädevus 

1. tase üldteadmised põhioskused lihtsamate 
(töö)ülesannete täitmiseks 

töötab või õpib otsesel 
juhendusel piiritletud 
situatsioonis 

2.tase 

3.tase 

4.tase töö- või 
õppesuunaalased 
laiaulatuslikud 
faktilised 
ja teoreetilised 
teadmised 

töö- või õppesuunaalased 
kognitiivsed ja praktilised 
oskused konkreetsetele 
probleemidele lahenduse 
leidmiseks 

juhib ise oma tööd või õppimist 
vastavalt juhtnööridele 
olukordades, mida saab ette 
näha, kuid mis võivad 
muutuda; 
juhendab kaaslaste tavatööd, 
võtab mõningase vastutuse 
töö või õppimise hindamise ja 
edendamise eest 

5.tase 

6.tase 

7.tase 

8.tase 



Õppekavade süsteem  
• Põhineb Eesti kvalifikatsiooniraamistikul (EKR)  

 

 Kutseõpe 

Tasemeõpe 

 

Esmaõpe 

 

Jätkuõpe 

 

Täiendusõpe  



Uuendused  

• Kutseõpingud on seotud ühe konkreetse EKR tasemega  

• Õpingute oodatavad tulemused on  fikseeritud  
õpiväljunditena, mille hindamiseks on sõnastatud konkreetsed 
hindamiskriteeriumid 

• Erialaste kompetentsidega on lõimitud elukestva õppe 
võtmepädevused  

• rakendatakse Eesti kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi; 

• arvestatakse energiatõhusa ehitamise põhimõtteid õppe 
läbiviimisel 

• valikõpingute maht on oluliselt suurenenud 

 





Paindlikud võimalused kutseõppes 

 Õppe vormid 

Statsionaarne õpe 

Õppimine on põhitegevus  

 

Koolipõhine 
õppevorm 

Praktika kuni ½ 
õpingute 
mahust  

 

Töökohapõhine 
õppevorm 

Praktika 
vähemalt 2/3 

õpingute 
mahust 

 

 

Mittestatsionaarne õpe 

Õppimine toimub valdavalt 
iseseisvalt 

 



Erialase väljaõppe võimalused 
Kutsestandardile „Palkmajaehitaja, tase 3“ vastavate 
kompetentside omandamine: 

• Valgamaa Kutseõppekeskus 

• Rakvere Ametikool 

• Narva Kutseõppekeskus 

 

Puitehitistega seonduv ettevalmistus 
• Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 

• Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

• Rakvere Ametikool 

• Tallinna Ehituskool 

• Tartu Kutsehariduskeskus 

• Valgamaa Kutseõppekeskus 

• Viljandi Ühendatud Kutsõppekeskus 

 

 

 

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10425534/pdf/palkmajaehitaja-tase-3.5.et.pdf
palkmajaehitaja_3 taseme kutseõpe_moodulid.docx


Ehituserialade riiklik õppekava 

Kehtestab kohustusliku õppesisu järgmisetel erialadel: 

• Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus 

• Puitkonstruktsioonide ehitus 

• Ehitusviimistlus 
Kinnitati 30.06.2014.a haridus- ja teadusministri  määrusega nr 40 

 



Erialase väljaõppe võimalused 
Kutsestandardile „Palkmajaehitaja, tase 3“ vastavate 
kompetentside omandamine: 

• Valgamaa Kutseõppekeskus 

• Rakvere Ametikool 

• Narva Kutseõppekeskus 

 

Puitehitistega seonduv ettevalmistus 
• Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 

• Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

• Rakvere Ametikool 

• Tallinna Ehituskool 

• Tartu Kutsehariduskeskus 

• Valgamaa Kutseõppekeskus 

• Viljandi Ühendatud Kutsõppekeskus 

 

 

 



Puitkonstruktsioonide ehitus 

Õppe läbimisel õpilane 

• väärtustab  õpitavat kutset, on kursis selle arengusuundadega ning 
teadlik erinevatest tööturu suundumustest; 

• ehitab ja paigaldab kvaliteedinõuete kohaselt puitehitise kande- ja 
kattekonstruktsioone ning sise- ja väliselemente (uksed, aknad trepid 
jne), järgides projektdokumentatsiooni, asjakohaseid tööjuhiseid ja 
materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid 

• järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja 
töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning 
töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 

• oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete 
täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende 
nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest 

• osaleb meeskonnatöös, on avatud koostööle ning käitub vastastikust 
suhtlemist toetaval viisil 



Puitkonstruktsioonide ehitus 
1)   sissejuhatus õpingutesse 5 EKAP 

2)   karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused  6 EKAP 

3)   alusteadmised ehitusjoonestamisest  4 EKAP 

4)   puitliidete valmistamine  14 EKAP 

5)   puitkarkass-seinte ehitamine  12 EKAP 

6)   puitvahelagede ja -põrandate ehitamine  10 EKAP 

7)   katusekonstruktsioonide ehitamine  12 EKAP 

8)   avatäidete  ja voodrilaudise paigaldamine  10 EKAP 

9)   puitraketiste ehitamine ja paigaldamine  4 EKAP 

10)   troppimistööd  3 EKAP 
11)   puitrajatiste ehitamine  4 EKAP 
12)   praktika  30 EKAP 



Kutsehariduse arvestuspunkt  - EKAP 

1 EKAP = 26 tundi õppija poolt tehtavat tööd 

Arvestuspunktide määramisel on aluseks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvestus- 
punkt 

 õpiväljundite 
suhteline tähtsus 

tööturul osalemises 

  

teadmiste, oskuste ja 
nõutavate 

isikuomaduste 
keerukus  õppija oodatav 

tööpanus vajalike 
õpiväljundite 

omandamiseks 



Aulika.Riisenberg@innove.ee 

Kathy Castillo Mendoza ja veel 11-ga. 
  

http://www.facebook.com/kathyjane1?viewer_id=100000967267612
http://www.facebook.com/browse/participants/?q=AeL9nDB6CRL2luMC5j9yUe308Jjw2NU5nB5lNRnpSyCd-aV196clpohOy9x_greJ1VDQ5aH1-8nZf-GiHk5y8-dkoj_mE8p0gJMXwtWMiyi0ZV2sb9uov4vcTxl2ALVweei0rYNNgqP9su66BF0E72vQzrVQHtBCd0YjAKA9uB0It0jA5gj-smSGM7RYvf46laHCjxmB0unKAR5jeaDXN5G3ZntsH8C1ah0iaqXGbufgNe8fgJoBOAUpyDcLjq7xtZWgya8s8JRq_z4AyCl69z6jNgkkivz6gd2F0n5P3_DROdDggZbC1zPmVkiCM37yKkiZzO23i3NfiAoW2ZRBVjMDPGaendw9Z0TGMlIJUcKuguRKGhrbacdsavjqi63e6n6zoGskuKymHPkrvcPutZUBw_l73AV4QdhTVGMJDiWnDOgcOOWCrCuePOo2vJUfIjA
http://www.facebook.com/browse/participants/?q=AeL9nDB6CRL2luMC5j9yUe308Jjw2NU5nB5lNRnpSyCd-aV196clpohOy9x_greJ1VDQ5aH1-8nZf-GiHk5y8-dkoj_mE8p0gJMXwtWMiyi0ZV2sb9uov4vcTxl2ALVweei0rYNNgqP9su66BF0E72vQzrVQHtBCd0YjAKA9uB0It0jA5gj-smSGM7RYvf46laHCjxmB0unKAR5jeaDXN5G3ZntsH8C1ah0iaqXGbufgNe8fgJoBOAUpyDcLjq7xtZWgya8s8JRq_z4AyCl69z6jNgkkivz6gd2F0n5P3_DROdDggZbC1zPmVkiCM37yKkiZzO23i3NfiAoW2ZRBVjMDPGaendw9Z0TGMlIJUcKuguRKGhrbacdsavjqi63e6n6zoGskuKymHPkrvcPutZUBw_l73AV4QdhTVGMJDiWnDOgcOOWCrCuePOo2vJUfIjA
http://www.facebook.com/browse/participants/?q=AeL9nDB6CRL2luMC5j9yUe308Jjw2NU5nB5lNRnpSyCd-aV196clpohOy9x_greJ1VDQ5aH1-8nZf-GiHk5y8-dkoj_mE8p0gJMXwtWMiyi0ZV2sb9uov4vcTxl2ALVweei0rYNNgqP9su66BF0E72vQzrVQHtBCd0YjAKA9uB0It0jA5gj-smSGM7RYvf46laHCjxmB0unKAR5jeaDXN5G3ZntsH8C1ah0iaqXGbufgNe8fgJoBOAUpyDcLjq7xtZWgya8s8JRq_z4AyCl69z6jNgkkivz6gd2F0n5P3_DROdDggZbC1zPmVkiCM37yKkiZzO23i3NfiAoW2ZRBVjMDPGaendw9Z0TGMlIJUcKuguRKGhrbacdsavjqi63e6n6zoGskuKymHPkrvcPutZUBw_l73AV4QdhTVGMJDiWnDOgcOOWCrCuePOo2vJUfIjA
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=578696285501010&set=a.147696995267610.25736.146895365347773&type=1&relevant_count=1

