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Õppekava nimetus Tootmisautomaatik

MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION

Промышленная автоматика
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Õppekava maht: 60 EKAP

Õppekeel(ed):
vene, eesti

Õppekava koostamise alus:
* Kutsestandard „Automaatik, tase 4“, mis on kinnitatud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse kutsenõukogu 08.10.2019.a. otsusega

nr 14.

* Vabariigi Valitsuse 26.08.2013.a. määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“.

Õppekava õpiväljundid:
Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsuse, mis võimaldab töötada protsesside, tootmisseadmete ja -süsteemide

automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes.

Eriala õppekava läbimisel õpilane:

• reguleerib, juhib ja kontrollib elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete-, masina-, veevarustuse- ja

põllumajandustööstuse jm automaatikasüsteeme;

• täidab tootmisseadmete ja robotite paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid;

• kasutab elektro-, pneumo- ja hüdroautomaatika vahendeid, järgides etteantud juhiseid ning tööohutus- ja elektriohutusnõudeid;

• paigaldab nõuetekohaselt toomisüsteemide tarvikuid, -juhistikke ja -seadmeid ning kontrollib nende korrasolekut, järgides

töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;

• oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime mitmekesistes olukordades ning vastutab nende

nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;

• on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust suhtlemist

toetaval viisil.

Õppekava rakendamine:
Statsionaarne õppevorm, mittestatsionaarne õppevorm

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võivad asuda vähemalt põhiharidusega isikud, kes:

• omavad 4 taseme kutset või neile vastavaid kompetentse järgmistel kutsealadel: automaatik I, II; automaatik, tase 4

(spetsialiseerumisega ehitusautomaatikale); elektrik I, II; sisetööde elektrik, tase 4, mehhatroonik, tase 4

või

• on läbinud vähemalt ühe nimetatud õppekavadest: automaatik; elektrik; sisetööde elektik; mehhatroonik; elektriseadmed ja

süsteemid, automaatikasüsteemid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud neljanda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite

saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel

õigus sooritada õpingute lõpetamiseks samuti erialane kooli lõpueksam.

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
Tootmisautomaatik, tase 4

Osakvalifikatsioonid:
puuduvad

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Lõputunnistus

Õppekava struktuur 
Põhiõpingute moodulid (51 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

Tootmisautomaatika seadmete ja

süsteemide paigaldamine ja

20 EKAP omab ülevaadet erinevate tööstusharude tootmisprotsesside

automatiseerimise võimalustest;
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käitamine. omab baasteadmisi tööstusharudes tootmisprotsessidest kasutatavatest

pneumaatika-, hüdraulika-, ja jõuelektroonika seadmetest;

kasutab nõuetekohaselt asjakohaseid mõõteseadmeid tootmisautomaatika

seadmete tööparameetrite mõõtmisel;

paigaldab ja hooldab tootmisautomaatikaseadmeid iseseisvalt etteantud

juhendite, projektdokumentatsiooni või tootja paigaldusjuhendite järgi,

arvestades energiatõhususe, säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;

täidab vastavalt käidukavale automatiseeritud tootmisseadmete paigaldamise,

hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid;

järgib tootmisautomaatika seadmete ja süsteemide paigaldamisel, hooldamisel

ja avariiremondil töötervishoiu-, tööohutus- ja elektriohutusnõudeid.

Tootmisautomaatika protsesside

juhtimine

25 EKAP reguleerib, juhib ja kontrollib vastavalt etteantud tööülesandele tootmises

kasutatavaid automaatikasüsteeme;

loeb ja tõlgendab tootmisautomaatika funktsionaal- ja juhtimisskeeme;

seadistab vastavalt tootmisprotsessi eripärale tootmisautomaatika liini

programmeeritavad loogikakontrollerid (programmable logic controllers, PLC),

kasutades graafilisi programmeerimiskeeli Function Block Diagram (FBD) ja

Ladder Diagram (LD) vastavalt standardile IEC 61131-3;

programmeerib tootmisautomaatikas kasutatavaid PLC kontrollereid;

rakendab tööstusautomaatika tootmisliini tüüpmudeleid tarkvaralistes

arenduskeskkondades;

hindab automaatikaseadme või -süsteemi vastavust etteantud

projektdokumentatsioonile ja dokumenteerib tehtud paigaldustööd vastavalt

etteantud nõuetele.

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

Põhiõpingud 51 EKAPd, sealhulgas praktika vähemalt 12 EKAPd.

 

Valikõpingute moodulid (9 EKAP)

Nimetus Maht

Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine keemiliselt agressiivsetes keskkondades ja

mäenduses

9 EKAP

Valikõpingute valimise võimalused:
Valikõpingute moodulite maht 9 EKAP

Valikõpinguid valivad õpilased vastavalt õppeasutuses kehtivale korrale. Õpilane võib valida valikainena mooduleid teistest

õppekavadest, kui see toetab antud eriala õpiväljundite saavutamist.

Praktika:
Põhiõpingutest moodustab praktika 0.00 EKAPit.

Õppekava kontaktisik:
Galina Trofimova

erialade juht (tehnoloogia)

Telefon 3725283670, galina.trofimova@ivkhk.ee

Märkused:
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:

https://ivkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=84

https://ivkhk.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=84&rakenduskavad=jah (koos moodulite

rakenduskavadega)
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Tootmisautomaatik

Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP) Maht kokku 1. õppeaasta

Põhiõpingute moodulid 51 51

Tootmisautomaatika seadmete ja süsteemide paigaldamine ja käitamine. 20 20

Tootmisautomaatika protsesside juhtimine 25 25

Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 6

Valikõpingute moodulid 9 9

Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine ja käitamine keemiliselt agressiivsetes keskkondades ja mäenduses 9
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Lisa 2

Tootmisautomaatik

Seosed kutsestandardi „Automaatik,  tase 4“ kompetentside tegevusnäitajate ja eriala õppekava moodulite vahel.

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

Eriala õppekava moodulid

Valikõping
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B.2.1.Töö korraldamine

1. Leiab projektist, asukohaplaanist ja paigaldusskeemilt, automaatikaskeemidelt ja automaatikasüsteemidega seotud joonistelt tööülesande lahendamiseks

vajaliku teabe.

2. Koostab lähteandmete põhjal isikliku tööplaani, määrab kindlaks tööoperatsioonide järjestuse ja tööpaiga piiride ulatuse.

3. Valib ja valmistab ette tööülesandele vastavad materjalid.

4. Komplekteerib tööülesandele vastavad töövahendid, kontrollib töövahendite nõuetele vastavust.

x x  x

B.2.2. Ohutusnõuete täitmine

1. Täidab igas tööetapis tööohutusnõudeid vältimaks tööõnnetusi.

2. Valmistab ette ohutu töökoha, kontrollib töö käigus selle ohutust, hoiab töökoha korras

3. Järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, kogub jäätmed järgides protseduurireegleid ja järelevalve eeskirju.

4. Kasutab nõuetekohaselt ohutus- ja isikukaitsevahendeid.

5. Kontrollib regulaarselt ohutus- ja isikukaitsevahendite korrasolekut.

x x  x

B.2.3. Automaatikaseadmete ja -süsteemikomponentide paigaldamine ja ühendamine

1. Paigaldab madalpinge- ja signaalikaablid, lähtudes tööülesandest ning järgides kaablitootja paigaldusnõudeid ja etteantud projekti.

2. Asendab lühise, katkestuse vm põhjusel rikutud kaabli, lähtudes tööülesandest ja tuvastatud rikke asukohast (nt kaabli vahetus seadmest seadmeni).

3. Paigaldab juhtimis-, täitur- ja andurseadmed ning mõõteriistad (va. spetsiifilised süsteemid), järgides paigaldusskeemi ning kasutades asjakohaseid

töövahendeid ja -võtteid.

4. Ühendab ühendusskeemi alusel juhtimis- ja signaalahelad, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja -võtteid.

x x  x
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5. Hindab visuaalselt paigaldiste näitajate vastavust projektile ja normidele;

6. Koostab enda poolt läbi viidud paigaldustööde kontrollprotokollid ja dokumenteerib tehtud muudatused vastavalt etteantud vormidele.

B.2.4. Kontrolli- ja hooldustööd

1. Kontrollib visuaalselt ja mõõteriistu kasutades mõõturite või muude näitajate põhjal seadme vastavust normväärtustele.

2. Kontrollib seadmete omavahelisi ühendusi sobiva mõõtmismeetodiga, tuvastades võimalikud kõrvalekalded, häired ja rikked.

3. Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale.

4. Selgitab välja vea tekkimise põhjuse, teavitab sellest vastutavat töötajat.

5. Kõrvaldab rikked vastavalt etteantud juhistele.

6. Teeb perioodilisi hooldustöid vastavalt hooldusjuhenditele.

7. Koostab hooldustööde kontrollprotokollid ja dokumenteerib tehtud muudatused digitaalsesse süsteemi, kasutades tarkvara.

x x  x

B.2.5. Tootmisautomaatika

1. Leiab tootmisautomaatika funktsionaal- ja juhtimisskeemidest tööülesande täitmiseks vajaliku teabe. Paigaldab tootmisprotsessiga (nt elektri-, veekäitlus-,

kaugkütte-, puidu-, keemia-, toiduaine-ja masinatööstus) seotud tootmisseadmeid ja roboteid, kasutades tootmisprotsessiga seotud oskusteavet.

2. Teeb elektro-, pneumo- ja hüdroautomaatikaseadmete ja -süsteemide ülevaatust vastavalt hooldusjuhenditele. Taastab süsteemi toimivuse komponentide

asendamise teel. Tuvastab elektromehaaniliste seadmete mehaanilised rikked, osaleb remondimeeskonnas tehes koostööd vastava ala spetsialistiga.

x x  x

B.2.7. Automaatik, tase 4 kutset läbiv kompetents

1. Loeb ja mõistab tehnilist dokumentatsiooni sh digitaalseid jooniseid, kasutab kutsealast terminoloogiat.

2. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest.

3. Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.

4. Suhtleb kaastöötajate, klientide ja sidusvaldkonna spetsialistidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt.

5. Kasutab võimalusi enesetäiendamiseks, on kursis erialase tehnoloogia arenguga.

6. Kasutab erialast IKT riist- ja rakendustarkvara, järgides ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda.

7. Kasutab baasdigioskusi: ohutuse ja sisuloome osas algtasemel ning probleemilahenduse, infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutajatasemel, vt

lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala.

8. Kasutab oma töös inglise keelt erialase informatsiooni hankimiseks, materjalidega töötamiseks ning tööalaseks suhtluseks vähemalt tasemel B1, vt lisa 2 –

Keelte oskustasemete kirjeldused.

x x x x

X – tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse

Võrdlusanalüüsi koostaja Galina Trofimova, erialade juht (tehnoloogia)
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Võrdlusanalüüsi koostamise kuupäev 07.11.2019
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Tootmisautomaatik“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Kutsekeskharidusega isikud, kellel on elektriku, automaatiku, mehhatrooniku kutsehariduse tasemele vastavad kompetentsid

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe, statsionaarne - töökohapõhine õpe, mittestatsionaarne õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

1 Tootmisautomaatika seadmete ja süsteemide

paigaldamine ja käitamine.

20 Anton Bronnikov

Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab tootmisprotsesside automatiseerimise eesmärke ja võimalusi ning paigaldab, hooldab ja remondib etteantud nõuete

kohaselt tootmisautomaatika seadmeid ja süsteeme, järgides etteantud juhiseid, töötervishoiu-, tööohutuse- ja elektriohutusnõudeid.

Teoreetiline töö Praktiline töö Praktika Iseseisev töö

96 t 148 t 104 t 172 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

omab ülevaadet erinevate

tööstusharude tootmisprotsesside

automatiseerimise võimalustest;

* selgitab mõistet automatiseeritud protsess

ja toob näiteid automatiseeritud

protsessidest meid ümbritsevas keskkonnas;

* selgitab teabeallikatele tuginedes

tootmisprotsesside automatiseerimise

eesmärki ja mõju tootmise efektiivsusele;

*koostab vastavalt lähteülesandele

juhendamisel tootmisprotsessi

automaatjuhtimise struktuurskeemi ja

tehnoloogilisi skeeme kasutades vastavaid

joonestusprogramme;

*selgitab tootmisautomaatika

juhmitisskeemidelt välja etteantud

tööülesande täitmiseks vajalikud

lähteandmed.

Protsesside automatiseerimine:

1. Automaatika põhimõisted. Juhtimine ja automaatjuhtimine. Automaatkontroll.

2. Automaatreguleerimine. Regulaator ja reguleerimisobjekt. Staatiline ja

dünaamiline režiim.

3. Negatiivne ja positiivne tagasiside, tagasiside mõju automaatikasüsteemi

stabiilsusele.

4. Automaatika funktsionaalskeemidel kasutatavad tingmärgid ja lühendid.

5. Tehniline dokumentatsioon

Loeng, iseseisev töö,

meeskonnatöö, praktika

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Ülesanne 1: õpilane vastab juhendaja poolt väljastatud tootmisautomaatika teooria kirjalikule testile.

Ülesanne 2: õpilane koostab automaatikasüsteemide kasutusalade esitluse.

Hindamismeetod:
Test

Ettekanne/esitlus

Lävend
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Sooritab kirjalik töö, koostab rühmatööna automaatikasüsteemide kasutusalade esitluse, osaleb esitlusel.

Iseseisvad tööd

Õpilane koostab teema ülevaate, valmistub ette kirjalikuks testiks ja esitluseks.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

omab baasteadmisi tööstusharudes

tootmisprotsessidest kasutatavatest

pneumaatika-, hüdraulika-, ja

jõuelektroonika seadmetest;

*visandab vastavalt etteantud tööülesandele

nõuetekohaselt pneumaatikas ja hüdraulikas

kasutatavaid tüüpskeeme;

*valib ja paigaldab vastavalt etteantud

tööülesandele pneumo-, hüdrotäitureid,

arvestades nende kasutusala ja

tööpõhimõtet, järgides tööohutuse ja

elektriohutuse nõudeid;

*mõõdab pneumaatilisi ja hüdraulilisi suurusi

ja rakendab pneumaatika ja hüdraulika

seadusi etteantud ülesannete lahendamisel.

Pneumaatika:

1.1 Pneumaatilised süsteemid tootmisautomaatikas, pneumaatilised

juhtimiksomponendid ja häälestamine automaatseadmetes tööstusautomaatikas.

1.2. Elektropneumaatika juhsimistkeemi liigitus ja koostamise eeskirjad.

Elektriahela komponendid ja skeemi lugemine.

Hüdraulika:

2.1 Hüdraulika liigid ja skeemid.

2.2 Hüdraulika juhtimiksomponendid.

Loeng, praktilised tööd,

iseseisev töö, praktika.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Ülesanne 1: koostab vastavalt lähteülesande põhjal kahepoolse toimega silindri juhtimise, kasutades elektropneumaatilist juhsimisprotsetsi.

Skitseerida nii pneumaatiline- kui ka elektriskeem, arvutab silindri tõuketõuke jõu, määrab vajaliku töökäigu ja kiiruse. Mõõdab ja kontrollib

tööülesandest lähtuvalt mitteelektrilisi suurusi.

Ülesanne 2: koostab vastavalt lähteülesande põhjal kahepoolse toimega silindri juhtimise, kasutades elektrohüdraulilisi juhsimisprotsetsi.

Skitseerida nii hüdrauliline- kui ka elektriskeem, arvutab silindri tõuketõuke jõu, määrab vajaliku töökäigu ja kiiruse. Mõõdab ja kontrollib

tööülesandest lähtuvalt mitteelektrilisi suurusi.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Lävend

Sooritab praktilisi ülesandeid iseseisvalt või töörühmas aktiivselt osaledes, selgitab praktiliste tööde tulemusi juhendajale.Teostab töid etteantud ajal.

Iseseisvad tööd

Õpilane hindab ja analüüsib etteantud juhendi alusel enda toimetulekut erinevate tööülesannetega praktiliste tööde käitamisel ning koostab kirjaliku kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle vastavalt kirjalike

tööde juhendile.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

kasutab nõuetekohaselt asjakohaseid

mõõteseadmeid tootmisautomaatika

seadmete tööparameetrite mõõtmisel;

*paigaldab vastavalt etteantud tööülesandele

ja projektdokumentatsioonile iseseisvalt

nõuetekohaselt tootmisautomaatikas

kasutatavaid andureid, arvestades erinevate

tööstuslike mehaanikaseadmete ehitust;

*fikseerib automatiseeritud tootmisliinides

kasutatavate mõõteseadmete seisundi

Automaatikamõõtmised:

1.1 Elektriliste ja mitteelektriliste suuruste mõõtmine (temperatuuri, kiiruse, rõhu,

nivoo jne mõõtmine).

Loeng, praktilised tööd,

iseseisev töö, praktika.

Mitteeristav
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vastavalt etteantud nõuetele, kasutades

infotehnoloogia vahendeid;

*selgitab tootmisautomaatikas kasutatavate

seadmete töötamisel toimivaid

automatiseerimise seadusi.

Hindamisülesanne:
Sooritab järgnevad praktilised tööd juhendamisel või töötades töörühmas:

* mõõdab protsessi parameetreid: rõhk, temperatuur, kiirus, kaal, pikkus, laius, läbimõõt) ja fikseerib tulemusi aruannes;

*valib sobivad töövahendid ja seadmed (sh mõõteseadmed), veendub nende korrasolekus ja kasutab neid otstarbekalt;

* paigaldab nõuetekohaselt pneumosüsteemi, (sh pneumotorud, andurid, lõpplülitid ja regulaatorid) vastavalt tööülesandega etteantud projektile.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Lävend

Sooritab praktilisi ülesandeid iseseisvalt või töörühmas aktiivselt osaledes, selgitab praktiliste tööde tulemusi juhendajale.Teostab töid etteantud ajal.

Iseseisvad tööd

Õpilane hindab ja analüüsib etteantud juhendi alusel enda toimetulekut erinevate tööülesannetega praktiliste tööde käitamisel ning koostab kirjaliku kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle vastavalt kirjalike

tööde juhendile.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

paigaldab ja hooldab

tootmisautomaatikaseadmeid

iseseisvalt etteantud juhendite,

projektdokumentatsiooni või tootja

paigaldusjuhendite järgi, arvestades

energiatõhususe, säästlikkuse ja

keskkonnahoiu põhimõtteid;

* fikseerib automatiseeritud tootmisliinides

kasutatavate seadmete seisundi vastavalt

etteantud nõuetele, kasutades

infotehnloogiavahendeid;

* tuvastab vea automatiseeritud tootmisliini

seadme töös ja hindab selle likvideerimise

võimalusi,lähtudes etteantud juhendist.

Tootmistöö:

1 Automatiseeritud tootmisliinid, nende komponentid ja seadmed.

Iseseisev töö, praktika Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktika on arvestatud, kui õpilane

1. Esitab kõik nõutud dokumendid vastavalt käesolevale koolijuhendile: praktika leping, praktika päevik, ettevõttepoolse juhendaja hinnang,

praktikandi eneseanalüüs ja hinnang, praktika aruanne.

Hindamismeetod:
Suuline esitus

Lävend

Õpilane kaitseb suuliselt praktikaaruannet.

Iseseisvad tööd

Praktika portfoolio kokkupanemine: õpilane koostab praktika aruande lähtudes töökeskkonnas omandatud oskustest, esitab kõik nõutud dokumendid vastavalt käesolevale koolijuhendile.

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

täidab vastavalt käidukavale *paigaldab tootmisautomaatika Tootmistöö: praktika, iseseisev töö Mitteeristav
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automatiseeritud tootmisseadmete

paigaldamise, hooldamise ja

käitamisega seotud tööülesandeid;

automaatikakaablid, vormistab

nõuetekohaselt vajalikud

automaatikakaablite ühendused, kasutades

asjakohaseid töövõttusid- ja -meetodeid;

* täidab tootmisautomaatika seadmete ja

-süsteemide töös hoidmise, hoolduse ja

remondiga seotud tööülesandeid;

*käitleb töö käigus tekkinud jäätmeid

vastavalt konkreetsel objektil kehtestatud

korrale;

1. Tootmisautomaatika automaatikakaablid

2. Tootmisprotsessiga seotud tootmisseadmete paigaldamine.

Hindamisülesanne:
Praktika on arvestatud, kui õpilane

1. Esitab kõik nõutud dokumendid vastavalt käesolevale koolijuhendile: praktika leping, praktika päevik, ettevõttepoolse juhendaja hinnang,

praktikandi eneseanalüüs ja hinnang, praktika aruanne.

Hindamismeetod:
Suuline esitus

Lävend

Õpilane kaitseb suuliselt praktikaaruannet.

Iseseisvad tööd

Praktika portfoolio kokkupanemine: õpilane koostab praktika aruande lähtudes töökeskkonnas omandatud oskustest, esitab kõik nõutud dokumendid vastavalt käesolevale koolijuhendile.

 

Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

järgib tootmisautomaatika seadmete ja

süsteemide paigaldamisel, hooldamisel

ja avariiremondil töötervishoiu-,

tööohutus- ja elektriohutusnõudeid.

* kasutab nõuetekohaselt

isikukaitsevahendeid;

* asendab juhendamisel automatiseeritud

tootmisliini defektse automaatikaseadme,

järgides etteantud juhendit ja

tööohutusnõudeid.

Tootmistöö:

1.Ohutustehnika instruktaaž.

1.Ettevõtte töörežiim. Töökorraldus ja sisekord.

praktika, iseseisev töö Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Praktika on arvestatud, kui õpilane

1. Esitab kõik nõutud dokumendid vastavalt käesolevale koolijuhendile: praktika leping, praktika päevik, ettevõttepoolse juhendaja hinnang,

praktikandi eneseanalüüs ja hinnang, praktika aruanne.

Hindamismeetod:
Suuline esitus

Lävend

Vormistab praktikaaruande etteantud vormis korrektses õppekeeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid ja erialast terminoloogiat.

Iseseisvad tööd

Koostab iga tööpäeva lõpus kirjaliku aruande, kus fikseerib lühidalt, mida tegi (tööülesanded) ja mida sellest õppis,

 

Praktika 1. Praktika käigus õpilane teostab tootmisautomaatika alaseid töid ettevõttes vastavalt etteantud ülesandele ja mooduli õpiväljunditele.
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2. Õpilane koostab praktikaaruande vastavalt etteantud juhendile (annab hinnangu praktika eesmärkide saavutamisele, koostab SWOT-analüüsi õpitule), esitleb

praktikal saadud kogemusi ja eesmärkide saavutamist, teeb ettepanekuid töökorralduse edasiseks parendamiseks praktikaettevõttes, planeerib enda edasist

tööalast arengut. Aruanne vastab dokumendi arvutiga vormistamise nõuetele.

3. Praktika toimub ettevõtte pädeva juhendaja juhendamisel. Praktikajuhendaja hindab praktika vastavalt tagasisidelehele. Kõikide õpiväljundite saavutamise kohta

on antud asjakohased hinnangud.

4. Õpilane kaitseb aruande ja vastab esitatud küsimustele

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne on „A“ (arvestatud) kui õpilane on omandanud kõik õpiväljunditele vastavad hindamiskriteeriumid lävendi tasemel.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid Elektriohutusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011033

Elektriohutusseadus [http://wlex.lc.ee/log/ELEKTRIOHUTUSSEADUS]. 09/12/2009

Lahtmets,R. Kaitseaparaadid. Tallinn: TTÜ 2006

Lehtla, T. Andurid. Tallinn: TTÜ 1996

Programmeeritavate kontrollerite tarkvara ja käsustik http://www.ene.ttu.ee/leonardo/loogika/LOOGS9.pdf

Automaatikasüsteemid http://www.ene.ttu.ee/elektriajamid/oppeinfo/materjal/AAR0130/HA_2010_-_1a_yk_p.pdf
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Tootmisautomaatik“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Kutsekeskharidusega isikud, kellel on elektriku, automaatiku, mehhatrooniku kutsehariduse tasemele vastavad kompetentsid

Õppevorm

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

2 Tootmisautomaatika protsesside juhtimine 25

Nõuded mooduli alustamiseks Tootmisautomaatika seadmete ja süsteemide paigaldamine ja käitamine

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane juhib ja kontrollib kasutajaliidesega seotud tootmisautomaatika seadmeid, arvestades tootmisprotsessi eripära

Teoreetiline töö Praktiline töö Praktika Iseseisev töö

88 t 144 t 208 t 210 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

reguleerib, juhib ja kontrollib vastavalt

etteantud tööülesandele tootmises

kasutatavaid automaatikasüsteeme;

* tuvastab ja parandab vead ning kõrvaldab

vastavalt etteantud tööülesandele

talitushäired automaatikasüsteemide

komponentidel ja seadmetel;

* häälestab vastavalt seadmete

kasutusjuhendile juhendamisel

automatiseeritud tootmisliini

sagedusmuunduri, lähtudes elektriajamist.

1. Andurite ja nende elementide liigitus. Andurite signaalid. Tajurite tööpõhimõte.

2. Näitavad ja registreerivad seadmed, automaatpotentsimeetrid ja -sillad.

Operaatori paneelid, terminalid, mnemoskeemid.

Loeng, praktilised tööd,

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1. Koostab rühmatööna automaatika vahendite kasutusalade esitluse.

2. Sooritab juhendamisel või töötades töörühmas praktilise töö :koostab etteantud skeemi järgi automaatikakilbi, paigaldades lülitus-, kaitse-,

juhtimisseadmed (sh programmeeritavad kontrollerid), trafod ja toiteplokid, riviklemmid, signaliseerimis- ja visualiseerimisseadmed, kasutades

ergonoomilisi töövõtteid.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Ettekanne/esitlus

Lävend

Koostab rühmatööna automaatika vahendite kasutusalade esitluse, osaleb esitlusel.Sooritab aktiivselt osaledes praktilisi ülesandeid iseseisvalt või töörühmas, selgitab praktiliste tööde tulemusi juhendajale.Teostab töid

etteantud ajal.

Iseseisvad tööd

Õpilane koostab teema ülevaate, valmistab ette esitluseks.Õpilane hindab ja analüüsib etteantud juhendi alusel enda toimetulekut erinevate tööülesannetega praktiliste tööde käitamisel ning koostab kirjaliku kokkuvõtte
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analüüsi tulemustest ja vormistab selle vastavalt kirjalike tööde juhendile.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

loeb ja tõlgendab tootmisautomaatika

funktsionaal- ja juhtimisskeeme;

* selgitab tootmisautomaatika

juhtimisskeemidelt välja etteantud

tööülesande täitmiseks vajalikud

lähteandmed;

* kasutab automaatikaseadmete ja

-süsteemide käidul info-ja

kommunikatsioonitehnoloogia

võimalusi (infootsinguks, tööks

dokumentidega).

Automaatjuhtimissüsteemid:

1. Automaatikasüsteemide liigitus. Automaatjuhtimis- (AJS) ja

automaatreguleerimissüsteemid (ARS).

2. Automaatika süsteemide näited, tööpõhimõte, reguleerimisprintsiibid.

3. Automaatjuhtimissüsteemide ehitus, automaatjuhtimises kasutatavad

elemendid ja seadmed.

loeng, iseseisev töö,

praktika

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1. Sooritab kirjalik töö "Automaatjuhtimissüsteemide ehitus": iseloomustab automaatjuhtimis- (AJS) ja automaatreguleerimissüsteemi (ARS)

erinevusi, lähtudes nende ülesehitusest ja kasutades erialast terminoloogiat.

2. Praktika sooritamine

Hindamismeetod:
Test

Suuline esitus

Lävend

Õpilane sooritab teooriatesti. Õpilane kaitseb suuliselt praktikaaruannet.

Iseseisvad tööd

Õpilane koostab teema ülevaate, valmistub kirjalikuks testiks.

Praktika portfoolio koostamine: õpilane koostab praktika aruande lähtudes töökeskkonnas omandatud oskustest, esitab kõik nõutud dokumendid vastavalt käesolevale kooli juhendile.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

seadistab vastavalt tootmisprotsessi

eripärale tootmisautomaatika liini

programmeeritavad loogikakontrollerid

(programmable logic controllers, PLC),

kasutades graafilisi

programmeerimiskeeli Function Block

Diagram (FBD) ja Ladder Diagram (LD)

vastavalt standardile IEC 61131-3;

* iseloomustab automatiseeritud

tootmisliinidel kasutatavate kontrollerite

töövälja võrke, tuues välja nende eelised ja

puudused, lähtudes võrgu kiirusest, mahust

ja seadmete hierarhias paiknemisest;

* seadistab vastavalt etteantud programmile

PLC kontrolleri ja käivitab seadme, järgides

elektriohutus- ja tööohutusjuhendeid.

Programmeeritavad kontrollerid:

1. Kontrolleri elektriskeem. Andurid ja täiturid.

2. Kontrollerite paigaldamise eeskirjad.Andmete edastus.

3. Juhtimisprojektid ja nende dokumenteerimine. Juhtimisprogramm.Tarkvara

koostamine

Loeng, praktilised tööd,

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Ülesanne 1: õpilane kirjutab FBD-programmeerimiskeeles tootmisautomaatika PLC kontrolleri tööprogrammi, arvestades tootmisliini eripära

Ülesanne 2:õpilane kirjutab tööülesandest lähtuvalt tootmisautomaatika tööprogrammi PLC kontrollerile, lähtudes tootmisliini eripärast, kasutades

LD-programmeerimiskeelt. Tootmisliini simuleerimiseks kasutab spetsiaalset PLC simuleerimistarkvara.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Lävend

Sooritab aktiivselt osaledes praktilisi ülesandeid iseseisvalt või töörühmas, selgitab praktiliste tööde tulemusi juhendajale.Teostab töid etteantud ajal.
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Iseseisvad tööd

Õpilane hindab ja analüüsib etteantud juhendi alusel enda toimetulekut erinevate tööülesannetega praktiliste tööde käitamisel ning koostab kirjaliku kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle vastavalt kirjalike

tööde juhendile.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

programmeerib tootmisautomaatikas

kasutatavaid PLC kontrollereid;

* koostab automaatikasüsteemi

juhtimisprogrammi protsessis kasutatavatele

programmeeritavatele kontrolleritele,

kasutades programmeerimiskeeli LD ja FBD.

Programmeeritavate kontrollerite kasutamine protsesside juhtimisel/ haldamisel:

1. IT ja programmeerimise alused

2. Juhtimisprogrammi struktuur ja programmeerimiskeeled

3. Programmi koostamine ja käivitamine.

Praktilised tööd, praktika Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õpilane koostab proovitöö teostamiseks vajaliku suletusstruktuuriga tööstusliku automaatjuhtimise süsteemi, kasutab vastavalt ülesandele

loodud arvutiprogramme tootmise simuleerimiseks (nt. arvutiprogramm FluidSim, FluidLab,MultiSim) ja vormistab selle IT vahendeid kasutades.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Suuline esitus

Lävend

Proovitöö sooritamise eelduseks on kõigi praktiliste – ja iseseisvate tööde ning praktika sooritamine ja kaitsmine.

Iseseisvad tööd

Õpilane planeerib oma tööprotsessi ja programmeerib ning seadistab tööstustsehhi

vedelainete segusõlme, mis peab vastama kvaliteedinõuetele etteantud tootmisautomaatikas, järgides töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid seadmete paigaldamisel.

Praktika portfoolio koostamine: õpilane koostab praktika aruande lähtudes töökeskkonnas omandatud oskustest, esitab kõik nõutud dokumendid vastavalt käesolevale koolijuhendile.

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

rakendab tööstusautomaatika

tootmisliini tüüpmudeleid tarkvaralistes

arenduskeskkondades;

* hindab parameetrite alusel

automatiseeritud tootmisliini seadmete tööd

ja vastavust

eesmärgipärasele kasutamisele;

* eristab süsteemi- ja rakendustarkvarasid ja

kirjeldab vastavalt nõuetele nende

kasutusvaldkondi;

* fikseerib automatiseeritud tootmisliinides

kasutatavate seadmete seisundi vastavalt

etteantud nõuetele, kasutades

infotehnloogiavahendeid.

1. Automatiseeritud süsteemid protsesside juhtimiseks ja jälgimiseks.

2. Tööstuslikud infovõrgud

Loeng, praktika,

iseseisev töö.

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1. Õpilane rakendab õppetöö käigus omandatut teadmised reaalses töökeskkonnas juhendaja juhendamisel eritüüpi tootmisprotsesside

automatiseerimise väljaehitamisel.

2. Õpilane koostab etteantud vormis ülevaate praktikal kogetu kohta ja analüüsib oma toimetulekut erinevate tööülesannetega.

Hindamismeetod:
Ettekanne/esitlus

Lävend
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Õpilane kaitseb suuliselt praktikaaruannet.

Iseseisvad tööd

Praktika portfoolio koostamine: õpilane koostab praktika aruande lähtudes töökeskkonnas omandatud oskustest, esitab kõik nõutud dokumendid vastavalt käesolevale koolijuhendile.

 

Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

hindab automaatikaseadme või

-süsteemi vastavust etteantud

projektdokumentatsioonile ja

dokumenteerib tehtud paigaldustööd

vastavalt etteantud nõuetele.

* jälgib hooldusgraafiku alusel regulaarselt

etteantud tootmisautomaatika süsteemi

kuuluvate seadmete tööd;

* kontrollib visuaalselt hooldusjuhendist

lähtuvalt automaatikaseadmete

nõuetekohast toimimist, veendub rikete

puudumises;

* dokumenteerib automaatikaseadme ja

-süsteemi paigaldamise protsessi vastavalt

etteantud nõuetele, kasutades

infotehnoloogiavahendeid ja erialast

terminoloogiat.

1. Tehniline dokumentatsioon.

2. Kvaliteedisüsteemid. Kvaliteedistandardite areng.

Loeng, praktika,

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õpilane analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega, enda tugevusi ja nõrkusi ning hindab juhendaja abiga arendamist vajavaid

aspekte; koostab iga tööpäeva lõpus kirjaliku aruande, kus fikseerib lühidalt, mida tegi (tööülesanded) ja mida sellest õppis, vormistab aruande

etteantud vormis korrektses õppekeeles, kasutades infotehnoloogiavahendeid ja erialast terminoloogiat.

Hindamismeetod:
Suuline esitus

Lävend

Õpilane kaitseb suuliselt praktikaaruannet.

Iseseisvad tööd

Praktika portfoolio koostamine: õpilane koostab praktika aruande lähtudes töökeskkonnas omandatud oskustest, esitab kõik nõutud dokumendid vastavalt käesolevale koolijuhendile.

 

Praktika 1. Praktika käigus õpilane teostab tootmisautomaatika alaseid töid ettevõttes vastavalt etteantud ülesandele ja mooduli õpiväljunditele.

2. Õpilane koostab praktikaaruande vastavalt etteantud juhendile (annab hinnangu praktika eesmärkide saavutamisele, koostab SWOT-analüüsi õpitule), esitleb

praktikal saadud kogemusi ja eesmärkide saavutamist, teeb ettepanekuid töökorralduse edasiseks parendamiseks praktikaettevõttes, planeerib enda edasist

tööalast arengut. Aruanne vastab dokumendi arvutiga vormistamise nõuetele.

3. Praktika toimub ettevõtte pädeva juhendaja juhendamisel. Praktikajuhendaja hindab praktika vastavalt tagasisidelehele. Kõikide õpiväljundite saavutamise kohta

on antud asjakohased hinnangud.

4. Õpilane kaitseb aruande ja vastab esitatud küsimustele.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne on „A“ (arvestatud) kui õpilane on omandanud kõik õpiväljunditele vastavad hindamiskriteeriumid lävendi tasemel.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine
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Õppematerjalid Elektriohutusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011033

Elektriohutusseadus [http://wlex.lc.ee/log/ELEKTRIOHUTUSSEADUS]. 09/12/2009

Lahtmets,R. Kaitseaparaadid. Tallinn: TTÜ 2006

Lehtla, T. Andurid. Tallinn: TTÜ 1996

Programmeeritavate kontrollerite tarkvara ja käsustik http://www.ene.ttu.ee/leonardo/loogika/LOOGS9.pdf

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ettevõttepraktika korraldamise ja läbiviimise kord

http://www.ivkhk.ee/fileadmin/files/yldinfo/Pohidokumendid/Praktika_korraldamise_kord.pdf
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Tootmisautomaatik“

MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe, statsionaarne - töökohapõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

3 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 Kersti Küttim, Lea Urbalu, Irene Janter

Nõuded mooduli alustamiseks Puuduvad

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt elukestva õppe

põhimõtetest.

Teoreetiline töö Iseseisev töö

132 t 24 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab oma vastutust teadlike otsuste

langetamisel elukestvas

karjääriplaneerimise protsessis

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 22

iseseisev töö: 4

kokku: 26

• 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

• koostab juhendamisel oma lühi- ja

pikaajalise karjääri plaani

KARJÄÄRIPLANEERIMINE

Tööturu nõuded ja ootused, õppimisvõimalused (muutuv turg: valdkonna olukord,

arengusuunad, prognoosid, tööandjate vajadused; muutuv tööjõuturg: tööjõuturu

nõudlus ja pakkumine, konkurents, kutseriskid, töömotivatsioonid, töötus,

tööturuteenused, elukestev õpe)

Isiksuse omadused (eneseanalüüs, isiksuslike omaduste hindamine; isiksuse

teooriad; temperament; võimed, võimete arvestamine kutsevalikul; sotsiaalsed

rollid ja toimetulek nendega)

Karjääriplaani koostamine (karjääriplaneerimise ajaloost; erinevad

karjääriplaneerimise teooriad; karjäärivalikute põhjendamine)

Töö otsimise tehnikad ja vahendid (töökohtade otsimisel erinevate võimaluste

kasutamine; otsingustress ja kuidas sellest vabaneda; tööalase info analüüsimine;

töölevõtuintervjuu; kehakeel; enesereklaam; tööle kandideerimisdokumendid).

Tööl püsimiseks vajalikud oskused (suhtlusoskus; meeskonnatöö;

enesekehtestamine; toimetulek stressiga; läbipõlemine; oskus planeerida oma

tööd; konfliktide lahendamine; arenguvestlused).

loeng,arutelu,praktiline

töö,rühmatöö, esitlus,

iseseisev töö

Mitteeristav
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Hindamisülesanne:
Analüüsib juhendamisel oma isiksust ja kirjeldab oma tugevaid ning nõrku külgi

seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega.

Koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, sh võõrkeelse, motivatsioonikirja, sooviavalduse), lähtudes asjaajamise

dokumentide vormistamise nõuetest ja heast tavast. valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul

Koostab juhendamisel oma lühi- ja pikaajalise karjääri plaani. Koostab portfoolio.

Hindamismeetod:
Õpimapp/portfoolio

Ettekanne/esitlus

Lävend

Õpilane on esitanud iseseisva tööna koostatud infovoldiku ja portfoolio nõutud töödega. Kõik tööd vastavad vähemalt lävendile.

Iseseisvad tööd

Õpilane koostab lähtuvalt oma erialast infovoldiku, mis sisaldab informatsiooni vabade töökohtade olemasolust tööturul ja oma edasiste õppimisvõimaluste kohta.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab majanduse olemust ja

majanduskeskkonna toimimist

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 22

iseseisev töö: 4

kokku: 26

• 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

• 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“

MAJANDUS

Majanduse olemuse mõistmine (piiratud ressursid ja piiramatud vajadused,

majanduse valik ja alternatiivkulu; majanduse mõtlemine; majandussüsteem:

eraomand, hinnasüsteem, konkurents; riigi roll majanduses).

Nõudlus, pakkumine ja turuhind (nõudlus, pakkumine, turu tasakaal, turuhind,

konkurents)

Riigieelarve ja maksud (riigieelarve tulud ja kulud, eestis kehtivad maksud,

tuludeklaratsioon).

Finantsasutused Eestis (raha, selle funktsioonid, pangad ja teised

finantsasutused, pankade teenused, võimalused, kohustused).

loeng,arutelu,rühmatöö,

esitlus, iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Kontrolltöös kirjeldab oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest ja ökonoomsest kasutamisest, selgitab nõudluse ja

pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust ning loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Kontrolltöö

Lävend

Iseseisev töö ja praktilised tööd on tehtud vähemalt lävendi tasemel. Kontrolltöö on saanud positiivse hinnangu.

Iseseisvad tööd

Koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ühe kuu eelarve.

Praktilised tööd
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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“

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõtestab oma rolli

ettevõtluskeskkonnas

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 22

iseseisev töö: 4

kokku: 26

• kirjeldab meeskonnatööna

ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitava

eriala 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 eriala valdkonna näitel ning koostab

juhendi alusel meeskonnatööna

elektrooniliselt lihtsustatud äriplaani

ETTEVÕTLUS

Ettevõtluse põhimõtted (füüsilisest isikust ettevõtja, äriühing, mittetulundusühing,

ettevõtte loomine, ettevõtte juhtimine).

Väikeettevõtte äriplaan (äriplaani olemus ja tähtsus, äriplaani struktuur, lühike

äriplaani koostamine).

loeng,arutelu,rühmatöö,

esitlus, iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitava eriala valdkonnas, võrdleb oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötaja

ja ettevõtjana, lähtudes ettevõtluskeskkonnast, kirjeldab vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Lävend

Iseseisev töö ja praktilised tööd on tehtud vähemalt lävendi tasemel. Rühmatöö tulemused on saanud positiivse hinnangu.

Iseseisvad tööd

Õpilane koostab lähtuvalt oma erialast esmase äriplaani või äriidee kava ja selgitab oma valikuid kaasõpilastele.

Praktilised tööd

Selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda.

 

Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

mõistab oma õigusi ja kohustusi

töökeskkonnas toimimisel

Jaotus tundides:

• loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja

töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu

töökeskkonna tagamisel

TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS

Töötervishoiu ja tööohutuse üldküsimused (õiguslikud alused ja üldosa;

loeng,arutelu,rühmatöö,

esitlus, iseseisev töö

Mitteeristav
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teoreetiline töö: 44

iseseisev töö: 8

kokku: 52

• 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

• 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

• 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

töökeskkonna ohutegurid ja ohutusjuhendid, tervisekontroll, organisatsioon EV-s,

tööandja ja töötaja põhilised õigused ja kohustused ohutu töökeskkonna

tagamisel, tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimise ja arvelevõtmise kord)

Töökeskkonna ohutegurite mõju inimesele, normid, vältimine, vähendamine

(ohumärguannete kasutamine töökohas; ohtlike kemikaalid, mikrokliima,

valgustus, müra, vibratsioon, elektromagnetväljad).

Tulekahjude ennetamise võimalused, tegevused tulekahju puhkemisel

töökeskkonnas (põlemine, ainete tule-ja plahvatusohtlikud omadused,

tuleohutuse alused, tulekustutusained, -vahendid, -süsteemid,

tuletõrjesignalisatsioon).

Esmaabi (tegutsemine õnnetuspaigal, seisundi diagnoosimine, põhilised

esmaabivõtted, esmaabi vahendid töökohal).

Lepingulised suhted (lepingu mõiste; ametijuhend; töölepingu pooled, nende

õigused ja kohustused; määratud ja määramata ajaks töölepingu sõlmimine,

katseaeg, töölepingu peatumine ja muutmine, töölepingu lõpetamine,

kollektiivleping, töövaidluste lahendamine, töötajate usaldusisik

TÖÖTAMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

Töö- ja puhkeaeg (töönorm, tööpäev, töönädal, töövahetus, ületunnitöö;

töötamine puhkepäevadel, rahvus- ja riigipühadel, puhkuse liigid ja nende

andmise kord, puhkuse tasustamine)

Hindamisülesanne:
Tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid

ning meetmeid nende vähendamiseks, tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb õigusaktides sätestatud töötaja õigusi ja kohustusi seoses

tööõnnetusega

Kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas

Nimetab kirjalikus töös töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi erinevusi ja kirjeldab töölepinguseadusest, soolise

võrdõiguslikkuse seadusest ning võrdse

kohtlemise seadusest tulenevaid töötaja ja tööandja õigusi, kohustusi ja vastutust.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Praktiline töö

Kontrolltöö

Lävend

Iseseisev töö ja praktilised tööd on tehtud vähemalt lävendi tasemel. Rühmatöö ja kontrolltöö tulemused on saanud positiivse hinnangu.

Iseseisvad tööd

Loetleb ja selgitab kirjalikus töös tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel ning leiab juhtumi näitel iseseisvalt eri allikatest, sh elektrooniliselt, töötervishoiu ja tööohutuse alast

informatsiooni
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Leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta

Praktilised tööd

Koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektroonilise algatus- ja vastuskirja ning e- kirja, sh allkirjastab selle digitaalselt.

 

Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

käitub vastastikust suhtlemist toetaval

viisil

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 22

iseseisev töö: 4

kokku: 26

• kirjeldab iseseisvalt dokumentide

säilitamise vajadust organisatsioonis ja

seostab seda isiklike dokumentide

säilitamisega

• kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja

mitteverbaalset suhtlemist nii ema- kui

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

Suhtlemise alused (suhtlemine: põhimõtted, väärtused, motiveerimine ja

eesmärk; suhtlemisvahendid, etapid, tõkked ja tasandid; kontaktivõtmise,

kuulamise ja selge eneseväljendamise oskused; kultuurilised erinevused

suhtlemisel; enesekehtestamine, alistuv ja agressiivne käitumine; konstruktiivne

tagasiside; konfliktid ja nende lahendamine; suhtlemine grupis ja gruppide vahel;

avalik esinemine; läbirääkimised; koosolekud)

Klienditeenindus (olemus, kliendi ja teenusepakkuja suhe, teenindusprotsess,

kliendikeskse organisatsiooni olemus)

loeng,arutelu,rühmatöö,

esitlus, iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega, kasutab

situatsiooniga sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist nii ema- kui võõrkeeles.

Kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel.

Hindamismeetod:
Rühmatöö

Arutlus

Suuline esitus

Ettekanne/esitlus

Lävend

Iseseisev töö ja praktiline töö on tehtud vähemalt lävendi tasemel. Rühmatöö ja arutluse tulemused on saanud positiivse hinnangu.

Iseseisvad tööd

Kirjalikus töös selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi. ja kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel.

Praktilised tööd

Suhtlemise alused (suhtlemine: põhimõtted, väärtused, motiveerimine ja eesmärk; suhtlemisvahendid, etapid, tõkked ja tasandid; kontaktivõtmise, kuulamise ja selge eneseväljendamise oskused; kultuurilised erinevused

suhtlemisel; enesekehtestamine, alistuv ja agressiivne käitumine; konstruktiivne tagasiside; konfliktid ja nende lahendamine; suhtlemine grupis ja gruppide vahel; avalik esinemine; läbirääkimised; koosolekud)

Klienditeenindus (olemus, kliendi ja teenusepakkuja suhe, teenindusprotsess, kliendikeskse organisatsiooni olemus)

 

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hinne kujuneb mitteeristavalt kõigi õppevällundite saavutamisel. Kõigi õppeväljundite saavutamine lävendi tasemel väljendatakse sõnaga "arvestatud" (A),

õppeväljundite saavutamine madalamal sõnaga "mittearvestatud" (MA).

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

21/25
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Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
4. taseme kutseõppe õppekava „Tootmisautomaatik“

VALIKÕPINGUTE MOODULI RAKENDUSKAVA

Sihtrühm Kutsekeskharidusega isikud, kellel on elektriku, automaatiku, mehhatrooniku kutsehariduse tasemele vastavad kompetentsid

Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad

4 Automaatikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine

ja käitamine keemiliselt agressiivsetes

keskkondades ja mäenduses

9

Nõuded mooduli alustamiseks Tootmisautomaatika seadmete ja süsteemide paigaldamine ja käitamine

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane paigaldab, ühendab ja hooldab seadmeid ja kaablisüsteeme, arvestades keemiliselt agressiivse keskkonna ja mäenduse

eripäraga

Teoreetiline töö Praktiline töö Iseseisev töö

40 t 80 t 114 t

 

Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

omab ülevaadet erinevatest

kasutatavatest

automaatikalahendustest keemiliselt

agressiivsetes keskkondades ja

mäenduses;

* seostab automaatikaseadmeid ja süsteeme

(täiturid, andurid, juhtseadmed ja võrgud)

keemia- ja mäenduse tehnoloogiliste

protsessidega;

* paigaldab vastavalt etteantud

tööülesandele ja projektdokumentatsioonile

iseseisvalt nõuetekohaselt

tootmisautomaatikas kasutatavaid andureid,

arvestades erinevate seadmete ehitust

keemiliselt agressiivsetes keskkondades ja

mäenduses.

1. Automaatika vahendite liigid keemiliselt agressiivsetes keskkondades.

2. Automaatika seadmete omadused mäenduses.

Loeng, õppekäik,

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1. Koostab raporti õppekäigu kohta "Automaatika vahendite eripära mäenduses ja keemiliselt agressiivsetes keskkondades " teemal.

Hindamismeetod:
Ettekanne/esitlus

Lävend

Koostab rühmatööna automaatika vahenditemäenduses ja keemiliselt agressiivsetes keskkondades esitluse, osaleb esitlusel.

Iseseisvad tööd
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Õpilane koostab teema ülevaate, valmistab ette esitluseks.

 

Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

paigaldab töörühma liikmena

nõuetekohaselt automaatikasüsteemid,

järgides keemiliselt agressiivse ruumi

ja mäenduses etteantud nõudeid;

* seadistab paigaldatud seadmed vastavalt

tootjapoolsele kasutusjuhendile;

* jälgib informatsiooni tehnoloogiliste

protsesside kulgemisest, vajadusel

korrigeerib protsessi parameetrite

seadesuurusi automaatikavahendites;

1.Temperatuuri, rõhu, nivoo mõõtmine.

2.Gaasianalüsaatorid. Termogaasianalüsaatorid. Optilis-akustilised gaasi

analüsaatorid. Kromatograafid. Massispektromeetrid.

3. Kontsentratsiooni, tiheduse, viskoossuse, niiskuse mõõtmine.

4. Lähedusandurid

Loeng, praktilised tööd,

iseseisev töö

Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õpilane mõõdab protsessi parameetreid: rõhk, temperatuur, kiirus, kaal, pikkus, laius, läbimõõt) ja fikseerib tulemusi aruannes;

valib sobivad töövahendid ja seadmed (sh mõõteseadmed), veendub nende korrasolekus ja kasutab neid otstarbekalt.

Hindamismeetod:
Praktiline töö

Lävend

Sooritab aktiivselt osaledes praktilisi ülesandeid iseseisvalt või töörühmas, selgitab praktiliste tööde tulemusi juhendajale. Teostab töid etteantud ajal.

Iseseisvad tööd

Õpilane hindab ja analüüsib etteantud juhendi alusel enda toimetulekut erinevate tööülesannetega praktiliste tööde käitamisel ning koostab kirjaliku kokkuvõtte analüüsi tulemustest ja vormistab selle vastavalt kirjalike

tööde juhendile.

 

Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

hooldab plahvatusohtlikku keskkonda

paigaldatud automaatikaseadmeid,

järgides tööohutus- ja

elektriohutusnõudeid;

* hindab parameetrite alusel

automatiseeritud tootmisliini seadmete tööd

ja vastavust;

* järgib töötamisel töötervishoiu ja

tööohutuse nõudeid vältimaks tööõnnetusi,

arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga

enda ümber.

Tootmisprotsessiga seotud tootmisseadmete reguleerimine ja paigaldamine. Praktika, iseseisev töö Mitteeristav

Hindamisülesanne:
1. Õpilane rakendab õppetöö käigus omandatut teadmised reaalses töökeskkonnas juhendaja juhendamisel eritüüpi tootmisprotsesside

automatiseerimise väljaehitamisel.

2. Õpilane koostab etteantud vormil ülevaate praktikal kogetu kohta ja analüüsib oma toimetulekut erinevate tööülesannetega.

Hindamismeetod:
Suuline esitus

Lävend

Õpilane kaitseb suuliselt praktikaaruannet.

Iseseisvad tööd

Praktika portfoolio koostamine: õpilane koostab praktika aruande lähtudes töökeskkonnas omandatud oskustest, esitab kõik nõutud dokumendid vastavalt käesolevale koolijuhendile.
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Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine

analüüsib juhendajaga oma oskusi

seadmete paigaldamisel ja hooldamisel

keemiliselt agressiivsetes

keskkondades ja mäenduses.

* järgib praktikaettevõtte töökorraldust,

arvestades töökorraldus- ja

sisekorraeeskirjades sätestatut;

* osaleb töökohal esmasel tööohutusalasel

juhendamisel ja kinnitab seda ettevõttes

sätestatud korra kohaselt;

*vastutab oma töölõigu piires tööülesannete

õigeaegse ja kvaliteedinõuetekohase

täitmise eest ja on tööülesannete täitmisel

hoolikas ning püsiv.

Tootmiskontroll keemiliselt agressiivsetes keskkondades ja mäenduses. Praktika, iseseisev töö Mitteeristav

Hindamisülesanne:
Õpilane analüüsib enda toimetulekut erinevate tööülesannetega, enda tugevusi ja nõrkusi ning hindab juhendaja abiga arendamist vajavaid

aspekte.

Hindamismeetod:
Suuline esitus

Lävend

Õpilane kaitseb suuliselt praktikaaruannet.

Iseseisvad tööd

Õpilane koostab iga tööpäeva lõpus kirjaliku aruande, kus fikseerib lühidalt, mida tegi (tööülesanded) ja mida sellest õppis, vormistab aruande etteantud vormis korrektses õppekeeles, kasutades

infotehnoloogiavahendeid ja erialast terminoloogiat.

 

Praktika 1. Praktika käigus õpilane teostab tootmisautomaatika alaseid töid ettevõttes vastavalt etteantud ülesandele ja mooduli õpiväljunditele.

2. Õpilane koostab praktikaaruande vastavalt etteantud juhendile (annab hinnangu praktika eesmärkide saavutamisele, koostab SWOT-analüüsi õpitule), esitleb

praktikal saadud kogemusi ja eesmärkide saavutamist, teeb ettepanekuid töökorralduse edasiseks parendamiseks praktikaettevõttes, planeerib enda edasist

tööalast arengut. Aruanne vastab dokumendi arvutiga vormistamise nõuetele.

3. Praktika toimub ettevõtte pädeva juhendaja juhendamisel. Praktikajuhendaja hindab praktika vastavalt tagasisidelehele. Kõikide õpiväljundite saavutamise kohta

on antud asjakohased hinnangud.

4. Õpilane kaitseb aruande ja vastab esitatud küsimustele.

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Kokkuvõttev hinne on „A“ (arvestatud) kui õpilane on omandanud kõik õpiväljunditele vastavad hindamiskriteeriumid lävendi tasemel.

Mooduli hindamine mitteeristav hindamine

Õppematerjalid 1. Mäendusõpik. Võrguteavik, mi.ttu.ee/opik, TTÜ Mäeinstituut

2. E. Reinsalu. Eesti Mäendus, 2011

3. E. Reinsalu. Eesti mäendus II, 2013

4. L.Grigorieva, S.Chekryzhov, I.Leppik, G.Trofimova «Оборудование и складское хозяйство химических производств», SA INNOVE 2012a., ISBN

978-9949-513-10-9 (pdf)

5. Surveseadme ohutuse seadus

6. Tuleohutuse seadus

7. https://www.riigiteataja.ee/akt/KemS
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