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Õppekava maht (EKAP): 60 

Õppekava koostamise 

alus: 
Kutseharidusstandard, vastu võetud 26.08.2013 nr 130 

Õppekava õpiväljundid: 

oskab täita oma kutse- või erialal tavapäraseid, piiratud vastutusega 

tööülesandeid; 

 

suudab täita tööülesandeid juhendamisel; 

 

töötab tulemuslikult töösituatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed; 

 

õpib nõustamisel ja suunamisel; 

 

oskab suhelda harjumuspärastes olukordades ja tavapäraste 

suhtluspartneritega; 

 

kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning 

etteantud infomaterjale. 

 

oskab oma töö tulemusi hinnata nõustamisel; 

 

juhendamisel kohaneb ja tuleb toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades; 

 

teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi; 

 

oskab mõnel määral kasutada internetti; 

 

oskab kasutada mõningaid rakendusi juhendamisel; 

 

oskab väljendada oma ideid ning neid juhendamisel rakendada; 

 

teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid; 

 

osaleb oma karjääriplaani koostamisel 

Õppekava rakendamine: 

Õppevorm statsionaarne õpe - koolipõhine õpe 

Sihtrühm Kutsevaliku sihtrühmaks on erivajadustega põhihariduseta noored, 

kellel puuduvad oskused või valmidus valida eriala, sh ebapiisava eesti keele 

oskusega noored. 

Nõuded õpingute alustamiseks 

nõuded õpingute alustamiseks puuduvad 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Kutsevaliku õppekava loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist, mida 



hinnatakse mitteeristavalt. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 

Tunnistus 

Õppekava struktuur 

Põhiõpinguid 

18 EKAP, valikõpinguid 42 EKAP 

Põhiõpingute moodulid (18 EKAP) 

Õpioskused 3 EKAP 

• kirjeldab ennast juhendamisel kui õppijat ja toob välja 

soovitusi õppimise efektiivsemaks muutmiseks 

• mõistab juhendamisel õppimist soodustavaid ja 

raskendavaid tegureid nii grupis kui individuaalselt 

Õpitee ja töö muutuvas 

keskkonnas 
5 EKAP 

• osaleb oma sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning 

piiranguid arvestava õpitegevuste plaani koostamisel 

• saab aru töömaailma toimimisest ning oma õigustest ja 

kohustustest töötajana 

• saab aru saab aru oma panusest väärtuste loomisel 

kultuurilises, sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses 

• saab aru enesearendamise vajadusest ja oma vastutusest 

tööalase karjääri kujundamisel 

Üldõpingud 10 EKAP 

• mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab 

aru keskkonnast kui terviksüsteemist, oskab märgata ja teeb 

keskkonnasõbralikke valikuid. 

• mõistab sotsiaalainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab 

aru mudelite tähtsusest reaalsete objektide kirjeldamisel; 

omab arusaama esinevatest nähtustest, protsessidest ja 

konfliktidest ühiskonnas ning nende seostest ja vastastikusest 

mõjust; omab adekvaatset enesehinnangut ning teadmisi, 

oskusi ja hoiakuid, mis toetavad tervikliku ja terviseteadliku 

inimese kujunemist. 

• väljendab end korrektselt ja arusaadavalt nii kõnes kui 

kirjas, kasutades suhtlusolukorrale sobivat ja korrektset 

sõnavara 

• kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja - oskusi uutes 

situatsioonides ning eluliste ülesannete lahendamisel, 

hinnates tulemuste tõepärasust 

• omandab ja täiendab sõnavara, mis võimaldab end 

väljendada igapäevases suhtlemises ning lugeda ja mõista 

lihtsamaid inglisekeelseid tekste 

• omandab loovtegevuse ja eneseväljenduse kogemusi, 

tunnetab oma loomingulisi võimeid; osaleb nii individuaal¬ 

kui koostööprojektides ning mõistab lahenduste otsimist ja 

loovat mõtlemist; 

Valikõpingute moodulid (56 EKAP) 

Arvutiõpetus 2 EKAP 

• oskab kasutada juhendamisel teksti- ja tabelitöötluse ja 

esitluse loomise põhimõtteid ning kasutab neid praktiliselt; 

oskab kasutada internetti 

Autoerialade tutvustus 6 EKAP 

• tutvub juhendamisel autoeriala ettevõtetega 

mõistab mootorsõidukitehniku peamisi tööülesandeid; 

mõistab automaalri peamisi tööülesandeid. 

Eesti keel, A1 10 EKAP 

• Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid 

fraase, et oma vajadusi rahuldada. 

•Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, 

tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi 

küsimustele. 



• Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib 

aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. 

Eesti keel, A2 10 EKAP 

• Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis 

seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja 

pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö); 

• tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad 

otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel; 

• oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma 

perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma 

vajadusi. 

Ehituserialade tutvustus 6 EKAP 

• Mõistab maalri, plaatija, krohvija, müürsepa ja 

ehituspuusepa peamisi tööülesandeid 

• Tutvub juhendamisel ehitusettevõtetega 

Koduteeninduse erialade 

tutvustus 
2 EKAP 

• Tutvub juhendamisel puhastusteenindusega tegelevate 

ettevõtetega; 

• mõistab puhastusteenindaja peamisi tööülesandeid. 

Maaturismierialade 

tutvustus 
2 EKAP 

• Tutvub juhendamisel turismiettevõtetega; 

• mõistab maaturismi erialade peamisi tööülesandeid. 

Majutamise ja toitlustamise 

erialade tutvustus 
6 EKAP 

• tutvub juhendamisel majutamise ja toitlustamise 

ettevõtetega; 

• tutvub kliendi ja tööandja ootustega teenindajale; 

• mõistab toiduhügieeni nõuete täitmise olulisust 

toidukäitlemisel; 

• mõistab koka ja abikoka peamisi tööülesandeid; 

• mõistab toitlustusteeninduse eriala tööülesandeid; 

Metallierialade tutvustus 4 EKAP 
• Tutvub juhendamisel metallitööettevõtetega; 

• mõistab keevitaja ja koostelukksepa tööülesandeid. 

Puiduerialade tutvustus 2 EKAP 
• Tutvub juhendamisel puidutööettevõtetega; 

• mõistab tisleri ja puidupingitöölise peamisi tööülesandeid. 

Toiduainetöötluse erialade 

tutvustus 
2 EKAP 

• Tutvub juhendamisel pagari- ja kondiitriettevõtetega; 

• mõistab pagari ja kondiitri peamisi tööülesandeid. 

Transporditeenuste 

erialade tutvustus 
2 EKAP 

• Tutvub juhendamisel logistikaettevõtetega; 

• mõistab veokorraldaja-logistiku peamisi tööülesandeid. 

Töötervishoid ja tööohutus 2 EKAP 

• mõistab ohutegureid; 

• järgib töötamisel töötervishoiunõudeid, tuleohutusnõudeid 

ja jäätmekäitlusnõudeid; 

• oskab käituda operatiivselt erinevates ohuolukordades. 

Valikõpingute valimine: 

Õpilasel on õigus valida valikõpingute mooduleid käesolevast õppekavast ja kooli teistest õppekavadest 

õppekorralduseeskirjas sätestatud korras. Kohustus on valida valikmooduleid 42 EKAP ulatuses. 

Täiendava eesti keele õppe moodulit on soovituslik valida vähese eesti keele oskusega õppijatel. 

Spetsialiseerumised 

puuduvad 

Õppekava kontaktisik Raili Sirgmets 

Märkused: 

Moodulite rakenduskava on kättesaadav: 

https://www.rak.ee/et/kutsevalik 
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