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Õppekava maht: 30 EKAP
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:
Põhihariduseta õppija, statsionaarne koolipõhine
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:
Lõpetanule väljastab kool lõputunnistuse koos hinnetelehega
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (9 EKAP)
Nimetus

Maht

Õpiväljundid

Karjääri planeerimine ja suhtlemise
alused

6 EKAP

mõistab karjääriplaneerimise vajalikkust oma elus; mõistab oma majanduslikke
vajadusi ning kirjeldab juhendamisel võimalusi nende rahuldamiseks; kirjeldab
töökoha ohutegureid ning oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas
tegutsemisel; käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

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

Valikõpingute moodulid (21 EKAP)
Nimetus

Maht

Teeninduserialade tutvumismoodul

7 EKAP

Tehnika ja ehituserialade tutvumismoodul

8 EKAP

Eesti keel

2 EKAP
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Inglise keel

2 EKAP

Matemaatika

2 EKAP

Loodusained

2 EKAP

Sotsiaalained

2 EKAP

Õppekava kontaktisik:
Raili Sirgmets
Õppedirektor
Telefon 3295033, raili.sirgmets@rak.ee
Märkused:
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:
https://rak.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=138
https://rak.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=138&rakenduskavad=jah (koos moodulite
rakenduskavadega)
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Rakvere Ametikool

Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Kutsevaliku õppekava
Õppekava moodulite nimetused ja mahud(EKAP)

Maht kokku

1. õppeaasta

Põhiõpingute moodulid

9

9

Karjääri planeerimine ja suhtlemise alused

6

6

Õpioskused

3

3

Valikõpingute moodulid

21

21

Teeninduserialade tutvumismoodul

7

Tehnika ja ehituserialade tutvumismoodul

8

Eesti keel

2

Inglise keel

2

Matemaatika

2

Loodusained

2

Sotsiaalained

2
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Lisa 2

Kutsevaliku õppekava
Seosed kutsestandardi „“ kompetentside tegevusnäitajate ja eriala õppekava moodulite vahel.

Õpioskused

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

Karjääri planeerimine ja suhtlemise
alused

Eriala õppekava
moodulid

X – tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse
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Lisa 3

Kutsevaliku õppekava

Õppekava moodulite ja kutseharidusstandardis kirjeldatud õpiväljundite sidusus
KHS § 13. Teise taseme kutseõppe õpiväljundid

Õppekava moodulite õpiväljundid

Kutse- ja erialased teadmised:

Teeninduserialade tutvumismoodul: tutvub majutamise, toitlustamise ja toiduainete
töötlemise ettevõtetega; tutvub kliendi ja tööandja ootustega teenindajale; mõistab puhtuse
tähtsust käitlemis-ja teenindusruumides ning teostab juhendamisel puhastus-korrastustöid;
mõistab toiduhügieeni nõuete täitmise olulisust toidukäitlemisel; tutvub koka eriala õpingutega;
tutvub pagari- ja kondiitritehnoloogia erialaga; tutvub toitlustusteeninduse erialaga; tutvub
majutusteeninduse erialaga
Tehnika ja ehituserialade tutvumismoodul: tutvub mootorsõidukitehniku eriala õpingutega;
tutvub automaalri eriala õpingutega; tutvub tisleri eriala õpingutega; tutvub keevitaja eriala
õpingutega; tutvub ehitusviimistleja eriala õpingutega; tutvub kivi- ja betoonkonstruktsioonide
ehitaja eriala õpingutega; tutvub puitkonstruktsioonide ehitaja eriala õpingutega

1. teab ja kirjeldab peamisi kutse- ja erialaseid mõisteid ning põhimõtteid;
2. saab aru oma töö põhiprotsessidest, tunneb erialast oskussõnavara, materjale,
töövahendeid ja enam kasutatavaid seadmeid.

Kutse- ja erialased oskused ning iseseisvuse ja vastutuse ulatus:
1. oskab täita oma kutse- või erialal tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid;
2. suudab täita tööülesandeid juhendamisel;
3. töötab tulemuslikult töösituatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed.

Teeninduserialade tutvumismoodul: tutvub majutamise, toitlustamise ja toiduainete
töötlemise ettevõtetega; tutvub kliendi ja tööandja ootustega teenindajale; mõistab puhtuse
tähtsust käitlemis-ja teenindusruumides ning teostab juhendamisel puhastus-korrastustöid;
mõistab toiduhügieeni nõuete täitmise olulisust toidukäitlemisel; tutvub koka eriala õpingutega;
tutvub pagari- ja kondiitritehnoloogia erialaga; tutvub toitlustusteeninduse erialaga; tutvub
majutusteeninduse erialaga
Tehnika ja ehituserialade tutvumismoodul: tutvub mootorsõidukitehniku eriala õpingutega;
tutvub automaalri eriala õpingutega; tutvub tisleri eriala õpingutega; tutvub keevitaja eriala
õpingutega; tutvub ehitusviimistleja eriala õpingutega; tutvub kivi- ja betoonkonstruktsioonide
ehitaja eriala õpingutega; tutvub puitkonstruktsioonide ehitaja eriala õpingutega

Õpipädevus: õpib nõustamisel ja suunamisel.

Õpioskused: kirjeldab ennast juhendamisel kui õppijat ja toob välja soovitusi õppimise
efektiivsemaks muutmiseks; mõistab juhendamisel õppimist soodustavaid ja raskendavaid
tegureid nii grupis kui individuaalselt

Suhtluspädevus:

Karjääri planeerimine ja suhtlemise alused: mõistab karjääriplaneerimise vajalikkust oma
elus; mõistab oma majanduslikke vajadusi ning kirjeldab juhendamisel võimalusi nende
rahuldamiseks; kirjeldab töökoha ohutegureid ning oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas
tegutsemisel; käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
Teeninduserialade tutvumismoodul: tutvub kliendi ja tööandja ootustega teenindajale
Tehnika ja ehituserialade tutvumismoodul: tutvub tehnika, tootmise ja ehituse ettevõtetega

1. oskab suhelda harjumuspärastes olukordades ja tavapäraste suhtluspartneritega;
2. kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel nõu, abi ja tuge ning etteantud
infomaterjale.
Tegevuspädevus: juhendamisel kohaneb ja tuleb toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades.

Teeninduserialade tutvumismoodul: tutvub kliendi ja tööandja ootustega teenindajale
Tehnika ja ehituserialade tutvumismoodul: tutvub tehnika, tootmise ja ehituse ettevõtetega
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KHS § 13. Teise taseme kutseõppe õpiväljundid

Õppekava moodulite õpiväljundid

Infotehnoloogiline pädevus:

Karjääri planeerimine ja suhtlemise alused: mõistab karjääriplaneerimise vajalikkust oma
elus; mõistab oma majanduslikke vajadusi ning kirjeldab juhendamisel võimalusi nende
rahuldamiseks; kirjeldab töökoha ohutegureid ning oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas
tegutsemisel; käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.

1. teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi;
2. oskab mõnel määral kasutada internetti;
3. oskab kasutada mõningaid rakendusi juhendamisel.
Algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevus:
1. oskab väljendada oma ideid ning neid juhendamisel rakendada;
2. teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid;
3. osaleb oma karjääriplaani koostamisel.

Karjääri planeerimine ja suhtlemise alused: mõistab karjääriplaneerimise vajalikkust oma
elus; mõistab oma majanduslikke vajadusi ning kirjeldab juhendamisel võimalusi nende
rahuldamiseks; kirjeldab töökoha ohutegureid ning oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas
tegutsemisel; käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.
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