
TALLINNA TEENINDUSKOOLI ÕPPEKAVA

Õppekavarühm Isikuareng

Õppekava nimetus Kutsevaliku õppekava

The Choice of Profession Curriculum

Õppekava kood EHIS-es 210626

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA

EKR 2 EKR 3 EKR 4

kutsekesk-

haridus

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5

X

Õppekava maht: 30 EKAP

Õppekeel(ed):
eesti, vene

Õppekava koostamise alus:
Kutseharidusstandard, vastu võetud 26.08.2013 nr 130

Kutseõppeasutuse seadus

Õppekava õpiväljundid:
1. Kutse- ja erialased oskused ning iseseisvuse ja vastutuse ulatus:

- oskab täita oma kutse- või erialal tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid;

- suudab täita tööülesandeid juhendamisel;

- töötab tulemuslikult töösituatsioonides, mis on üldjuhul stabiilsed.

2. Õpipädevus: õpib nõustamisel ja suunamisel.

3. Suhtluspädevus:

- oskab suhelda harjumuspärastes olukordades ja tavapäraste suhtluspartneritega;

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

4. Enesemääratluspädevus: oskab oma töö tulemusi hinnata nõustamisel.

5. Tegevuspädevus: juhendamisel kohaneb ja tuleb toime erinevates sotsiaalsetes keskkondades.

6. Infotehnoloogiline pädevus:

- teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi;

- oskab mõnel määral kasutada internetti;

- oskab kasutada mõningaid rakendusi juhendamisel.

7. Algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevus:

- oskab väljendada oma ideid ning neid juhendamisel rakendada;

- teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele sobivaid valikuid;

- osaleb oma karjääriplaani koostamisel.

Õppekava rakendamine:
Õppekava rakendatakse statsionaarses õppevormis. Õppima võib asuda põhiharidusnõudeta isik.

Nõuded õpingute alustamiseks:
Puuduvad

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Kutsevaliku õppekava loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist, mida hinnatakse mitteeristavalt

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
lõputunnistus

Õppekava struktuur 
Põhiõpingute moodulid (9 EKAP)

Nimetus Maht Õpiväljundid

Suhtlemise alused 3 EKAP käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil

oskab suhelda harjumuspärastes olukordades ja tavapäraste

suhtluspartneritega

Karjääri planeerimine 4 EKAP mõistab karjääriplaneerimise vajalikkust oma tööelus

tunneb juhendamisel ära oma tugevusi ja nõrkusi teeb juhendamisel järeldusi

teab erinevaid koolitusvõimalusi ja vorme ning leiab juhendamisel

informatsiooni sh elektrooniliselt tööturu, erialade ja erinevate

õppimisvõimaluste kohta

mõistab oma majanduslikke vajadusi ning kirjeldab juhendamisel võimalusi
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nende rahuldamiseks

kirjeldab töökoha ohutegureid ning oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas

tegutsemisel

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

etteantud infomaterjale

seab juhendamisel endale realistlikke karjäärieesmärke ja osaleb oma

karjääriplaani koostamisel

Õpioskused 2 EKAP teab erinevaid koolitusvõimalusi ja vorme ning leiab juhendamisel

informatsiooni sh elektrooniliselt tööturu, erialade ja erinevate

õppimisvõimaluste kohta

mõistab õppimise iseärasusi

analüüsib juhendamisel ennast õppijana ning oskab juhendamisel lahendada

ettetulevaid probleeme

Põhiõpingud 9 EKAP ja valikõpingud 21 EKAP

 

Valikõpingute moodulid (21 EKAP)

Nimetus Maht

Praktika koolis/töökohas 8 EKAP

Õppekäigud ja töövari 2 EKAP

Arvutiõpetus 2 EKAP

Kutsevalikuõpingute alused 1 EKAP

Tasandusõpe eesti keeles 2 EKAP

Tasandusõpe matemaatikas 2 EKAP

Tasandusõpe võõrkeeles 2 EKAP

Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused 2 EKAP

Toidutööstuse valdkonna alused 2 EKAP

Toitlustusteeninduse alused 4 EKAP

Kehaline arendus 2 EKAP

Valikõpingute valimise võimalused:
Õpilasel on õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest kooli

õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.

Praktika:
Praktika maht 8.00 EKAPit.

Õppekava kontaktisik:
Ilona Säälik

Juhtivõpetaja

Telefon 6053115, ilona.saalik@teeninduskool.ee

Märkused:
Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad:

https://teko.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=187

https://teko.siseveeb.ee/veebivormid/oppekavad/oppekava_pdf?oppekava=187&rakenduskavad=jah (koos moodulite

rakenduskavadega)
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Tallinna Teeninduskool Lisa 1: õppekava rakendusplaan

Kutsevaliku õppekava

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

Põhiõpingute moodulid 9 9

Suhtlemise alused 3 3

Karjääri planeerimine 4 4

Õpioskused 2 2

Valikõpingute moodulid 21 21

Praktika koolis/töökohas 8

Õppekäigud ja töövari 2

Arvutiõpetus 2

Kutsevalikuõpingute alused 1

Tasandusõpe eesti keeles 2

Tasandusõpe matemaatikas 2

Tasandusõpe võõrkeeles 2

Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused 2

Toidutööstuse valdkonna alused 2

Toitlustusteeninduse alused 4

Kehaline arendus 2
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Tallinna Teeninduskool Lisa 2

Kutsevaliku õppekava

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

Kompetentsi nimetus kutsestandardis

Eriala õppekava moodulid
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X – tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse
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