
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Vana- Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Toitlustamise algkoolitus turismiettevõtjale 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Majutamine ja toitlustamine 

Õppekeel: Eesti keel 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 

erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 

optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm: Õppele on oodatud turismi ja teenindusvaldkonna töötajad, väikeettevõtjad jt. kes 

vajavad muutunud olukorrast tulenevalt multifunktsionaalseid oskuseid teenuste 

pakkumiseks. Samuti teenindussektorist tööd otsivad või inimesed kes soovivad alustada 

ettevõtlusega. 

Grupi suurus: 10 inimest 

Õppe alustamise nõuded: Nõuded õpingute alustamiseks puuduvad. 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Koolituse lõpuks õppija: 

• valmistab toite ja jooke lähtuvalt toitlustusettevõtte eripärast ja tervisliku toitumise 
põhimõtetest ning toiduvalmistamise põhitehnoloogiatest,  

• kasutab oma töölõikudes asjakohaseid töövõtteid ja –vahendeid, tunneb menüüd ja 
oskab teenindada 

• kasutab juhendile vastavaid toiduaineid ja nende käitlemisviise ning rakendab toidu- 
ja tööohutuse põhimõtteid oma töökoha korraldamisel. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Õppekava koostamise aluseks: kutsestandard abikokk, tase 3, kooli õppekava abikokk tase 3 
Omandatavad kompetentsid: B.2.1 Töö planeerimine, B.2.2 Puhastus- ja koristustööd,  
B.2.3 Kaupade käitlemine, B.2.4 Toitude valmistamine, B.2.5 Teenindamine 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

Piirkonnas töötab toitlustusettevõttes abikokana inimesi, kes on ilma igasuguse ettevalmistuse 
ja kutsetunnistuseta. Samuti on piirkonnas inimesi, kes omavad varasemat õpi-või 
töökogemust toitlustuses ja on oma kompetentsid unustanud. Valitud on abikoka 
kompetentsid, mis on vajalikud toitlustusettevõttes töötamiseks. Koolituse eesmärgiks on 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil toetada turismisektorit, aidata kaasa turismisektori 

valdkonna töötajatele  lisaoskuste andmisele, aga toetada ka sektorisse sisenemiseks 

vajalike oskuste  omandamist. 

Õppekava vajalikkuse põhjendus on otseselt seotud  Kutsekoja uuringuga “COVID-19 
põhjustatud majanduskriisi mõju tööjõu ja oskuste vajaduse muutusele”(2020, lk. 124-132). 
Uuring ütleb, et turismisektor on tervisekriisis üks enim kannatada saanud majandussektoreid 



                                                                                                      
 

  

ning inimeste tööga hõivatus on olnud kriisist tulenevalt valdkonnas heitlik. Sektor peab 
hakkama saama vähemate töötajatega, kellel tuleb täita erinevaid ülesandeid, seega on 
töötajate multifunktsionaalsus järjest olulisem. Kriis tõi veelgi enam esile laiapõhjalise õppe 
vajaduse (OSKA COVID-19 uuring, lk 127). 
 

 
 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  60 t 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 60 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

15 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

45 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 
 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on  õpiväljundite 

saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 

need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu:  

Auditoorne töö, maht 15 tundi 

1. Töö planeerimine ja korraldamine:  

2. Töökorralduse alused, toiduhügieeni ja enesekontrolli nõuded;  

3. Puhastusvahendid ja –keemia, köögiseadmed ja töövahendid;  

4. Klienditeeninduse alused 

5. Toiduained (toidutoorme ja toidu sortiment, kvaliteet, maitseomadused, 

kasutamisvõimalused, säiltamistingimused ja realiseerimisajad.); 

Praktiline töö, maht 45 tundi 

1. Toidutoorme eeltöötlemine:  

• Külmtöötlemismeetodid (sh sorteerimine, puhastamine, pesemine, 

koorimine, erinevad tükeldused, paneerimine, vormimine, vahustamine, 

marineerimine);  

• Kuumtöötlemismeetodid  (sh keetmine ja selle eri viisid, hautamine, 

praadimine ja selle eri viisid, ja kombineeritud kuumtöötlemismeetod – hautamine);  

3. Toitude valmistamine  

• Köögiviljatoidud, munatoidud, salatid, kalatoidud, magustoidud.  

• Eritoitumine (glueenitalumatus, laktoositalumatus, allergiad, taimetoit) 

• Küpsetised 

4. Klienditeeninduse alused 



                                                                                                      
 

  

Õppekeskkonna kirjeldus: Loengud viiakse läbi õppeklassis, kus on õppetööks vajalik 

sisustus ja õppetehnika. Praktiliseks õppeks kasutatakse Vana-Vigala TTK kokkade ja 

kondiitrite  õppekööki. 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Koolituse lõpetamise eelduseks on vähemalt 70% ulatuses kontakttundides osalemine. 

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse praktilise ülesandega.  Koolituse edukal läbimisel 

väljastatakse õpilasele Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus. 

 

Praktiline ülesanne:  

toitude valmistamine vastavalt etteantud 

tehnoloogilistele kaartidele järgides 

hügieenireegleid. Toitude serveerimine 

 

Õppija  
-valib tehnoloogilistele kaartidele vastavad 
toiduained ning käitleb neid sobival ja 
säästlikul viisil  
-kasutab asjakohaseid valmistamisviise ja -
võtteid toidu valmistamiseks  
-kasutab planeeritud ja asjakohaseid 
töövahendeid ja seadmeid toidu 
valmistamiseks  
-korraldab oma töökohta ning hoiab selle 
korras ning puhtana  
-töötab säästlikult, ohutult ja 
toiduhügieeninõudeid järgides  
-töötab planeeritult ja peab kinni etteantud 
kellaaegadest  
-Valminud tooted on kvaliteetsed ja maitsvad, 
serveeritud sobival temperatuuril , 
iseloomuliku maitse ja tekstuuriga  

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

Inge Rego inge@vigattk.ee  , Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli toitlustuserialade 

kutseõpetaja, lõpetanud Tallinna Ülikooli kutsepedagoogika erialal bakalaureuseõppes, 

töökogemus kutseõpetajana 33 aastat.   

Katrin Rand katrin@vigalattk.ee   ,Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskooli 

toitlustuserialade kutseõpetaja, lõpetanud Tallina Ülikooli kutsepedagoogika erialal 

bakalaureuseõppes, Kokk tase 5 kutse, töökogemus kutseõpetajana 30 aastat.   

Õnne Tikerpalu – pohlatarekook@gmail.com , Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli 

kondiitrite kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja tase 5, kondiiter tase 4 , „Pohlatare köök“ 

perenaine 

 

 

Õppekava koostaja: Katrin Rand , toitlustuse ja kodumajanduse erialade juhtivõpetaja 

katrin.rand@vigalattk.ee 

 /ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
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