
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Vana- Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Vastuvõttude korraldamine turismiettevõttes 

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. Aga ka need huvilised, kes soovivad leida tööd teenindussektoris või 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 eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija valmistab toite vastuvõtulaudadele, 

kasutades kaasaegseid töövahendeid ja köögiseadmeid, käitleb toidutooret säästlikult ning 

lähtudes toiduhügieeni nõuetest, planeerib ning teostab juhendamisel erinevat liiki 

vastuvõtulaudu.  
Koolituse lõpuks õppija: 

● Planeerib ja korraldab oma tööd, alates ettevalmistustöödest kuni klientide ära saatmiseni, 
vastavalt teenindusstandardile.  
● Kasutab oma töölõikudes asjakohaseid töövõtteid ja –vahendeid, tunneb ja oskab koostada  
menüüd vastuvõtulaudadele, oskab teenindada peolaua kliente. 
● Valmistab toidud vastuvõtulauale  

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

Õppekava koostamise aluseks: kutsestandard kokk EKR tase 4, kooli õppekava kokk tase 4  
Omandatavad kompetentsid: B.2.1Töö planeerimine ja korraldamine, B.2.3Menüü 
koostamine, B.2.4kaupade käitlemine, B.2.5toitude valmistamine, B.2.6teenindamine 

 



                                                                                                      
 

  

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

Õppekava on seotud kutsestandardiga ja vajalikkuse põhjendus otseselt Kutsekoja uuringuga  
(2020, 124-132) “COVID-19 põhjustatud majanduskriisi mõju tööjõu ja oskuste vajaduse  
muutusele”. 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) 
Koolituse eesmärgiks on kohalikul ja piirkondlikul tasandil toetada turismisektorit, aidata 

kaasa turismisektori valdkonna töötajatele  lisaoskuste andmisele, aga toetada ka 

sektorisse sisenemiseks vajalike oskuste  omandamist. Vigala piirkonnas on  nõudlus 
kvaliteetse peoteeninduse järele, kuid puuduvad vastavate kompetentsidega inimesed. 
Õpetusega taotletakse, et õppija valmistab toite vastuvõtulaudadele, kasutades kaasaegseid 
töövahendeid ja köögiseadmeid, valmistab ette  laua ja teenindab kliente. 
 
 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  32 t 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 32 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

4 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

28 

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:  

1. Auditoorse töö teemad:  

• Vastuvõttude liigid, erinevad selvelauad. Teeninduse alused. 2 tundi  

• Menüü koostamise alused  2 tundi  

2. Praktilise töö lühikirjeldus:  

• Buffet-laud(Rootsi laud)- menüü koostamine, toitude valmistamine, ruumi ja laudade 

ettevalmistustööd, külaliste teenindamine 14 tundi 

• Furšettlaud- menüü koostamine, toitude valmistamine, ruumi ja laudade 

ettevalmistustööd, külaliste teenindamine 14 tundi 

 

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

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



                                                                                                      
 

  

kondiitrite  õppekööki. 

Õppetöö toimub individuaalselt, paaris ja ka grupitööna. Õppija peab arvestama 

koolituspäeva lõpus puhastus- ja koristustöödega. Kõik õppeks vajalikud vahendid ja 

õppematerjalid annavad koolitajad (õppija osaleb praktilises õppes oma riietes), kooli 

õpperuumid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.  

 

 

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

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

Koolituse lõpetamise eelduseks on kõikide ülesannete positiivne sooritamine ja vähemalt 

70% ulatuses kontakttundides osalemine. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse praktilise 

kompleksülesandega.  Koolituse edukal läbimisel väljastatakse õpilasele Vana-Vigala 

Tehnika-ja Teeninduskooli täiendkoolituse tunnistus. 

Praktiline kompleksülesanne:  

• Koostab vastuvõtulaudade menüü- koostatud menüü arvestab hooajalisust, menüü 

mitmekesisust, säästlikust. Arvutab tooraine vajaduse lähtudes menüüst ja inimeste 

arvust. 

• Valmistab toidud vastuvõtulauale- valib sobivad toiduained, eeltöötleb toiduaineid 

säästlikult, valmistab vastuvõtulaual serveeritavad toidud, kasutab köögiseadmeid ja 

töövahendeid säästlikult ning eesmärgipäraselt. Säilitab pooltooteid vastavalt 

toiduhügieeni nõuetele. Järgib isikliku hügieeni nõudeid. 

• Valmistab ette vastuvõtulaudu ning teenindab meeskonna liikmena kliente- valib 

sobivad lauakatmis vahendid lähtudes menüüst, külaliste arvust ning laua katmise 

reeglitest. Katab vastuvõtulaua. Tutvustab klientidele menüüs olevaid toite. 

Teenindab kliente kasutades teenindamise põhitehnikaid 

 

 

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.   

Tiina Kalda- tiina.kalda@vigalattk.ee kutseõpetaja, lõpetanud Tartu Ülikooli 

bioloogiaõpetaja magistriõppes, töökogemus õpetajana 35 

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

kondiitrite kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja tase 5, „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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