
Valgamaa Kutseõppekeskus 

Kokk (411 kutsekeskharidusõpe) moodulite rakenduskava 

Sihtrühm Põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid. 

Õppevorm statsionaarne õpe - koolipõhine õpe 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

1 Menüü koostamine ja kalkulatsioon 8 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Läbitud moodul “menüü planeerimine” 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane koostab erinevat tüüpi menüüsid, tooraine- ja hinnakalkulatsioone ning tehnoloogilisi kaarte. 

Auditoorne õpe E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

63 tundi 35 tundi 50 tundi 60 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. koostab ja kohandab juhendi alusel erinevat 

tüüpi menüüsid sh eritoitumiseks, lähtudes 

ettevõtte ja sihtrühma eripärast ja ning õigusaktide 

nõuetest 

Õpilane 

• koostab tellitavate toitude (à la carte) menüü 

arvestades menüü koostamise põhimõtteid ning 

enimlevinud toidutalumatusi ja toiduallergiaid 

• koostab ja kohandab toitlustusettevõtte 

tehnoloogilised kaardid toitumisiseärasustega (sh 

toidutalumatused, toiduallergiad, taimetoitlus) 

klientidele 

• tõlgib menüü teksti eesti keelest ühte võõrkeelde 

ja võõrkeelest eesti keelde, kasutades erialast 

terminoloogiat 

• vormistab menüüsid kasutades digivõimalusi 

• annab menüüs olevate toitude toitainelisele 

koostisele ja toiteväärtusele hinnangu lähtudes 

riiklikult heakskiidetud toitumis- ja 

liikumissoovitustest 

• koostab juhendi alusel toitudele tooraine 

kalkulatsiooni ja arvutab omahinna 

• vormistab juhendi alusel tehnoloogilisi kaarte 

kasutades erialast sõnavara 

Eristav hindamine 



2. koostab juhendi alusel tooraine- ja 

hinnakalkulatsioone ning vormistab tehnoloogilisi 

kaarte, kasutades erialast sõnavara 

Õpilane 

• koostab tellitavate toitude (à la carte) menüü 

arvestades menüü koostamise põhimõtteid ning 

enimlevinud toidutalumatusi ja toiduallergiaid 

• koostab ja kohandab toitlustusettevõtte 

tehnoloogilised kaardid toitumisiseärasustega (sh 

toidutalumatused, toiduallergiad, taimetoitlus) 

klientidele 

• tõlgib menüü teksti eesti keelest ühte võõrkeelde 

ja võõrkeelest eesti keelde, kasutades erialast 

terminoloogiat 

• vormistab menüüsid kasutades digivõimalusi 

• annab menüüs olevate toitude toitainelisele 

koostisele ja toiteväärtusele hinnangu lähtudes 

riiklikult heakskiidetud toitumis- ja 

liikumissoovitustest 

• koostab juhendi alusel toitudele tooraine 

kalkulatsiooni ja arvutab omahinna 

• vormistab juhendi alusel tehnoloogilisi kaarte 

kasutades erialast sõnavara 

Eristav hindamine 

3. vormistab menüüsid eesti ja ühes võõrkeeles 

kasutades digivõimalusi 

Õpilane 

• koostab tellitavate toitude (à la carte) menüü 

arvestades menüü koostamise põhimõtteid ning 

enimlevinud toidutalumatusi ja toiduallergiaid 

• koostab ja kohandab toitlustusettevõtte 

tehnoloogilised kaardid toitumisiseärasustega (sh 

toidutalumatused, toiduallergiad, taimetoitlus) 

klientidele 

• tõlgib menüü teksti eesti keelest ühte võõrkeelde 

ja võõrkeelest eesti keelde, kasutades erialast 

terminoloogiat 

• vormistab menüüsid kasutades digivõimalusi 

• annab menüüs olevate toitude toitainelisele 

koostisele ja toiteväärtusele hinnangu lähtudes 

riiklikult heakskiidetud toitumis- ja 

liikumissoovitustest 

• koostab juhendi alusel toitudele tooraine 

Eristav hindamine 



kalkulatsiooni ja arvutab omahinna 

• vormistab juhendi alusel tehnoloogilisi kaarte 

kasutades erialast sõnavara 

  

Mooduli jagunemine 

KEEL JA KIRJANDUS 

(menüü koostamine ja 

kalkulatsioon) lõiming 

Auditoorne õpe 15 

E-Õpe 5 

Iseseisev õpe 6 

Alateemad 

Erialane sõnavara ja terminoloogia; menüü koostamine korrektses eesti keeles; menüü põhjenduse 

koostamine lähtuvalt kliendi soovidest ning vajadustest (toidutalumatus). 

Seos õpiväljundiga 

koostab ja kohandab 

juhendi alusel erinevat 

tüüpi menüüsid sh 

eritoitumiseks, lähtudes 

ettevõtte ja sihtrühma 

eripärast ja ning 

õigusaktide nõuetest 

vormistab menüüsid eesti 

ja ühes võõrkeeles 

kasutades digivõimalusi 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Koostab menüü eritoitumisega kliendile ( taimetoitlastele, laktoosi- ja gluteenitalumatuse all kannatavate klientidele) korrektses 

eesti keeles. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Hindamise eelduseks on hindamisülesannete täitmine lävendi tasemel. 

MATEMAATIKA 

(menüü koostamine ja 

kalkulatsioon) lõiming 

Auditoorne õpe 30 

E-Õpe 10 

Iseseisev õpe 12 

Alateemad 

Teisendab tooraine mõõt- ja mahuühikuid kasutades abitabeleid, arvutab tooraine kilogrammi ja 

liitri hinna lähtudes pakendi suurusest ja hinnast, arvutab toidu ja joogi tooraine maksumuse 

lähtudes etteantud hinnakirjast, arvutab toidu põhitoitainete sisalduse ja toiduenergia lähtuvalt 

toidu koostisainetest, arvutab tooraine vajaduse lähtuvalt menüüst ja inimeste arvust, arvutab 

suhtarvust lähtuvalt toidu ja joogi valmistamiseks vajaminevaid toorainete koguseid, arvutab 

protsentuaalselt ja koguseliselt abitabelite toel tooraine eel- ja kuumtöötlemiskaod. 

Seos õpiväljundiga 

koostab juhendi alusel 

tooraine- ja 

hinnakalkulatsioone ning 

vormistab tehnoloogilisi 

kaarte, kasutades erialast 

sõnavara 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Õpilane lahendab etteantud tehnoloogilised ja kalkulatsioonikaardid kasutades etteantud kalkulatsiooni/tehnoloogilise kaardi 

vormi, teeb vajalikud hinnaarvutused. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Hindamise eelduseks on hindamisülesannete täitmine lävendi tasemel. 

MENÜÜ JA 

KALKULATSIOONI 

KAARDIDE 

KOOSTAMINE 

Auditoorne õpe 12 

Alateemad 

Erimenüüd restoranis; Kalorsus; Menüükaardid; Kutse- ja nimekaardid; Restorani lauaseaded; 

Kalorsus; Erialane inglise keel 

Arvutab juhendamisel bruto- ja netopalka, kehtivaid makse, mitmesuguseid igapäevaeluga seotud 

tulusid ja kulusid. 

Seos õpiväljundiga 

koostab ja kohandab 

juhendi alusel erinevat 

tüüpi menüüsid sh 

eritoitumiseks, lähtudes 



E-Õpe 20 

Iseseisev õpe 24 

Praktiline töö 48 

MÜÜGIKATTE arvutused 

TOITEVÄÄRTUS arvutamine (kalorsuse koostamine kalkulatsioonidele). 

NB! Praktilised tunnid toimuvad arvutiklassis. 

ettevõtte ja sihtrühma 

eripärast ja ning 

õigusaktide nõuetest 

koostab juhendi alusel 

tooraine- ja 

hinnakalkulatsioone ning 

vormistab tehnoloogilisi 

kaarte, kasutades erialast 

sõnavara 

vormistab menüüsid eesti 

ja ühes võõrkeeles 

kasutades digivõimalusi 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Õppija koostab toitude (à la carte) menüü, arvestades menüü koostamise põhimõtteid ning enimlevinud toidutalumatusi ja 

toiduallergiaid. Koostab etteantud kirjaliku või elektroonilise vormi alusel toitude ja -jookide tehnoloogia- ja 

kalkulatsioonikaardid erialast terminoloogiat kasutades. Koostab arusaadavad tehnoloogilised kaardid lähtuvalt Eesti õigekirja 

nõuetest leiab meediast informatsiooni kokandusalaste tekstide kohta ja vastab küsimustele kasutab tehnoloogiliste ja 

kalkulatsioonikaartide koostamisel Eesti õigekirja nõuete kohast väljendusviisi kasutab tehnoloogiliste kaartide, menüü ja 

joogikaardi koostamisel Eesti õigekeelt ja erialast terminoloogiat sooritab kalkulatsioonikaardi matemaatilised tehted arvutab 

toidu ja joogi maksumuse lähtuvalt müügikatteprotsendist ja käibemaksust koostab toitude ja jookide tehnoloogiad lähtudes 

portsjoniliste tellimusroogade menüü eripäradest. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Õppija planeerib ja koostab juhendi alusel tellimusroogade menüü. Koostab juhendi alusel 

tellimusroogade erimenüü vastavalt kliendi vajadustele ja ootustele. 

Õppija koostab etteantud kirjaliku või elektroonilise vormi alusel toitude ja -jookide tehnoloogia- ja kalkulatsioonikaardid 

erialast terminoloogiat kasutades koostab arusaadavad tehnoloogilised kaardid lähtuvalt Eesti õigekirja nõuetest leiab meediast 

informatsiooni kokandusalaste tekstide kohta ja vastab küsimustele kasutab tehnoloogiliste ja 

kalkulatsioonikaartide koostamisel Eesti õigekirja nõuete kohast väljendusviisi kasutab tehnoloogiliste kaartide, menüü ja 

joogikaardi koostamisel Eesti õigekeelt ja erialast terminoloogiat sooritab kalkulatsioonikaardi matemaatilised tehted arvutab 

toidu ja joogi maksumuse lähtuvalt müügikatteprotsendist ja käibemaksust koostab toitude ja jookide tehnoloogiad lähtudes 

portsjoniliste tellimusroogade menüü eripäradest. 

“4” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine. 

“5” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

VÕÕRKEEL (menüü 

koostamine ja 

kalkulatsioon) lõiming 

Alateemad 

Võõrkeeles (inglise keeles) lihtsamate toitude valmistamise juhised, arusaadavas keeles. Menüü 

kaardi koostamine. Toidutalumatuste kirjeldamine korrektses keelse. Informatsiooni leidmine 

Seos õpiväljundiga 

koostab ja kohandab 

juhendi alusel erinevat 



Auditoorne õpe 6 

Iseseisev õpe 8 

Praktiline töö 12 

meedias saadaolevate kokandusalaste tekstide kohta ja vastab teksti kohta esitatud küsimustele. tüüpi menüüsid sh 

eritoitumiseks, lähtudes 

ettevõtte ja sihtrühma 

eripärast ja ning 

õigusaktide nõuetest 

koostab juhendi alusel 

tooraine- ja 

hinnakalkulatsioone ning 

vormistab tehnoloogilisi 

kaarte, kasutades erialast 

sõnavara 

vormistab menüüsid eesti 

ja ühes võõrkeeles 

kasutades digivõimalusi 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Õpilane koostab inglise keeles menüü ning kalkulatsiooni kaardi. Selgitab oma osa materjalide otsimises ja tutvustuse 

koostamises inglise keeles, vastab esitatud küsimustele eesti ja inglise keeles. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Hindamise eelduseks on hindamisülesannete täitmine lävendi tasemel. 

  

Õppemeetodid Kombineeritud loeng, arutelu, e-õpe, praktiline töö, harjutus/ülesanne, meeskonnatöö. 

Hindamismeetodid Mooduli hindamise eelduseks on hindamisülesannete täitmine lävendi tasemel. 

Lõimitud teemad 

Keel ja kirjandus: Erialane sõnavara ja terminoloogia; menüü koostamine korrektses eesti keeles; menüü põhjenduse 

koostamine lähtuvalt kliendi soovidest ning vajadustest (toidutalumatus). 

Matemaatika: Teisendab tooraine mõõt- ja mahuühikuid kasutades abitabeleid, arvutab tooraine kilogrammi ja liitri hinna 

lähtudes pakendi suurusest ja hinnast, arvutab toidu ja joogi tooraine maksumuse lähtudes etteantud hinnakirjast, arvutab toidu 

põhitoitainete sisalduse ja toiduenergia lähtuvalt toidu koostisainetest, arvutab tooraine vajaduse lähtuvalt menüüst ja inimeste 

arvust, arvutab suhtarvust lähtuvalt toidu ja joogi valmistamiseks vajaminevaid toorainete koguseid, arvutab protsentuaalselt ja 

koguseliselt abitabelite toel tooraine eel- ja kuumtöötlemiskaod. 

Võõrkeel: Võõrkeeles (inglise keeles) lihtsamate toitude valmistamise juhised, arusaadavas keeles. Menüü kaardi koostamine. 

Toidutalumatuste kirjeldamine korrektses keelse. Informatsiooni leidmine meedias saadaolevate kokandusalaste tekstide kohta 

ja vastab teksti kohta esitatud küsimustele. 

Mooduli hindamine Eristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Õppija koostab toitude (à la carte) menüü, arvestades menüü koostamise põhimõtteid ning enimlevinud toidutalumatusi ja 

toiduallergiaid. Koostab etteantud kirjaliku või elektroonilise vormi alusel toitude ja -jookide tehnoloogia- ja 

kalkulatsioonikaardid erialast terminoloogiat kasutades. Koostab arusaadavad tehnoloogilised kaardid lähtuvalt Eesti õigekirja 

nõuetest leiab meediast informatsiooni kokandusalaste tekstide kohta ja vastab küsimustele kasutab tehnoloogiliste ja 

kalkulatsioonikaartide koostamisel Eesti õigekirja nõuete kohast väljendusviisi kasutab tehnoloogiliste kaartide, menüü ja 



joogikaardi koostamisel Eesti õigekeelt ja erialast terminoloogiat sooritab kalkulatsioonikaardi matemaatilised tehted arvutab 

toidu ja joogi maksumuse lähtuvalt müügikatteprotsendist ja käibemaksust koostab toitude ja jookide tehnoloogiad lähtudes 

portsjoniliste tellimusroogade menüü eripäradest. 

sh lävend 

“3” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine 

“4” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine. 

“5” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

Õppematerjalid 

Kalbri, I. (2007). Toitumisõpetus. Tallinn: Ilo 

Kitsnik, M. (2010). Koka ja kelneri erialane eesti keel. Tallinn: Argo 

Rekkor, S., Kersna, A., Merits, M., Kivisalu, I., Aarma.D., Aavik, Õ., Kärblane, E., Kruuda, Ü., Animägi, L. (2011). Kulinaaria. 

Tallinn: Argo 

S.Rekkor., A.Kersna., M.Merits., I.Kivisalu., L.Animägi., Õ.Muuga (2013). Praktiline kulinaaria. Tallinn: Argo 

Õile Aavik. (2011). Kalkulatsiooniõpetus. Tallinn: Argo 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

2 Menüü planeerimine 6 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane koostab toitumissoovitustele vastavaid menüüsid. 

Auditoorne õpe E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

54 tundi 30 tundi 28 tundi 44 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. koostab juhendamisel menüü vastavalt menüü 

koostamise põhimõtetele lähtudes riiklikult 

heakskiidetud toitumis- ja liikumissoovitusi 

Õpilane 

• koostab juhendamisel ettevõtte eripärale vastava 

menüü lähtuvalt tervisliku toitumise põhimõtetest 

ning kliendi soovidest ja vajadusest 

• põhjendab toitude valikut menüüs lähtuvalt 

toitumissoovitustest, kasutatud toorainete 

omadustest ja mõjust inimorganismile 

• arvutab retsepti alusel toitude toitainelise koostise 

ja toiteväärtuse, kasutades toitude keemilise 

koostise andmebaase 

• koostab ja kohandab menüüd lasteaialastele, 

Eristav hindamine 



koolilastele, vanuritele, lähtudes õigusaktidest ja 

riiklikult heakskiidetud toitumis- ja 

liikumissoovitustest 

• vormistab sisult ja keeleliselt korrektse menüü 

kasutades erialast terminoloogiat ja digivõimalusi 

• koostab juhendamisel põhisöögikordade toitudele 

tehnoloogilised kaardid 

• vormistab juhendi alusel tehnoloogilised kaardid 

kasutades tabeltöötluse digivahendeid 

• arvutab juhendamisel tooraine vajaduse lähtudes 

tehnoloogilisest kaardist ja klientide arvust 

2. arvutab retsepti alusel toitude toitainelise 

koostise ja toiteväärtuse 

Õpilane 

• koostab juhendamisel ettevõtte eripärale vastava 

menüü lähtuvalt tervisliku toitumise põhimõtetest 

ning kliendi soovidest ja vajadusest 

• põhjendab toitude valikut menüüs lähtuvalt 

toitumissoovitustest, kasutatud toorainete 

omadustest ja mõjust inimorganismile 

• arvutab retsepti alusel toitude toitainelise koostise 

ja toiteväärtuse, kasutades toitude keemilise 

koostise andmebaase 

• koostab ja kohandab menüüd lasteaialastele, 

koolilastele, vanuritele, lähtudes õigusaktidest ja 

riiklikult heakskiidetud toitumis- ja 

liikumissoovitustest 

• vormistab sisult ja keeleliselt korrektse menüü 

kasutades erialast terminoloogiat ja digivõimalusi 

• koostab juhendamisel põhisöögikordade toitudele 

tehnoloogilised kaardid 

• vormistab juhendi alusel tehnoloogilised kaardid 

kasutades tabeltöötluse digivahendeid 

• arvutab juhendamisel tooraine vajaduse lähtudes 

tehnoloogilisest kaardist ja klientide arvust 

Eristav hindamine 

3. koostab juhendamisel põhisöögikordade toitude 

tehnoloogilised kaardid kasutades digivahendeid 

Õpilane 

• koostab juhendamisel ettevõtte eripärale vastava 

menüü lähtuvalt tervisliku toitumise põhimõtetest 

ning kliendi soovidest ja vajadusest 

Eristav hindamine 



• põhjendab toitude valikut menüüs lähtuvalt 

toitumissoovitustest, kasutatud toorainete 

omadustest ja mõjust inimorganismile 

• arvutab retsepti alusel toitude toitainelise koostise 

ja toiteväärtuse, kasutades toitude keemilise 

koostise andmebaase 

• koostab ja kohandab menüüd lasteaialastele, 

koolilastele, vanuritele, lähtudes õigusaktidest ja 

riiklikult heakskiidetud toitumis- ja 

liikumissoovitustest 

• vormistab sisult ja keeleliselt korrektse menüü 

kasutades erialast terminoloogiat ja digivõimalusi 

• koostab juhendamisel põhisöögikordade toitudele 

tehnoloogilised kaardid 

• vormistab juhendi alusel tehnoloogilised kaardid 

kasutades tabeltöötluse digivahendeid 

• arvutab juhendamisel tooraine vajaduse lähtudes 

tehnoloogilisest kaardist ja klientide arvust 

4. arvutab juhendamisel tooraine vajaduse lähtudes 

klientide arvust 

Õpilane 

• koostab juhendamisel ettevõtte eripärale vastava 

menüü lähtuvalt tervisliku toitumise põhimõtetest 

ning kliendi soovidest ja vajadusest 

• põhjendab toitude valikut menüüs lähtuvalt 

toitumissoovitustest, kasutatud toorainete 

omadustest ja mõjust inimorganismile 

• arvutab retsepti alusel toitude toitainelise koostise 

ja toiteväärtuse, kasutades toitude keemilise 

koostise andmebaase 

• koostab ja kohandab menüüd lasteaialastele, 

koolilastele, vanuritele, lähtudes õigusaktidest ja 

riiklikult heakskiidetud toitumis- ja 

liikumissoovitustest 

• vormistab sisult ja keeleliselt korrektse menüü 

kasutades erialast terminoloogiat ja digivõimalusi 

• koostab juhendamisel põhisöögikordade toitudele 

tehnoloogilised kaardid 

• vormistab juhendi alusel tehnoloogilised kaardid 

Eristav hindamine 



kasutades tabeltöötluse digivahendeid 

• arvutab juhendamisel tooraine vajaduse lähtudes 

tehnoloogilisest kaardist ja klientide arvust 

  

Mooduli jagunemine 

KEEL JA KIRJANDUS 

(menüü planeerimine) 

lõiming 

Auditoorne õpe 15 

E- Õpe 5 

Iseseisev õpe 6 

Alateemad 

Erialane sõnavara ja terminoloogia; menüü koostamine korrektses eesti keeles; menüü põhjenduse 

koostamine lähtuvalt kliendi soovidest ning vajadustest. 

Seos õpiväljundiga 

koostab juhendamisel 

menüü vastavalt menüü 

koostamise põhimõtetele 

lähtudes riiklikult 

heakskiidetud toitumis- ja 

liikumissoovitusi 

koostab juhendamisel 

põhisöögikordade toitude 

tehnoloogilised kaardid 

kasutades digivahendeid 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane koostab menüü ning põhjendab korrektselt eesti keeles menüü vastavust kliendi soovidele. 

MATEMAATIKA 

(menüü planeerimine) 

lõiming 

Auditoorne õpe 15 

E- Õpe 5 

Iseseisev õpe 6 

Alateemad 

Erialaste ülesannete lahendamine. Kalorsus: toiteväärtus, toiduenergia; Kalkulatsioon: bruto, neto, 

hinnakujunemine. 

Seos õpiväljundiga 

arvutab retsepti alusel 

toitude toitainelise koostise 

ja toiteväärtuse 

arvutab juhendamisel 

tooraine vajaduse lähtudes 

klientide arvust 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane lahendab etteantud ülesanded lävendi kriteeriumitele. 

MENÜÜ KOOSTAMINE 

Auditoorne õpe 24 

E- Õpe 20 

Iseseisev õpe 16 

Praktiline töö 44 

Alateemad 

Menüüde tüübid, põhimõisted; menüüde koostamise üldised alused; menüü koostamist mõjutavad 

tegurid; menüü koostamine arvestades konkreetse ettevõtte võimaluste ja eripäraga; kalorsus; 

menüü koostamine arvestades kliendi soove ja köögi võimalusi. 

Menüüde tüübid suurköögis; suurköögi menüüde koostamine; toidukorrad ja menüü koostamine 

Seos õpiväljundiga 

koostab juhendamisel 

menüü vastavalt menüü 

koostamise põhimõtetele 

lähtudes riiklikult 



erinevatele kliendirühmadele. 

MENÜÜ KOOSTAMINE LÄHTUDES TERVISLIKU TOITUMISEST 

heakskiidetud toitumis- ja 

liikumissoovitusi 

arvutab retsepti alusel 

toitude toitainelise koostise 

ja toiteväärtuse 

koostab juhendamisel 

põhisöögikordade toitude 

tehnoloogilised kaardid 

kasutades digivahendeid 

arvutab juhendamisel 

tooraine vajaduse lähtudes 

klientide arvust 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Mooduli hindamise eelduseks on hindamisülesannete täitmine lävendi tasemel 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Õpilane teab ja tunneb menüü tüüpe. Koostab juhendi alusel menüü lähtuvalt menüü koostamise alustest, 

ettevõtte äriideest, kliendi soovidest ja köögi võimalustest. Koostab juhendi alusel hommiku- ja argipäeva lõunasöögimenüü, 

kasutades korrektset eesti keelt ja erialast terminoloogiat. Põhjendab menüüd lähtuvalt tervisliku toitumise põhimõtetest ning 

kliendi soovidest ja vajadusest. Kirjeldab etteantud menüü alusel taimetoitlaste, laktoosi- ja gluteenitalumatuse all kannatavate 

klientide toiduvalikute võimalusi. 

“4” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine. 

“5” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

  

Õppemeetodid Loeng, praktilised ülesanded, meeskonnatöö, individuaaltöö, ülesanded arvutis. e- õpe. 

Hindamismeetodid Menüü koostamine ja kalkuleerimine, hindamise eelduseks on hindamisülesannete täitmine lävendi tasemel 

Lõimitud teemad 

Keel ja kirjandus: Erialane sõnavara ja terminoloogia; menüü koostamine korrektses eesti keeles; menüü põhjenduse 

koostamine lähtuvalt kliendi soovidest ning vajadustest. 

Matemaatika: Erialaste ülesannete lahendamine (Kalorsus: toiteväärtus, toiduenergia). Erialaste ülesannete lahendamine 

(Kalkulatsioon: bruto, neto, hinnakujunemine). 

Mooduli hindamine Eristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Menüü koostamine ja kalkuleerimine, hindamise eelduseks on hindamisülesannete täitmine lävendi tasemel 

sh lävend 

“3” saamise tingimus: õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel 

“4” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine 



“5” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine 

Õppematerjalid 

Aavik, Õ. (2011). Kalkulatsiooniõpetus. Tallinn: Argo 

Kalbri, I. (2007). Toitumisõpetus. Tallinn: Ilo 

Rekkor, S, Kersna,A., Merits, M. Roosipõld, A. (2014). Toitlustuse alused. Tallinn: Argo 

Rekkor, S., Kersna, A., Merits, M., Kivisalu, I. (2010). Toiduvalmistamine suurköögis. Tallinn: Argo 

Rekkor, S., Kersna, A., Merits, M., Kivisalu, I., Aarma.D., Aavik, Õ., Kärblane, E., Kruuda, Ü., Animägi, L. (2011). Kulinaaria. 

Tallinn: Argo 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

3 Praktika 36 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 

Läbitud moodulid: 

moodul 1 - Toitlustamise valdkonna ja õpingute alused 

moodul 3 - Toitlustamine 

moodul 4 - Menüü planeerimine 

moodul 5 - Praktilise töö suurköögis 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane täidab juhendamisel koostöös köögi meeskonnaga koka tööülesandeid toitlustusettevõttes. 

Praktika 

936 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. planeerib oma isiklikud praktika eesmärgid ja 

tööülesanded tulenevalt praktikajuhendist 

Õpilane 

• koostab kirjaliku materjali praktikale asumiseks 

arvestades praktikajuhendit ja rakendades 

digipädevusi 

• planeerib isiklikud praktikaeesmärgid, arvestades 

praktikajuhendit 

• sõlmib ettevõttega eelkokkuleppe ja tööaja 

graafiku, kasutades erinevaid 

kommunikatsioonivahendeid 

• töötab praktikaettevõttes juhendamisel nii 

individuaalselt kui meeskonnaliikmena, vastutab 

võetud kohustuste täitmise eest arvestades teiste 

töötajatega, planeerides talle antud tööde 

valmimise ettenähtud ajaks 

• järgib tööd tehes ergonoomiat, ettevõtte 
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sisekorraeeskirju, toiduhügieeninõudeid, kasutades 

vastavalt vajadusele isikukaitsevahendeid 

• täidab juhendamisel enesekontrolli tegevusi 

• arvutab toitude valmistamiseks vajalike 

toiduainete koguseid tehnoloogiliste kaartide alusel 

• eeltöötleb toiduaineid juhendamisel vastavalt 

juhendile, vältides liigseid kadusid 

• valmistab juhendamisel, vastavalt tööplaanile, 

tehnoloogilisele kaardile, asjakohaste vahenditega 

erinevaid võileibu, suupisteid, salateid, suppe, 

kastmeid, toite lihadest, kalast, aed- ja 

teraviljadest, magustoite, taignatooteid, jooke ning 

enamlevinud Eesti rahvustoite 

• serveerib juhendamisel toite ja jooke vastavalt 

tehnoloogilistel kaartidel toodud temperatuurile ja 

kogusele ning ettevõtte tootmise ja teeninduse 

eripärale 

• peseb saali- ja toiduvalmistamise nõusid järgides 

toitlustusettevõtte töökorraldust 

• korrastab ja puhastab juhendamisel oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel, teeb puhastus ja 

korrastustöid vastavalt ettevõtte puhastusplaanile 

• käitleb prügi, korrastab ja puhastab 

köögiseadmed ja töövahendid juhendamisel 

vastavalt ettevõtte puhastusplaanile 

• analüüsib oma tööd praktikaettevõttes, arvestades 

tööandjalt saadud tagasisidet ja andes 

enesehinnangu oma tööle, praktikaeesmärkide ja 

õpiväljundite saavutatusele ja toimetulekule 

praktika ettevõttes 

• esitleb praktika tulemust eesti keeles vastavalt 

juhendile, kasutades digivahendeid 

2. töötab praktikaettevõttes juhendamisel nii 

individuaalselt kui meeskonnas, järgides ettevõtte 

töökorraldust ning toiduhügieeni- ja 

tööohutusnõudeid 

Õpilane 

• koostab kirjaliku materjali praktikale asumiseks 

arvestades praktikajuhendit ja rakendades 

digipädevusi 

• planeerib isiklikud praktikaeesmärgid, arvestades 
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praktikajuhendit 

• sõlmib ettevõttega eelkokkuleppe ja tööaja 

graafiku, kasutades erinevaid 

kommunikatsioonivahendeid 

• töötab praktikaettevõttes juhendamisel nii 

individuaalselt kui meeskonnaliikmena, vastutab 

võetud kohustuste täitmise eest arvestades teiste 

töötajatega, planeerides talle antud tööde 

valmimise ettenähtud ajaks 

• järgib tööd tehes ergonoomiat, ettevõtte 

sisekorraeeskirju, toiduhügieeninõudeid, kasutades 

vastavalt vajadusele isikukaitsevahendeid 

• täidab juhendamisel enesekontrolli tegevusi 

• arvutab toitude valmistamiseks vajalike 

toiduainete koguseid tehnoloogiliste kaartide alusel 

• eeltöötleb toiduaineid juhendamisel vastavalt 

juhendile, vältides liigseid kadusid 

• valmistab juhendamisel, vastavalt tööplaanile, 

tehnoloogilisele kaardile, asjakohaste vahenditega 

erinevaid võileibu, suupisteid, salateid, suppe, 

kastmeid, toite lihadest, kalast, aed- ja 

teraviljadest, magustoite, taignatooteid, jooke ning 

enamlevinud Eesti rahvustoite 

• serveerib juhendamisel toite ja jooke vastavalt 

tehnoloogilistel kaartidel toodud temperatuurile ja 

kogusele ning ettevõtte tootmise ja teeninduse 

eripärale 

• peseb saali- ja toiduvalmistamise nõusid järgides 

toitlustusettevõtte töökorraldust 

• korrastab ja puhastab juhendamisel oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel, teeb puhastus ja 

korrastustöid vastavalt ettevõtte puhastusplaanile 

• käitleb prügi, korrastab ja puhastab 

köögiseadmed ja töövahendid juhendamisel 

vastavalt ettevõtte puhastusplaanile 

• analüüsib oma tööd praktikaettevõttes, arvestades 

tööandjalt saadud tagasisidet ja andes 



enesehinnangu oma tööle, praktikaeesmärkide ja 

õpiväljundite saavutatusele ja toimetulekule 

praktika ettevõttes 

• esitleb praktika tulemust eesti keeles vastavalt 

juhendile, kasutades digivahendeid 

3. planeerib oma tööd ja töökohta vastavalt 

tööülesandele ning meeskonna tööjaotusele, 

töötades säästlikult ja järgides toiduohutuse 

nõudeid 

Õpilane 

• koostab kirjaliku materjali praktikale asumiseks 

arvestades praktikajuhendit ja rakendades 

digipädevusi 

• planeerib isiklikud praktikaeesmärgid, arvestades 

praktikajuhendit 

• sõlmib ettevõttega eelkokkuleppe ja tööaja 

graafiku, kasutades erinevaid 

kommunikatsioonivahendeid 

• töötab praktikaettevõttes juhendamisel nii 

individuaalselt kui meeskonnaliikmena, vastutab 

võetud kohustuste täitmise eest arvestades teiste 

töötajatega, planeerides talle antud tööde 

valmimise ettenähtud ajaks 

• järgib tööd tehes ergonoomiat, ettevõtte 

sisekorraeeskirju, toiduhügieeninõudeid, kasutades 

vastavalt vajadusele isikukaitsevahendeid 

• täidab juhendamisel enesekontrolli tegevusi 

• arvutab toitude valmistamiseks vajalike 

toiduainete koguseid tehnoloogiliste kaartide alusel 

• eeltöötleb toiduaineid juhendamisel vastavalt 

juhendile, vältides liigseid kadusid 

• valmistab juhendamisel, vastavalt tööplaanile, 

tehnoloogilisele kaardile, asjakohaste vahenditega 

erinevaid võileibu, suupisteid, salateid, suppe, 

kastmeid, toite lihadest, kalast, aed- ja 

teraviljadest, magustoite, taignatooteid, jooke ning 

enamlevinud Eesti rahvustoite 

• serveerib juhendamisel toite ja jooke vastavalt 

tehnoloogilistel kaartidel toodud temperatuurile ja 

kogusele ning ettevõtte tootmise ja teeninduse 

eripärale 
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• peseb saali- ja toiduvalmistamise nõusid järgides 

toitlustusettevõtte töökorraldust 

• korrastab ja puhastab juhendamisel oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel, teeb puhastus ja 

korrastustöid vastavalt ettevõtte puhastusplaanile 

• käitleb prügi, korrastab ja puhastab 

köögiseadmed ja töövahendid juhendamisel 

vastavalt ettevõtte puhastusplaanile 

• analüüsib oma tööd praktikaettevõttes, arvestades 

tööandjalt saadud tagasisidet ja andes 

enesehinnangu oma tööle, praktikaeesmärkide ja 

õpiväljundite saavutatusele ja toimetulekule 

praktika ettevõttes 

• esitleb praktika tulemust eesti keeles vastavalt 

juhendile, kasutades digivahendeid 

4. valmistab juhendamisel ja tehnoloogilise kaardi 

järgi suurköögi või restorani toite ja jooke, 

kasutades sobivaid vahendeid ja erinevaid 

köögitöö tehnikaid 

Õpilane 

• koostab kirjaliku materjali praktikale asumiseks 

arvestades praktikajuhendit ja rakendades 

digipädevusi 

• planeerib isiklikud praktikaeesmärgid, arvestades 

praktikajuhendit 

• sõlmib ettevõttega eelkokkuleppe ja tööaja 

graafiku, kasutades erinevaid 

kommunikatsioonivahendeid 

• töötab praktikaettevõttes juhendamisel nii 

individuaalselt kui meeskonnaliikmena, vastutab 

võetud kohustuste täitmise eest arvestades teiste 

töötajatega, planeerides talle antud tööde 

valmimise ettenähtud ajaks 

• järgib tööd tehes ergonoomiat, ettevõtte 

sisekorraeeskirju, toiduhügieeninõudeid, kasutades 

vastavalt vajadusele isikukaitsevahendeid 

• täidab juhendamisel enesekontrolli tegevusi 

• arvutab toitude valmistamiseks vajalike 

toiduainete koguseid tehnoloogiliste kaartide alusel 

• eeltöötleb toiduaineid juhendamisel vastavalt 

juhendile, vältides liigseid kadusid 
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• valmistab juhendamisel, vastavalt tööplaanile, 

tehnoloogilisele kaardile, asjakohaste vahenditega 

erinevaid võileibu, suupisteid, salateid, suppe, 

kastmeid, toite lihadest, kalast, aed- ja 

teraviljadest, magustoite, taignatooteid, jooke ning 

enamlevinud Eesti rahvustoite 

• serveerib juhendamisel toite ja jooke vastavalt 

tehnoloogilistel kaartidel toodud temperatuurile ja 

kogusele ning ettevõtte tootmise ja teeninduse 

eripärale 

• peseb saali- ja toiduvalmistamise nõusid järgides 

toitlustusettevõtte töökorraldust 

• korrastab ja puhastab juhendamisel oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel, teeb puhastus ja 

korrastustöid vastavalt ettevõtte puhastusplaanile 

• käitleb prügi, korrastab ja puhastab 

köögiseadmed ja töövahendid juhendamisel 

vastavalt ettevõtte puhastusplaanile 

• analüüsib oma tööd praktikaettevõttes, arvestades 

tööandjalt saadud tagasisidet ja andes 

enesehinnangu oma tööle, praktikaeesmärkide ja 

õpiväljundite saavutatusele ja toimetulekule 

praktika ettevõttes 

• esitleb praktika tulemust eesti keeles vastavalt 

juhendile, kasutades digivahendeid 

5. teeb puhastus- ja korrastustöid, käitleb prügi, 

peseb nõusid ja töövahendeid 

Õpilane 

• koostab kirjaliku materjali praktikale asumiseks 

arvestades praktikajuhendit ja rakendades 

digipädevusi 

• planeerib isiklikud praktikaeesmärgid, arvestades 

praktikajuhendit 

• sõlmib ettevõttega eelkokkuleppe ja tööaja 

graafiku, kasutades erinevaid 

kommunikatsioonivahendeid 

• töötab praktikaettevõttes juhendamisel nii 

individuaalselt kui meeskonnaliikmena, vastutab 

võetud kohustuste täitmise eest arvestades teiste 
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töötajatega, planeerides talle antud tööde 

valmimise ettenähtud ajaks 

• järgib tööd tehes ergonoomiat, ettevõtte 

sisekorraeeskirju, toiduhügieeninõudeid, kasutades 

vastavalt vajadusele isikukaitsevahendeid 

• täidab juhendamisel enesekontrolli tegevusi 

• arvutab toitude valmistamiseks vajalike 

toiduainete koguseid tehnoloogiliste kaartide alusel 

• eeltöötleb toiduaineid juhendamisel vastavalt 

juhendile, vältides liigseid kadusid 

• valmistab juhendamisel, vastavalt tööplaanile, 

tehnoloogilisele kaardile, asjakohaste vahenditega 

erinevaid võileibu, suupisteid, salateid, suppe, 

kastmeid, toite lihadest, kalast, aed- ja 

teraviljadest, magustoite, taignatooteid, jooke ning 

enamlevinud Eesti rahvustoite 

• serveerib juhendamisel toite ja jooke vastavalt 

tehnoloogilistel kaartidel toodud temperatuurile ja 

kogusele ning ettevõtte tootmise ja teeninduse 

eripärale 

• peseb saali- ja toiduvalmistamise nõusid järgides 

toitlustusettevõtte töökorraldust 

• korrastab ja puhastab juhendamisel oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel, teeb puhastus ja 

korrastustöid vastavalt ettevõtte puhastusplaanile 

• käitleb prügi, korrastab ja puhastab 

köögiseadmed ja töövahendid juhendamisel 

vastavalt ettevõtte puhastusplaanile 

• analüüsib oma tööd praktikaettevõttes, arvestades 

tööandjalt saadud tagasisidet ja andes 

enesehinnangu oma tööle, praktikaeesmärkide ja 

õpiväljundite saavutatusele ja toimetulekule 

praktika ettevõttes 

• esitleb praktika tulemust eesti keeles vastavalt 

juhendile, kasutades digivahendeid 

6. analüüsib oma tööd, eesmärkide saavutamist ja 

ülesannete täitmist praktikaettevõttes, koostab ja 

Õpilane 

• koostab kirjaliku materjali praktikale asumiseks 
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juhendi järgi praktikaaruande arvestades praktikajuhendit ja rakendades 

digipädevusi 

• planeerib isiklikud praktikaeesmärgid, arvestades 

praktikajuhendit 

• sõlmib ettevõttega eelkokkuleppe ja tööaja 

graafiku, kasutades erinevaid 

kommunikatsioonivahendeid 

• töötab praktikaettevõttes juhendamisel nii 

individuaalselt kui meeskonnaliikmena, vastutab 

võetud kohustuste täitmise eest arvestades teiste 

töötajatega, planeerides talle antud tööde 

valmimise ettenähtud ajaks 

• järgib tööd tehes ergonoomiat, ettevõtte 

sisekorraeeskirju, toiduhügieeninõudeid, kasutades 

vastavalt vajadusele isikukaitsevahendeid 

• täidab juhendamisel enesekontrolli tegevusi 

• arvutab toitude valmistamiseks vajalike 

toiduainete koguseid tehnoloogiliste kaartide alusel 

• eeltöötleb toiduaineid juhendamisel vastavalt 

juhendile, vältides liigseid kadusid 

• valmistab juhendamisel, vastavalt tööplaanile, 

tehnoloogilisele kaardile, asjakohaste vahenditega 

erinevaid võileibu, suupisteid, salateid, suppe, 

kastmeid, toite lihadest, kalast, aed- ja 

teraviljadest, magustoite, taignatooteid, jooke ning 

enamlevinud Eesti rahvustoite 

• serveerib juhendamisel toite ja jooke vastavalt 

tehnoloogilistel kaartidel toodud temperatuurile ja 

kogusele ning ettevõtte tootmise ja teeninduse 

eripärale 

• peseb saali- ja toiduvalmistamise nõusid järgides 

toitlustusettevõtte töökorraldust 

• korrastab ja puhastab juhendamisel oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel, teeb puhastus ja 

korrastustöid vastavalt ettevõtte puhastusplaanile 

• käitleb prügi, korrastab ja puhastab 

köögiseadmed ja töövahendid juhendamisel 



vastavalt ettevõtte puhastusplaanile 

• analüüsib oma tööd praktikaettevõttes, arvestades 

tööandjalt saadud tagasisidet ja andes 

enesehinnangu oma tööle, praktikaeesmärkide ja 

õpiväljundite saavutatusele ja toimetulekule 

praktika ettevõttes 

• esitleb praktika tulemust eesti keeles vastavalt 

juhendile, kasutades digivahendeid 

  

Mooduli jagunemine 

PRAKTIKA 

ETTEVÕTTES II 

ÕPPEAASTA 

Praktika 468 

Alateemad 

Sissejuhatus moodulisse. Praktika dokumentatsioon. Ettevõttepraktika planeerimine. Praktika 

päeviku koostamine. 

Praktikaettevõtte äriidee ja sellest tulenev menüü; praktikaettevõtte ruumide paigutus; 

praktikaettevõtte toitlustusosakonna toimingud ja töökorraldus 

TOIDUVALMISTAMINE: eeltöötlus- ja kuumtöötlusvõtted 

TÖÖVAHENDID JA SEADMED: töövahendite ning seadmete valik vastavalt menüüle 

PUHASTUSTÖÖD: puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha juhendite alusel 

HÜGIEEN: tööhügieen, töökoha korraldamine ja korrastamine. 

MENÜÜ KOOSTAMINE: orienteerub ettevõtte menüüdes menüü koostamise põhimõtete alusel 

TOIDUAINETEÕPETUS: valib juhendamisel toitude ja jookide valmistamiseks vajalikud 

toorained 

TÖÖOHUTUS JA -TERVISHOID: töötab meeskonnaliikmena, arvestades teiste töötajatega järgib 

ettevõtte sisekorraeeskirju järgib töötamisel ergonoomia põhimõtteid 

TÖÖ PLANEERIMINE: töötab toitlustusettevõttes juhendamisel ning teeb planeeritud tööd õiges 

järjekorras ja etteantud tähtajaks. 

Sissejuhatus moodulisse. Praktika dokumentatsioon. Ettevõttepraktika planeerimine. Praktika 

päeviku koostamine. 

Praktikaettevõtte äriidee ja sellest tulenev menüü; praktikaettevõtte ruumide paigutus; 

praktikaettevõtte toitlustusosakonna toimingud ja töökorraldus 

Praktikaaruande koostamine ja esitlemine. Õppeaasta kokkuvõte ja hindamine. Enesehinnang. 

Seos õpiväljundiga 

planeerib oma isiklikud 

praktika eesmärgid ja 

tööülesanded tulenevalt 

praktikajuhendist 

töötab praktikaettevõttes 

juhendamisel nii 

individuaalselt kui 

meeskonnas, järgides 

ettevõtte töökorraldust ning 

toiduhügieeni- ja 

tööohutusnõudeid 

planeerib oma tööd ja 

töökohta vastavalt 

tööülesandele ning 

meeskonna tööjaotusele, 

töötades säästlikult ja 

järgides toiduohutuse 

nõudeid 

valmistab juhendamisel ja 

tehnoloogilise kaardi järgi 

suurköögi või restorani 

toite ja jooke, kasutades 

sobivaid vahendeid ja 

erinevaid köögitöö 

tehnikaid 

teeb puhastus- ja 



korrastustöid, käitleb prügi, 

peseb nõusid ja 

töövahendeid 

analüüsib oma tööd, 

eesmärkide saavutamist ja 

ülesannete täitmist 

praktikaettevõttes, koostab 

ja juhendi järgi 

praktikaaruande 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Vajaliku dokumentatsiooni koostamine praktikale asumiseks (CV, avaldus, lepingu sõlmimine, oskuste nimistu koostamine) 

lähtudes praktikajuhendist Igapäevaste sissekannete tegemine praktikapäevikusse, arvestades praktikajuhendit. 

Õppija kirjeldab praktikajuhendi alusel praktikaettevõtte äriideed; kirjeldab praktikajuhendi alusel toitlustusettevõtte ruumide 

paigutust praktikaettevõttes. Kirjeldab praktikajuhendi alusel toitlustusettevõtte toiminguid ja töökorraldust praktikaettevõttes. 

Töötab praktikaettevõttes juhendamisel ja meeskonnas, järgides ettevõtte töökorraldust. Töötab juhendamisel toitlustamises 

kasutatavate seadmete ja töövahenditega, järgides tööhügieeni- ja tööohutusnõudeid. Eeltöötleb toiduaineid, valmistab 

juhendamisel ettevõtte menüüs olevaid toite ja jooke, teeb puhastus ja korrastustöid. Teenindab kliente, järgides 

klienditeeninduse põhimõtteid. 

Koostab vastavalt juhendile korrektses kirjakeeles praktikaaruande. Esitleb juhendi alusel praktikaaruannet. Leiab ja parandab 

etteantud erialases tekstis õigekirja- ja stiilivigu, rakendades õigekirja reegleid. Kasutab saadud teavet erialastes tekstides 

vastavalt kokkulepitud nõuetele. Viitab vastavalt juhendile kirjalikes töödes kasutatud allikatele. Annab isikliku kogemuse 

alusel hinnangu praktikaeesmärkide saavutatusele. Annab hinnangu enda füüsilisele aktiivsusele isikliku kogemuse alusel. 

Kirjeldab võimalusi füüsilise aktiivsuse säilitamiseks. Esitleb IT-lahendusi kasutades praktikal saadud kogemusi ja eesmärkide 

saavutatust ning edasisi plaane tööalaseks arenguks. Annab suulisel esinemisel mõistetavalt edasi erialast infot. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel 

“4” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine 

“5” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine 

PRAKTIKA 

ETTEVÕTTES III 

ÕPPEAASTA 

Praktika 468 

Alateemad 

Praktika dokumentatsioon. Ettevõttepraktika planeerimine. Praktika päeviku koostamine. 

Praktikaettevõtte äriidee ja sellest tulenev menüü; praktikaettevõtte ruumide paigutus; 

praktikaettevõtte toitlustusosakonna toimingud ja töökorraldus. 

TOIDUVALMISTAMINE: eeltöötlus- ja kuumtöötlusvõtted 

TÖÖVAHENDID JA SEADMED: töövahendite ning seadmete valik vastavalt menüüle 

PUHASTUSTÖÖD: puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha juhendite alusel 

HÜGIEEN: tööhügieen, töökoha korraldamine ja korrastamine. 

Seos õpiväljundiga 

planeerib oma isiklikud 

praktika eesmärgid ja 

tööülesanded tulenevalt 

praktikajuhendist 

töötab praktikaettevõttes 

juhendamisel nii 

individuaalselt kui 



MENÜÜ KOOSTAMINE: orienteerub ettevõtte menüüdes menüü koostamise põhimõtete alusel 

TOIDUAINETEÕPETUS: valib juhendamisel toitude ja jookide valmistamiseks vajalikud 

toorained 

TÖÖOHUTUS JA -TERVISHOID: töötab meeskonnaliikmena, arvestades teiste töötajatega järgib 

ettevõtte sisekorraeeskirju järgib töötamisel ergonoomia põhimõtteid 

TÖÖ PLANEERIMINE: töötab toitlustusettevõttes juhendamisel ning teeb planeeritud tööd õiges 

järjekorras ja etteantud tähtajaks. 

Praktikaaruande koostamine ja esitlemine. Mooduli kokkuvõte ja hindamine. Enesehinnang. 

meeskonnas, järgides 

ettevõtte töökorraldust ning 

toiduhügieeni- ja 

tööohutusnõudeid 

planeerib oma tööd ja 

töökohta vastavalt 

tööülesandele ning 

meeskonna tööjaotusele, 

töötades säästlikult ja 

järgides toiduohutuse 

nõudeid 

valmistab juhendamisel ja 

tehnoloogilise kaardi järgi 

suurköögi või restorani 

toite ja jooke, kasutades 

sobivaid vahendeid ja 

erinevaid köögitöö 

tehnikaid 

teeb puhastus- ja 

korrastustöid, käitleb prügi, 

peseb nõusid ja 

töövahendeid 

analüüsib oma tööd, 

eesmärkide saavutamist ja 

ülesannete täitmist 

praktikaettevõttes, koostab 

ja juhendi järgi 

praktikaaruande 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Vajaliku dokumentatsiooni koostamine praktikale asumiseks (CV, avaldus, lepingu sõlmimine, oskuste nimistu koostamine) 

lähtudes praktikajuhendist Igapäevaste sissekannete tegemine praktikapäevikusse, arvestades praktikajuhendit. 

Õppija kirjeldab praktikajuhendi alusel praktikaettevõtte äriideed; kirjeldab praktikajuhendi alusel toitlustusettevõtte ruumide 

paigutust praktikaettevõttes. Kirjeldab praktikajuhendi alusel toitlustusettevõtte toiminguid ja töökorraldust praktikaettevõttes. 

Töötab praktikaettevõttes juhendamisel ja meeskonnas, järgides ettevõtte töökorraldust. Töötab juhendamisel toitlustamises 

kasutatavate seadmete ja töövahenditega, järgides tööhügieeni- ja tööohutusnõudeid. Eeltöötleb toiduaineid, valmistab 

juhendamisel ettevõtte menüüs olevaid toite ja jooke, teeb puhastus ja korrastustöid. Teenindab kliente, järgides 

klienditeeninduse põhimõtteid. 



Koostab vastavalt juhendile korrektses kirjakeeles praktikaaruande. Esitleb juhendi alusel praktikaaruannet. Leiab ja parandab 

etteantud erialases tekstis õigekirja- ja stiilivigu, rakendades õigekirja reegleid. Kasutab saadud teavet erialastes tekstides 

vastavalt kokkulepitud nõuetele. Viitab vastavalt juhendile kirjalikes töödes kasutatud allikatele. Annab isikliku kogemuse 

alusel hinnangu praktikaeesmärkide saavutatusele. Annab hinnangu enda füüsilisele aktiivsusele isikliku kogemuse alusel. 

Kirjeldab võimalusi füüsilise aktiivsuse säilitamiseks. Esitleb IT-lahendusi kasutades praktikal saadud kogemusi ja eesmärkide 

saavutatust ning edasisi plaane tööalaseks arenguks. Annab suulisel esinemisel mõistetavalt edasi erialast infot. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel 

“4” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine 

“5” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine 

  

Õppemeetodid Loeng, iseseisev töö, praktika., eneseanalüüs. 

Hindamismeetodid 

Moodulit hinnatakse eristavalt. 

Mooduli hindamise aluseks on praktika sooritatavad proovitööd ning praktika kogu mahus läbimine. Moodul hindamise aluseks 

on proovitööd toitlustusettevõtetes. Proovitööde hindamiseks jälgib koolipoolne praktikajuhendaja õpilase tööd kokkulepitud 

ajal ja kokkulepitud aja jooksul praktikaettevõttes, proovitööd lõpevad kolmepoolse hindamisega – õpilase enesehinnang 

praktikale ja proovitööle, ettevõtte poolse juhendaja hinnang proovitööle ja praktika jooksul sooritatule tervikuna, koolipoolse 

praktikajuhendaja hinnang õpilase proovitööle. Kõigi kolme hindamise osapoole hinnangud proovitööle on võrdse osakaaluga. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Eristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Moodul hindamise aluseks on proovitööd toitlustusettevõtetes. Proovitööde hindamiseks jälgib koolipoolne praktikajuhendaja 

õpilase tööd kokkulepitud ajal ja kokkulepitud aja jooksul praktikaettevõttes, proovitööd lõpevad kolmepoolse hindamisega – 

õpilase enesehinnang praktikale ja proovitööle, ettevõtte poolse juhendaja hinnang proovitööle ja praktika jooksul sooritatule 

tervikuna, koolipoolse praktikajuhendaja hinnang õpilase proovitööle. Kõigi kolme hindamise osapoole hinnangud proovitööle 

on võrdse osakaaluga. 

sh lävend 

“3” saamise tingimus: õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel. 

“4” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine. 

“5” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

Õppematerjalid 

Kuhhi, M. (2006). Eesti ametikeel. Tallinn: Ilo 

Kitsnik, M (2010). Koka ja kelneri erialane eesti keel. Tallinn: Argo 

Kraut, E (2004). Eesti õigekeel. Tallinn: Koolibri 

Praktikajuhend õppijale 

Praktikaaruande koostamise juhend 

Tööohutus- ja töötervishoiualased juhendmaterjalid 



Praktikaleping , praktikapäevik 

Tagasisideleht praktika juhendajalt 

Tagasisideleht praktikandilt endalt 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

4 Praktiline töö restoranis 13 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 

Läbitud moodulid: 

moodul 1 - Toitlustamise valdkonna ja õpingute alused 

moodul 3 - Toitlustamine 

moodul 4 - Menüü planeerimine 

moodul 5 - Praktilise töö suurköögis 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane valmistab ja serveerib tellimuse alusel ja tehnoloogilise kaardi järgi toite ja jooke vastavalt 

klientide soovidele, planeerides ja korraldades oma tööd, käideldes kaupu, korrastades restorani ruume. 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

5 tundi 52 tundi 281 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. planeerib ja korraldab oma tööd lähtuvalt 

tööülesandest ja meeskonna tööjaotusest 

Õpilane 

• planeerib oma tööaega ja korraldab oma tööd 

ratsionaalselt vastavalt töökoormusele, 

tööülesandele ja meeskonna tööjaotusele 

• valmistab ette oma töökoha, lähtudes 

tööülesannetest ja tööohutuse ja ergonoomia 

põhimõtetest 

• hoiab oma töökoha korras, lähtudes 

hügieeninõuetest 

• valmistab menüüs olevaid toite ja jooke vastavalt 

tehnoloogilisele kaardile 

• vormistab toiduportsjonid ja vaagnad vastavalt 

tehnoloogilisele kaardile 

• ajastab toitude ja jookide valmimise vastavalt 

tööplaanile 

• kasutab seadmeid ja vahendeid vastavalt 

kasutatavale tehnoloogiale ja toitlustusettevõtte 

töökorralduse eripärale 

• annab hinnangu valmistatud toitude ja jookide 

kvaliteedile lähtudes nende iseloomulikust lõhnast, 

Eristav hindamine 



maitsest, välimusest ja konsistentsist 

• võtab vastu, kontrollib ja ladustab kauba 

vastavalt toiduhügieeni nõuetele 

• kontrollib juhendi alusel igapäevaselt kauba 

kvaliteeti ja jälgib realiseerimisaegu 

• hindab olemasolevat kaubakogust ja tagab tööks 

vajaliku tooraine vastavalt etteantud ülesandele 

• käitleb prügi, pakendeid ja taarat vastavalt 

juhendile 

• inventeerib laoseisu vastavalt juhendile ja 

kehtestatud töökorraldusele 

• teeb restoraniruumide puhastus- ja koristustöid 

vastavalt puhastusplaanile, kasutades etteantud 

puhastusvahendeid ja hooldades puhastustarvikuid 

• valmistab puhastusvahendi lahuse, lähtudes 

juhendist 

• puhastab köögiseadmeid ja vahendeid, lähtudes 

juhendist 

• peseb saali- ja toiduvalmistamise nõusid, 

lähtudes juhendist 

• nõustab lähtuvalt menüüst klienti ja soovitab 

kliendile tema soovidele vastavaid toite ja jooke 

eesti keeles ja ühes võõrkeeles 

• lahendab iseseisvalt kliendi teenindamisega 

seotud probleeme oma vastutusala piires 

• katab ja teenindab erineva teenindustüübiga 

laudu lähtudes menüüst, sihtrühma vajadustest 

ning ettevõtte teeninduse korraldusest 

• kogub, analüüsib ja edastab tagasisidet ning 

langetab asjakohaseid otsuseid 

2. valmistab nii individuaalselt kui 

meeskonnaliikmena, tellimuse alusel, 

tehnoloogilise kaardi järgi toite ja jooke vastavalt 

klientide soovidele, kasutades sobivaid 

töövahendeid ja seadmeid ning arvestades 

toitlustusettevõtte töökorraldust 

Õpilane 

• planeerib oma tööaega ja korraldab oma tööd 

ratsionaalselt vastavalt töökoormusele, 

tööülesandele ja meeskonna tööjaotusele 

• valmistab ette oma töökoha, lähtudes 

tööülesannetest ja tööohutuse ja ergonoomia 

põhimõtetest 

Eristav hindamine 



• hoiab oma töökoha korras, lähtudes 

hügieeninõuetest 

• valmistab menüüs olevaid toite ja jooke vastavalt 

tehnoloogilisele kaardile 

• vormistab toiduportsjonid ja vaagnad vastavalt 

tehnoloogilisele kaardile 

• ajastab toitude ja jookide valmimise vastavalt 

tööplaanile 

• kasutab seadmeid ja vahendeid vastavalt 

kasutatavale tehnoloogiale ja toitlustusettevõtte 

töökorralduse eripärale 

• annab hinnangu valmistatud toitude ja jookide 

kvaliteedile lähtudes nende iseloomulikust lõhnast, 

maitsest, välimusest ja konsistentsist 

• võtab vastu, kontrollib ja ladustab kauba 

vastavalt toiduhügieeni nõuetele 

• kontrollib juhendi alusel igapäevaselt kauba 

kvaliteeti ja jälgib realiseerimisaegu 

• hindab olemasolevat kaubakogust ja tagab tööks 

vajaliku tooraine vastavalt etteantud ülesandele 

• käitleb prügi, pakendeid ja taarat vastavalt 

juhendile 

• inventeerib laoseisu vastavalt juhendile ja 

kehtestatud töökorraldusele 

• teeb restoraniruumide puhastus- ja koristustöid 

vastavalt puhastusplaanile, kasutades etteantud 

puhastusvahendeid ja hooldades puhastustarvikuid 

• valmistab puhastusvahendi lahuse, lähtudes 

juhendist 

• puhastab köögiseadmeid ja vahendeid, lähtudes 

juhendist 

• peseb saali- ja toiduvalmistamise nõusid, 

lähtudes juhendist 

• nõustab lähtuvalt menüüst klienti ja soovitab 

kliendile tema soovidele vastavaid toite ja jooke 

eesti keeles ja ühes võõrkeeles 

• lahendab iseseisvalt kliendi teenindamisega 



seotud probleeme oma vastutusala piires 

• katab ja teenindab erineva teenindustüübiga 

laudu lähtudes menüüst, sihtrühma vajadustest 

ning ettevõtte teeninduse korraldusest 

• kogub, analüüsib ja edastab tagasisidet ning 

langetab asjakohaseid otsuseid 

3. käitleb kaupu, pakendeid ja taarat ning 

inventeerib laoseisu vastavalt juhendile, 

toiduhügieeni nõuetele ning arvestades 

toitlustusettevõtte töökorraldust 

Õpilane 

• planeerib oma tööaega ja korraldab oma tööd 

ratsionaalselt vastavalt töökoormusele, 

tööülesandele ja meeskonna tööjaotusele 

• valmistab ette oma töökoha, lähtudes 

tööülesannetest ja tööohutuse ja ergonoomia 

põhimõtetest 

• hoiab oma töökoha korras, lähtudes 

hügieeninõuetest 

• valmistab menüüs olevaid toite ja jooke vastavalt 

tehnoloogilisele kaardile 

• vormistab toiduportsjonid ja vaagnad vastavalt 

tehnoloogilisele kaardile 

• ajastab toitude ja jookide valmimise vastavalt 

tööplaanile 

• kasutab seadmeid ja vahendeid vastavalt 

kasutatavale tehnoloogiale ja toitlustusettevõtte 

töökorralduse eripärale 

• annab hinnangu valmistatud toitude ja jookide 

kvaliteedile lähtudes nende iseloomulikust lõhnast, 

maitsest, välimusest ja konsistentsist 

• võtab vastu, kontrollib ja ladustab kauba 

vastavalt toiduhügieeni nõuetele 

• kontrollib juhendi alusel igapäevaselt kauba 

kvaliteeti ja jälgib realiseerimisaegu 

• hindab olemasolevat kaubakogust ja tagab tööks 

vajaliku tooraine vastavalt etteantud ülesandele 

• käitleb prügi, pakendeid ja taarat vastavalt 

juhendile 

• inventeerib laoseisu vastavalt juhendile ja 

kehtestatud töökorraldusele 

Eristav hindamine 



• teeb restoraniruumide puhastus- ja koristustöid 

vastavalt puhastusplaanile, kasutades etteantud 

puhastusvahendeid ja hooldades puhastustarvikuid 

• valmistab puhastusvahendi lahuse, lähtudes 

juhendist 

• puhastab köögiseadmeid ja vahendeid, lähtudes 

juhendist 

• peseb saali- ja toiduvalmistamise nõusid, 

lähtudes juhendist 

• nõustab lähtuvalt menüüst klienti ja soovitab 

kliendile tema soovidele vastavaid toite ja jooke 

eesti keeles ja ühes võõrkeeles 

• lahendab iseseisvalt kliendi teenindamisega 

seotud probleeme oma vastutusala piires 

• katab ja teenindab erineva teenindustüübiga 

laudu lähtudes menüüst, sihtrühma vajadustest 

ning ettevõtte teeninduse korraldusest 

• kogub, analüüsib ja edastab tagasisidet ning 

langetab asjakohaseid otsuseid 

4. teeb restoraniruumide puhastus- ja koristustöid 

lähtuvalt ettevõtte puhastusplaanist 

Õpilane 

• planeerib oma tööaega ja korraldab oma tööd 

ratsionaalselt vastavalt töökoormusele, 

tööülesandele ja meeskonna tööjaotusele 

• valmistab ette oma töökoha, lähtudes 

tööülesannetest ja tööohutuse ja ergonoomia 

põhimõtetest 

• hoiab oma töökoha korras, lähtudes 

hügieeninõuetest 

• valmistab menüüs olevaid toite ja jooke vastavalt 

tehnoloogilisele kaardile 

• vormistab toiduportsjonid ja vaagnad vastavalt 

tehnoloogilisele kaardile 

• ajastab toitude ja jookide valmimise vastavalt 

tööplaanile 

• kasutab seadmeid ja vahendeid vastavalt 

kasutatavale tehnoloogiale ja toitlustusettevõtte 

töökorralduse eripärale 

Eristav hindamine 



• annab hinnangu valmistatud toitude ja jookide 

kvaliteedile lähtudes nende iseloomulikust lõhnast, 

maitsest, välimusest ja konsistentsist 

• võtab vastu, kontrollib ja ladustab kauba 

vastavalt toiduhügieeni nõuetele 

• kontrollib juhendi alusel igapäevaselt kauba 

kvaliteeti ja jälgib realiseerimisaegu 

• hindab olemasolevat kaubakogust ja tagab tööks 

vajaliku tooraine vastavalt etteantud ülesandele 

• käitleb prügi, pakendeid ja taarat vastavalt 

juhendile 

• inventeerib laoseisu vastavalt juhendile ja 

kehtestatud töökorraldusele 

• teeb restoraniruumide puhastus- ja koristustöid 

vastavalt puhastusplaanile, kasutades etteantud 

puhastusvahendeid ja hooldades puhastustarvikuid 

• valmistab puhastusvahendi lahuse, lähtudes 

juhendist 

• puhastab köögiseadmeid ja vahendeid, lähtudes 

juhendist 

• peseb saali- ja toiduvalmistamise nõusid, 

lähtudes juhendist 

• nõustab lähtuvalt menüüst klienti ja soovitab 

kliendile tema soovidele vastavaid toite ja jooke 

eesti keeles ja ühes võõrkeeles 

• lahendab iseseisvalt kliendi teenindamisega 

seotud probleeme oma vastutusala piires 

• katab ja teenindab erineva teenindustüübiga 

laudu lähtudes menüüst, sihtrühma vajadustest 

ning ettevõtte teeninduse korraldusest 

• kogub, analüüsib ja edastab tagasisidet ning 

langetab asjakohaseid otsuseid 

5. teenindab kliente, kasutades serveerimise ja 

teenindamise põhitehnikaid ning järgides 

kliendikeskse teenindamise põhimõtteid 

Õpilane 

• planeerib oma tööaega ja korraldab oma tööd 

ratsionaalselt vastavalt töökoormusele, 

tööülesandele ja meeskonna tööjaotusele 

• valmistab ette oma töökoha, lähtudes 

Eristav hindamine 



tööülesannetest ja tööohutuse ja ergonoomia 

põhimõtetest 

• hoiab oma töökoha korras, lähtudes 

hügieeninõuetest 

• valmistab menüüs olevaid toite ja jooke vastavalt 

tehnoloogilisele kaardile 

• vormistab toiduportsjonid ja vaagnad vastavalt 

tehnoloogilisele kaardile 

• ajastab toitude ja jookide valmimise vastavalt 

tööplaanile 

• kasutab seadmeid ja vahendeid vastavalt 

kasutatavale tehnoloogiale ja toitlustusettevõtte 

töökorralduse eripärale 

• annab hinnangu valmistatud toitude ja jookide 

kvaliteedile lähtudes nende iseloomulikust lõhnast, 

maitsest, välimusest ja konsistentsist 

• võtab vastu, kontrollib ja ladustab kauba 

vastavalt toiduhügieeni nõuetele 

• kontrollib juhendi alusel igapäevaselt kauba 

kvaliteeti ja jälgib realiseerimisaegu 

• hindab olemasolevat kaubakogust ja tagab tööks 

vajaliku tooraine vastavalt etteantud ülesandele 

• käitleb prügi, pakendeid ja taarat vastavalt 

juhendile 

• inventeerib laoseisu vastavalt juhendile ja 

kehtestatud töökorraldusele 

• teeb restoraniruumide puhastus- ja koristustöid 

vastavalt puhastusplaanile, kasutades etteantud 

puhastusvahendeid ja hooldades puhastustarvikuid 

• valmistab puhastusvahendi lahuse, lähtudes 

juhendist 

• puhastab köögiseadmeid ja vahendeid, lähtudes 

juhendist 

• peseb saali- ja toiduvalmistamise nõusid, 

lähtudes juhendist 

• nõustab lähtuvalt menüüst klienti ja soovitab 

kliendile tema soovidele vastavaid toite ja jooke 



eesti keeles ja ühes võõrkeeles 

• lahendab iseseisvalt kliendi teenindamisega 

seotud probleeme oma vastutusala piires 

• katab ja teenindab erineva teenindustüübiga 

laudu lähtudes menüüst, sihtrühma vajadustest 

ning ettevõtte teeninduse korraldusest 

• kogub, analüüsib ja edastab tagasisidet ning 

langetab asjakohaseid otsuseid 

  

Mooduli jagunemine 

KLIENDITEENINDUS 

ÕPPERESTORANIS II 

ÕPPEAASTA 

Iseseisev õpe 10 

Praktiline töö 55 

Alateemad 

KLIENDITEENINDUS: loob ja hoiab positiivset kliendikontakti kogu teenindusprotsessi vältel 

tutvustab suuliselt korrektses eesti keeles a la carte menüüd kasutades erialaseid termineid 

annab teenindusolukorras edasi erialast informatsiooni lähtuvalt teenindusstandardist tutvustab 

suuliselt ja võõrkeeles a la carte menüüd, kasutades erialaseid termineid serveerib toite ja jooke 

lähtuvalt kliendikeskse teeninduse põhimõtetest. 

TEENINDUS ÕPPEKESKKONNAS: teeninduseks vajalike seadmete ja väiketöövahendite 

kasutamine ja igapäevane hooldus, osaline ja selveteenindus, teenindamise põhitehnikad. 

teenindamise põhitehnikad. 

Värvusõpetus ja kompositsioon; menüü-, kutse- ja nimekaartide kujundus; lauaseaded. 

Seos õpiväljundiga 

planeerib ja korraldab oma 

tööd lähtuvalt 

tööülesandest ja 

meeskonna tööjaotusest 

teeb restoraniruumide 

puhastus- ja koristustöid 

lähtuvalt ettevõtte 

puhastusplaanist 

teenindab kliente, 

kasutades serveerimise ja 

teenindamise põhitehnikaid 

ning järgides kliendikeskse 

teenindamise põhimõtteid 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Praktiline töö sooritatud 80%, täidetud kujundavad õpiülesanded lävendi tasemel. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Õpilane korral õpperestoranis töö ja teostab teeninduse eeltööd, alustab, lahendab ja lõpetab 

klienditeenindussituatsiooni, tutvustab pakutavat menüüd korrektses eesti keele ja lihtsas võõrkeeles, kasutab ootuspäraseid 

teenindusvõtteid. 

“4” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine. 

“5” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

KLIENDITEENINDUS 

ÕPPERESTORANIS III 

ÕPPEAASTA 

Alateemad 

KLIENDITEENINDUS: loob ja hoiab positiivset kliendikontakti kogu teenindusprotsessi vältel 

tutvustab suuliselt korrektses eesti keeles a la carte menüüd kasutades erialaseid termineid 

Seos õpiväljundiga 

teeb restoraniruumide 

puhastus- ja koristustöid 



Iseseisev õpe 6 

Praktiline töö 33 

annab teenindusolukorras edasi erialast informatsiooni lähtuvalt teenindusstandardist tutvustab 

suuliselt ja võõrkeeles a la carte menüüd, kasutades erialaseid termineid serveerib toite ja jooke 

lähtuvalt kliendikeskse teeninduse põhimõtetest. 

TEENINDUS ÕPPEKESKKONNAS: teeninduseks vajalike seadmete ja väiketöövahendite 

kasutamine ja igapäevane hooldus, osaline ja selveteenindus, teenindamise põhitehnikad. 

teenindamise põhitehnikad. 

Riikide ja rahvaste traditsioonid ja kombed, nende mõju toidukultuurile Kliendi religioonitaust, 

kombed ja suhtluskultuur. 

lähtuvalt ettevõtte 

puhastusplaanist 

teenindab kliente, 

kasutades serveerimise ja 

teenindamise põhitehnikaid 

ning järgides kliendikeskse 

teenindamise põhimõtteid 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Praktiline töö sooritatud 80%, täidetud kujundavad õpiülesanded lävendi tasemel. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Õpilane korral õpperestoranis töö ja teostab teeninduse eeltööd, alustab, lahendab ja lõpetab 

klienditeenindussituatsiooni, tutvustab pakutavat menüüd korrektses eesti keele ja lihtsas võõrkeeles, kasutab ootuspäraseid 

teenindusvõtteid. 

“4” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine. 

“5” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

TOIDUVALMISTAMIN

E ÕPPERESTORANI 

KÖÖGIS II AASTA 

Iseseisev õpe 18 

Praktiline töö 99 

Alateemad 

TOOTMISTÖÖKORRALDUS TOITLUSTUSETTEVÕTTES: töökoha- ja töö korraldamine. 

TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID: toiduhügieen, isiklikhügieen 

PRAKTILINE TÖÖ toidu valmistamine ja serveerimine õppeköögis meeskonnatööna, keskkond 

ja jäätmemajandus, ohuõpetus, õppeköögiseadmed, puhastustööd õppeköögis. 

Seos õpiväljundiga 

planeerib ja korraldab oma 

tööd lähtuvalt 

tööülesandest ja 

meeskonna tööjaotusest 

valmistab nii 

individuaalselt kui 

meeskonnaliikmena, 

tellimuse alusel, 

tehnoloogilise kaardi järgi 

toite ja jooke vastavalt 

klientide soovidele, 

kasutades sobivaid 

töövahendeid ja seadmeid 

ning arvestades 

toitlustusettevõtte 

töökorraldust 

käitleb kaupu, pakendeid ja 

taarat ning inventeerib 



laoseisu vastavalt 

juhendile, toiduhügieeni 

nõuetele ning arvestades 

toitlustusettevõtte 

töökorraldust 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Praktiline töö sooritatud 80%, täidetud kujundavad õpiülesanded lävendi tasemel. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Õppija planeerib ja koostab juhendi alusel tellimusroogade menüü. Kasutab toitude ja jookide 

valmistamiseks asjakohaseid seadmeid ja töövahendeid. Valmistab juhendamisel tehnoloogiliste kaartide järgi tellimusroogade 

menüüs olevaid toite ja jooke. Valmistab ja serveerib toite ning jooke arvestades värvusõpetuse ja kompositsiooni põhimõtteid. 

“4” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine. 

“5” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

TOIDUVALMISTAMIN

E ÕPPERESTORANI 

KÖÖGIS III AASTA 

Iseseisev õpe 14 

Praktiline töö 77 

Alateemad 

OOTMISTÖÖKORRALDUS TOITLUSTUSETTEVÕTTES: töökoha- ja töö korraldamine. 

TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID: toiduhügieen, isiklikhügieen 

PRAKTILINE TÖÖ toidu valmistamine ja serveerimine õppeköögis meeskonnatööna, keskkond 

ja jäätmemajandus, ohuõpetus, õppeköögiseadmed, puhastustööd õppeköögis. 

Seos õpiväljundiga 

planeerib ja korraldab oma 

tööd lähtuvalt 

tööülesandest ja 

meeskonna tööjaotusest 

valmistab nii 

individuaalselt kui 

meeskonnaliikmena, 

tellimuse alusel, 

tehnoloogilise kaardi järgi 

toite ja jooke vastavalt 

klientide soovidele, 

kasutades sobivaid 

töövahendeid ja seadmeid 

ning arvestades 

toitlustusettevõtte 

töökorraldust 

käitleb kaupu, pakendeid ja 

taarat ning inventeerib 

laoseisu vastavalt 

juhendile, toiduhügieeni 

nõuetele ning arvestades 



toitlustusettevõtte 

töökorraldust 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Praktiline töö sooritatud 80%, täidetud kujundavad õpiülesanded lävendi tasemel. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Õppija planeerib ja koostab juhendi alusel tellimusroogade menüü. Kasutab toitude ja jookide 

valmistamiseks asjakohaseid seadmeid ja töövahendeid. Valmistab juhendamisel tehnoloogiliste kaartide järgi tellimusroogade 

menüüs olevaid toite ja jooke. Valmistab ja serveerib toite ning jooke arvestades värvusõpetuse ja kompositsiooni põhimõtteid. 

“4” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine. 

“5” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

VÕÕRKEEL (praktiline 

töö restoranis) lõiming 

E- Õpe 5 

Iseseisev õpe 4 

Praktiline töö 17 

Alateemad 

KLIENDITEENINDUS: loob ja hoiab positiivset kliendikontakti kogu teenindusprotsessi vältel 

tutvustab suuliselt korrektses eesti keeles a la carte menüüd kasutades erialaseid termineid 

annab teenindusolukorras edasi erialast informatsiooni lähtuvalt teenindusstandardist tutvustab 

suuliselt ja võõrkeeles a la carte menüüd, kasutades erialaseid termineid serveerib toite ja jooke 

lähtuvalt kliendikeskse teeninduse põhimõtetest. 

Seos õpiväljundiga 

teenindab kliente, 

kasutades serveerimise ja 

teenindamise põhitehnikaid 

ning järgides kliendikeskse 

teenindamise põhimõtteid 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpilane serveerib ja teenindab kliente, puhastab köögi ja teenindussaali, annab hinnangu enda ja rühma 

tööle. 

  

Õppemeetodid Praktiline töö; iseseisev töö; e-õpe; enesehindamine; probleemsituatsioonide lahendamine. 

Hindamismeetodid 

Praktiline töö sooritatud 80%, täidetud kujundavad õpiülesanded lävendi tasemel. 

Praktiline hindamisülesanne: Koostab a la carte menüü, tellib toiduained, korraldab töökoha, valmistab rühmatööna toidud, 

serveerib ja teenindab kliente, puhastab köögi ja teenindussaali, annab hinnangu enda ja rühma tööle. 

Lõimitud teemad eesti keel, võõrkeel, matemaatika, loodusaine, sotsiaalained. 

Mooduli hindamine Eristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Praktiline töö sooritatud 80%, täidetud kujundavad õpiülesanded lävendi tasemel. 

sh lävend 

“3” saamise tingimus: Õppija koostab restorani päeva tööplaani vastavalt õppeköögi ja õpperestorani töökavale; planeerib oma 

tööde järjekorra, kestvuse ja töökoha vastavalt eelnevalt koostatud tööplaanile; töötab meeskonna liikmena vastavalt ettevõtte 

töökorralduse põhimõtetele, annab meeskonnatööle tagasisidet; arvestab oma töös säästliku laomajanduse põhimõtteid; suhtleb 

töösituatsioonis arusaadavalt, viisakalt, keeleliselt korrektselt. 



“4” saamise tingimus: Saavutatud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel ning suudab eesmärgistada oma tegevust. 

“5” saamise tingimus: Saavutatud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel ning suudab eesmärgistada oma tegevust. Töötab 

iseseisvalt ja loovalt. 

Õppematerjalid 

Rekkor, Sirje; Kersna, Anne; Merits, Maire; Kivisalu, Indrek; Animägi, Liis; Muuga, Õnnela (2013). Praktiline kulinaaria. 

Tallinn: Argo 

S. Rekkor jt (2013). Kulinaaria. Tallinn: Argo 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

5 Praktiline töö suurköögis 11 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane osaleb suurköögitöös vastavalt toitlustusettevõtte töökorraldusele, nii individuaalselt kui 

meeskonnaliikmena. 

Iseseisev õpe Praktiline töö 

44 tundi 242 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. planeerib suurköögis oma tööd ja töökohta, 

töötades säästlikult ja järgides toiduohutuse 

nõudeid 

Õpilane 

• planeerib juhendi alusel oma tööd ja korraldab 

oma töökohta järgides tööohutuse nõudeid 

• alustab ja lõpetab tööd planeeritud ajal, peab 

kinni tööde ajakavast osaledes meeskonnatöös, 

vastutades võetud kohustuste täitmise eest 

• eeltöötleb toiduaineid lähtuvalt tehnoloogilisest 

kaardist kasutades sobivaid köögitöö tehnikaid, 

töövahendeid ja seadmeid 

• käitleb toiduaineid lähtuvalt hügieeni- ja 

kvaliteedinõuetest tagades toidu ohutuse ja 

kvaliteedi, järgides kehtivat enesekontrolliplaani 

• järgib kogu tööpäeva jooksul isikliku hügieeni 

nõudeid • valmistab toite ja jooke erinevatest 

toidurühmadest vastavalt tehnoloogilisele kaardile 

kasutades sobivaid töövahendeid, -võtteid ja 

seadmeid ning ressursse säästes 

• teeb puhastus- koristustöid köögis ja saali 

nõudepesus järgides puhastusplaani 

Mitteeristav hindamine 



• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

kaardis kirjeldatud nõuetele 

• käitleb juhendamisel köögis tekkivat prügi 

• teenindab juhendamisel kliente väljastusletis 

lähtudes kliendikeskse teenindamise põhimõtetest 

ja väljendades end arusaadavalt eesti keeles 

• vastutab enda ja meeskonnaliikmete turvalisuse 

eest ning tuleb juhendamisel toime ohuolukordades 

• analüüsib enda tegevust vastavalt tagasisidele ja 

annab hinnangu oma töö tulemusele 

2. valmistab ja serveerib juhendamisel 

kvaliteedinõuetele vastavaid toite erinevatest 

toidurühmadest tehnoloogilise kaarti alusel 

Õpilane 

• planeerib juhendi alusel oma tööd ja korraldab 

oma töökohta järgides tööohutuse nõudeid 

• alustab ja lõpetab tööd planeeritud ajal, peab 

kinni tööde ajakavast osaledes meeskonnatöös, 

vastutades võetud kohustuste täitmise eest 

• eeltöötleb toiduaineid lähtuvalt tehnoloogilisest 

kaardist kasutades sobivaid köögitöö tehnikaid, 

töövahendeid ja seadmeid 

• käitleb toiduaineid lähtuvalt hügieeni- ja 

kvaliteedinõuetest tagades toidu ohutuse ja 

kvaliteedi, järgides kehtivat enesekontrolliplaani 

• järgib kogu tööpäeva jooksul isikliku hügieeni 

nõudeid • valmistab toite ja jooke erinevatest 

toidurühmadest vastavalt tehnoloogilisele kaardile 

kasutades sobivaid töövahendeid, -võtteid ja 

seadmeid ning ressursse säästes 

• teeb puhastus- koristustöid köögis ja saali 

nõudepesus järgides puhastusplaani 

• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

kaardis kirjeldatud nõuetele 

• käitleb juhendamisel köögis tekkivat prügi 

• teenindab juhendamisel kliente väljastusletis 

lähtudes kliendikeskse teenindamise põhimõtetest 

ja väljendades end arusaadavalt eesti keeles 

• vastutab enda ja meeskonnaliikmete turvalisuse 

eest ning tuleb juhendamisel toime ohuolukordades 

Mitteeristav hindamine 



• analüüsib enda tegevust vastavalt tagasisidele ja 

annab hinnangu oma töö tulemusele 

3. teeb juhendi alusel puhastus- ja korrastustöid, 

käitleb prügi, korrastab ja puhastab juhendamisel 

oma töökohta, köögiseadmed ja töövahendid ning 

peseb nõusid 

Õpilane 

• planeerib juhendi alusel oma tööd ja korraldab 

oma töökohta järgides tööohutuse nõudeid 

• alustab ja lõpetab tööd planeeritud ajal, peab 

kinni tööde ajakavast osaledes meeskonnatöös, 

vastutades võetud kohustuste täitmise eest 

• eeltöötleb toiduaineid lähtuvalt tehnoloogilisest 

kaardist kasutades sobivaid köögitöö tehnikaid, 

töövahendeid ja seadmeid 

• käitleb toiduaineid lähtuvalt hügieeni- ja 

kvaliteedinõuetest tagades toidu ohutuse ja 

kvaliteedi, järgides kehtivat enesekontrolliplaani 

• järgib kogu tööpäeva jooksul isikliku hügieeni 

nõudeid • valmistab toite ja jooke erinevatest 

toidurühmadest vastavalt tehnoloogilisele kaardile 

kasutades sobivaid töövahendeid, -võtteid ja 

seadmeid ning ressursse säästes 

• teeb puhastus- koristustöid köögis ja saali 

nõudepesus järgides puhastusplaani 

• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

kaardis kirjeldatud nõuetele 

• käitleb juhendamisel köögis tekkivat prügi 

• teenindab juhendamisel kliente väljastusletis 

lähtudes kliendikeskse teenindamise põhimõtetest 

ja väljendades end arusaadavalt eesti keeles 

• vastutab enda ja meeskonnaliikmete turvalisuse 

eest ning tuleb juhendamisel toime ohuolukordades 

• analüüsib enda tegevust vastavalt tagasisidele ja 

annab hinnangu oma töö tulemusele 

Mitteeristav hindamine 

4. teenindab kliente, lähtudes kliendikeskse 

teenindamise põhimõtetest 

Õpilane 

• planeerib juhendi alusel oma tööd ja korraldab 

oma töökohta järgides tööohutuse nõudeid 

• alustab ja lõpetab tööd planeeritud ajal, peab 

kinni tööde ajakavast osaledes meeskonnatöös, 

vastutades võetud kohustuste täitmise eest 

Mitteeristav hindamine 



• eeltöötleb toiduaineid lähtuvalt tehnoloogilisest 

kaardist kasutades sobivaid köögitöö tehnikaid, 

töövahendeid ja seadmeid 

• käitleb toiduaineid lähtuvalt hügieeni- ja 

kvaliteedinõuetest tagades toidu ohutuse ja 

kvaliteedi, järgides kehtivat enesekontrolliplaani 

• järgib kogu tööpäeva jooksul isikliku hügieeni 

nõudeid • valmistab toite ja jooke erinevatest 

toidurühmadest vastavalt tehnoloogilisele kaardile 

kasutades sobivaid töövahendeid, -võtteid ja 

seadmeid ning ressursse säästes 

• teeb puhastus- koristustöid köögis ja saali 

nõudepesus järgides puhastusplaani 

• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

kaardis kirjeldatud nõuetele 

• käitleb juhendamisel köögis tekkivat prügi 

• teenindab juhendamisel kliente väljastusletis 

lähtudes kliendikeskse teenindamise põhimõtetest 

ja väljendades end arusaadavalt eesti keeles 

• vastutab enda ja meeskonnaliikmete turvalisuse 

eest ning tuleb juhendamisel toime ohuolukordades 

• analüüsib enda tegevust vastavalt tagasisidele ja 

annab hinnangu oma töö tulemusele 

5. töötab individuaalselt ja meeskonnaliikmena 

järgides toitlustusettevõtte töökorraldust, 

tööohutuse nõudeid ning kasutades ergonoomilisi 

töövõtteid 

Õpilane 

• planeerib juhendi alusel oma tööd ja korraldab 

oma töökohta järgides tööohutuse nõudeid 

• alustab ja lõpetab tööd planeeritud ajal, peab 

kinni tööde ajakavast osaledes meeskonnatöös, 

vastutades võetud kohustuste täitmise eest 

• eeltöötleb toiduaineid lähtuvalt tehnoloogilisest 

kaardist kasutades sobivaid köögitöö tehnikaid, 

töövahendeid ja seadmeid 

• käitleb toiduaineid lähtuvalt hügieeni- ja 

kvaliteedinõuetest tagades toidu ohutuse ja 

kvaliteedi, järgides kehtivat enesekontrolliplaani 

• järgib kogu tööpäeva jooksul isikliku hügieeni 

nõudeid • valmistab toite ja jooke erinevatest 

Mitteeristav hindamine 



toidurühmadest vastavalt tehnoloogilisele kaardile 

kasutades sobivaid töövahendeid, -võtteid ja 

seadmeid ning ressursse säästes 

• teeb puhastus- koristustöid köögis ja saali 

nõudepesus järgides puhastusplaani 

• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

kaardis kirjeldatud nõuetele 

• käitleb juhendamisel köögis tekkivat prügi 

• teenindab juhendamisel kliente väljastusletis 

lähtudes kliendikeskse teenindamise põhimõtetest 

ja väljendades end arusaadavalt eesti keeles 

• vastutab enda ja meeskonnaliikmete turvalisuse 

eest ning tuleb juhendamisel toime ohuolukordades 

• analüüsib enda tegevust vastavalt tagasisidele ja 

annab hinnangu oma töö tulemusele 

  

Mooduli jagunemine 

TOIDUVALMISTAMIN

E SUURÖÖGIS 

Iseseisev õpe 44 

Praktiline töö 242 

Alateemad 

TOOTMISTÖÖKORRALDUS TOITLUSTUSETTEVÕTTES: töökoha korraldamine 

TÖÖOHUTUS JA TÖÖTERVISHOID: toiduhügieen, isiklikhügieen 

PRAKTILINE TÖÖ toidu valmistamine ja serveerimine suurköögis meeskonnatööna, keskkond ja 

jäätmemajandus, ohuõpetus, suurköögiseadmed, puhastustööd suurköögis. 

Füüsiline aktiivsus; vastupidavus, rüht, raskuste tõstmine. 

KLIENDITEENINDUS: külalislahkuse olemus, teeninduskeskkond. Kliendi teekond. Teenindaja 

isikuomadused, oskused ja hoiakud. Teenindaja suhtlusvahendid. Kliendid, kliendirühmad, 

klientide ootused ja vajadused, erinevate kliendirühmade teenindamine suurköögi väljastusletis. 

Kliendikesksus. Klientide tagasiside. Probleemolukordade lahendamine. Teenindusstandardid 

TEENINDUS ÕPPEKESKKONNAS: teeninduseks vajalike seadmete ja väiketöövahendite 

kasutamine ja igapäevane hooldus, osaline ja selveteenindus, teenindamise põhitehnikad. 

teenindamise põhitehnikad 

Suhtlussituatsioonidele vastav korrektne keelekasutus; viisakusväljendid igapäevases töös; 

puhatusplaani koostamine korrektses eesti keeles koos erialase sõnavaraga. 

Seos õpiväljundiga 

planeerib suurköögis oma 

tööd ja töökohta, töötades 

säästlikult ja järgides 

toiduohutuse nõudeid 

valmistab ja serveerib 

juhendamisel 

kvaliteedinõuetele 

vastavaid toite erinevatest 

toidurühmadest 

tehnoloogilise kaarti alusel 

teeb juhendi alusel 

puhastus- ja korrastustöid, 

käitleb prügi, korrastab ja 

puhastab juhendamisel 

oma töökohta, 

köögiseadmed ja 

töövahendid ning peseb 

nõusid 

teenindab kliente, lähtudes 



kliendikeskse teenindamise 

põhimõtetest 

töötab individuaalselt ja 

meeskonnaliikmena 

järgides toitlustusettevõtte 

töökorraldust, tööohutuse 

nõudeid ning kasutades 

ergonoomilisi töövõtteid 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Õppija planeerib tööülesandeks saadud toitude ja jookide valmistamise arvestades tööohutuse, 

töötervishoiu, toiduhügieeni põhitõdesid, planeerides otstarbekohaselt väiketöövahendeid ja köögiseadmeid ning viib läbi 

vajalikud puhastustööd. Loob ja hoiab kliendiga positiivse kontakti lähtuvalt ettevõtte teenindusstandardist. Teenindab kliente 

lähtudes teenindamise põhitehnikatest. Töötab juhendamisel teenindusruumides lähtuvalt toiduhügieeni, ergonoomika ja 

töökorralduse põhimõtetest. Valib sobiva teenindusalase sõnavara ja kehakeele. Väljendab ennast teenindusolukorras korrektses 

keeles. 

  

Õppemeetodid Praktiline töö, loengu erivormid, iseseisev töö, enesehinnang. 

Hindamismeetodid Moodulit kokkuvõtva mitteeristava hindamise eelduseks on, et praktilised tööd sooritatakse vähemalt lävendi tasemel. 

Lõimitud teemad Eesti keel; matemaatika; loodusained; sotsiaalained 

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Moodulit kokkuvõtva mitteeristava hindamise eelduseks on, et praktilised tööd sooritatakse vähemalt lävendi tasemel. 

sh lävend 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

Õppematerjalid Kersna, A., Kivisalu, I. jt. (2010). Toiduvalmistamine suurköögis. Tallinn: Argo 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

6 Toiduvalmistamine 14 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Läbitud moodul “toitlustamine” 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane valmistab ja serveerib vastavalt tellimusele ja tehnoloogilisele kaardile toite ja jooke, järgides 

tööohutuse ja hügieeninõudeid ning kasutades sobivaid vahendeid. 

Auditoorne õpe E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

21 tundi 15 tundi 66 tundi 262 tundi 



  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. planeerib ja korraldab juhendi alusel oma tööd ja 

töökohta restoraniköögis individuaalselt ja 

meeskonnas 

Õpilane 

• planeerib ja korraldab juhendi alusel enda tööd ja 

töökohta restoraniköögis individuaalselt ja 

meeskonnas lähtuvalt ettevõtte töökorralduse 

eripärast ja järgides tööohutuse ja hügieeni nõudeid 

• eeltöötleb aed- ja teraviljatooteid, seeni ja 

piimasaaduseid, kala, liha ja nendest valmistatud 

tooteid, kasutades sobivaid köögitöö tehnikaid, 

töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab külmi ja sooje võileibu, suupisteid ja 

salateid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning 

kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab suppe vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja 

seadmeid 

• valmistab kastmeid, sh sooje põhikastmetest 

tuletatud kastmeid vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile ja ning kasutades sobivaid töövahendeid 

ja seadmeid 

• valmistab tellimuse alusel toite lihast, linnulihast 

ja kalast vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning 

kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab toite ja lisandeid aed- ja teraviljadest 

ning metsaandidest vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja 

seadmeid 

• valmistab külmi, külmutatud ja kuumi magustoite 

vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades 

sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab pärmi-, biskviit-, liiva-, leht-, 

keedutaignast tooteid vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile 

• valmistab tellimuse alusel külmi ja kuumi jooke 

vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades 

sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

Eristav hindamine 



• soolab, hapendab, marineerib ja kuivatab 

toiduaineid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning 

kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab juhendi alusel toite ja jooke 

toitumisiseärasustega klientidele arvestades 

toiduainetes toimuvaid keemilisi muutusi 

• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

kaardis kirjeldatud nõuetele 

• kasutab ja puhastab restorani seadmeid ja 

töövahendeid eesmärgipäraselt vastavalt kasutus-ja 

hooldusjuhendile ning järgides tööohutusnõudeid 

• kasutab seadmete ja töövahendite puhastamisel 

puhastusplaanis kirjeldatud puhastustöövahendeid 

ja puhastusaineid 

2. valmistab tellimuse alusel juhendi järgi toite (à 

la carte) ja jooke sh toitumisiseärasustega 

klientidele arvestades toiduainetes toimuvaid 

keemilisi muutusi 

Õpilane 

• planeerib ja korraldab juhendi alusel enda tööd ja 

töökohta restoraniköögis individuaalselt ja 

meeskonnas lähtuvalt ettevõtte töökorralduse 

eripärast ja järgides tööohutuse ja hügieeni nõudeid 

• eeltöötleb aed- ja teraviljatooteid, seeni ja 

piimasaaduseid, kala, liha ja nendest valmistatud 

tooteid, kasutades sobivaid köögitöö tehnikaid, 

töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab külmi ja sooje võileibu, suupisteid ja 

salateid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning 

kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab suppe vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja 

seadmeid 

• valmistab kastmeid, sh sooje põhikastmetest 

tuletatud kastmeid vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile ja ning kasutades sobivaid töövahendeid 

ja seadmeid 

• valmistab tellimuse alusel toite lihast, linnulihast 

ja kalast vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning 

kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab toite ja lisandeid aed- ja teraviljadest 

Eristav hindamine 



ning metsaandidest vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja 

seadmeid 

• valmistab külmi, külmutatud ja kuumi magustoite 

vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades 

sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab pärmi-, biskviit-, liiva-, leht-, 

keedutaignast tooteid vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile 

• valmistab tellimuse alusel külmi ja kuumi jooke 

vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades 

sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• soolab, hapendab, marineerib ja kuivatab 

toiduaineid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning 

kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab juhendi alusel toite ja jooke 

toitumisiseärasustega klientidele arvestades 

toiduainetes toimuvaid keemilisi muutusi 

• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

kaardis kirjeldatud nõuetele 

• kasutab ja puhastab restorani seadmeid ja 

töövahendeid eesmärgipäraselt vastavalt kasutus-ja 

hooldusjuhendile ning järgides tööohutusnõudeid 

• kasutab seadmete ja töövahendite puhastamisel 

puhastusplaanis kirjeldatud puhastustöövahendeid 

ja puhastusaineid 

3. serveerib kliendile tellimuse alusel juhendi järgi 

toite (à la carte) ja jooke juhendi järgi 

Õpilane 

• planeerib ja korraldab juhendi alusel enda tööd ja 

töökohta restoraniköögis individuaalselt ja 

meeskonnas lähtuvalt ettevõtte töökorralduse 

eripärast ja järgides tööohutuse ja hügieeni nõudeid 

• eeltöötleb aed- ja teraviljatooteid, seeni ja 

piimasaaduseid, kala, liha ja nendest valmistatud 

tooteid, kasutades sobivaid köögitöö tehnikaid, 

töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab külmi ja sooje võileibu, suupisteid ja 

salateid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning 

Eristav hindamine 



kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab suppe vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja 

seadmeid 

• valmistab kastmeid, sh sooje põhikastmetest 

tuletatud kastmeid vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile ja ning kasutades sobivaid töövahendeid 

ja seadmeid 

• valmistab tellimuse alusel toite lihast, linnulihast 

ja kalast vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning 

kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab toite ja lisandeid aed- ja teraviljadest 

ning metsaandidest vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja 

seadmeid 

• valmistab külmi, külmutatud ja kuumi magustoite 

vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades 

sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab pärmi-, biskviit-, liiva-, leht-, 

keedutaignast tooteid vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile 

• valmistab tellimuse alusel külmi ja kuumi jooke 

vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades 

sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• soolab, hapendab, marineerib ja kuivatab 

toiduaineid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning 

kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab juhendi alusel toite ja jooke 

toitumisiseärasustega klientidele arvestades 

toiduainetes toimuvaid keemilisi muutusi 

• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

kaardis kirjeldatud nõuetele 

• kasutab ja puhastab restorani seadmeid ja 

töövahendeid eesmärgipäraselt vastavalt kasutus-ja 

hooldusjuhendile ning järgides tööohutusnõudeid 

• kasutab seadmete ja töövahendite puhastamisel 

puhastusplaanis kirjeldatud puhastustöövahendeid 



ja puhastusaineid 

4. kasutab ja puhastab restorani seadmeid ja 

töövahendeid vastavalt kasutus- ja 

hooldusjuhenditele ning järgides tööohutusnõudeid 

Õpilane 

• planeerib ja korraldab juhendi alusel enda tööd ja 

töökohta restoraniköögis individuaalselt ja 

meeskonnas lähtuvalt ettevõtte töökorralduse 

eripärast ja järgides tööohutuse ja hügieeni nõudeid 

• eeltöötleb aed- ja teraviljatooteid, seeni ja 

piimasaaduseid, kala, liha ja nendest valmistatud 

tooteid, kasutades sobivaid köögitöö tehnikaid, 

töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab külmi ja sooje võileibu, suupisteid ja 

salateid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning 

kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab suppe vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja 

seadmeid 

• valmistab kastmeid, sh sooje põhikastmetest 

tuletatud kastmeid vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile ja ning kasutades sobivaid töövahendeid 

ja seadmeid 

• valmistab tellimuse alusel toite lihast, linnulihast 

ja kalast vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning 

kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab toite ja lisandeid aed- ja teraviljadest 

ning metsaandidest vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile ning kasutades sobivaid töövahendeid ja 

seadmeid 

• valmistab külmi, külmutatud ja kuumi magustoite 

vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades 

sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab pärmi-, biskviit-, liiva-, leht-, 

keedutaignast tooteid vastavalt tehnoloogilisele 

kaardile 

• valmistab tellimuse alusel külmi ja kuumi jooke 

vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning kasutades 

sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• soolab, hapendab, marineerib ja kuivatab 

Eristav hindamine 



toiduaineid vastavalt tehnoloogilisele kaardile ning 

kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab juhendi alusel toite ja jooke 

toitumisiseärasustega klientidele arvestades 

toiduainetes toimuvaid keemilisi muutusi 

• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

kaardis kirjeldatud nõuetele 

• kasutab ja puhastab restorani seadmeid ja 

töövahendeid eesmärgipäraselt vastavalt kasutus-ja 

hooldusjuhendile ning järgides tööohutusnõudeid 

• kasutab seadmete ja töövahendite puhastamisel 

puhastusplaanis kirjeldatud puhastustöövahendeid 

ja puhastusaineid 

  

Mooduli jagunemine 

HOIDISTAMINE 

E- Õpe 5 

Iseseisev õpe 6 

Praktiline töö 15 

Alateemad 

Toiduainete säilitamine; konserveerimise ajalugu; konserveerivad ained; konserveerimisviisid. 

Seos õpiväljundiga 

planeerib ja korraldab 

juhendi alusel oma tööd ja 

töökohta restoraniköögis 

individuaalselt ja 

meeskonnas 

valmistab tellimuse alusel 

juhendi järgi toite (à la 

carte) ja jooke sh 

toitumisiseärasustega 

klientidele arvestades 

toiduainetes toimuvaid 

keemilisi muutusi 

kasutab ja puhastab 

restorani seadmeid ja 

töövahendeid vastavalt 

kasutus- ja 

hooldusjuhenditele ning 

järgides tööohutusnõudeid 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 



sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane tunneb ja valmistab soolaseid ja magusaid hoidiseid vastavalt juhendile. 

JOOGIÕPETUS 

E- Õpe 5 

Iseseisev õpe 6 

Praktiline töö 15 

Alateemad 

Külmade ja kuumade jookide valmistamine tehnoloogilisekaardi alusel vastavalt a le carte 

menüüle. 

Seos õpiväljundiga 

valmistab tellimuse alusel 

juhendi järgi toite (à la 

carte) ja jooke sh 

toitumisiseärasustega 

klientidele arvestades 

toiduainetes toimuvaid 

keemilisi muutusi 

serveerib kliendile 

tellimuse alusel juhendi 

järgi toite (à la carte) ja 

jooke juhendi järgi 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Valmistab külmi- ja kuumi jooke vastavalt planeeritud menüüle järgides toiduohutuse põhimõtteid. 

Vormistab külmad ja kuumad joogid serveerimiseks tehnoloogilise kaardi alusel. 

LOODUSAINED 

(toiduvalmistamine) 

lõiming 

Auditoorne õpe 15 

E- Õpe 5 

Iseseisev õpe 6 

Alateemad 

LOODUSAINED (keemia, füüsika) temperatuuri mõju toidu kvaliteedile, toiduainete 

agregaatolekud; toiduvalmistamisel toiduainetes toimuvad keemilised ja füüsikalised muutused, 

anorgaanilised aineklassid (alused, happed, soolad, metallid, oksiidid), nende omadused ja mõju 

tervisele; orgaanilised ühendid ja nende mõju organismile; erinevad aineklassid ja nende 

füüsikalised ning keemilised omadused (alkaanid, alkoholid, amiinid, karboksüülhapped, estrid, 

veepõhised lahused, valgud, toitained). 

LOODUSAINED (geograafia) keskkonnakaitse, keskkonnaprobleemid 

Seos õpiväljundiga 

planeerib ja korraldab 

juhendi alusel oma tööd ja 

töökohta restoraniköögis 

individuaalselt ja 

meeskonnas 

valmistab tellimuse alusel 

juhendi järgi toite (à la 

carte) ja jooke sh 

toitumisiseärasustega 

klientidele arvestades 

toiduainetes toimuvaid 

keemilisi muutusi 

serveerib kliendile 

tellimuse alusel juhendi 

järgi toite (à la carte) ja 

jooke juhendi järgi 

kasutab ja puhastab 

restorani seadmeid ja 



töövahendeid vastavalt 

kasutus- ja 

hooldusjuhenditele ning 

järgides tööohutusnõudeid 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Loetleb ja kirjeldab agregaatolekuid lähtuvalt nende kasutamisvõimalustest erialases töös. Kirjeldab 

meeskonnatööna anorgaaniliste aineklasside (alused, happed, soolad, metallid, oksiidid) omadusi ning nende kasutamist ja mõju 

tervisele. 

PRAKTILINE TÖÖ 

PORTSJONILISTE 

ROOGADE 

VALMISTAMISEL I 

aasta 

Iseseisev õpe 16 

Praktiline töö 88 

Alateemad 

PRAKTILINE TÖÖ PORTSJONILISTE ROOGADE VALMISTAMISEL: portsjoniliste roogade 

valmistamisel kasutatavad toorained, nende kvaliteedi hindamine, käitlemine, ladustamine, 

säilitamine, portsjoniliste toitude ja jookide praktiline valmistamine ja serveerimine lähtuvalt 

toiduhügieeninõuetest ja säästlikkuse põhimõtetest; portsjoniliste tellimusroogade valmistamiseks 

vajalikud köögiseadmed, töövahendid, nende korrashoid ja kasutusjuhendid. 

NB! Õpe toimub õppeköögis. 

TÖÖOHUTUS JA -TERVISHOID: Töötab meeskonnaliikmena, arvestades teiste töötajatega 

järgib ettevõtte sisekorraeeskirju järgib töötamisel ergonoomia põhimõtteid. 

PUHASTUSTÖÖD: puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha juhendite alusel. 

Seos õpiväljundiga 

planeerib ja korraldab 

juhendi alusel oma tööd ja 

töökohta restoraniköögis 

individuaalselt ja 

meeskonnas 

valmistab tellimuse alusel 

juhendi järgi toite (à la 

carte) ja jooke sh 

toitumisiseärasustega 

klientidele arvestades 

toiduainetes toimuvaid 

keemilisi muutusi 

serveerib kliendile 

tellimuse alusel juhendi 

järgi toite (à la carte) ja 

jooke juhendi järgi 

kasutab ja puhastab 

restorani seadmeid ja 

töövahendeid vastavalt 

kasutus- ja 

hooldusjuhenditele ning 

järgides tööohutusnõudeid 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Kokkuvõtva hinde kujunemise eelduseks on mooduli hindamisülesannete sooritamine rahuldaval/lävendi tasemel. 

sh hindekriteeriumid “3” saamise tingimus: Õppija kirjeldab portsjoniliste toitude valmistamise viise ja –võtteid lähtuvalt tehnoloogilisest kaardist. 



Kasutab toitude ja jookide valmistamiseks asjakohaseid seadmeid ja 

töövahendeid. Kirjeldab temperatuuri mõju toidu kvaliteedile valmistamisel, serveerimisel ja säilitamisel etteantud toitude 

alusel. Valmistab juhendamisel tehnoloogiliste kaartide järgi tellimusroogade menüüs olevaid toite. Valmistab ja serveerib toite 

arvestades värvusõpetuse ja kompositsiooni põhimõtteid. Käitleb toitu lähtuvalt hügieeninõuetest ja säästlikkuse põhimõtetest. 

Puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha juhendite alusel. 

“4” saamise tingimus: Saavutatud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel ning suudab eesmärgistada oma tegevust. 

“5” saamise tingimus: Saavutatud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel ning suudab eesmärgistada oma tegevust. Töötab 

iseseisvalt ja loovalt. 

PRAKTILINE TÖÖ 

PORTSJONILISTE 

ROOGADE 

VALMISTAMISEL II 

aasta 

Iseseisev õpe 24 

Praktiline töö 132 

Alateemad 

PRAKTILINE TÖÖ PORTSJONILISTE ROOGADE VALMISTAMISEL: portsjoniliste roogade 

valmistamisel kasutatavad toorained, nende kvaliteedi hindamine, käitlemine, ladustamine, 

säilitamine, portsjoniliste toitude ja jookide praktiline valmistamine ja serveerimine lähtuvalt 

toiduhügieeninõuetest ja säästlikkuse põhimõtetest; portsjoniliste tellimusroogade valmistamiseks 

vajalikud köögiseadmed, töövahendid, nende korrashoid ja kasutusjuhendid. 

NB! Õpe toimub õppeköögis. 

TÖÖOHUTUS JA -TERVISHOID: Töötab meeskonnaliikmena, arvestades teiste töötajatega 

järgib ettevõtte sisekorraeeskirju järgib töötamisel ergonoomia põhimõtteid. 

PUHASTUSTÖÖD: puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha juhendite alusel. 

Seos õpiväljundiga 

planeerib ja korraldab 

juhendi alusel oma tööd ja 

töökohta restoraniköögis 

individuaalselt ja 

meeskonnas 

valmistab tellimuse alusel 

juhendi järgi toite (à la 

carte) ja jooke sh 

toitumisiseärasustega 

klientidele arvestades 

toiduainetes toimuvaid 

keemilisi muutusi 

serveerib kliendile 

tellimuse alusel juhendi 

järgi toite (à la carte) ja 

jooke juhendi järgi 

kasutab ja puhastab 

restorani seadmeid ja 

töövahendeid vastavalt 

kasutus- ja 

hooldusjuhenditele ning 

järgides tööohutusnõudeid 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Kokkuvõtva hinde kujunemise eelduseks on mooduli hindamisülesannete sooritamine rahuldaval/lävendi tasemel. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Õppija kirjeldab portsjoniliste toitude valmistamise viise ja –võtteid lähtuvalt tehnoloogilisest kaardist. 

Kasutab toitude ja jookide valmistamiseks asjakohaseid seadmeid ja 

töövahendeid. Kirjeldab temperatuuri mõju toidu kvaliteedile valmistamisel, serveerimisel ja säilitamisel etteantud toitude 



alusel. Valmistab juhendamisel tehnoloogiliste kaartide järgi tellimusroogade menüüs olevaid toite. Valmistab ja serveerib toite 

arvestades värvusõpetuse ja kompositsiooni põhimõtteid. Käitleb toitu lähtuvalt hügieeninõuetest ja säästlikkuse põhimõtetest. 

Puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha juhendite alusel. 

“4” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine. 

“5” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

VÕÕRKEEL 

(toiduvalmistamine) 

lõiming 

Auditoorne õpe 6 

Iseseisev õpe 8 

Praktiline töö 12 

Alateemad 

Võõrkeeles (inglise keeles) lihtsamate toitude valmistamise juhised, arusaadavas keeles. Oskab 

vastata küsimusele mida teen? Toidutalumatuste kirjeldamine korrektses keelse. Informatsiooni 

leidmine meedias saadaolevate kokandusalaste tekstide kohta ja vastab teksti kohta esitatud 

küsimustele. 

Seos õpiväljundiga 

planeerib ja korraldab 

juhendi alusel oma tööd ja 

töökohta restoraniköögis 

individuaalselt ja 

meeskonnas 

serveerib kliendile 

tellimuse alusel juhendi 

järgi toite (à la carte) ja 

jooke juhendi järgi 

kasutab ja puhastab 

restorani seadmeid ja 

töövahendeid vastavalt 

kasutus- ja 

hooldusjuhenditele ning 

järgides tööohutusnõudeid 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpilane koostab inglise keelse planeeringu lihtsamatest roa nimetustest ja oma tegevustest. Oskab lugeda 

seadmete etikette. Oskab nimetada komponente serveerimisel. 

  

Õppemeetodid 
Loeng (näitlikustatud), grupitöö, iseseisev töö, suuline esitus, praktiline töö, analüüs, probleemsituatsioonide lahendamine, 

meeskonnatöö õppeköögis, ülesanne/harjutus. 

Hindamismeetodid 
Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemise eelduseks on mooduli hindamisülesannete sooritamine rahuldaval/lävendi tasemel. 

Kirjalik arvuti abil koostatud aruanne ning sellele alusel kolmekäigulise toidukorra praktiline teostus. 

Lõimitud teemad Eesti keel, matemaatika, võõrkeel, loodusaine, sotsiaalained 

Mooduli hindamine Eristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemise eelduseks on mooduli hindamisülesannete sooritamine rahuldaval/lävendi tasemel. 



sh lävend 

“3” saamise tingimus: Õpilane planeerib korraldab juhendi alusel oma tööd ja töökohta restoraniköögis individuaalselt ja 

meeskonnas. Valmistab ja serveerib õppeköögis tellitavaid roogasid ja jooke (sh toitumisiseärasustega klientidele,arvestades 

toiduainetes toimuvaid keemilisi muutusi) juhendi alusel ning viib läbi puhastusplaanile ettenähtud puhastustööd õppeköögis. 

“4” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine. 

“5” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

Õppematerjalid 

Rekkor, S. jt. (2011). Kulinaaria. Tallinn: Argo 

Rekkor, S. jt. (2013). Praktiline kulinaaria. Tallinn: Argo 

Õpiobjekt: Hoidistamine. aadressil: https://www.tlu.ee/opmat/ml/opiobjekt/hoidis/hoidistamine_exe/index.html 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

7 Toitlustamine 14 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane valmistab ja serveerib juhendamisel, nii individuaalselt kui meeskonnaliikmena toite ja jooke, 

sh enamlevinud Eesti rahvustoite, töötades säästlikult ja järgides toidu- ja tööohutuse nõudeid. 

Auditoorne õpe E- Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

30 tundi 20 tundi 64 tundi 250 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. planeerib oma tööd ja töökohta, töötades 

säästlikult ja järgides töö- ja toiduohutuse nõudeid 

Õpilane 

• planeerib oma tööd ja korraldab oma töökohta 

lähtuvalt tööohutusnõuetest 

• käitleb toitu lähtuvalt hügieeninõuetest ning 

järgides enesekontrolliplaani 

• valib ja mõõdab toiduained lähtuvalt 

tehnoloogilisest kaardist 

• eeltöötleb toiduaineid kasutades sobivaid 

köögitöö tehnikaid, töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab toite ja jooke erinevatest 

toidurühmadest vastavalt tehnoloogilisele kaardile 

kasutades sobivaid töövahendeid, -võtteid ja 

seadmeid ning ressursse säästes 

• valmistab enamlevinud Eesti rahvustoite 

vastavalt tehnoloogilisele kaardile, kasutades 

Mitteeristav hindamine 



sobivaid töövõtteid, töövahendeid ja seadmeid 

• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

kaardis kirjeldatud nõuetele 

• käitub juhendamisel teenindussituatsioonis, 

lähtudes kliendikeskse teenindamise põhimõtetest 

ja väljendades end arusaadavalt eesti keeles 

• kirjeldab ohuolukordades käitumist ja annab 

esmaabi kergemate vigastuste korral vastavalt 

juhendile 

2. valmistab toite ja jooke, sh Eesti rahvustoite, 

juhendamisel nii individuaalselt kui meeskonnas 

Õpilane 

• planeerib oma tööd ja korraldab oma töökohta 

lähtuvalt tööohutusnõuetest 

• käitleb toitu lähtuvalt hügieeninõuetest ning 

järgides enesekontrolliplaani 

• valib ja mõõdab toiduained lähtuvalt 

tehnoloogilisest kaardist 

• eeltöötleb toiduaineid kasutades sobivaid 

köögitöö tehnikaid, töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab toite ja jooke erinevatest 

toidurühmadest vastavalt tehnoloogilisele kaardile 

kasutades sobivaid töövahendeid, -võtteid ja 

seadmeid ning ressursse säästes 

• valmistab enamlevinud Eesti rahvustoite 

vastavalt tehnoloogilisele kaardile, kasutades 

sobivaid töövõtteid, töövahendeid ja seadmeid 

• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

kaardis kirjeldatud nõuetele 

• käitub juhendamisel teenindussituatsioonis, 

lähtudes kliendikeskse teenindamise põhimõtetest 

ja väljendades end arusaadavalt eesti keeles 

• kirjeldab ohuolukordades käitumist ja annab 

esmaabi kergemate vigastuste korral vastavalt 

juhendile 

Mitteeristav hindamine 

3. serveerib toite ja jooke juhendamisel planeerides 

oma tööd ja töökohta 

Õpilane 

• planeerib oma tööd ja korraldab oma töökohta 

lähtuvalt tööohutusnõuetest 

• käitleb toitu lähtuvalt hügieeninõuetest ning 

Mitteeristav hindamine 



järgides enesekontrolliplaani 

• valib ja mõõdab toiduained lähtuvalt 

tehnoloogilisest kaardist 

• eeltöötleb toiduaineid kasutades sobivaid 

köögitöö tehnikaid, töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab toite ja jooke erinevatest 

toidurühmadest vastavalt tehnoloogilisele kaardile 

kasutades sobivaid töövahendeid, -võtteid ja 

seadmeid ning ressursse säästes 

• valmistab enamlevinud Eesti rahvustoite 

vastavalt tehnoloogilisele kaardile, kasutades 

sobivaid töövõtteid, töövahendeid ja seadmeid 

• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

kaardis kirjeldatud nõuetele 

• käitub juhendamisel teenindussituatsioonis, 

lähtudes kliendikeskse teenindamise põhimõtetest 

ja väljendades end arusaadavalt eesti keeles 

• kirjeldab ohuolukordades käitumist ja annab 

esmaabi kergemate vigastuste korral vastavalt 

juhendile 

4. teenindab kliente juhendamisel lähtudes 

kliendikeskse teeninduse põhimõtetest 

Õpilane 

• planeerib oma tööd ja korraldab oma töökohta 

lähtuvalt tööohutusnõuetest 

• käitleb toitu lähtuvalt hügieeninõuetest ning 

järgides enesekontrolliplaani 

• valib ja mõõdab toiduained lähtuvalt 

tehnoloogilisest kaardist 

• eeltöötleb toiduaineid kasutades sobivaid 

köögitöö tehnikaid, töövahendeid ja seadmeid 

• valmistab toite ja jooke erinevatest 

toidurühmadest vastavalt tehnoloogilisele kaardile 

kasutades sobivaid töövahendeid, -võtteid ja 

seadmeid ning ressursse säästes 

• valmistab enamlevinud Eesti rahvustoite 

vastavalt tehnoloogilisele kaardile, kasutades 

sobivaid töövõtteid, töövahendeid ja seadmeid 

• serveerib toite ja jooke vastavalt tehnoloogilises 

Mitteeristav hindamine 



kaardis kirjeldatud nõuetele 

• käitub juhendamisel teenindussituatsioonis, 

lähtudes kliendikeskse teenindamise põhimõtetest 

ja väljendades end arusaadavalt eesti keeles 

• kirjeldab ohuolukordades käitumist ja annab 

esmaabi kergemate vigastuste korral vastavalt 

juhendile 

  

Mooduli jagunemine 

KEEL JA KIRJANDUS 

(toitlustaine) lõiming 

Auditoorne õpe 15 

E- Õpe 5 

Iseseisev õpe 6 

Alateemad 

Toiduvalmistamiseks ja serveerimiseks vajalike vahendite nimekirja koostamine ametlikus 

erialases keeles, erialaga seotud terminite õigekiri. Erialane sõnavara ja terminoloogia; menüü 

koostamine korrektses eesti keeles; menüü põhjenduse koostamine lähtuvalt kliendi soovidest ning 

vajadustest. 

Seos õpiväljundiga 

valmistab toite ja jooke, sh 

Eesti rahvustoite, 

juhendamisel nii 

individuaalselt kui 

meeskonnas 

serveerib toite ja jooke 

juhendamisel planeerides 

oma tööd ja töökohta 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane vormistab õpetaja poolt saadud harjutustööd juhendamisel korrektses eesti keeles. 

KLIENDITEENINDUS 

E- Õpe 10 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

Teenindaja roll ja ülesanded; Teenindusliigid; Lauatüübid. 

Suhtlemine ja klienditeenindus; klienditeeninduse ülesanded; kliendi ootused ja vajadused; kliendi 

teekond ettevõttes; kliendikeskne teenindus; teenindaja hoiakud; positiivne kliendikontakt; 

suhtlemine kliendiga erinevates teenindussituatsioonides. 

Seos õpiväljundiga 

teenindab kliente 

juhendamisel lähtudes 

kliendikeskse teeninduse 

põhimõtetest 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Õppija kirjeldab teenindaja rolli ja ülesandeid toitlustusettevõttes konkreetse toitlustusettevõtte näitel. 

Kirjeldab toitlustusettevõttes kasutatavaid teenindusliike konkreetse toitlustusettevõtte näitel. Kirjeldab toitlustusettevõttes 

kasutatavaid lauatüüpe konkreetse toitlustusettevõtte näitel. Kirjeldab kliendi-teekonda kliendikeskse teeninduse põhimõtetest 

lähtudes etteantud teenindusolukorrast. 

LOODUSAINED 

(toitlustaine) lõiming 

Alateemad 

Elektriõpetus erialases töös, erialased tarvikud; erialases töös kasutatavate lahuste valmistamine; 

Seos õpiväljundiga 

valmistab toite ja jooke, sh 



Auditoorne õpe 15 

E- Õpe 5 

Iseseisev õpe 6 

jäätmekäitlus, säästlikus, globaalprobleemid. Eesti rahvustoite, 

juhendamisel nii 

individuaalselt kui 

meeskonnas 

serveerib toite ja jooke 

juhendamisel planeerides 

oma tööd ja töökohta 

teenindab kliente 

juhendamisel lähtudes 

kliendikeskse teeninduse 

põhimõtetest 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Õpilane loetleb ja kirjeldab juhendi alusel erialaseid elektritarvikuid. Kirjeldab erialases töös 

kasutatavate lahuste valmistamist lähtuvalt puhastusainete omadustest ning võimalikest keskkonnariskidest. Loetleb erinevaid 

keskkonnaprobleeme lähtuvalt õpitavast valdkonnast ja erialast. 

TOIDUVALMISTAMIN

E 

Iseseisev õpe 40 

Praktiline töö 220 

Alateemad 

Toiduainete kulinaarse töötlemise põhiviisid, toitude maitsestamise põhialused, erinevate 

roagruppide valmistamine ja serveerimine (puljongid (liha- kala ja köögiviljapuljongid), 

põhikastmed (valge-, hele-, majonees-, vinegrett- ja piimatoodetest kastmed), köögivilja – ja 

piimasupid, salatid ja võileivad, köögiviljatoidud ja-lisandid, tangainetest toidud, riisi- ja 

pastaroad, munatoidud, kalatoidud, lihatoidud, magustoidud, kuumad ja külmad joogid. 

Põhiliselt kasutatavad köögitöövahendid ja -seadmed, nende kasutamine ja tööpõhimõtted, 

materjalidest tulenev hooldamine ja puhastamine, köögitöövahendite ja -seadmete ohutu 

kasutamine ja hooldamine. 

PUHASTUSTÖÖD KÖÖGIS puhastusained, puhastustöövahendid, puhastusmeetodid, 

puhastusplaan 

Esmaabi korraldus ettevõttes; hädaabinumber; esmaabi kergemate vigastuste korral. Töökeskkond, 

ergonoomika, tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused lähtuvalt töötervishoiu ja tööohutuse 

seadusest 

Põhilised toiduainete rühmad, toiduainete omadused, toiduainete pakendid ja pakendimärgistused, 

toiduainete kvaliteedinõuded ja säilitamisnõuded. 

Tuleohutus, elektriohutus, töökeskkonna ohutegurid ja isikukaitsevahendid. Eesti õigusaktidest 

tulenevad nõuded toitlustusettevõtte töökorraldusele. 

Toiduhügieeni põhimõtted, isiklik hügieen, mikroorganismid ja nende vältimine, toidukäitleja 

kohustused ja vastutus, hügieeninõuded toidukäitlejale ja toitlustusettevõttele, toiduohutus, 

Seos õpiväljundiga 

planeerib oma tööd ja 

töökohta, töötades 

säästlikult ja järgides töö- 

ja toiduohutuse nõudeid 

valmistab toite ja jooke, sh 

Eesti rahvustoite, 

juhendamisel nii 

individuaalselt kui 

meeskonnas 

serveerib toite ja jooke 

juhendamisel planeerides 

oma tööd ja töökohta 



enesekontrolliplaan. 

Praktiline töö 
Õpilane teab põhilisi toiduainete rühmasid, nende omadusi. Selgitab pakendite märgistust ja selle tähtsust tarbijale. Kirjeldab 

toiduainete kvaliteedinõudeid ja säilitamisnõudeid ning teab vajalikkust. 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Õpilane sooritab etteantud harjutustöö ja demonstreerib praktilisi oskusi juhendi alusel. Õpilane valib ja 

kasutab juhendamisel asjakohaseid köögiseadmeid vastavalt kasutusjuhendile. Valib ja kasutab töövahendeid eesmärgipäraselt. 

Puhastab köögiseadmeid ja töövahendeid vastavalt hooldusjuhendile ja lähtuvalt tööohutusnõuetest. 

Õpilane teab põhilisi toiduainete rühmasid, nende omadusi ja osakb kasutada praktilises töös. Selgitab pakendite märgistust ja 

selle tähtsust tarbijale. Kirjeldab toiduainete kvaliteedinõudeid ja säilitamisnõudeid ning teab vajalikkust. 

Õpilane teab põhilisi toiduainete rühmasid, nende omadusi. Selgitab pakendite märgistust ja selle tähtsust tarbijale. Kirjeldab 

toiduainete kvaliteedinõudeid ja säilitamisnõudeid ning teab vajalikkust. 

Õpilane teab ja selgitab kuidas käidelda toitu lähtuvalt hügieeninõuetest. Selgitab toidu kaudu levivate haigustekitajate leviku 

viise ja leviku vältimise võimalusi tulenevalt toiduhügieeni nõuetest. 

Kujundava hindamise käigus antakse õpilasele tagasisidet, mis toetab õpilase õpiväljundite saavutamist õppeprotsessi jooksul. 

  

Õppemeetodid 
Loeng, arutelu, paaritöö, grupitöö, iseseisev töö, juhtumite lahendamine, analüüs, eneseanalüüs, ajurünnak, töö õpikuga, 

teemakohased harjutusülesanded, praktiline töö, õppefilmid / e-õppematerjalid, mõistekaart, ülesannete lahendamine. 

Hindamismeetodid 

Mooduli hinne kujuneb iseseisva tööde, teoreetiliste teadmiste kontrolli ning praktiliste oskuste sh demonstratsiooni (praktiliste 

töö) alusel. Iseseisev töö on vormistatud korrektselt ning kasutades erialaseid termineid ja õigekirja ning esitatud õigeaegselt. 

Iseseisev töö on vormistatud infotehnoloogilisi võimalusi kasutades. 

Lõimitud teemad 

Eesti keel ja kirjandus: Toiduvalmistamiseks ja serveerimiseks vajalike vahendite nimekirja koostamine ametlikus erialases 

keeles, erialaga seotud terminite õigekiri. Erialane sõnavara ja terminoloogia; menüü koostamine korrektses eesti keeles; menüü 

põhjenduse koostamine lähtuvalt kliendi soovidest ning vajadustest. 

Loodusained: Elektriõpetus erialases töös, erialased tarvikud; erialases töös kasutatavate lahuste valmistamine; jäätmekäitlus, 

säästlikus, globaalprobleemid. 

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh lävend 

“A” saamise tingimus: Mooduli hinne kujuneb iseseisva tööde, teoreetiliste teadmiste kontrolli ning praktiliste oskuste sh 

demonstratsiooni (praktiliste töö) alusel. Iseseisev töö on vormistatud korrektselt ning kasutades erialaseid termineid ja 

õigekirja ning esitatud õigeaegselt. Iseseisev töö on vormistatud infotehnoloogilisi võimalusi kasutades. 

Õppematerjalid 

Aavik, Õ. (2011). Kalkulatsiooniõpetus. Tallinn: Argo 

Rekkor, S, Kersna,A., Merits, M. Roosipõld, A. (2014) Toitlustuse alused. Tallinn: Argo 

Rekkor, S. jt. (2011). Kulinaaria. Tallinn: Argo 



S.Rekkor, A. Kersna, M. Merits, I. Kivisalu (2010). Toiduvalmistamine suurköögis. Tallinn: Argo 

S. Rekkor, R. Eerik, T. Parm, A. Vainu (2013). Teenindamise kunst. Tallinn: Argo 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

8 
Toitlustamise valdkonna ja õpingute 

alused 
2 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab toitlustuse olulisust Eesti majanduses ning orienteerub õppekeskkonnas ja kasutab 

õppimiseks sobivad õpistrateegiaid. 

Auditoorne õpe E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

4 tundi 20 tundi 12 tundi 16 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. mõistab toitlustuse olulisust Eesti majanduses 

ning majutus- ja toitlustusettevõtete rolli 

turismimajanduses 

Õpilane 

• selgitab toitlustuse sisu ja olulisust lähtuvalt 

turismivaldkonna peamistest suundumustest Eestis, 

kasutades esitluse loomise digivahendeid 

• selgitab õpitava eriala ettevõtte toimimist 

lähtuvalt ettevõtte äriideest 

• nimetab õppekava alusel õpitava eriala õppe 

eesmärgi tervikuna ja moodulite eesmärgid 

• koostab juhendamisel isikliku õppeplaani ja 

sõnastab õppeperioodiks enda õppe eesmärgid 

lähtuvalt enda valmisolekust eriala õpinguteks, 

kasutades tekstitöötluse digivahendeid 

• leiab lähteülesande põhjal õppetööga seotud 

informatsiooni ja kooli erinevad teenindusüksused 

• nimetab õpilase kohustused ja õigused vastavalt 

õppetööd reguleerivatele dokumentidele 

• kirjeldab juhendi alusel enda kui õppija vajadusi 

ja eripära 

• kasutab sobivat strateegiat ja meetodeid etteantud 

õppeülesande lahendamiseks lähtudes enda 

õpistiilist 

Mitteeristav hindamine 

2. toimib kutseõppeasutuse õppekeskkonnas, Õpilane Mitteeristav hindamine 



lähtudes kehtestatud reeglitest, kokkulepetest ja 

käitumise heast tavast 

• selgitab toitlustuse sisu ja olulisust lähtuvalt 

turismivaldkonna peamistest suundumustest Eestis, 

kasutades esitluse loomise digivahendeid 

• selgitab õpitava eriala ettevõtte toimimist 

lähtuvalt ettevõtte äriideest 

• nimetab õppekava alusel õpitava eriala õppe 

eesmärgi tervikuna ja moodulite eesmärgid 

• koostab juhendamisel isikliku õppeplaani ja 

sõnastab õppeperioodiks enda õppe eesmärgid 

lähtuvalt enda valmisolekust eriala õpinguteks, 

kasutades tekstitöötluse digivahendeid 

• leiab lähteülesande põhjal õppetööga seotud 

informatsiooni ja kooli erinevad teenindusüksused 

• nimetab õpilase kohustused ja õigused vastavalt 

õppetööd reguleerivatele dokumentidele 

• kirjeldab juhendi alusel enda kui õppija vajadusi 

ja eripära 

• kasutab sobivat strateegiat ja meetodeid etteantud 

õppeülesande lahendamiseks lähtudes enda 

õpistiilist 

3. kasutab õppimisel sobivaid õpistrateegiaid, 

lähtudes õpiväljunditest ja enda õpistiilist 

Õpilane 

• selgitab toitlustuse sisu ja olulisust lähtuvalt 

turismivaldkonna peamistest suundumustest Eestis, 

kasutades esitluse loomise digivahendeid 

• selgitab õpitava eriala ettevõtte toimimist 

lähtuvalt ettevõtte äriideest 

• nimetab õppekava alusel õpitava eriala õppe 

eesmärgi tervikuna ja moodulite eesmärgid 

• koostab juhendamisel isikliku õppeplaani ja 

sõnastab õppeperioodiks enda õppe eesmärgid 

lähtuvalt enda valmisolekust eriala õpinguteks, 

kasutades tekstitöötluse digivahendeid 

• leiab lähteülesande põhjal õppetööga seotud 

informatsiooni ja kooli erinevad teenindusüksused 

• nimetab õpilase kohustused ja õigused vastavalt 

õppetööd reguleerivatele dokumentidele 

• kirjeldab juhendi alusel enda kui õppija vajadusi 

Mitteeristav hindamine 



ja eripära 

• kasutab sobivat strateegiat ja meetodeid etteantud 

õppeülesande lahendamiseks lähtudes enda 

õpistiilist 

4. kasutab õppe-eesmärkide saavutamiseks 

sobivaid digipädevusi 

Õpilane 

• selgitab toitlustuse sisu ja olulisust lähtuvalt 

turismivaldkonna peamistest suundumustest Eestis, 

kasutades esitluse loomise digivahendeid 

• selgitab õpitava eriala ettevõtte toimimist 

lähtuvalt ettevõtte äriideest 

• nimetab õppekava alusel õpitava eriala õppe 

eesmärgi tervikuna ja moodulite eesmärgid 

• koostab juhendamisel isikliku õppeplaani ja 

sõnastab õppeperioodiks enda õppe eesmärgid 

lähtuvalt enda valmisolekust eriala õpinguteks, 

kasutades tekstitöötluse digivahendeid 

• leiab lähteülesande põhjal õppetööga seotud 

informatsiooni ja kooli erinevad teenindusüksused 

• nimetab õpilase kohustused ja õigused vastavalt 

õppetööd reguleerivatele dokumentidele 

• kirjeldab juhendi alusel enda kui õppija vajadusi 

ja eripära 

• kasutab sobivat strateegiat ja meetodeid etteantud 

õppeülesande lahendamiseks lähtudes enda 

õpistiilist 

Mitteeristav hindamine 

  

Mooduli jagunemine 

TOITLUSTAMISE 

VALDKONNA JA 

ÕPINGUTE ALUSED 

Auditoorne õpe 4 

E- Õpe 20 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 16 

Alateemad 

KOOL KUI ÕPPEKESKKOND: Kooli ja õppekavaga tutvumine; kooli erinevad 

teenindusüksused; õppetöö korraldus Valgamaa Kutseõppekeskuses; õpilast puudutav 

dokumentatsioon; õpikeskkond; õpimeetodid (sh info hankimine) ja nende kasutamise oskuste 

arendamine. IKT pädevuste arendamine. Kirjalike tööde vormistamine. 

KUTSEALAL TÖÖTAJATELE ESITATAVAD NÕUDED: Valdkonna kutsestandardid; valitud 

elukutse ning kutse taotlemine; kutsekirjeldus; kutse-eetika; erialased arenguvõimalused; 

kutsekvalifikatsioonieksam; EHRL; elukestva õppimise tähtsus ja vajadus. 

ROLL EESTI MAJANDUSES: Majutamise ja toitlustamise valdkonna ettevõtete liigitus, 

omavahelised seosed, äriideed. 

Seos õpiväljundiga 

mõistab toitlustuse 

olulisust Eesti majanduses 

ning majutus- ja 

toitlustusettevõtete rolli 

turismimajanduses 

toimib kutseõppeasutuse 

õppekeskkonnas, lähtudes 

kehtestatud reeglitest, 

kokkulepetest ja käitumise 



TURISMIMAJANDUSE ALUSED: Turism kui majandusharu; turismivormid; majutuse, 

toitlustuse ja meelelahutuse seos turismiga; turism tulevikus; valdkonna ettevõtted. 

heast tavast 

kasutab õppimisel sobivaid 

õpistrateegiaid, lähtudes 

õpiväljunditest ja enda 

õpistiilist 

kasutab õppe-eesmärkide 

saavutamiseks sobivaid 

digipädevusi 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Õppija kasutab kooli ja õppetöö korraldust puudutavad töölehe täitmiseks kooli kodulehe võimalusi; 

kasutab kooli õpiinfosüsteemi sh teab erinevaid enese identifitseerimise võimalusi; 

leiab iseseisvalt kooli õpiinfosüsteemist kodutöid ja õppetöö tulemuslikkust puudutavat infot; 

orienteerub kooli õpikeskkonnas (üksustes ja talitustes), pakkudes lahendusi erinevatele probleemülesannetele; 

esitab töölehe tähtaegselt hindamisülesande juhendis toodud viisil. 

Õppija annab hinnangu oma isikuomadustele ning nende arenguvajadustele lähtudes õpitava eriala kutsestandardist (SWOT 

analüüsi või mõne muu anaüüsivormi abil); 

hindab ja põhjendab oma valmisolekut erialaõpinguteks ja tööks valitud erialal; 

seab endale vähemalt ühe isikliku eesmärgi planeeritud õppeajaks; 

planeerib oma lähituleviku karjääri - soovitud praktika ettevõtted, võimalikud saavutused erialal jne; 

esitab enda koostatud hinnangu kokkulepitud ajal ja vormis rakendades olemasolevaid. 

Õppija vormistab kirjalikud tööd vastavalt etteantud juhendile, järgib kõne- ja kirjakeele normi ning kasutab teksti ja 

esitlusprogramme. 

Õppija kirjeldab turismi kui majandusharu olemust lähtuvalt valdkonna peamistest suundumustest Eestis; 

kirjeldab rühmatööna majutus- ja toitlustusettevõtete tähtsust ja kasu turismisihtkoha, turismiettevõtjate, külastajate ja kohalike 

elanike seisukohalt; 

osaleb rühmatöös aktiivse liikmena; 

viitab rühmatöö koostamisel kasutatud materjalidele ja allikatele; 

rühmatöö vormistatakse esitlusena, esitatakse ja kantakse ette tähtaegselt. 

  

Õppemeetodid Iseseisev töö, infootsing, ülesanne/harjutus, suuline esitlus, rühma ja paaristööd, eneseanalüüs, õppekäik. 

Hindamismeetodid 

Mooduli hinde kujundamisel on eelduseks on õppija osalemine õppeprotsessis vähemalt 80% ulatuses. Mooduli kokkuvõttev 

hinne kujuneb, kui õppija sooritab järgmised tegevused: 

1. majutus- ja toitlustusettevõtetesse õppekäik, rühmatöö ja paaristöö töölehe alusel; 

2. iseseisva tööna/rühmatööna vabalt valitud toitlusettevõtte äriidee esitlus MS PowerPoint esitlusena; 

3. koka kutsestandardi alusel kirjalik enesehinnang SWOT-analüüsi alusel; 



Antud ülesannete sooritamine vastavalt lävendikriteeriumitele, hindele: arvestatud. 

Lõimitud teemad Eesti keel; matemaatika; loodusained; sotsiaalained 

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Mooduli hinde kujundamisel on eelduseks on õppija osalemine õppeprotsessis vähemalt 80% ulatuses. Mooduli kokkuvõttev 

hinne kujuneb, kui õppija sooritab järgmised tegevused: 

1. majutus- ja toitlustusettevõtetesse õppekäik, rühmatöö ja paaristöö töölehe alusel; 

2. iseseisva tööna/rühmatööna vabalt valitud toitlusettevõtte äriidee esitlus MS PowerPoint esitlusena; 

3. koka kutsestandardi alusel kirjalik enesehinnang SWOT-analüüsi alusel; 

Antud ülesannete sooritamine vastavalt lävendikriteeriumitele, hindele: arvestatud. 

sh lävend 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

Õppematerjalid 

S.Rekkor, A. Kersna, A. Roosipõld, M. Merits. (2008). Toitlustuse alused. Tallinn: Argo 

Valgamaa Kutseõppekeskus. Aadressil: www.vkok.ee 

Sihtasutus Kutsekoda: Aadressil: www.kutsekoda.ee 

Eesti Peakokkade Ühendus: aaressil: https://chef.ee/ 
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9 Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas  5 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane kujundab oma tööalast karjääri ja arendab eneseteadlikkust tänapäevases muutuvas 

keskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest 

Auditoorne õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

74 tundi 30 tundi 26 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, 

sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning piiranguid 

Õpilane 

• analüüsib juhendamisel oma huvisid, väärtusi, 

oskusi, teadmisi, kogemusi ja isikuomadusi, sh 

õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi seoses õpitava 

erialaga 

• sõnastab juhendamisel eneseanalüüsi tulemustest 

lähtuvad isiklikud õpieesmärgid ja põhjendab neid 

• koostab juhendamisel isikliku eesmärgipärase 

õpitegevuste plaani, arvestades oma huvide, 

ressursside ja erinevate keskkonnateguritega 

Mitteeristav hindamine 



• selgitab meeskonnatööna turumajanduse 

toimimist ja selle osapoolte ülesandeid 

• kirjeldab meeskonnatööna piirkondlikku 

ettevõtluskeskkonda 

• selgitab regulatsioonidest lähtuvaid tööandja ja 

töövõtja rolle, õigusi ja kohustusi 

• kirjeldab organisatsioonide vorme ja tegutsemise 

viise, lähtudes nende eesmärkidest 

• valib enda karjääri eesmärkidega sobiva 

organisatsiooni ning kirjeldab selles enda 

võimalikku rolli 

• seostab erinevaid keskkonnategureid enda valitud 

organisatsiooniga ning toob välja probleemid ja 

võimalused 

• analüüsib erinevaid keskkonnategureid ning 

määratleb meeskonnatööna probleemi ühiskonnas 

• kavandab meeskonnatööna uuenduslikke 

lahendusi, kasutades loovustehnikaid 

• kirjeldab meeskonnatööna erinevate lahenduste 

kultuurilist, sotsiaalset ja/või rahalist väärtust 

• valib meeskonnatööna sobiva jätkusuutliku 

lahenduse probleemile 

• koostab meeskonnatööna tegevuskava valitud 

lahenduse elluviimiseks 

• analüüsib oma kutsealast arengut õpingute vältel, 

seostades seda lähemate ja kaugemate 

eesmärkidega ning tehes vajadusel muudatusi 

eesmärkides ja/või tegevustes 

• kasutab asjakohaseid infoallikaid endale 

koolitus-, praktika- või töökoha leidmisel ning 

koostab kandideerimiseks vajalikud materjalid 

• selgitab tegureid, mis mõjutavad tema 

karjäärivalikuid ja millega on vaja arvestada 

otsuste langetamisel, lähtudes eesmärkidest ning 

lühi- ja pikaajalisest karjääriplaanist 

• selgitab enda õpitavate oskuste arendamise ja 

rakendamise võimalusi muutuvas keskkonnas 



2. mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja 

organisatsiooni väljakutseid, probleeme ning 

võimalusi 

Õpilane 

• analüüsib juhendamisel oma huvisid, väärtusi, 

oskusi, teadmisi, kogemusi ja isikuomadusi, sh 

õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi seoses õpitava 

erialaga 

• sõnastab juhendamisel eneseanalüüsi tulemustest 

lähtuvad isiklikud õpieesmärgid ja põhjendab neid 

• koostab juhendamisel isikliku eesmärgipärase 

õpitegevuste plaani, arvestades oma huvide, 

ressursside ja erinevate keskkonnateguritega 

• selgitab meeskonnatööna turumajanduse 

toimimist ja selle osapoolte ülesandeid 

• kirjeldab meeskonnatööna piirkondlikku 

ettevõtluskeskkonda 

• selgitab regulatsioonidest lähtuvaid tööandja ja 

töövõtja rolle, õigusi ja kohustusi 

• kirjeldab organisatsioonide vorme ja tegutsemise 

viise, lähtudes nende eesmärkidest 

• valib enda karjääri eesmärkidega sobiva 

organisatsiooni ning kirjeldab selles enda 

võimalikku rolli 

• seostab erinevaid keskkonnategureid enda valitud 

organisatsiooniga ning toob välja probleemid ja 

võimalused 

• analüüsib erinevaid keskkonnategureid ning 

määratleb meeskonnatööna probleemi ühiskonnas 

• kavandab meeskonnatööna uuenduslikke 

lahendusi, kasutades loovustehnikaid 

• kirjeldab meeskonnatööna erinevate lahenduste 

kultuurilist, sotsiaalset ja/või rahalist väärtust 

• valib meeskonnatööna sobiva jätkusuutliku 

lahenduse probleemile 

• koostab meeskonnatööna tegevuskava valitud 

lahenduse elluviimiseks 

• analüüsib oma kutsealast arengut õpingute vältel, 

seostades seda lähemate ja kaugemate 

eesmärkidega ning tehes vajadusel muudatusi 

Mitteeristav hindamine 



eesmärkides ja/või tegevustes 

• kasutab asjakohaseid infoallikaid endale 

koolitus-, praktika- või töökoha leidmisel ning 

koostab kandideerimiseks vajalikud materjalid 

• selgitab tegureid, mis mõjutavad tema 

karjäärivalikuid ja millega on vaja arvestada 

otsuste langetamisel, lähtudes eesmärkidest ning 

lühi- ja pikaajalisest karjääriplaanist 

• selgitab enda õpitavate oskuste arendamise ja 

rakendamise võimalusi muutuvas keskkonnas 

3. kavandab omapoolse panuse väärtuste loomisel 

enda ja teiste jaoks kultuurilises, sotsiaalses ja/või 

rahalises tähenduses 

Õpilane 

• analüüsib juhendamisel oma huvisid, väärtusi, 

oskusi, teadmisi, kogemusi ja isikuomadusi, sh 

õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi seoses õpitava 

erialaga 

• sõnastab juhendamisel eneseanalüüsi tulemustest 

lähtuvad isiklikud õpieesmärgid ja põhjendab neid 

• koostab juhendamisel isikliku eesmärgipärase 

õpitegevuste plaani, arvestades oma huvide, 

ressursside ja erinevate keskkonnateguritega 

• selgitab meeskonnatööna turumajanduse 

toimimist ja selle osapoolte ülesandeid 

• kirjeldab meeskonnatööna piirkondlikku 

ettevõtluskeskkonda 

• selgitab regulatsioonidest lähtuvaid tööandja ja 

töövõtja rolle, õigusi ja kohustusi 

• kirjeldab organisatsioonide vorme ja tegutsemise 

viise, lähtudes nende eesmärkidest 

• valib enda karjääri eesmärkidega sobiva 

organisatsiooni ning kirjeldab selles enda 

võimalikku rolli 

• seostab erinevaid keskkonnategureid enda valitud 

organisatsiooniga ning toob välja probleemid ja 

võimalused 

• analüüsib erinevaid keskkonnategureid ning 

määratleb meeskonnatööna probleemi ühiskonnas 

• kavandab meeskonnatööna uuenduslikke 

Mitteeristav hindamine 



lahendusi, kasutades loovustehnikaid 

• kirjeldab meeskonnatööna erinevate lahenduste 

kultuurilist, sotsiaalset ja/või rahalist väärtust 

• valib meeskonnatööna sobiva jätkusuutliku 

lahenduse probleemile 

• koostab meeskonnatööna tegevuskava valitud 

lahenduse elluviimiseks 

• analüüsib oma kutsealast arengut õpingute vältel, 

seostades seda lähemate ja kaugemate 

eesmärkidega ning tehes vajadusel muudatusi 

eesmärkides ja/või tegevustes 

• kasutab asjakohaseid infoallikaid endale 

koolitus-, praktika- või töökoha leidmisel ning 

koostab kandideerimiseks vajalikud materjalid 

• selgitab tegureid, mis mõjutavad tema 

karjäärivalikuid ja millega on vaja arvestada 

otsuste langetamisel, lähtudes eesmärkidest ning 

lühi- ja pikaajalisest karjääriplaanist 

• selgitab enda õpitavate oskuste arendamise ja 

rakendamise võimalusi muutuvas keskkonnas 

4. mõistab enda vastutust oma tööalase karjääri 

kujundamisel ning on motiveeritud ennast 

arendama 

Õpilane 

• analüüsib juhendamisel oma huvisid, väärtusi, 

oskusi, teadmisi, kogemusi ja isikuomadusi, sh 

õpi-, suhtlemis- ja koostööoskusi seoses õpitava 

erialaga 

• sõnastab juhendamisel eneseanalüüsi tulemustest 

lähtuvad isiklikud õpieesmärgid ja põhjendab neid 

• koostab juhendamisel isikliku eesmärgipärase 

õpitegevuste plaani, arvestades oma huvide, 

ressursside ja erinevate keskkonnateguritega 

• selgitab meeskonnatööna turumajanduse 

toimimist ja selle osapoolte ülesandeid 

• kirjeldab meeskonnatööna piirkondlikku 

ettevõtluskeskkonda 

• selgitab regulatsioonidest lähtuvaid tööandja ja 

töövõtja rolle, õigusi ja kohustusi 

• kirjeldab organisatsioonide vorme ja tegutsemise 

Mitteeristav hindamine 



viise, lähtudes nende eesmärkidest 

• valib enda karjääri eesmärkidega sobiva 

organisatsiooni ning kirjeldab selles enda 

võimalikku rolli 

• seostab erinevaid keskkonnategureid enda valitud 

organisatsiooniga ning toob välja probleemid ja 

võimalused 

• analüüsib erinevaid keskkonnategureid ning 

määratleb meeskonnatööna probleemi ühiskonnas 

• kavandab meeskonnatööna uuenduslikke 

lahendusi, kasutades loovustehnikaid 

• kirjeldab meeskonnatööna erinevate lahenduste 

kultuurilist, sotsiaalset ja/või rahalist väärtust 

• valib meeskonnatööna sobiva jätkusuutliku 

lahenduse probleemile 

• koostab meeskonnatööna tegevuskava valitud 

lahenduse elluviimiseks 

• analüüsib oma kutsealast arengut õpingute vältel, 

seostades seda lähemate ja kaugemate 

eesmärkidega ning tehes vajadusel muudatusi 

eesmärkides ja/või tegevustes 

• kasutab asjakohaseid infoallikaid endale 

koolitus-, praktika- või töökoha leidmisel ning 

koostab kandideerimiseks vajalikud materjalid 

• selgitab tegureid, mis mõjutavad tema 

karjäärivalikuid ja millega on vaja arvestada 

otsuste langetamisel, lähtudes eesmärkidest ning 

lühi- ja pikaajalisest karjääriplaanist 

• selgitab enda õpitavate oskuste arendamise ja 

rakendamise võimalusi muutuvas keskkonnas 

  

Mooduli jagunemine 

ASJAAJAMINE 

Auditoorne õpe 11 

Iseseisev õpe 2 

Alateemad 

Õpilasfirma asutamise dokumentide koostamine; CV, motivatsioonikirja ja sooviavalduse 

koostamine, e-portfoolio. 

Seos õpiväljundiga 

1) kavandab oma õpitee, 

arvestades isiklikke, 

sotsiaalseid ja tööalaseid 

võimalusi ning piiranguid 



4) mõistab enda vastutust 

oma tööalase karjääri 

kujundamisel ning on 

motiveeritud ennast 

arendama 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

KARJÄÄRI 

PLANEERIMINE 

Auditoorne õpe 9 

Iseseisev õpe 4 

Alateemad 

Lühiajaline ja pikaajaline karjääriplaan. Tööintervjuu (ettevalmistamine, osalemine). Isiklikud 

võimalused tööturule sisenemisel. Õpilasfirmade tutvustamine, ideeturg. 

Seos õpiväljundiga 

1) kavandab oma õpitee, 

arvestades isiklikke, 

sotsiaalseid ja tööalaseid 

võimalusi ning piiranguid 

4) mõistab enda vastutust 

oma tööalase karjääri 

kujundamisel ning on 

motiveeritud ennast 

arendama 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

MAJANDUS JA 

ETTEVÕTLUSE 

ALUSED 

Auditoorne õpe 14 

Iseseisev õpe 6 

Praktiline töö 6 

Alateemad 

Riigi roll majanduses. Ettevõtja ja palgatöötaja erinevused. Õpilasfirma registreerimine 

(september/oktoober), toote prototüübi esitlemine. (september/oktoober). Äriplaan ühel lehel. 

Toode ja teenus. Bränding. Õpilasfirma reklaam ja toote/teenuse turundamine. Õpilasfirma 

loomise võimalused. Õpilasfirma lihtsustatud äriplaan. Õpilasfirma eelarve. Isiklikud 

majanduslikud vajadused. Piiratud ressursid. Finantsasutuste teenused, nendega kaasnevad 

võimalused ja kohustused. Erinevad investeerimisvõimalused. Pakkumine ja nõudlus. Õpilasfirma 

raames loodud ettevõtte majandustegevuse ja seda mõjutava ettevõtluskeskkonna tutvustamine sh 

kultuuride vaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele. Õpilasfirma tegevuskava, 

tootmine, kuluarvestus, müük, ettevõtte äriidee analüüsimine, õpilasfirma likvideerimine, 

korrektne dokumentatsioon. Otsesed ja kaudsed maksud. Elektroonne tuludeklaratsioon. 

Infosüsteemi e-riik kasutamise võimalused. ja ettevõtluskeskkond Eestis. Vastutustundliku 

ettevõtluse põhimõtted. 

Seos õpiväljundiga 

2) mõistab ühiskonna 

toimimist, tööandja ja 

organisatsiooni 

väljakutseid, probleeme 

ning võimalusi 

3) kavandab omapoolse 

panuse väärtuste loomisel 

enda ja teiste jaoks 

kultuurilises, sotsiaalses 

ja/või rahalises tähenduses 

Hindamine Mitteeristav hindamine 



sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

SUHTLEMISE ALUSED 

Auditoorne õpe 12 

Iseseisev õpe 6 

Praktiline töö 8 

Alateemad 

Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine vastavalt olukorrale. Erinevad suhtlemisvahendid. Head 

tavad telefoni-ja internetisuhtlusel. Üldtunnustatud käitumistavad suhtlemisel erinevates 

olukordades. Meeskonnatöö olemus ja põhimõtted. Meeskonnatöö erinevate õppegruppide vahel 

sõpruse loomise eesmärgil. Kultuurilised erinevused suhtlemisel. Kliendikeskse teeninduse 

põhimõtted. Teenindussituatsioonide lahendamine. Kõik teemad on seostatud õpilasfirma ja tema 

tegevusega ning toimub koos praktilise tööga õpilasfirmas 

Seos õpiväljundiga 

2) mõistab ühiskonna 

toimimist, tööandja ja 

organisatsiooni 

väljakutseid, probleeme 

ning võimalusi 

4) mõistab enda vastutust 

oma tööalase karjääri 

kujundamisel ning on 

motiveeritud ennast 

arendama 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

TURUNDUSE ALUSED 

Auditoorne õpe 8 

Iseseisev õpe 6 

Praktiline töö 12 

Alateemad 

Turumajandus. Turunduskanalid. Ettevalmistus avalikuks müügiks. Õpilasfirma analüüs ja esitlus. 

Seos õpiväljundiga 

2) mõistab ühiskonna 

toimimist, tööandja ja 

organisatsiooni 

väljakutseid, probleeme 

ning võimalusi 

3) kavandab omapoolse 

panuse väärtuste loomisel 

enda ja teiste jaoks 

kultuurilises, sotsiaalses 

ja/või rahalises tähenduses 

4) mõistab enda vastutust 

oma tööalase karjääri 

kujundamisel ning on 

motiveeritud ennast 

arendama 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 



sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

TÖÖÕIGUS 

Auditoorne õpe 20 

Iseseisev õpe 6 

Alateemad 

Lepingud, erinevad vormid, töötajate ja tööandja õigused ja kohustused. Töölepinguseadus. 

Avaliku teenistuse seadus. Töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevused. Töö- ja 

puhkeaja seadus. Tööajakorraldus. Puhkus. Töötaja õigused, kohustused, vastutus, nende seos 

organisatsioonisiseste dokumentidega. Ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu 

bruto-ja netopalga arvestamine. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused ohutus töökeskkonnas. 

Seos õpiväljundiga 

1) kavandab oma õpitee, 

arvestades isiklikke, 

sotsiaalseid ja tööalaseid 

võimalusi ning piiranguid 

2) mõistab ühiskonna 

toimimist, tööandja ja 

organisatsiooni 

väljakutseid, probleeme 

ning võimalusi 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

  

Õppemeetodid 
Rollimängud; Eneseanalüüs; Juhtumianalüüsid; Interaktiivne loeng; Paaris- ja rühmatöö; Arutelu, ajurünnak; Praktiline töö; 

Õpimapp/portfoolio; Probleemsituatsiooni lahendamine. 

Hindamismeetodid Moodulit hinnatakse mitteeristavalt, õpimapi, eneseanalüüsi ja õpilasfirma analüüsi alusel. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Moodul lõppeb mitteeristava hindega, õpilane esitab mooduli lõpus õpimapi, kuhu on lisatud mooduli jooksul tehtavad 

iseseisvad ja praktilised tööd ning iseseisva töö analüüs. 

sh lävend “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

Õppematerjalid 

Altrov, K. jt. (2018). Majandusõpik Gümnaasiumile. Tallinn: Junior Achievement Eesti SA 

Bolton, R. (2015). Igapäevaoskused: kuidas ennast kehtestada, teisi kuulata ja konflikte lahendada. Tallinn: Varrak 

Kidron, A. (2000). Ärijuhtimise psühholoogia. Tallinn: Lennujaama trükikoda 

Meel, M. (2003).Ärieetika. Tallinn: Külim 

Naesseń, L-O. (1997). Parem teenindamine. Tallinn: Avita 

Randma, T. (2008). Ettevõtluse alused. Tallinn: Infotükk 

ELEKTROONILISED ALLIKAD: 

Eesti riigi infoportaal. aadressil: https://www.eesti.ee/et/ 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. aadressil: https://www.eas.ee/ 

Ettevõtlusõppe programm: aadressil: https://ettevotlusope.edu.ee/ 

Loov Eesti- Loomeettevõtlus. aadressil: https://www.looveesti.ee/ 

Rajaleidja. aadressil: https://rajaleidja.innove.ee/ 



Raamatupidamis- ja Maksuinfoportaal. aadressil: https://www.rmp.ee/ 

Töötukassa. aadressil: https://www.tootukassa.ee/ 

Tööinspektsioon. aadressil: https://www.ti.ee/est/avaleht/ 

ÕIGUSAKTID 

Töölepingu seadus. 2009.- RT I, 5, 35. 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. 1999.- RT I, 60, 616. 

Võlaõigusseadus. 2001.- RT I, 81, 487. 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

10 1. Keel ja kirjandus  6 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
omandatud põhiharidus 

Mooduli eesmärk 

Õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui 

ka kirjalikult. Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava eesti keele ja kirjanduse valdkonna eesti keele ja kirjanduse, 

vene keele ja kirjanduse (õpperühmas, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning õpe toimub osaliselt või täielikult vene keeles) 

õppeainetega. 

Auditoorne õpe Iseseisev õpe 

120 tundi 36 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1.tõlgendab ja analüüsib kirjandusteost, seostab 

seda ajastu ühiskondlike ja kultuuriliste 

sündmustega 

Õpilane 

• kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse 

vastavalt suhtlussituatsioonile 

• koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, 

järgides kirjutamisel õigekirjareegleid 

• leiab sidumata tekstist vajaliku info ja kasutab 

saadud teavet eesmärgipäraselt suulises esinemises 

või enda loodud tekstides 

• koostab etteantud faktide põhjal tabeli 

võidiagrammi 

• kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet 

enda loodud tekstides ja igapäevaelus ,põhjendab 

infoallikavalikut 

• põhjendab oma lugemiseelistusi ja -kogemusi 

• tutvustab loetud kirjandusteose autorit, kirjeldab 

tegevusaega ja -kohta ning olulisi sündmusi, 

iseloomustab tegelasi 

Eristav hindamine 



• avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma 

väidete kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate 

• arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute 

üle, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui ka 

omaelust 

• selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks 

tarvilikke põhimõisteid 

2. loeb ja mõistab sidumata tekste (tabel, graafik, 

diagramm), hindab neis esitatud infot, teeb 

järeldusi ja loob uusi seoseid 

Õpilane 

• kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse 

vastavalt suhtlussituatsioonile 

• koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, 

järgides kirjutamisel õigekirjareegleid 

• leiab sidumata tekstist vajaliku info ja kasutab 

saadud teavet eesmärgipäraselt suulises esinemises 

või enda loodud tekstides 

• koostab etteantud faktide põhjal tabeli 

võidiagrammi 

• kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet 

enda loodud tekstides ja igapäevaelus ,põhjendab 

infoallikavalikut 

• põhjendab oma lugemiseelistusi ja -kogemusi 

• tutvustab loetud kirjandusteose autorit, kirjeldab 

tegevusaega ja -kohta ning olulisi sündmusi, 

iseloomustab tegelasi 

• avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma 

väidete kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate 

• arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute 

üle, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui ka 

omaelust 

• selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks 

tarvilikke põhimõisteid 

Eristav hindamine 

3. koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena 

nii teabe-ja ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid 

neid kriitiliselt hinnates 

Õpilane 

• kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse 

vastavalt suhtlussituatsioonile 

• koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, 

järgides kirjutamisel õigekirjareegleid 

• leiab sidumata tekstist vajaliku info ja kasutab 

Eristav hindamine 



saadud teavet eesmärgipäraselt suulises esinemises 

või enda loodud tekstides 

• koostab etteantud faktide põhjal tabeli 

võidiagrammi 

• kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet 

enda loodud tekstides ja igapäevaelus ,põhjendab 

infoallikavalikut 

• põhjendab oma lugemiseelistusi ja -kogemusi 

• tutvustab loetud kirjandusteose autorit, kirjeldab 

tegevusaega ja -kohta ning olulisi sündmusi, 

iseloomustab tegelasi 

• avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma 

väidete kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate 

• arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute 

üle, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui ka 

omaelust 

• selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks 

tarvilikke põhimõisteid 

4. väärtustab lugemist, suhestab loetut iseendaga ja 

tänapäeva elunähtustega, oma kodukohaga 

Õpilane 

• kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse 

vastavalt suhtlussituatsioonile 

• koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, 

järgides kirjutamisel õigekirjareegleid 

• leiab sidumata tekstist vajaliku info ja kasutab 

saadud teavet eesmärgipäraselt suulises esinemises 

või enda loodud tekstides 

• koostab etteantud faktide põhjal tabeli 

võidiagrammi 

• kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet 

enda loodud tekstides ja igapäevaelus ,põhjendab 

infoallikavalikut 

• põhjendab oma lugemiseelistusi ja -kogemusi 

• tutvustab loetud kirjandusteose autorit, kirjeldab 

tegevusaega ja -kohta ning olulisi sündmusi, 

iseloomustab tegelasi 

• avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma 

väidete kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate 

Eristav hindamine 



• arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute 

üle, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui ka 

omaelust 

• selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks 

tarvilikke põhimõisteid 

5. väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja 

kirjakeelenormile vastavalt nii suulises kui ka 

kirjalikus suhtluses 

Õpilane 

• kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse 

vastavalt suhtlussituatsioonile 

• koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, 

järgides kirjutamisel õigekirjareegleid 

• leiab sidumata tekstist vajaliku info ja kasutab 

saadud teavet eesmärgipäraselt suulises esinemises 

või enda loodud tekstides 

• koostab etteantud faktide põhjal tabeli 

võidiagrammi 

• kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet 

enda loodud tekstides ja igapäevaelus ,põhjendab 

infoallikavalikut 

• põhjendab oma lugemiseelistusi ja -kogemusi 

• tutvustab loetud kirjandusteose autorit, kirjeldab 

tegevusaega ja -kohta ning olulisi sündmusi, 

iseloomustab tegelasi 

• avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma 

väidete kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate 

• arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute 

üle, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui ka 

omaelust 

• selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks 

tarvilikke põhimõisteid 

Eristav hindamine 

6. arutleb teemakohaselt ja põhjendatult loetud, 

vaadatud või kuulatud teksti põhjal 

Õpilane 

• kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse 

vastavalt suhtlussituatsioonile 

• koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, 

järgides kirjutamisel õigekirjareegleid 

• leiab sidumata tekstist vajaliku info ja kasutab 

saadud teavet eesmärgipäraselt suulises esinemises 

või enda loodud tekstides 

Eristav hindamine 



• koostab etteantud faktide põhjal tabeli 

võidiagrammi 

• kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet 

enda loodud tekstides ja igapäevaelus ,põhjendab 

infoallikavalikut 

• põhjendab oma lugemiseelistusi ja -kogemusi 

• tutvustab loetud kirjandusteose autorit, kirjeldab 

tegevusaega ja -kohta ning olulisi sündmusi, 

iseloomustab tegelasi 

• avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma 

väidete kinnitamiseks tekstinäiteid ja tsitaate 

• arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute 

üle, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui ka 

omaelust 

• selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks 

tarvilikke põhimõisteid 

  

Mooduli jagunemine 

FUNKTSIONAALNE 

LUGEMINE 

Auditoorne õpe 26 

Iseseisev õpe 12 

Alateemad 

Stiiliõpetus. Referaat ja kokkuvõte. Oma tekstide toimetamine. Tarbetekstide koostamine. 

Teabeotsing, infoallikate kriitiline hindamine ja oma infoallikate põhjendamine. Seotud ja 

sidumata tekstid: tabelite koostamine, nende kasutamine tekstide koostamisel. Pilttekst ja joonised, 

teabegraafika. Õigekirjaoskuse parandamine ja kinnistamine: ortograafia harjutused, kokku- ja 

lahkukirjutamine, interpunktsiooniharjutused. Arutleva teksti koostamine. 

Seos õpiväljundiga 

tõlgendab ja analüüsib 

kirjandusteost, seostab seda 

ajastu ühiskondlike ja 

kultuuriliste sündmustega 

loeb ja mõistab sidumata 

tekste (tabel, graafik, 

diagramm), hindab neis 

esitatud infot, teeb järeldusi 

ja loob uusi seoseid 

koostab eri liiki tekste, 

kasutades alustekstidena nii 

teabe-ja ilukirjandustekste 

kui ka teisi allikaid neid 

kriitiliselt hinnates 

väärtustab lugemist, 

suhestab loetut iseendaga ja 

tänapäeva elunähtustega, 

oma kodukohaga 



Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Küsitluse põhjal koostatud tabelid, graafikud ja diagrammid on vormistatud pealiskaudselt , andmed on 

esitatud puudulikult, esineb üle 6 vea, töö on väga vähe argumenteeritud või see puudub üldse. Suuline esitlus kohati raskesti 

mõistetav ja kasina sõnastusega, töö on vormistatud halvasti. 

“4” saamise tingimus: Küsitluse põhjal koostatud tabelid, graafikud, diagrammid on üldjoontes vormistatud korrektselt, 

sisaldavad vajalikke andmeid, kuid kokkuvõte on pealiskaudne ja vähe argumenteeritud, esineb üle 5 vea, suuline esitlus 

üldjoontes korrektne ja hea sõnastusega. 

“5” saamise tingimus: Küsitluse põhjal koostatud tabelid, graafikud, diagrammid on vormistatud korrektselt ja põhjalikud, 

sisaldavad vajalikke andmeid, on üheselt mõistetavad ning arusaadavad, kokkuvõte on põhjalik ning ammendav, hästi 

argumenteeritud, hea sõnastusega, suuline esitlus korrektne ning hea sõnastusega, põhjalik. 

KEEL KUI 

SUHTLUSVAHEND 

Auditoorne õpe 40 

Iseseisev õpe 12 

Alateemad 

Suulise ja kirjaliku suhtluse ja teksti erinevused. Keelekasutuse normid ja keelendite valik. 

Õigekirja põhimõtted, õigekeelsuse parandamine ja kinnistamine. Teksti koostamise põhimõtted. 

Teksti liigid. Teksti ülesehitamise põhimõtted. Kirjakeel ja kõnekeel, murdekeel ja släng. Keeleline 

etikett, sh virtuaalkeskkonnas. Lihtsamad tarbekirjad. Kõne ja selle koostamine. Oskuskeele 

eripära. 

Seos õpiväljundiga 

koostab eri liiki tekste, 

kasutades alustekstidena nii 

teabe-ja ilukirjandustekste 

kui ka teisi allikaid neid 

kriitiliselt hinnates 

väljendub selgelt, 

eesmärgipäraselt ja 

kirjakeelenormile vastavalt 

nii suulises kui ka kirjalikus 

suhtluses 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Koostab juhendi alusel lihtsama teksti, järgides teksti koostamise põhimõtteid ja õigekirjareegleid. 

“4” saamise tingimus: Koostab juhendi alusel arutleva teksti, järgides teksti koostamise põhimõtteid ja õigekirjareegleid. 

Korrigeerib teksti. 

“5” saamise tingimus: Koostab juhendi alusel arutleva teksti, järgides teksti koostamise põhimõtteid ja õigekirjareegleid. 

Analüüsib ja korrigeerib teksti. 

KIRJANDUS KUI 

KUNST 

Auditoorne õpe 25 

Iseseisev õpe 6 

Alateemad 

Ilukirjandusliku teksti mõiste, kujund, stiil. Arvamusloo, retsensiooni mõiste; teatri – ja filmikunsti 

erinevad väljendusvõimalused ja – vahendid võrreldes ilukirjandusega. Kirjandusteose ja lugeja 

suhe. Autori koht ajastus, traditsioonis, rahvuskirjanduses. 

Lugejaoskused. Teadlik lugeja: tema isiklik elukogemus, põlvkondlik ja sotsiaalkultuuriline 

kuuluvus. 

Seos õpiväljundiga 

tõlgendab ja analüüsib 

kirjandusteost, seostab 

seda ajastu ühiskondlike ja 

kultuuriliste sündmustega 

väärtustab lugemist, 



Teksti analüüsiks vajalikud mõisted. Teksti analüüs ja tõlgendamine. suhestab loetut iseendaga 

ja tänapäeva elunähtustega, 

oma kodukohaga 

väljendub selgelt, 

eesmärgipäraselt ja 

kirjakeelenormile vastavalt 

nii suulises kui ka 

kirjalikus suhtluses 

arutleb teemakohaselt ja 

põhjendatult loetud, 

vaadatud või kuulatud 

teksti põhjal 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid; põhjendab oma lugemis-eelistusi ja 

–kogemusi ja selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks tarvilikke. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

MEEDIA JA 

MÕJUTAMINE 

Auditoorne õpe 15 

Iseseisev õpe 6 

Alateemad 

Meedia mõiste ja ülesanded. Tähtsamad meediakanalid Eestis: meediakanali eesmärk, peamised 

teemad, info edestamisviis. 

Olulisemad meediažanrid. Argumenteerimine ja demagoogia meediakanalites. Kriitiline ja teadlik 

lugemine. Fakti ja arvamuse eristamine. Oma seisukoha asjakohane sõnastamine. Väitlemine. 

Seos õpiväljundiga 

3) koostab eri liiki tekste, 

kasutades alustekstidena 

nii teabe-ja 

ilukirjandustekste kui ka 

teisi allikaid neid kriitiliselt 

hinnates 

2) arutleb teemakohaselt ja 

põhjendatult loetud, 

vaadatud või kuulatud 

teksti põhjal 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Suudab oma arvamust avaldada ja põhjendada valikuid. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

SÕNAVARA 

Auditoorne õpe 14 

Alateemad 

Sõnavara mõiste ja koostis. Sõnade tähendusest. Sõnavara rikastamise võimalused. Keele 

kujundlikkus ja loov keelekasutus. Ilukirjandusliku teksti eripära. Keele kujundlikkus ja loov 

keelekasutus. 

Seos õpiväljundiga 

tõlgendab ja analüüsib 

kirjandusteost, seostab 

seda ajastu ühiskondlike ja 

kultuuriliste sündmustega 

koostab eri liiki tekste, 



kasutades alustekstidena 

nii teabe-ja 

ilukirjandustekste kui ka 

teisi allikaid neid kriitiliselt 

hinnates 

väärtustab lugemist, 

suhestab loetut iseendaga 

ja tänapäeva elunähtustega, 

oma kodukohaga 

väljendub selgelt, 

eesmärgipäraselt ja 

kirjakeelenormile vastavalt 

nii suulises kui ka 

kirjalikus suhtluses 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Ülesanne/harjutus: hinnatakse õpetaja poolt koostatud kirjaliku töö hindamise juhendile. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

  

Õppemeetodid 

Kirjanduse lugemine ning kokkuvõtte tegemine. Ajurünnak. Loeng. Küsimuste esitamine ja/või vastamine. Väitlus. Mõiste- ja 

ideekaart. Rühmatöö. Paaristöö. Analüüsiv kirjutamine. Intervjuu. Materjalide kogumine ja süstematiseerimine. Lünktekstide 

täitmine/põhjenduste ja kokkuvõtte koostamine tabelite, graafikute abil. Teksti illustreerimine ja põhjenduse sõnastamine. 

Õigekirjaharjutused. Ajalehe (erialane jne) koostamine ja esitlus või reklaamteksti koostamine ning analüüs. Töö avalik 

esitlemine. Rollimängud- avaliku esinemise ettevalmistamine. Juhtumianalüüs. Diskussioon. Populaarteadusliku artikli ja 

telesaate analüüs. Loovus harjutused. Kuulamine, filmi-(katkendi) vaatamine, teatrietenduse külastamine. 

Hindamismeetodid 
Kokkuvõtva hinde eelduseks on, et õppija on sooritanud kõik tööd (arvestuslikud, iseseisvad töö, kontrolltööd ja praktilised 

tööd) hindele rahuldav / õpiväljundi tasemel. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Eristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Kokkuvõtva hinde eelduseks on, et õppija on sooritanud kõik tööd (arvestuslikud, iseseisvad töö, kontrolltööd ja praktilised 

tööd) hindele rahuldav / õpiväljundi tasemel. 

sh lävend 

“3” saamise tingimus: Õppija koostab juhendi alusel lihtsama teksti, järgides teksti koostamise põhimõtteid ja õigekirjareegleid. 

Küsitluse põhjal koostatud tabelid, graafikud ja diagrammid on vormistatud pealiskaudselt, andmed on esitatud puudulikult, 

esineb üle 6 vea, töö on väga vähe argumenteeritud või see puudub üldse. Suuline esitlus kohati raskesti mõistetav ja kasina 

sõnastusega, töö on koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid; põhjendab oma 

lugemis-eelistusi ja –kogemusi ja selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks tarvilikke põhimõisteid. Õpilane vastab loetud teksti 

põhjal järeldamisküsimustele. Seostab teksti oma kogemuste ja mõtetega. Kasutab tekstianalüüsiks vajalikke põhimõisteid. 



Õpilane tutvustab loetud teose tegevusaega ja -kohta ning olulisi 

sündmusi, iseloomustab tegelasi. Vastab loetud teksti põhjal küsimustele, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui oma elust. 

“4” saamise tingimus: Koostab juhendi alusel arutleva teksti, järgides teksti koostamise põhimõtteid ja õigekirjareegleid. 

Korrigeerib teksti. Küsitluse põhjal koostatud tabelid, graafikud, diagrammid on üldjoontes vormistatud korrektselt, sisaldavad 

vajalikke andmeid, kuid kokkuvõte on pealiskaudne ja vähe argumenteeritud, esineb üle 5 vea, suuline esitlus üldjoontes 

korrektne ja hea sõnastusega. Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid; põhjendab 

oma lugemis-eelistusi ja –kogemusi ja selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks tarvilikke põhimõisteid. Vastab loetud teksti 

põhjal analüüsi- ja järeldamis küsimustele põhjalikult. Seostab teksti oma kogemuste ja mõtetega. Kasutab tekstianalüüsiks 

vajalikke põhimõisteid. Tutvustab loetud teose tegevusaega ja -kohta ning olulisi sündmusi, iseloomustab tegelasi. Vastab loetud 

teksti põhjal küsimustele, avaldab ja põhjendab oma arvamust, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui oma elus. 

“5” saamise tingimus: Koostab juhendi alusel arutleva teksti, järgides teksti koostamise põhimõtteid ja õigekirjareegleid. 

Analüüsib ja korrigeerib teksti. Küsitluse põhjal koostatud tabelid, graafikud, diagrammid on vormistatud korrektselt ja 

põhjalikud, sisaldavad vajalikke andmeid, on 

üheselt mõistetavad ning arusaadavad, kokkuvõte on põhjalik ning ammendav, hästi argumenteeritud, hea sõnastusega, suuline 

esitlus korrektne ning hea sõnastusega, koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid; 

põhjendab oma lugemis-eelistusi ja –kogemusi ja selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks tarvilikke põhimõisteid. Vastab 

loetud teksti põhjal analüüsi- ja järeldamisküsimustele põhjalikult ja isikupäraselt. Seostab teksti oma kogemuste ja mõtetega. 

Selgitab teksti kirjandus- ja ajaloolist tagapõhja. Kasutab tekstianalüüsiks vajalikke põhimõisteid. Tutvustab loetud teose 

tegevusaega ja -kohta ning olulisi sündmusi, iseloomustab tegelasi. Vastab loetud teksti põhjal küsimustele, avaldab ja 

põhjendab oma arvamust, arutleb teose probleemide ja väärtushinnangute üle, toob sobivaid näiteid nii tekstist kui oma elust. 

On oma vastustes isikupärane ja põhjalik. 

Õppematerjalid 

KIRJANDUS 

A. Merilai, E. Annus, A. Saro. (2003). Poeetika. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 

S. Nootre. (2004). Kirjanduse kõnetus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. Tallinn: AS Bit 

E. Annus, L. Epner, M. Velsker, A. Järv, S. Olesk, E. Süvalep. (2001). Eesti kirjanduslugu. Tallinn: Koolibri 

J.Talvet (koost). (1993). Maailmakirjanduse lugemik keskkoolile. Tallinn: Koolibri 

M. Ehala. (1997). Eesti keele struktuur. Tallinn: Künnimees 

E. Kraut.(1998). Eesti õigekeel. Tallinn: Koolibri 

M. Ehala, K. Habicht jt. (2012). Keel ja ühiskond. Tallinn: Künnimees 

K. Kask. (2013). Meedia mõju. Tallinn: Avita 

M. Ehala. (2000). Kirjutamise kunst. Tallinn: Künnimees 

M. Hage. (2003). Teksti- ja kõneõpetus. Tallinn: Koolibri 

R. Kasik. (2007). Sissejuhatus tekstiõpetusse. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 

Erinevad õpetaja koostatud töölehed 
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Nõuded mooduli 

alustamiseks 
omandatud põhiharidus 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana. 

Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava võõrkeele valdkonnaga. 

Auditoorne õpe Iseseisev õpe 

90 tundi 27 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale 

sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja 

teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva 

õppega 

Õpilane 

• kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja 

tuttavas olukorras grammatiliselt õigekeelt 

• esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti 

erinevates mõttevahetustes 

• väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate 

osaoskuste kaudu(loeb, kuulab, räägib, kirjutab 

B1tasemel) 

• tutvustab vestlusel iseennast ja 

omasõpra/eakaaslast 

• koostab oma kooli(lühi)tutvustuse 

• põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma 

sobivust valitud erialal töötamiseks 

• hindab oma võõrkeeleoskusetaset 

• põhjendab võõrkeele õppimise vajalikkust, loob 

seoseid eriala ja elukestvaõppega 

• eristab võõrkeelseid teabeallikaid info otsimiseks, 

kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust 

• kirjeldab 

suhtluskeskkondi,midakasutab(nendeeeliseid,puud

usijaohte)jasuhtlemistnendes keskkondades 

• võrdleb sihtkeele/emakeele maa(de) ja Eesti 

elukeskkonda, kultuuritraditsioone ja-norme 

• arvestab sihtkeele kõnelejate 

kultuuriliseeripäraga 

• tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit ja 

soovitab külastada mõnda sihtkohta 

• kirjeldab võõrkeeles oma tööpraktikat ja 

analüüsib oma osalemist selles 

Eristav hindamine 



• tutvustab õpitavas võõrkeeles oma eriala 

hetkeseisu tööturul ja edasiõppimise võimalusi 

• koostab võõrkeeles töökohale/praktikakohale 

kandideerimise avalduse, CV/Europassi, 

arvestades sihtmaaeripäraga 

• sooritab näidistööintervjuu 

2. on teadlik edasiõppimise ja tööturul 

kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest, 

koostab tööle asumiseks vajalikud võõrkeelsed 

taotlusdokumendid 

Õpilane 

• kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja 

tuttavas olukorras grammatiliselt õigekeelt 

• esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti 

erinevates mõttevahetustes 

• väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate 

osaoskuste kaudu(loeb, kuulab, räägib, kirjutab 

B1tasemel) 

• tutvustab vestlusel iseennast ja 

omasõpra/eakaaslast 

• koostab oma kooli(lühi)tutvustuse 

• põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma 

sobivust valitud erialal töötamiseks 

• hindab oma võõrkeeleoskusetaset 

• põhjendab võõrkeele õppimise vajalikkust, loob 

seoseid eriala ja elukestvaõppega 

• eristab võõrkeelseid teabeallikaid info otsimiseks, 

kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust 

• kirjeldab 

suhtluskeskkondi,midakasutab(nendeeeliseid,puud

usijaohte)jasuhtlemistnendes keskkondades 

• võrdleb sihtkeele/emakeele maa(de) ja Eesti 

elukeskkonda, kultuuritraditsioone ja-norme 

• arvestab sihtkeele kõnelejate 

kultuuriliseeripäraga 

• tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit ja 

soovitab külastada mõnda sihtkohta 

• kirjeldab võõrkeeles oma tööpraktikat ja 

analüüsib oma osalemist selles 

• tutvustab õpitavas võõrkeeles oma eriala 

hetkeseisu tööturul ja edasiõppimise võimalusi 

Eristav hindamine 



• koostab võõrkeeles töökohale/praktikakohale 

kandideerimise avalduse, CV/Europassi, 

arvestades sihtmaaeripäraga 

• sooritab näidistööintervjuu 

3. suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii 

kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana, esitab ja 

kaitseb erinevates 

mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma 

seisukohti 

Õpilane 

• kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja 

tuttavas olukorras grammatiliselt õigekeelt 

• esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti 

erinevates mõttevahetustes 

• väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate 

osaoskuste kaudu(loeb, kuulab, räägib, kirjutab 

B1tasemel) 

• tutvustab vestlusel iseennast ja 

omasõpra/eakaaslast 

• koostab oma kooli(lühi)tutvustuse 

• põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma 

sobivust valitud erialal töötamiseks 

• hindab oma võõrkeeleoskusetaset 

• põhjendab võõrkeele õppimise vajalikkust, loob 

seoseid eriala ja elukestvaõppega 

• eristab võõrkeelseid teabeallikaid info otsimiseks, 

kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust 

• kirjeldab 

suhtluskeskkondi,midakasutab(nendeeeliseid,puud

usijaohte)jasuhtlemistnendes keskkondades 

• võrdleb sihtkeele/emakeele maa(de) ja Eesti 

elukeskkonda, kultuuritraditsioone ja-norme 

• arvestab sihtkeele kõnelejate 

kultuuriliseeripäraga 

• tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit ja 

soovitab külastada mõnda sihtkohta 

• kirjeldab võõrkeeles oma tööpraktikat ja 

analüüsib oma osalemist selles 

• tutvustab õpitavas võõrkeeles oma eriala 

hetkeseisu tööturul ja edasiõppimise võimalusi 

• koostab võõrkeeles töökohale/praktikakohale 

kandideerimise avalduse, CV/Europassi, 

Eristav hindamine 



arvestades sihtmaaeripäraga 

• sooritab näidistööintervjuu 

4. mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja 

kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles 

suhtlemisel 

Õpilane 

• kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja 

tuttavas olukorras grammatiliselt õigekeelt 

• esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti 

erinevates mõttevahetustes 

• väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate 

osaoskuste kaudu(loeb, kuulab, räägib, kirjutab 

B1tasemel) 

• tutvustab vestlusel iseennast ja 

omasõpra/eakaaslast 

• koostab oma kooli(lühi)tutvustuse 

• põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma 

sobivust valitud erialal töötamiseks 

• hindab oma võõrkeeleoskusetaset 

• põhjendab võõrkeele õppimise vajalikkust, loob 

seoseid eriala ja elukestvaõppega 

• eristab võõrkeelseid teabeallikaid info otsimiseks, 

kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust 

• kirjeldab 

suhtluskeskkondi,midakasutab(nendeeeliseid,puud

usijaohte)jasuhtlemistnendes keskkondades 

• võrdleb sihtkeele/emakeele maa(de) ja Eesti 

elukeskkonda, kultuuritraditsioone ja-norme 

• arvestab sihtkeele kõnelejate 

kultuuriliseeripäraga 

• tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit ja 

soovitab külastada mõnda sihtkohta 

• kirjeldab võõrkeeles oma tööpraktikat ja 

analüüsib oma osalemist selles 

• tutvustab õpitavas võõrkeeles oma eriala 

hetkeseisu tööturul ja edasiõppimise võimalusi 

• koostab võõrkeeles töökohale/praktikakohale 

kandideerimise avalduse, CV/Europassi, 

arvestades sihtmaaeripäraga 

• sooritab näidistööintervjuu 

Eristav hindamine 



5. kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja 

huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusiseoses 

valitud erialaga 

Õpilane 

• kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja 

tuttavas olukorras grammatiliselt õigekeelt 

• esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti 

erinevates mõttevahetustes 

• väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate 

osaoskuste kaudu(loeb, kuulab, räägib, kirjutab 

B1tasemel) 

• tutvustab vestlusel iseennast ja 

omasõpra/eakaaslast 

• koostab oma kooli(lühi)tutvustuse 

• põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma 

sobivust valitud erialal töötamiseks 

• hindab oma võõrkeeleoskusetaset 

• põhjendab võõrkeele õppimise vajalikkust, loob 

seoseid eriala ja elukestvaõppega 

• eristab võõrkeelseid teabeallikaid info otsimiseks, 

kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust 

• kirjeldab 

suhtluskeskkondi,midakasutab(nendeeeliseid,puud

usijaohte)jasuhtlemistnendes keskkondades 

• võrdleb sihtkeele/emakeele maa(de) ja Eesti 

elukeskkonda, kultuuritraditsioone ja-norme 

• arvestab sihtkeele kõnelejate 

kultuuriliseeripäraga 

• tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit ja 

soovitab külastada mõnda sihtkohta 

• kirjeldab võõrkeeles oma tööpraktikat ja 

analüüsib oma osalemist selles 

• tutvustab õpitavas võõrkeeles oma eriala 

hetkeseisu tööturul ja edasiõppimise võimalusi 

• koostab võõrkeeles töökohale/praktikakohale 

kandideerimise avalduse, CV/Europassi, 

arvestades sihtmaaeripäraga 

• sooritab näidistööintervjuu 

Eristav hindamine 

  

Mooduli jagunemine 



HARIDUS JA TÖÖ 

Auditoorne õpe 30 

Iseseisev õpe 9 

Alateemad 

Mina õppijana. Mina tööturu. Kirjalik ülesanne (eneseanalüüs õppijana, haridustee jätkamise 

võimalused oma erialal Eestis ja välisriikides, võõrkeele oskuse vajalikkus ja arendamine) - 

rollimäng: näidistööintervjuu sooritamine - töölehtede täitmine ja sõnavara test 

Seos õpiväljundiga 

on teadlik edasiõppimise ja 

tööturul kandideerimise 

rahvusvahelistest 

võimalustest, koostab tööle 

asumiseks vajalikud 

võõrkeelsed 

taotlusdokumendid 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Õppija selgitab oma osa materjalide otsimises, kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi ning annab ülevaate 

Eesti haridussüsteemist. Kirjutab CV ja kaaskirja korrektselt näidise abil, kuid neis esineb vigu. Kirjalik ülesanne on 

struktureeritud nõuetekohaselt, kuid esineb puudujääke. Kirjalik ülesanne on esitatud tähtaegselt. 

“4” saamise tingimus: Õppija selgitab oma osa materjalide otsimises, kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi ning annab ülevaate 

Eesti haridussüsteemist. Kirjutab CV ja kaaskirja korrektselt näidise abil, kuid esineb ükskuid vigu. Kirjalik ülesanne on 

struktureeritud nõuetekohaselt, puudujääke esineb ükskuid. Kirjalik ülesanne on esitatud tähtaegselt. 

“5” saamise tingimus: Õppija selgitab oma osa materjalide otsimises, kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi ning annab ülevaate 

Eesti haridussüsteemist. Kirjutab CV ja kaaskirja korrektselt näidise abil ilma vigadeta. Kirjalik ülesanne on struktureeritud 

nõuetekohaselt, puudujääke ei esine ning on esitatud tähtaegselt. 

KESKKOND JA 

TEHNOLOOGIA 

Auditoorne õpe 20 

Iseseisev õpe 6 

Alateemad 

Mina ja keskkond. Keskkonna probleemid. Keskkonnakaitse. Terviseprobleemid ja haigused. 

Ettekande esitlus - sõnavaraline test - plakat - mõistekaart. Keeletehnoloogilised rakendused 

igapäevaelus ja suhtluskeskkonnad. Erinevad leiutised ja kaasaaegsed tehnoloogilised saavutused 

Eestis ja maailma. 

Seos õpiväljundiga 

kasutab võõrkeeleoskuse 

arendamiseks endale 

sobivaid võõrkeele 

õppimise strateegiaid ja 

teabeallikaid, seostades 

võõrkeeleõpet elukestva 

õppega 

kirjeldab võõrkeeles 

iseennast, oma võimeid ja 

huvisid, mõtteid, kavatsusi 

ja kogemusiseoses valitud 

erialaga 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid “3” saamise tingimus: Õppija selgitab oma materjalide otsimise/leidmise protsessi ja esitluse koostamist inglise keeles ning 



vastab esitatud küsimustele eesti ja inglise keeles. Koostab ja kannab ette oma esitluse etteantud juhendi alusel, kuid esineb 

üksikuid vigu või tutvustus ei ole täielik. 

“4” saamise tingimus: Õppija selgitab oma materjalide otsimise/leidmise protsessi ja esitluse koostamist inglise keeles ning 

vastab esitatud inglise keeles kasutades aegajalt emakeelseid väljendeid. Kannab põhjalikult ette oma esitluse etteantud juhendi 

alusel, kuid esineb üksikuid vigu. 

“5” saamise tingimus: Õppija selgitab oma materjalide otsimise/leidmise protsessi ja esitluse koostamist inglise keeles ning 

vastab kõigile esitatud küsimustele inglise keeles. Kannab ette oma esitluse etteantud juhendi alusel ning demonstreerib oma 

ideid ja ettepanekuid keskkonna parendamiseks, reeglina vigadeta. 

MINA JA MAAILM 

Auditoorne õpe 40 

Iseseisev õpe 12 

Alateemad 

Mina ja eakaaslased - kutseõppurid. Inglise keelt kõnelevad maa. 

Kiri sõbrale / eakaaslasele (enesetutvustus) - suuline klassikaaslase tutvustamine 

(vastastikhindamine) - õppekäigu järel töölehe esitamine - rühmatööna ideekaart Eesti kultuuri 

kohta (vastastikhindamine) - grupina plakati koostamine ja esitamine Sõnavara ja grammatikatest - 

ristsõna koostamine ja lahendamine. 

Seos õpiväljundiga 

suhtleb õpitavas võõrkeeles 

argisuhtluses nii kõnes kui 

kirjas iseseisva 

keelekasutajana, esitab ja 

kaitseb erinevates 

mõttevahetustes/suhtlussitu

atsioonides oma seisukohti 

mõistab Eesti ja teiste 

rahvaste elukeskkonda ja 

kultuuri ning arvestab 

nendega võõrkeeles 

suhtlemisel 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Õppija selgitab oma osa materjalide otsimises ja tutvustuse koostamises inglise keeles, vastab esitatud 

küsimustele eesti ja inglise keeles. Koostab ja esitab oma tutvustuse osa etteantud juhendi alusel,kuid esineb üksikuid vigu või 

tutvustus ei ole täielik. 

“4” saamise tingimus: Õppija selgitab oma osa materjalide otsimises ja tutvustuse koostamises inglise keeles, vastab esitatud 

küsimustele inglise keeles, kasutades aegajalt emakeelseid väljendeid. Koostab ja esitab põhjalikult oma tutvustuse osa 

etteantud juhendi alusel, kuid esineb üksikuid vigu. 

“5” saamise tingimus: Õppija selgitab oma osa materjalide otsimises ja tutvustuse koostamises inglise keeles, vastab kõigile 

esitatud küsimustele inglise keeles. Koostab ja esitab põhjalikult oma tutvustuse osa etteantud juhendi alusel ja demonstreerib 

oma ideid ja ettepanekuid riigi kuulturi tutvustamise võimalusest reeglina vigadeta. 

  

Õppemeetodid 

Lugemis- ja/või kuulamisülesande täitmine juhendi alusel - intervjuu / dialoog (enese / sõbra / eakaaslase tutvustus) - vestlus 

senistest töökogemustest ja tulevikuplaanidest - õppekäik- -video / filmi vaatamine; - mõistekaardi koostamine; - ristsõnade 

koostamine terminoloogia peale - rühmatöö valitud keskkonnaprobleemi kohta ning selle esitlus - rollimäng, ajurünnak 



erinevate keelearengu võimaluste kohta - Internetiotsing (webquest) 

Hindamismeetodid 

Hinnatakse eristavalt. Mooduli hinne kujuneb vastavalt oskustele aktiivse klassitöö ja tähtajaliselt sooritatud tööde alusel. 

Hindamisel arvestatakse õppija algset keeletaset ning keelelist arengut mooduli jooksul. 

Hinde saamiseks esitleb õppija iseseisva töö oma osa, kasutades uut sõnavara ja õpitud grammatika struktuure. Hindamise 

eelduseks on tööde ja testide positiivne sooritus. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Eristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Mooduli hinne kujuneb vastavalt oskustele aktiivse klassitöö ja tähtajaliselt sooritatud tööde alusel. Hindamisel arvestatakse 

õppija algset keeletaset ning keelelist arengut mooduli jooksul. Hinde saamiseks esitleb õppija iseseisva töö oma osa, kasutades 

uut sõnavara ja õpitud grammatika struktuure. Hindamise eelduseks on tööde ja testide positiivne sooritus. 

sh lävend 

“3” saamise tingimus: Õppija selgitab oma osa materjalide otsimises ja tutvustuse koostamises inglise keeles, vastab esitatud 

küsimustele eesti ja inglise keeles. Koostab ja esitab oma tutvustuse osa etteantud juhendi alusel,kuid esineb üksikuid vigu või 

tutvustus ei ole täielik. Tööleht on täidetud, kuid esineb mitmeid vigu. Õppija selgitab oma osa materjalide otsimises, kirjeldab 

oma tugevaid ja nõrku külgi ning annab ülevaate Eesti haridussüsteemist. Kirjutab CV ja kaaskirja korrektselt näidise abil, kuid 

neis esineb vigu. Kirjalik ülesanne on struktureeritud nõuetekohaselt, kuid esineb puudujääke. Kirjalik ülesanne on esitatud 

tähtaegselt. 

“4” saamise tingimus: Õppija selgitab oma osa materjalide otsimises ja tutvustuse koostamises inglise keeles, vastab esitatud 

küsimustele inglise keeles, kasutades aegajalt emakeelseid väljendeid. Koostab ja esitab põhjalikult oma tutvustuse osa 

etteantud juhendi alusel, kuid esineb üksikuid vigu. Tööleht on täidetud, kuid esineb üksikuid vigu. Õppija selgitab oma osa 

materjalide otsimises, kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi ning annab ülevaate Eesti haridussüsteemist. Kirjutab CV ja 

kaaskirja korrektselt näidise abil, kuid esineb ükskuid vigu. Kirjalik ülesanne on struktureeritud nõuetekohaselt, puudujääke 

esineb ükskuid. Kirjalik ülesanne on esitatud tähtaegselt. 

“5” saamise tingimus: Õppija selgitab oma osa materjalide otsimises ja tutvustuse koostamises inglise keeles, vastab kõigile 

esitatud küsimustele inglise keeles. Koostab ja esitab põhjalikult oma tutvustuse osa etteantud juhendi alusel ja demonstreerib 

oma ideid ja ettepanekuid riigi kuulturi tutvustamise võimalusest reeglina vigadeta. Tööleht on täidetud ning vigu ei esine. 

Õppija selgitab oma osa materjalide otsimises, kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi ning annab ülevaate Eesti 

haridussüsteemist. Kirjutab CV ja kaaskirja korrektselt näidise abil ilma vigadeta. Kirjalik ülesanne on struktureeritud 

nõuetekohaselt, puudujääke ei esine ning on esitatud tähtaegselt. 

Õppematerjalid 

VENE KEEL 

Mangus, I. (2012). Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajase. Tallinn: TEA 

Mangus, I. (2006). Русский язык: Быстро и успешно. Учебник и рабочая тетрадь для 10 класса. Tallinn: TEA 

INGLISE KEEL 

Saar, M., Sild, (2008). M. All the World`s a Puzzle. Tallinn, OÜ Saar Graafika 

Evans, V., Dooley, J. (2002). Upstream Intermediate B2. Express Publishing 

SAKSA KEEL 

(2011). Themen 1,2. Kursbuch, Max Hueber Verlag 

(2007). Dialog Beruf. Starter, Max Hueber Verlag 



EinFach gut, Band 1, Goethe Institut München, (2000). 

(2000). Deutsch XYZ, X Klasse Tallinn: Koolibri 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

12 3. Matemaatika (KÜ) 5 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
omandatud põhiharidus 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks. 

Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava matemaatika valdkonnaga. 

Auditoorne õpe Iseseisev õpe 

90 tundi 40 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. seostab matemaatikat teiste õppeainetega, 

kasutades õppimisel oma matemaatikaalaseid 

teadmisi ning oskusi 

Õpilane 

• sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab 

väljaandmed, määrab otsitavad suurused 

toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid 

• kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib 

seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, 

vormistab lahenduskäigu, kontrollib 

lahenduskäiguõigsust 

• kasutab vajadusel õpetaja koostatud 

juhendmaterjale ja näpunäiteid ülesande õigeks 

lahendamiseks 

• teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse kohta, 

lähtudes igapäevaelust 

• kasutab vajaliku teabe leidmiseks nii 

paberkandjal kui ka internetis leiduvaid 

teabeallikaid 

• leiab tekstist, tabelist, jooniselt, graafikult, 

diagrammilt vajalikuinfo 

• koostab tabeleid, jooniseid, graafikuid ja 

diagramme õpitud materjaliulatuses 

• nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, 

raskus-pindala, ruumala, mahu, aja- ja rahaühikuid, 

arvutab protsente ja promille 

• kasutab muutumist ja seoseid käsitlevat 

Eristav hindamine 



matemaatikat, võrdleb erinevaid suurusi 

• valib ja kasutab ülesannete lahendamisel 

ülesande sisust lähtuvalt õigeid valemeid ja 

matemaatilisi sümboleid 

• kasutab analoogiat objektide vaheliste seoste 

leidmiseks 

• kasutab loogikat etteantud probleemide 

lahendamisel ning eristab olulist ebaolulisest 

• teab ja kasutab matemaatilise statistika ja 

tõenäosusteooriaelemente 

• selgitab matemaatiliste tehete abil loteriide ja 

laenudega seotud riske 

• arvutab bruto-ja netopalka ning mitmesuguseid 

igapäevaeluga seotud tulusid ja kulusid ning 

teisendab enamkasutatavaid valuutasid 

• arutleb säästmise vajalikkuse üle, toob näiteid 

tarbimise ja kulutamise tasakaalustamise 

võimaluste kohta 

2. esitab oma matemaatilisi mõttekäike loogiliselt, 

väljendades oma mõtet selgelt ja täpselt nii 

suuliselt kui kirjalikult 

Õpilane 

• sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab 

väljaandmed, määrab otsitavad suurused 

toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid 

• kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib 

seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, 

vormistab lahenduskäigu, kontrollib 

lahenduskäiguõigsust 

• kasutab vajadusel õpetaja koostatud 

juhendmaterjale ja näpunäiteid ülesande õigeks 

lahendamiseks 

• teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse kohta, 

lähtudes igapäevaelust 

• kasutab vajaliku teabe leidmiseks nii 

paberkandjal kui ka internetis leiduvaid 

teabeallikaid 

• leiab tekstist, tabelist, jooniselt, graafikult, 

diagrammilt vajalikuinfo 

• koostab tabeleid, jooniseid, graafikuid ja 

Eristav hindamine 



diagramme õpitud materjaliulatuses 

• nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, 

raskus-pindala, ruumala, mahu, aja- ja rahaühikuid, 

arvutab protsente ja promille 

• kasutab muutumist ja seoseid käsitlevat 

matemaatikat, võrdleb erinevaid suurusi 

• valib ja kasutab ülesannete lahendamisel 

ülesande sisust lähtuvalt õigeid valemeid ja 

matemaatilisi sümboleid 

• kasutab analoogiat objektide vaheliste seoste 

leidmiseks 

• kasutab loogikat etteantud probleemide 

lahendamisel ning eristab olulist ebaolulisest 

• teab ja kasutab matemaatilise statistika ja 

tõenäosusteooriaelemente 

• selgitab matemaatiliste tehete abil loteriide ja 

laenudega seotud riske 

• arvutab bruto-ja netopalka ning mitmesuguseid 

igapäevaeluga seotud tulusid ja kulusid ning 

teisendab enamkasutatavaid valuutasid 

• arutleb säästmise vajalikkuse üle, toob näiteid 

tarbimise ja kulutamise tasakaalustamise 

võimaluste kohta 

3. kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja -oskusi 

uutes situatsioonides ning eluliste ülesannete 

lahendamisel, analüüsides ja hinnates tulemuste 

tõepärasust 

Õpilane 

• sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab 

väljaandmed, määrab otsitavad suurused 

toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid 

• kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib 

seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, 

vormistab lahenduskäigu, kontrollib 

lahenduskäiguõigsust 

• kasutab vajadusel õpetaja koostatud 

juhendmaterjale ja näpunäiteid ülesande õigeks 

lahendamiseks 

• teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse kohta, 

lähtudes igapäevaelust 

• kasutab vajaliku teabe leidmiseks nii 

Eristav hindamine 



paberkandjal kui ka internetis leiduvaid 

teabeallikaid 

• leiab tekstist, tabelist, jooniselt, graafikult, 

diagrammilt vajalikuinfo 

• koostab tabeleid, jooniseid, graafikuid ja 

diagramme õpitud materjaliulatuses 

• nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, 

raskus-pindala, ruumala, mahu, aja- ja rahaühikuid, 

arvutab protsente ja promille 

• kasutab muutumist ja seoseid käsitlevat 

matemaatikat, võrdleb erinevaid suurusi 

• valib ja kasutab ülesannete lahendamisel 

ülesande sisust lähtuvalt õigeid valemeid ja 

matemaatilisi sümboleid 

• kasutab analoogiat objektide vaheliste seoste 

leidmiseks 

• kasutab loogikat etteantud probleemide 

lahendamisel ning eristab olulist ebaolulisest 

• teab ja kasutab matemaatilise statistika ja 

tõenäosusteooriaelemente 

• selgitab matemaatiliste tehete abil loteriide ja 

laenudega seotud riske 

• arvutab bruto-ja netopalka ning mitmesuguseid 

igapäevaeluga seotud tulusid ja kulusid ning 

teisendab enamkasutatavaid valuutasid 

• arutleb säästmise vajalikkuse üle, toob näiteid 

tarbimise ja kulutamise tasakaalustamise 

võimaluste kohta 

4. kasutab matemaatika võimalusi enda ja teiste 

tegevuse tasuvuse ning jätkusuutlikkuse 

hindamisel 

Õpilane 

• sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab 

väljaandmed, määrab otsitavad suurused 

toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid 

• kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib 

seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, 

vormistab lahenduskäigu, kontrollib 

lahenduskäiguõigsust 

• kasutab vajadusel õpetaja koostatud 

Eristav hindamine 



juhendmaterjale ja näpunäiteid ülesande õigeks 

lahendamiseks 

• teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse kohta, 

lähtudes igapäevaelust 

• kasutab vajaliku teabe leidmiseks nii 

paberkandjal kui ka internetis leiduvaid 

teabeallikaid 

• leiab tekstist, tabelist, jooniselt, graafikult, 

diagrammilt vajalikuinfo 

• koostab tabeleid, jooniseid, graafikuid ja 

diagramme õpitud materjaliulatuses 

• nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, 

raskus-pindala, ruumala, mahu, aja- ja rahaühikuid, 

arvutab protsente ja promille 

• kasutab muutumist ja seoseid käsitlevat 

matemaatikat, võrdleb erinevaid suurusi 

• valib ja kasutab ülesannete lahendamisel 

ülesande sisust lähtuvalt õigeid valemeid ja 

matemaatilisi sümboleid 

• kasutab analoogiat objektide vaheliste seoste 

leidmiseks 

• kasutab loogikat etteantud probleemide 

lahendamisel ning eristab olulist ebaolulisest 

• teab ja kasutab matemaatilise statistika ja 

tõenäosusteooriaelemente 

• selgitab matemaatiliste tehete abil loteriide ja 

laenudega seotud riske 

• arvutab bruto-ja netopalka ning mitmesuguseid 

igapäevaeluga seotud tulusid ja kulusid ning 

teisendab enamkasutatavaid valuutasid 

• arutleb säästmise vajalikkuse üle, toob näiteid 

tarbimise ja kulutamise tasakaalustamise 

võimaluste kohta 

5. kasutab vajadusel erinevaid teabeallikaid ning 

saab aru erinevatest matemaatilise info esitamise 

viisidest 

Õpilane 

• sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab 

väljaandmed, määrab otsitavad suurused 

toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid 

Eristav hindamine 



• kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib 

seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, 

vormistab lahenduskäigu, kontrollib 

lahenduskäiguõigsust 

• kasutab vajadusel õpetaja koostatud 

juhendmaterjale ja näpunäiteid ülesande õigeks 

lahendamiseks 

• teeb järeldusi tulemuse tõepärasuse kohta, 

lähtudes igapäevaelust 

• kasutab vajaliku teabe leidmiseks nii 

paberkandjal kui ka internetis leiduvaid 

teabeallikaid 

• leiab tekstist, tabelist, jooniselt, graafikult, 

diagrammilt vajalikuinfo 

• koostab tabeleid, jooniseid, graafikuid ja 

diagramme õpitud materjaliulatuses 

• nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, 

raskus-pindala, ruumala, mahu, aja- ja rahaühikuid, 

arvutab protsente ja promille 

• kasutab muutumist ja seoseid käsitlevat 

matemaatikat, võrdleb erinevaid suurusi 

• valib ja kasutab ülesannete lahendamisel 

ülesande sisust lähtuvalt õigeid valemeid ja 

matemaatilisi sümboleid 

• kasutab analoogiat objektide vaheliste seoste 

leidmiseks 

• kasutab loogikat etteantud probleemide 

lahendamisel ning eristab olulist ebaolulisest 

• teab ja kasutab matemaatilise statistika ja 

tõenäosusteooriaelemente 

• selgitab matemaatiliste tehete abil loteriide ja 

laenudega seotud riske 

• arvutab bruto-ja netopalka ning mitmesuguseid 

igapäevaeluga seotud tulusid ja kulusid ning 

teisendab enamkasutatavaid valuutasid 

• arutleb säästmise vajalikkuse üle, toob näiteid 

tarbimise ja kulutamise tasakaalustamise 



võimaluste kohta 

  

Mooduli jagunemine 

ARVUTAMINE 

Auditoorne õpe 12 

Iseseisev õpe 6 

Alateemad 

Tehted ratsionaalarvudega, arvuhulgad (N, Z, Q, I, R). Ümardamine. Arvu absoluutväärtus (mõiste 

ja geomeetriline tähendus). Arvutamine taskuarvutiga. Arvu aste. Tehted astmetega ja juurtega, 

arvu 10 astmed. Arvu standardkuju. Elulise sisuga tekstülesanded. 

Seos õpiväljundiga 

kasutab õpitud 

matemaatikateadmisi ja 

-oskusi uutes 

situatsioonides ning eluliste 

ülesannete lahendamisel, 

analüüsides ja hinnates 

tulemuste tõepärasust 

kasutab vajadusel erinevaid 

teabeallikaid ning saab aru 

erinevatest matemaatilise 

info esitamise viisidest 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Arvutab reaalarvudega õigesti peast, kirjalikult või taskuarvutiga. Teostab tehted õiges järjekorras. 

Ümardab arve etteantud täpsuseni. Nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, raskus-, pindala, ruumala ja mahu ühikuid. 

Lahendab konspekti abil rutiinseid ülesandeid (mida klassis on tehtud teatud konkreetsete tehnikate harjutamiseks). 

“4” saamise tingimus: Arvutab reaalarvudega õigesti peast, kirjalikult või taskuarvutil. Teostab tehted õiges järjekorras. 

Ümardab arve etteantud täpsuseni. Nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, raskus-, pindala, ruumala ja mahu ühikuid. 

Iseseisvalt lahendab rutiinseid ülesandeid. 

“5” saamise tingimus: Arvutab reaalarvudega õigesti peast, kirjalikult või taskuarvutil. Teostab tehted õiges järjekorras. 

Ümardab arve etteantud täpsuseni. Nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, raskus-, pindala, ruumala ja mahu ühikuid. 

Lahendab iseseisvalt ja loovalt mitterutiinseid ülesandeid. Vajadusel põhjendab ja hindab saadud tulemust. 

AVALDISED. 

VÕRRANDID JA 

VÕRRATUSED 

Auditoorne õpe 18 

Iseseisev õpe 8 

Alateemad 

Alavaldiste lihtsustamine. Võrre. Võrdeline jaotamine. Valemite teisendamine. Võrdeline 

suurendamine ja vähendamine (mõõtkava, plaan). Lineaarvõrrand. Ruutvõrrand. Arvtelje erinevad 

piirkonnad. Lineaarvõrratuse mõiste ja omadused ning lahendamine. Elulise sisuga ülesanded 

Seos õpiväljundiga 

seostab matemaatikat teiste 

õppeainetega, kasutades 

õppimisel oma 

matemaatikaalaseid 

teadmisi ning oskusi 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid “3” saamise tingimus: Lihtsustab ja tegurdab hulkliikmeid kasutades korrutamise abivalemeid. Kasutab võrde põhiomadust. 



Lahendab ühe tundmatuga lineaar- ja ruutvõrrandeid. Lahendab lineaarvõrratusi, esitab lahendihulgad graafiliselt. Lahendab 

lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid võrrandite abil. Lahendab konspekti abil rutiinseid ülesandeid (mida 

klassis on tehtud 

teatud konkreetsete tehnikate harjutamiseks). 

“4” saamise tingimus: Lihtsustab ja tegurdab hulkliikmeid kasutades korrutamise abivalemeid. Kasutab võrde põhiomadust. 

Lahendab ühe tundmatuga lineaar- ja ruutvõrrandeid. Lahendab lineaarvõrratusi, esitab lahendihulgad graafiliselt. Lahendab 

lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid võrrandite abil. Iseseisvalt lahendab rutiinseid ülesandeid 

“5” saamise tingimus: Lihtsustab ja tegurdab hulkliikmeid kasutades korrutamise abivalemeid. Kasutab võrde põhiomadust. 

Lahendab ühe tundmatuga lineaar- ja ruutvõrrandeid. Lahendab lineaarvõrratusi, esitab lahendihulgad graafiliselt. Lahendab 

lihtsamaid, sh tegelikkusest tulenevaid tekstülesandeid võrrandite abil. Lahendab iseseisvalt ja loovalt mitterutiinseid 

ülesandeid. Vajadusel 

põhjendab ja hindab saadud tulemust. 

MAJANDUSMATEMAA

TIKA ELEMENDID 

Auditoorne õpe 9 

Iseseisev õpe 4 

Alateemad 

- Liht-ja liitintress. 

- Käibemaks, hind käibemaksuga ja ilma. Hinnamuutused (soodushind, hinnatõus jt.) 

- Diagrammide lugemine 

Seos õpiväljundiga 

kasutab matemaatika 

võimalusi enda ja teiste 

tegevuse tasuvuse ning 

jätkusuutlikkuse hindamisel 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Arvutab liht- ja liitintressi, hindab hoiuse tulusust ja laenu kulukust; kasutab internetis leiduvaid 

laenukalkulaatoreid. Arvutab käibemaksu, kauba hinda käibemaksuga ja ilma ning hinnamuutusi. Arvutab bruto- ja netopalka, 

enamkasutatavaid makse kasutades internetis leiduvaid kalkulaatoreid. Leiab tekstist, tabelist, jooniselt, graafikult, diagrammilt 

vajaliku info. Selgitab laenudega seotud riske, arutleb säästmise vajalikkuse ja kiirlaenude üle. Kasutab vajaliku teabe 

leidmiseks nii paberkandjal (õpik, käsiraamat, leksikon, ja muu) kui Internetis leiduvaid teabeallikaid. 

MATEMAATILINE 

LOOGIKA 

Auditoorne õpe 18 

Iseseisev õpe 8 

Alateemad 

TRIGONOMEETRIA 

- Pythagorase teoreem 

- Teravnurga siinus, koosinus, tangens 

- Täisnurkse kolmnurga lahendamine 

- Elulise sisuga tekstülesanded 

JOONED TASANDIL 

- Punkti asukoha määramine tasandil 

- Lõigu pikkus, kahe punkti vaheline kaugus, vektori mõiste ja tähistamine, pikkus, 

nullvektor, ühikvektor, vastandvektor, vektorite geomeetriline liitmine 

- Sirge, parabooli ja ringjoone võrrand 

- Sirge joonestamine võrrandi järgi 

Seos õpiväljundiga 

esitab oma matemaatilisi 

mõttekäike loogiliselt, 

väljendades oma mõtet 

selgelt ja täpselt nii suuliselt 

kui kirjalikult 



PLANIMEETRIA 

- Tasapinnaliste geomeetriliste kujundite, (kolmnurk, ruut, ristkülik, rööpkülik, 

romb, trapets, korrapärane kuusnurk, ring) elemendid, ümbermõõdud, pindalad 

- Elulise sisuga tekstülesanded 

STEREOMEETRIA 

- Püstprisma, korrapärase püramiidi, silindri, koonuse ja kera (sfääri) elemendid, 

pindala, ruumala. 

- Elulise sisuga ülesanded. 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppeprotsessis. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Õpilane oskab korrektselt (teeb joonise, kirjutab andmed, valemid ja vastuse) lahendada 

konspekti/näidete abil (elulisi) ülesandeid kasutades valemikaarti. Oskab valemikaardi abil leida õigeid elementide vahelisi 

seoseid, ümbermõõdu ja pindala valemeid. Õpilane teeb tasapinnaliste kujundite joonised ja lahendab valemikaardi abil 

etteantud andmetega kujundi pindala ja ümbermõõdu. Õpilane lahendab näidisülesannete tasemel elulisi stereomeetria 

ülesandeid valemikaardi abi, teeb joonise, vajadusel teisendab mõõtühikuid, annab vastuse lähtudes igapäevaelust. Kujutab 

vektorit tasandil algus- ja lõpp-punkti koordinaatide järgi. Arvutab vektori pikkust vektori koordinaatide järgi. Joonestab 

võrrandi järgi sirge tasandil. Tunneb antud võrrandi järgi joone kuju (sirge, parabool, ringjoon). 

“4” saamise tingimus: Õpilane oskab korrektselt (teeb joonise, kirjutab andmed, valemid ja vastuse) lahendada (elulisi) 

ülesandeid kasutades valemikaarti. Õpilane lahendab ühikute teisendamist ja trigonomeetria teadmisi nõudvaid (valemikaardi 

abiga) planimeetriaülesandeid ja vormistab lahenduskäigu korrektselt. Õpilane lahendab näidisülesannete tasemel elulisi 

stereomeetria ülesandeid, teeb joonise, vajadusel teisendab mõõtühikuid, esitab vastuse lähtudes igapäevaelust. Kujutab vektorit 

tasandil algus- ja lõpp- punkti koordinaatide järgi. Arvutab vektori koordinaate. Arvutab lõigu ja vektori pikkust algus- ja 

lõpp-punkti koordinaatide järgi, vektori pikkust vektori koordinaatide järgi. Liidab vektoreid geomeetriliselt. Joonestab võrrandi 

järgi sirge, parabooli. 

“5” saamise tingimus: Õpilane teeb tasapinnaliste kujundite joonised ja arvutab kujundite pindala ja ümbermõõdu. Lahendab 

iseseisvalt (abimaterjale kasutamata) elulisi ülesandeid trigonomeetria-, ja planimeetriateadmisi rakendades ja esitab tõepäraseid 

vastuseid lähtuvalt igapäevaelust. Õpilane lahendab elulisi stereomeetria ülesandeid, esitab korrektse lahenduskäigu, teeb 

joonise, vajadusel teisendab mõõtühikuid, annab vastuse lähtudes igapäevaelust, suudab hinnata vastuse õigsust. Kujutab 

vektorit tasandil algus- ja lõpp- punkti koordinaatide järgi. Arvutab lõigu ja vektori pikkust algus- ja lõpp-punkti koordinaatide 

järgi, vektori pikkust vektori koordinaatide järgi. Liidab vektoreid geomeetriliselt. Joonestab võrrandi järgi sirge, parabooli. 

Koostab sirge võrrandi, kui sirge on antud: kahe punktiga; punkti ja sihivektoriga; punkti ja tõusuga; tõusu ja algordinaadiga. 

MÕÕTÜHIKUD 

Auditoorne õpe 12 

Iseseisev õpe 5 

Alateemad 

Mõõtühikute vahelised seosed, teisendamine. Elulise sisuga tekstülesanded. 

Seos õpiväljundiga 

kasutab õpitud 

matemaatikateadmisi ja 

-oskusi uutes 

situatsioonides ning eluliste 



ülesannete lahendamisel, 

analüüsides ja hinnates 

tulemuste tõepärasust 

kasutab vajadusel erinevaid 

teabeallikaid ning saab aru 

erinevatest matemaatilise 

info esitamise viisidest 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Arvutab reaalarvudega õigesti peast, kirjalikult või taskuarvutiga. Teostab tehted õiges järjekorras. 

Ümardab arve etteantud täpsuseni. Nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, raskus-, pindala, ruumala ja mahu ühikuid. 

Lahendab konspekti abil rutiinseid ülesandeid (mida klassis on tehtud teatud konkreetsete tehnikate harjutamiseks). 

“4” saamise tingimus: Arvutab reaalarvudega õigesti peast, kirjalikult või taskuarvutil. Teostab tehted õiges järjekorras. 

Ümardab arve etteantud täpsuseni. Nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, raskus-, pindala, ruumala ja mahu ühikuid. 

Iseseisvalt lahendab rutiinseid ülesandeid. 

“5” saamise tingimus: Arvutab reaalarvudega õigesti peast, kirjalikult või taskuarvutil. Teostab tehted õiges järjekorras. 

Ümardab arve etteantud täpsuseni. Nimetab järguühikuid ja teisendab pikkus-, raskus-, pindala, ruumala ja mahu ühikuid. 

Lahendab iseseisvalt ja loovalt mitterutiinseid ülesandeid. Vajadusel põhjendab ja hindab saadud tulemust. 

PROTSENDID 

Auditoorne õpe 12 

Iseseisev õpe 5 

Alateemad 

Elulise sisuga tekstülesanded. Osa ja tervik, protsent, promill. 

Seos õpiväljundiga 

kasutab õpitud 

matemaatikateadmisi ja 

-oskusi uutes 

situatsioonides ning eluliste 

ülesannete lahendamisel, 

analüüsides ja hinnates 

tulemuste tõepärasust 

kasutab vajadusel erinevaid 

teabeallikaid ning saab aru 

erinevatest matemaatilise 

info esitamise viisidest 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Arvutab protsenti (osa) tervikust. Arvutab tervikut protsendimäära (osamäära) ja osa kaudu. Leiab, mitu 

protsenti üks suurus moodustab teisest. Arvutab promilli (nt. alkoholisisaldust veres). Vormistab korrektselt lahenduskäigu. 

Lahendab konspekti abil rutiinseid ülesandeid (mida klassis on tehtud teatud konkreetsete tehnikate harjutamiseks). 



“4” saamise tingimus: Arvutab protsenti (osa) tervikust. Arvutab tervikut protsendimäära (osamäära) ja osa kaudu. Leiab, mitu 

protsenti üks suurus moodustab teisest. Arvutab promilli (nt. alkoholisisaldust veres). Vormistab korrektselt lahenduskäigu. 

Iseseisvalt lahendab rutiinseid ülesandeid. 

“5” saamise tingimus: Arvutab protsenti (osa) tervikust. Arvutab tervikut protsendimäära (osamäära) ja osa kaudu. Leiab, mitu 

protsenti üks suurus moodustab teisest. Arvutab promilli (nt. alkoholisisaldust veres). Vormistab korrektselt lahenduskäigu. 

Lahendab iseseisvalt ja loovalt mitterutiinseid ülesandeid. Vajadusel põhjendab ja hindab saadud tulemust. 

TÕENÄOSUSTEOORIA 

JA STATISTIKA 

Auditoorne õpe 9 

Iseseisev õpe 4 

Alateemad 

- Sündmuse tõenäosus, tõenäosuse summa ja korrutis (sh. tõenäosus loteriis ja hasartmängudes) 

- Statistika põhimõisted ja arvkarakteristikud. Statistiline ja variatsioonrida, sagedustabel, 

suhteline sagedus, diagrammid, keskväärtus, kaalutud keskmine, mood, mediaan, maksimaalne 

ning minimaalne element, standardhälve 

- Statistiliste andmete kogumine, süstematiseerimine, statistiline andmetöötlus 

Seos õpiväljundiga 

kasutab matemaatika 

võimalusi enda ja teiste 

tegevuse tasuvuse ning 

jätkusuutlikkuse hindamisel 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Kasutab vajaliku teabe leidmiseks nii paberkandjal (õpik, käsiraamat, leksikon, ja muu) kui Internetis 

leiduvaid teabeallikaid. Loeb ja koostab tabeleid, jooniseid, graafikuid, diagramme õpitud materjali ulatuses. Eristab juhuslikku, 

kindlat ja võimatut sündmust. Arvutab sündmuse tõenäosust. Teab ja kasutab matemaatilise statistika elemente. Selgitab valimi 

ja üldkogumi mõistet ning andmete süstematiseerimise ja statistilise otsustuse usaldatavuse tähendust. 

  

Õppemeetodid Esitlus, ülesannete lahendamine, peast arvutamine, infootsing internetist 

Hindamismeetodid 
Kokkuvõtva hinde eelduseks on, et õppija on sooritanud kõik tööd (arvestuslikud, iseseisvad töö, kontrolltööd ja praktilised 

tööd) hindele rahuldav / õpiväljundi tasemel. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Eristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Kokkuvõtva hinde eelduseks on, et õppija on sooritanud kõik tööd (arvestuslikud, iseseisvad töö, kontrolltööd ja praktilised 

tööd) hindele rahuldav / õpiväljundi tasemel. 

sh lävend 

“3” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel. 

“4” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine 

“5” saamise tingimus: Õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

Õppematerjalid 

KIRJANDUS 

Jürimäe, E., Velsker, K. (1984). Matemaatika käsiraamat IX-XI klassile. Tallinn: Valgus. 

Kängsepp, I. (2009). Matemaatikaülesandeid elust enesest. Kirjastus Ilo. 

Leego, T., Vedler. L., Vedler, S. (2002). Matemaatika õpik kutseõppeasutustele. Tartu: AS Atlex. 



Leego, T. , Vedler, L., Vedler, S. (2003) Matemaatika töövihik kutseõppeasutustele. 1. osa, Tartu: Atlex. 

Leego, T. (2003) Matemaatika töövihik kutseõppeasutustele. 2. osa, Tartu: Atlex. 

Lepmann, L., Lepmann, T., Velsker, K. (2000). Matemaatika 10. klassile. Tallinn: Koolibri. 

Lepmann, L., Lepmann, T., Velsker, K. (2001). Matemaatika 11. klassile. Tallinn: Koolibri. 

Lepmann, L., Lepmann, T., Velsker, K. (2005). Matemaatika 12. Klassile. Tallinn: Koolibri. 

Tõnso, T., Veelmaa, A. (1993). Matemaatika 10. klassile. Tallinn: Mathema. 

Levin, A., Tõnso, T., Veelmaa, A. (1995). Matemaatika 11. klassile. Tallinn: Mathema. 
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Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

13 4. Loodusained  6 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
omandatud põhiharidus 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid. 

Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava loodusaine valdkonna bioloogia, geograafia, keemia, füüsika ainetega. 

Auditoorne õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

116 tundi 34 tundi 6 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud 

teadmisi keskkonnas toimuvate nähtuste 

selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäevaelu 

probleemide lahendamisel 

Õpilane: 

• kirjeldab maa sfääre kui süsteeme ja nendega 

seotud mudeleid 

• kirjeldab maa evolutsioonilist arengut, elus-ja 

eluta loodusetunnuseid 

• kirjeldab abiootiliste tegurite toimet organismide 

vahelisi suhteid ja looduses toimivaid aineringe 

• kirjeldab organismide ehitust, aine-ja 

energiavahetust, paljunemist ja arengut (eristab 

rakutüüpe) 

• iseloomustab inimese keemilist koostist ja 

mõistab pärandumiseseaduspärasusi 

• kirjeldab mehaanika nähtusi ja kasutades selleks 

õigeid füüsikalisi suurusi ja mõisteid 

• kirjeldab korrektsete mõistete ja füüsikaliste 

suurustega elektromagnetismi nähtusi ja nende 

vahelisi seoseid 

• iseloomustab soojusenergia muutmise viise, 

Eristav hindamine 



nähtusi, seaduspärasusi 

• kirjeldab õigete füüsikaliste suurustega ja 

mõistetega valguse tekkimise, levimise ja 

kadumise nähtusi 

• kirjeldab tähtsamaid mikromaailma mudeleid, 

tuumareaktsioone ning radioaktiivsust 

• kasutab keemiliste elementide perioodilisustabelit 

ja ühendite molekulaarmudeleid mikromaailma 

kirjeldamisel ja ainete omaduste selgitamisel 

• selgitab evolutsiooni kulgu ning seostab protsesse 

looduses nähtavaga 

• nimetab majandustegevusega kaasnevaid 

looduskeskkonnaprobleeme 

• selgitab loodus-ja sotsiaalkeskkonnas 

omavahelisi seoseid ja probleeme 

• võrdleb erinevate piirkondade kliima, mullastiku, 

taimestiku ja loomastiku omavahelisi seoseid 

• võrdleb looduslikke ja tehismaterjale ning nende 

omadusi 

• selgitab tervisliku toitumisepõhimõtteid 

• selgitab nakkushaiguste vältimise võimalusi 

• kirjeldab orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete 

toimet inimestele ja keskkonnale 

• kirjeldab inimese arengut ja tervislikku seisundit 

sõltuvalt sotsiaalsest, majanduslikust või 

looduskeskkonnast 

• nimetab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu 

positiivseid ja negatiivseid ilminguid ning võrdleb 

erinevaid eetilisi- moraalseid seisukohti ning nende 

usaldusväärsust 

• kirjeldab ja toob näiteid loodusteaduste, 

tehnoloogia ja ühiskonna vahelistest seostest 

• kirjeldab teaduse ning tehnoloogia võimalusi ja 

piiranguid ühiskonna heaolu ja majanduse arengu 

tagamiseks 

• kirjeldab oma elukoha (loodus) keskkonda, 

uurides ja analüüsides seal erinevaid probleeme 



• lahendab loodusteaduslike ülesandeid ja 

probleeme, kasutades erinevaid usaldusväärseid 

teabeallikaid 

• koostab erinevate andmete põhjal tabeleid ja 

graafikuid 

• kirjeldab ja kohandab korrektsete lähteandmetega 

ülesandele õige lahendusmudeli ning fikseerib 

otsitavad suurused, kasutades õigesti 

mõõtühikutesüsteeme 

• arvutab õigesti, kontrollides saadud tulemust ning 

vormistab ülesande vastusekorrektselt 

2. leiab iseseisvalt usaldusväärset 

loodusteaduslikku informatsiooni ja kasutab seda 

erinevate ülesannete lahendamisel 

Õpilane: 

• kirjeldab maa sfääre kui süsteeme ja nendega 

seotud mudeleid 

• kirjeldab maa evolutsioonilist arengut, elus-ja 

eluta loodusetunnuseid 

• kirjeldab abiootiliste tegurite toimet organismide 

vahelisi suhteid ja looduses toimivaid aineringe 

• kirjeldab organismide ehitust, aine-ja 

energiavahetust, paljunemist ja arengut (eristab 

rakutüüpe) 

• iseloomustab inimese keemilist koostist ja 

mõistab pärandumiseseaduspärasusi 

• kirjeldab mehaanika nähtusi ja kasutades selleks 

õigeid füüsikalisi suurusi ja mõisteid 

• kirjeldab korrektsete mõistete ja füüsikaliste 

suurustega elektromagnetismi nähtusi ja nende 

vahelisi seoseid 

• iseloomustab soojusenergia muutmise viise, 

nähtusi, seaduspärasusi 

• kirjeldab õigete füüsikaliste suurustega ja 

mõistetega valguse tekkimise, levimise ja 

kadumise nähtusi 

• kirjeldab tähtsamaid mikromaailma mudeleid, 

tuumareaktsioone ning radioaktiivsust 

• kasutab keemiliste elementide perioodilisustabelit 

ja ühendite molekulaarmudeleid mikromaailma 

Eristav hindamine 



kirjeldamisel ja ainete omaduste selgitamisel 

• selgitab evolutsiooni kulgu ning seostab protsesse 

looduses nähtavaga 

• nimetab majandustegevusega kaasnevaid 

looduskeskkonnaprobleeme 

• selgitab loodus-ja sotsiaalkeskkonnas 

omavahelisi seoseid ja probleeme 

• võrdleb erinevate piirkondade kliima, mullastiku, 

taimestiku ja loomastiku omavahelisi seoseid 

• võrdleb looduslikke ja tehismaterjale ning nende 

omadusi 

• selgitab tervisliku toitumisepõhimõtteid 

• selgitab nakkushaiguste vältimise võimalusi 

• kirjeldab orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete 

toimet inimestele ja keskkonnale 

• kirjeldab inimese arengut ja tervislikku seisundit 

sõltuvalt sotsiaalsest, majanduslikust või 

looduskeskkonnast 

• nimetab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu 

positiivseid ja negatiivseid ilminguid ning võrdleb 

erinevaid eetilisi- moraalseid seisukohti ning nende 

usaldusväärsust 

• kirjeldab ja toob näiteid loodusteaduste, 

tehnoloogia ja ühiskonna vahelistest seostest 

• kirjeldab teaduse ning tehnoloogia võimalusi ja 

piiranguid ühiskonna heaolu ja majanduse arengu 

tagamiseks 

• kirjeldab oma elukoha (loodus) keskkonda, 

uurides ja analüüsides seal erinevaid probleeme 

• lahendab loodusteaduslike ülesandeid ja 

probleeme, kasutades erinevaid usaldusväärseid 

teabeallikaid 

• koostab erinevate andmete põhjal tabeleid ja 

graafikuid 

• kirjeldab ja kohandab korrektsete lähteandmetega 

ülesandele õige lahendusmudeli ning fikseerib 

otsitavad suurused, kasutades õigesti 



mõõtühikutesüsteeme 

• arvutab õigesti, kontrollides saadud tulemust ning 

vormistab ülesande vastusekorrektselt 

3. mõistab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju 

looduskeskkonnale ja inimesele, saab aru 

ümbritseva keskkonna mõjust inimese tervisele 

Õpilane: 

• kirjeldab maa sfääre kui süsteeme ja nendega 

seotud mudeleid 

• kirjeldab maa evolutsioonilist arengut, elus-ja 

eluta loodusetunnuseid 

• kirjeldab abiootiliste tegurite toimet organismide 

vahelisi suhteid ja looduses toimivaid aineringe 

• kirjeldab organismide ehitust, aine-ja 

energiavahetust, paljunemist ja arengut (eristab 

rakutüüpe) 

• iseloomustab inimese keemilist koostist ja 

mõistab pärandumiseseaduspärasusi 

• kirjeldab mehaanika nähtusi ja kasutades selleks 

õigeid füüsikalisi suurusi ja mõisteid 

• kirjeldab korrektsete mõistete ja füüsikaliste 

suurustega elektromagnetismi nähtusi ja nende 

vahelisi seoseid 

• iseloomustab soojusenergia muutmise viise, 

nähtusi, seaduspärasusi 

• kirjeldab õigete füüsikaliste suurustega ja 

mõistetega valguse tekkimise, levimise ja 

kadumise nähtusi 

• kirjeldab tähtsamaid mikromaailma mudeleid, 

tuumareaktsioone ning radioaktiivsust 

• kasutab keemiliste elementide perioodilisustabelit 

ja ühendite molekulaarmudeleid mikromaailma 

kirjeldamisel ja ainete omaduste selgitamisel 

• selgitab evolutsiooni kulgu ning seostab protsesse 

looduses nähtavaga 

• nimetab majandustegevusega kaasnevaid 

looduskeskkonnaprobleeme 

• selgitab loodus-ja sotsiaalkeskkonnas 

omavahelisi seoseid ja probleeme 

• võrdleb erinevate piirkondade kliima, mullastiku, 

Eristav hindamine 



taimestiku ja loomastiku omavahelisi seoseid 

• võrdleb looduslikke ja tehismaterjale ning nende 

omadusi 

• selgitab tervisliku toitumisepõhimõtteid 

• selgitab nakkushaiguste vältimise võimalusi 

• kirjeldab orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete 

toimet inimestele ja keskkonnale 

• kirjeldab inimese arengut ja tervislikku seisundit 

sõltuvalt sotsiaalsest, majanduslikust või 

looduskeskkonnast 

• nimetab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu 

positiivseid ja negatiivseid ilminguid ning võrdleb 

erinevaid eetilisi- moraalseid seisukohti ning nende 

usaldusväärsust 

• kirjeldab ja toob näiteid loodusteaduste, 

tehnoloogia ja ühiskonna vahelistest seostest 

• kirjeldab teaduse ning tehnoloogia võimalusi ja 

piiranguid ühiskonna heaolu ja majanduse arengu 

tagamiseks 

• kirjeldab oma elukoha (loodus) keskkonda, 

uurides ja analüüsides seal erinevaid probleeme 

• lahendab loodusteaduslike ülesandeid ja 

probleeme, kasutades erinevaid usaldusväärseid 

teabeallikaid 

• koostab erinevate andmete põhjal tabeleid ja 

graafikuid 

• kirjeldab ja kohandab korrektsete lähteandmetega 

ülesandele õige lahendusmudeli ning fikseerib 

otsitavad suurused, kasutades õigesti 

mõõtühikutesüsteeme 

• arvutab õigesti, kontrollides saadud tulemust ning 

vormistab ülesande vastusekorrektselt 

4. mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja 

eripära, saab aru mudelite tähtsusest reaalsete 

objektide kirjeldamisel 

Õpilane: 

• kirjeldab maa sfääre kui süsteeme ja nendega 

seotud mudeleid 

• kirjeldab maa evolutsioonilist arengut, elus-ja 

eluta loodusetunnuseid 

Eristav hindamine 



• kirjeldab abiootiliste tegurite toimet organismide 

vahelisi suhteid ja looduses toimivaid aineringe 

• kirjeldab organismide ehitust, aine-ja 

energiavahetust, paljunemist ja arengut (eristab 

rakutüüpe) 

• iseloomustab inimese keemilist koostist ja 

mõistab pärandumiseseaduspärasusi 

• kirjeldab mehaanika nähtusi ja kasutades selleks 

õigeid füüsikalisi suurusi ja mõisteid 

• kirjeldab korrektsete mõistete ja füüsikaliste 

suurustega elektromagnetismi nähtusi ja nende 

vahelisi seoseid 

• iseloomustab soojusenergia muutmise viise, 

nähtusi, seaduspärasusi 

• kirjeldab õigete füüsikaliste suurustega ja 

mõistetega valguse tekkimise, levimise ja 

kadumise nähtusi 

• kirjeldab tähtsamaid mikromaailma mudeleid, 

tuumareaktsioone ning radioaktiivsust 

• kasutab keemiliste elementide perioodilisustabelit 

ja ühendite molekulaarmudeleid mikromaailma 

kirjeldamisel ja ainete omaduste selgitamisel 

• selgitab evolutsiooni kulgu ning seostab protsesse 

looduses nähtavaga 

• nimetab majandustegevusega kaasnevaid 

looduskeskkonnaprobleeme 

• selgitab loodus-ja sotsiaalkeskkonnas 

omavahelisi seoseid ja probleeme 

• võrdleb erinevate piirkondade kliima, mullastiku, 

taimestiku ja loomastiku omavahelisi seoseid 

• võrdleb looduslikke ja tehismaterjale ning nende 

omadusi 

• selgitab tervisliku toitumisepõhimõtteid 

• selgitab nakkushaiguste vältimise võimalusi 

• kirjeldab orgaaniliste ja anorgaaniliste ainete 

toimet inimestele ja keskkonnale 

• kirjeldab inimese arengut ja tervislikku seisundit 



sõltuvalt sotsiaalsest, majanduslikust või 

looduskeskkonnast 

• nimetab loodusteaduste ning tehnoloogia arengu 

positiivseid ja negatiivseid ilminguid ning võrdleb 

erinevaid eetilisi- moraalseid seisukohti ning nende 

usaldusväärsust 

• kirjeldab ja toob näiteid loodusteaduste, 

tehnoloogia ja ühiskonna vahelistest seostest 

• kirjeldab teaduse ning tehnoloogia võimalusi ja 

piiranguid ühiskonna heaolu ja majanduse arengu 

tagamiseks 

• kirjeldab oma elukoha (loodus) keskkonda, 

uurides ja analüüsides seal erinevaid probleeme 

• lahendab loodusteaduslike ülesandeid ja 

probleeme, kasutades erinevaid usaldusväärseid 

teabeallikaid 

• koostab erinevate andmete põhjal tabeleid ja 

graafikuid 

• kirjeldab ja kohandab korrektsete lähteandmetega 

ülesandele õige lahendusmudeli ning fikseerib 

otsitavad suurused, kasutades õigesti 

mõõtühikutesüsteeme 

• arvutab õigesti, kontrollides saadud tulemust ning 

vormistab ülesande vastusekorrektselt 

  

Mooduli jagunemine 

KESKKOND JA 

KESKKONNAKAITSE 

Auditoorne õpe 16 

Iseseisev õpe 4 

Alateemad 

Ökoloogilised tegurid; Looduskaitse; Ökosüsteemid ja selle muutused; Bioloogiline evolutsioon; 

Keskkonnaprobleemid (jäätmed, loodusvarade kasutamine tundi, õhu ja pinnase saastumine, 

veekogude eutrofeerumine). 

Seos õpiväljundiga 

mõtestab ja kasutab 

loodusainetes omandatud 

teadmisi keskkonnas 

toimuvate nähtuste 

selgitamisel ja 

väärtustamisel ning 

igapäevaelu probleemide 

lahendamisel 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 



kujunemine 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises, toob välja inimese (enda) tegevuse looduskeskkonnas, 

bioloogilise mitmekesisuse väärtustamise ja vastutuse mitmekesisuse kaitses. 

“4” saamise tingimus: Analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises, toob välja inimese (enda) tegevuse looduskeskkonnas, 

bioloogilise mitmekesisuse väärtustamise ja vastutuse mitmekesisuse kaitses koos 2 looduspiirkonna (kliimavöötme, millest 1 

on parasvööde) kliima, mullastiku, taimestiku ja loomastiku seoste võrdlustabeli esitamisega. 

“5” saamise tingimus: Analüüsib inimtegevuse osa liikide hävimises, toob välja inimese (enda) tegevuse looduskeskkonnas, 

bioloogilise mitmekesisuse väärtustamise ja vastutuse mitmekesisuse kaitses koos 2 looduspiirkonna (kliimavöötme, millest 1 

on parasvööde) kliima, mullastiku, taimestiku ja loomastiku seoste võrdlustabeli esitamisega ja lisab 3 rahvusvahelise koostöö 

näidet Eesti kohta. 

LOODUSTEADUSTE 

RAKENDUSVÕIMALU

SI 

Auditoorne õpe 12 

Iseseisev õpe 14 

Alateemad 

Keemilised ained ja materjalid igapäevaelus; Nanotehnoloogia ja kaasaegne materjaliteadus; 

Bioenergeetika; Organismi kahjustavad ained; Bio- ja geenitehnoloogia, transgeensed organismid. 

Seos õpiväljundiga 

leiab iseseisvalt 

usaldusväärset 

loodusteaduslikku 

informatsiooni ja kasutab 

seda erinevate ülesannete 

lahendamisel 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Probleemsituatsioonile on leitud 5 erinevast infoallikast võimalikud tekkepõhjused ja on esitatud 

sellekohased usalduslikud andmed. 

“4” saamise tingimus: Probleemsituatsioonile on leitud 5 erinevast infoallikast (sh 1 võõrkeelne) võimalikud tekkepõhjused ja 

on esitatud sellekohased usalduslikud andmed. Lisaks on esitatud korrektset loodusteaduslikku infot kasutades võimalikud 

lahendamisviisid koos toetava tabeli/graafiku/diagrammiga. 

“5” saamise tingimus: Probleemsituatsioonile on leitud 5 erinevast infoallikast võimalikud tekkepõhjused ja on esitatud 

sellekohased usalduslikud andmed. Lisaks on esitatud korrektset loodusteaduslikku infot kasutades võimalikud lahendamisviisid 

koos toetava tabeli/graafiku/ diagrammi. Juurde on veel lisatud loodusteaduste ja tehnoloogia saavutuste võimaliku mõju 

prognoos antud probleemsituatsioonile. 

MIKROMAAILM JA 

AINE EHITUS 

Auditoorne õpe 40 

Iseseisev õpe 6 

Praktiline töö 4 

Alateemad 

Keemilised elemendid Maal, perioodilisuse süsteemi kujunemine. Keemiline side. Anorgaanilised 

aineklassid- oksiidid, alused, happed, soolad. Metallide, mittemetallide omadused, kasutamine, 

põhilised ühendid. Arvutusülesanded massi, ruumala, saagise ja kao kohta. Mikromaailma ehitus. 

Ideaalse gaasi olekuvõrrandid. Elektrostaatika nähtused. Optika. Radioaktiivsus. 

Seos õpiväljundiga 

mõistab loodusainete 

omavahelisi seoseid ja 

eripära, saab aru mudelite 

tähtsusest reaalsete 

objektide kirjeldamisel 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 



kujunemine 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Õpilane kirjeldab mehaanika, elektromagnetismi, valguse ja soojusfüüsika nähtusi nähtusi kasutades 

selleks õigesti füüsikaliste suuruste tähendusi ja mõisteid. Kirjeldab tähtsamaid mikromaailma mudeleid, tuumareaktsioone ja 

radioaktiivsust kasutades selleks õigesti füüsikaliste suuruste tähendusi ja mõisteid ja perioodilisuse tabelit. Kirjeldab 

organismide rakulist ehitust ja keemilist koostist, metabolismi, paljunemist, arengut. 

“4” saamise tingimus: Õpilane oskab lahendada mehaanika, soojusõpetuse, elektromagnetismi ja astronoomiaülesandeid. Oskab 

leida aatomi eri komponentide arvu, määrata oksüdatsiooniastet ja koostada lihtsamaid valemeid. Kirjeldab organismide rakulist 

ehitust ja keemilist koostist, metabolismi, paljunemist, arengut ja esitab inimese vererühmade. 

“5” saamise tingimus: Õpilane oskab koostada ise probleemülesandeid mehaanikas, soojusõpetuses, elektromagnetismis ja 

astronoomias. Oskab lahendada moolülesandeid ja koostada reaktsioonivõrrandeid. Kirjeldab organismide rakulist ehitust ja 

keemilist koostist, metabolismi, paljunemist, arengut ja esitab inimese vererühmade pärandumisskeemid ning toob 1 näite 

suguliitelisusest. 

ORGANISM KUI 

TERVIK 

Auditoorne õpe 28 

Iseseisev õpe 4 

Alateemad 

Organismide ehitus, rakkude ehitus ja talitlus. Organismide aine- ja energiavahetus. Organismide 

paljunemine ja areng. Inimese keemiline koostis ja toitained. Inimene kui tervikorganism. 

Pärilikkus. Pärilikud ja päriliku eelsoodumusega haigused. Nakkushaigused ja nende vältimine. 

Seos õpiväljundiga 

mõistab teaduse ja 

tehnoloogia saavutuste 

mõju looduskeskkonnale ja 

inimesele, saab aru 

ümbritseva keskkonna 

mõjust inimese tervisele 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Võrdleb viiruste ja bakterite levikut, nakatumisvõimalust, ravi, kasutamist biotehnoloogias, kirjeldab 

keskkonnategurite rolli inimeste puuete ja haiguste. 

“4” saamise tingimus: Võrdleb viiruste ja bakterite levikut, nakatumisvõimalust, ravi, kasutamist biotehnoloogias, kirjeldab 

keskkonnategurite rolli inimeste puuete ja haiguste tekkes ja toob näiteid GMO-dest. 

“5” saamise tingimus: Võrdleb viiruste ja bakterite levikut, nakatumisvõimalust, ravi, kasutamist biotehnoloogias, kirjeldab 

keskkonnategurite rolli inimeste puuete ja haiguste tekkes ja toob näiteid GMO-dest koos eeliste ja puuduste eristamisega. 

UNIVERSUM JA SELLE 

KUJUNEMINE 

Auditoorne õpe 20 

Iseseisev õpe 6 

Praktiline töö 2 

Alateemad 

Maa teke, areng ja geoloogiline ajaskaala. Maa sfäärid (litosfäär, pedosfäär, hüdrosfäär, 

atmosfäär). Globaalprobleemid. Astronoomia. Päikesesüsteem, selle tekkimine ja objektid 

SI-süsteem, teisendamine. Liikumine ja selle mõõtmine. Taustsüsteemid. Vastasmõjud. Jõud, mass. 

Kineetiline ja potentsiaalne energia ning võimsus. 

Seos õpiväljundiga 

mõistab loodusainete 

omavahelisi seoseid ja 

eripära, saab aru mudelite 

tähtsusest reaalsete 

objektide kirjeldamisel 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppeprotsessis. 



sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: Õpilane kirjeldab Päikesesüsteemi kujunemist, selle peamisi koostisosi, Maa sfääre. 

“4” saamise tingimus: Õpilane kirjeldab Päikesesüsteemi kujunemist, selle peamisi koostisosi, Maa sfääre ja toob välja 

sfääridevahelised seosed. 

“5” saamise tingimus: Õpilane kirjeldab Päikesesüsteemi kujunemist, selle peamisi koostisosi, Maa sfääre ja toob välja 

sfääridevahelised seosed ning olulisemad aineringed Maal. 

  

Õppemeetodid 
Loeng, vaatlus, laboratoorne töö, rollimäng, ajurünnak, debatt, küsimuste koostamine ja neile vastamine, rühmatöö, ülesannete 

lahendamine, võrdlustabelite koostamine, mõistekaart 

Hindamismeetodid Mooduli hinne kujuneb eristavalt hinnatud suulise arvestuse või esseevastustega arvestusliku kontrolltöö alusel. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Eristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Mooduli hinne kujuneb eristavalt hinnatud suulise arvestuse või esseevastustega arvestusliku kontrolltöö alusel. 

sh lävend 

“3” saamise tingimus: õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel 

“4” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine 

“5” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine 

Õppematerjalid 

KIRJANDUS 

Külanurm, E. (2003). Keemia õpik kutseõppeasutustele. Tallinn. Atlex 

Kõo, E. (2003). Keemia töövihik kutseõppeasutustele. Tallinn. Atlex 

Tuulmets, A. Orgaaniline keemia I ja II osa. Avita, 2002. 

Karolin-Salu, L. (2012). Keemia töövihik gümnaasiumile I osa. Tallinn: Maurus 

Timotheus, H. (1999). Praktiline keemia I osa. Tallinn: Avita 

Timotheus, H. (2003). Praktiline keemia II osa 

Pärgmäe, E. (2002). Füüsika õpik kutsekoolidele. Tallinn: Atlex 

Peil, I. Mehaanika (2012). Füüsika õpik gümnaasiumile. Tallinn: Maurus 

Trunin. L. (2009). Teadmiste raudvara I, II, ja III osa. Tallinn: Märter 

Tarkpea, K. (2003).Füüsika XI klassile 1. osa. Tallinn: Koolibri 

Sarapuu, T. (2003). Bioloogia gümnaasiumile I. Eesti Loodusfoto 

viikmaa, M., Tartes, U. (2008). Bioloogia gümnaasiumile II. Eesti Loodusfoto 

Järvalt, H. (2003). Bioloogia lühikursus gümnaasiumile. Tallinn: Avita 

Sarapuu, T., Kallak H. (1993). Bioloogia XII klassile. Tallinn: Koolibri 

Mäeltsemees, S. (2013). Geograafia õpik gümnaasiumile. 

Ratas, U., Punning, J., Kont, A., Pihlak, L., Jõgi, J., Rivis, R., Harak M. (2003). Üldmaateaduse õpik gümnaasiumile. Tallinn: 

Avita 

ELEKTROONILISED ALLIKAD 



Loodusained II. aadressil: https://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/loodusained/?ENESEKONTROLL 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 
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Nõuded mooduli 

alustamiseks 
omandanud põhihariduse 

Mooduli eesmärk 

Õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid, teeb teadlikke valikuid seonduvalt iseenda ja 

sotsiaalse keskkonnaga, lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest ja moraalinormidest ning toimib kõlbelise ja vastutustundliku 

ühiskonnaliikmena. Õpilane on Eesti Vabariigile lojaalne. 

Seos gümnaasiumi õppekava kehalise kasvatuse valdkonna, riigikaitse valikkursuse ja sotsiaalainete valdkonna ajaloo, 

ühiskonnaõpetuse, inimeseõpetuse, inimgeograafia õppeainetega 

Auditoorne õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

120 tundi 42 tundi 20 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. mõistab kultuurilise mitmekesisuse ning 

demokraatia ja selle kaitsmise tähtsust ning 

jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides 

erinevusi 

Õpilane: 

• analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab 

enda tugevusi ja nõrkusi, lähtudes erinevatest 

rollidest ja kohustusest ühiskonnas 

• analüüsib üksikisiku, perekonna ja erinevate 

institutsioonide rolli ühiskonna arengus 

• nimetab ja teab terviseriske ning võimalikke 

vigastusi, kirjeldades nendele reageerimist ja 

ennetamise võimalusi 

• tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt 

tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning 

sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid 

harjutusi 

• selgitab nuudis ühiskonna kujunemist, struktuuri 

ja korraldust 

• määratleb Eesti ajaloo olulisemad pöördepunktid 

sündmused muinasajast tänapäevani, paigutades 

tähtsamad Eesti ajaloo ja kultuuri sündmused 

õigesse ajaperioodi ja Euroopa ning maailma 

ajalookonteksti 

• selgitab, millised muutused on toimunud 

taasiseseisvumisjärgses Eesti majanduses, 

Mitteeristav hindamine 



õigusruumis, valitsemiskorralduses, riigikaitses ja 

kultuurielus, eristades põhjusi ja tagajärgi 

• toob asjakohaseid näiteid sotsiaalainetes 

käsitletavate ja ühiskonnas esinevate nähtuste 

omavaheliste seoste kohta 

• arutleb teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja 

religiooni ning nende omavaheliste konfliktide 

teemadel 

• iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse 

toimemehhanisme Eesti ja Euroopa Liidunäitel 

• nimetab Eesti ning rahvusvaheliste 

organisatsioonide NATO, EL ja ÜRO vastastikused 

õigused ja kohustused 

• kirjeldab poliitilisi ideoloogiaid ja selgitab nende 

erisusi, lähtudes Eesti poliitmaastikust 

• kirjeldab Eesti riigikaitse laiapindset käsitlust 

• oskab hinnata enamlevinud ohte teda ümbritsevas 

keskkonnas, teab, kuidas nendeks valmistuda ning 

oskab ohu korral õigesti käituda (sh leida infot ja 

käitumisjuhiseid kriisiolukorras tegutsemiseks ning 

abistada abivajajaid end ohtu seadmata) 

• põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku 

käitumise vajalikkust 

• analüüsib teabeallikate abil riigi majanduse 

struktuuri ning panust maailma majandusse 

• tunneb üleilmastumise majanduslikke, poliitilisi, 

sõjalisi ja kultuurilisi tahke, nimetab erineva 

arengutasemegariike 

• analüüsib kaartide ja statistiliste andmete põhjal 

riigi või regiooni rahvaarvu muutumist, rahvastiku 

paiknemist ja soolis-vanuseliststruktuuri 

• kasutab teabeallikaid sh geograafilisi, poliitilisi ja 

topograafilisi kaarte info leidmiseks ja 

rakendamiseks, määrab enda asukohta kaardil, 

kasutades koordinaatide süsteemi, mõõdab 

vahemaid ja määrab asimuuti 

• selgitab inimõiguste olemust ja nende 



vajalikkust, analüüsib inimõiguste tähenduse 

muutumist 20.-21. sajandil ning toob näiteid 

üksikisiku põhiõiguste muutumisest ajaloo vältel 

• selgitab enda õigusi ja kohustusi kodanikuna 

• orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid 

infokanaleid 

• kasutab kontekstis sotsiaalainete põhimõisteid 

• nimetab kaasaja julgeolekuriske, sh Eesti 

Vabariigile ning selgitab nende maandamise 

võimalusi 

2. omab arusaama esinevatest nähtustest, 

protsessidest ja konfliktidest ühiskonnas ning 

nende seostest ja vastastikusest mõjust 

Õpilane: 

• analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab 

enda tugevusi ja nõrkusi, lähtudes erinevatest 

rollidest ja kohustusest ühiskonnas 

• analüüsib üksikisiku, perekonna ja erinevate 

institutsioonide rolli ühiskonna arengus 

• nimetab ja teab terviseriske ning võimalikke 

vigastusi, kirjeldades nendele reageerimist ja 

ennetamise võimalusi 

• tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt 

tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning 

sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid 

harjutusi 

• selgitab nuudis ühiskonna kujunemist, struktuuri 

ja korraldust 

• määratleb Eesti ajaloo olulisemad pöördepunktid 

sündmused muinasajast tänapäevani, paigutades 

tähtsamad Eesti ajaloo ja kultuuri sündmused 

õigesse ajaperioodi ja Euroopa ning maailma 

ajalookonteksti 

• selgitab, millised muutused on toimunud 

taasiseseisvumisjärgses Eesti majanduses, 

õigusruumis, valitsemiskorralduses, riigikaitses ja 

kultuurielus, eristades põhjusi ja tagajärgi 

• toob asjakohaseid näiteid sotsiaalainetes 

käsitletavate ja ühiskonnas esinevate nähtuste 

omavaheliste seoste kohta 

Mitteeristav hindamine 



• arutleb teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja 

religiooni ning nende omavaheliste konfliktide 

teemadel 

• iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse 

toimemehhanisme Eesti ja Euroopa Liidunäitel 

• nimetab Eesti ning rahvusvaheliste 

organisatsioonide NATO, EL ja ÜRO vastastikused 

õigused ja kohustused 

• kirjeldab poliitilisi ideoloogiaid ja selgitab nende 

erisusi, lähtudes Eesti poliitmaastikust 

• kirjeldab Eesti riigikaitse laiapindset käsitlust 

• oskab hinnata enamlevinud ohte teda ümbritsevas 

keskkonnas, teab, kuidas nendeks valmistuda ning 

oskab ohu korral õigesti käituda (sh leida infot ja 

käitumisjuhiseid kriisiolukorras tegutsemiseks ning 

abistada abivajajaid end ohtu seadmata) 

• põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku 

käitumise vajalikkust 

• analüüsib teabeallikate abil riigi majanduse 

struktuuri ning panust maailma majandusse 

• tunneb üleilmastumise majanduslikke, poliitilisi, 

sõjalisi ja kultuurilisi tahke, nimetab erineva 

arengutasemegariike 

• analüüsib kaartide ja statistiliste andmete põhjal 

riigi või regiooni rahvaarvu muutumist, rahvastiku 

paiknemist ja soolis-vanuseliststruktuuri 

• kasutab teabeallikaid sh geograafilisi, poliitilisi ja 

topograafilisi kaarte info leidmiseks ja 

rakendamiseks, määrab enda asukohta kaardil, 

kasutades koordinaatide süsteemi, mõõdab 

vahemaid ja määrab asimuuti 

• selgitab inimõiguste olemust ja nende 

vajalikkust, analüüsib inimõiguste tähenduse 

muutumist 20.-21. sajandil ning toob näiteid 

üksikisiku põhiõiguste muutumisest ajaloo vältel 

• selgitab enda õigusi ja kohustusi kodanikuna 

• orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid 



infokanaleid 

• kasutab kontekstis sotsiaalainete põhimõisteid 

• nimetab kaasaja julgeolekuriske, sh Eesti 

Vabariigile ning selgitab nende maandamise 

võimalusi 

3. teab elu ja tervist mõjutavaid ohte erinevates 

kriisisituatsioonides, oskab ohutult käituda ning 

teisi abistada 

Õpilane: 

• analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab 

enda tugevusi ja nõrkusi, lähtudes erinevatest 

rollidest ja kohustusest ühiskonnas 

• analüüsib üksikisiku, perekonna ja erinevate 

institutsioonide rolli ühiskonna arengus 

• nimetab ja teab terviseriske ning võimalikke 

vigastusi, kirjeldades nendele reageerimist ja 

ennetamise võimalusi 

• tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt 

tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning 

sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid 

harjutusi 

• selgitab nuudis ühiskonna kujunemist, struktuuri 

ja korraldust 

• määratleb Eesti ajaloo olulisemad pöördepunktid 

sündmused muinasajast tänapäevani, paigutades 

tähtsamad Eesti ajaloo ja kultuuri sündmused 

õigesse ajaperioodi ja Euroopa ning maailma 

ajalookonteksti 

• selgitab, millised muutused on toimunud 

taasiseseisvumisjärgses Eesti majanduses, 

õigusruumis, valitsemiskorralduses, riigikaitses ja 

kultuurielus, eristades põhjusi ja tagajärgi 

• toob asjakohaseid näiteid sotsiaalainetes 

käsitletavate ja ühiskonnas esinevate nähtuste 

omavaheliste seoste kohta 

• arutleb teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja 

religiooni ning nende omavaheliste konfliktide 

teemadel 

• iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse 

toimemehhanisme Eesti ja Euroopa Liidunäitel 

Mitteeristav hindamine 



• nimetab Eesti ning rahvusvaheliste 

organisatsioonide NATO, EL ja ÜRO vastastikused 

õigused ja kohustused 

• kirjeldab poliitilisi ideoloogiaid ja selgitab nende 

erisusi, lähtudes Eesti poliitmaastikust 

• kirjeldab Eesti riigikaitse laiapindset käsitlust 

• oskab hinnata enamlevinud ohte teda ümbritsevas 

keskkonnas, teab, kuidas nendeks valmistuda ning 

oskab ohu korral õigesti käituda (sh leida infot ja 

käitumisjuhiseid kriisiolukorras tegutsemiseks ning 

abistada abivajajaid end ohtu seadmata) 

• põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku 

käitumise vajalikkust 

• analüüsib teabeallikate abil riigi majanduse 

struktuuri ning panust maailma majandusse 

• tunneb üleilmastumise majanduslikke, poliitilisi, 

sõjalisi ja kultuurilisi tahke, nimetab erineva 

arengutasemegariike 

• analüüsib kaartide ja statistiliste andmete põhjal 

riigi või regiooni rahvaarvu muutumist, rahvastiku 

paiknemist ja soolis-vanuseliststruktuuri 

• kasutab teabeallikaid sh geograafilisi, poliitilisi ja 

topograafilisi kaarte info leidmiseks ja 

rakendamiseks, määrab enda asukohta kaardil, 

kasutades koordinaatide süsteemi, mõõdab 

vahemaid ja määrab asimuuti 

• selgitab inimõiguste olemust ja nende 

vajalikkust, analüüsib inimõiguste tähenduse 

muutumist 20.-21. sajandil ning toob näiteid 

üksikisiku põhiõiguste muutumisest ajaloo vältel 

• selgitab enda õigusi ja kohustusi kodanikuna 

• orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid 

infokanaleid 

• kasutab kontekstis sotsiaalainete põhimõisteid 

• nimetab kaasaja julgeolekuriske, sh Eesti 

Vabariigile ning selgitab nende maandamise 

võimalusi 



4. omab adekvaatset enesehinnangut ning teadmisi, 

oskusi ja hoiakuid, mis toetavad tervikliku ja 

terviseteadliku inimese kujunemist 

Õpilane: 

• analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab 

enda tugevusi ja nõrkusi, lähtudes erinevatest 

rollidest ja kohustusest ühiskonnas 

• analüüsib üksikisiku, perekonna ja erinevate 

institutsioonide rolli ühiskonna arengus 

• nimetab ja teab terviseriske ning võimalikke 

vigastusi, kirjeldades nendele reageerimist ja 

ennetamise võimalusi 

• tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt 

tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning 

sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid 

harjutusi 

• selgitab nuudis ühiskonna kujunemist, struktuuri 

ja korraldust 

• määratleb Eesti ajaloo olulisemad pöördepunktid 

sündmused muinasajast tänapäevani, paigutades 

tähtsamad Eesti ajaloo ja kultuuri sündmused 

õigesse ajaperioodi ja Euroopa ning maailma 

ajalookonteksti 

• selgitab, millised muutused on toimunud 

taasiseseisvumisjärgses Eesti majanduses, 

õigusruumis, valitsemiskorralduses, riigikaitses ja 

kultuurielus, eristades põhjusi ja tagajärgi 

• toob asjakohaseid näiteid sotsiaalainetes 

käsitletavate ja ühiskonnas esinevate nähtuste 

omavaheliste seoste kohta 

• arutleb teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja 

religiooni ning nende omavaheliste konfliktide 

teemadel 

• iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse 

toimemehhanisme Eesti ja Euroopa Liidunäitel 

• nimetab Eesti ning rahvusvaheliste 

organisatsioonide NATO, EL ja ÜRO vastastikused 

õigused ja kohustused 

• kirjeldab poliitilisi ideoloogiaid ja selgitab nende 

erisusi, lähtudes Eesti poliitmaastikust 

Mitteeristav hindamine 



• kirjeldab Eesti riigikaitse laiapindset käsitlust 

• oskab hinnata enamlevinud ohte teda ümbritsevas 

keskkonnas, teab, kuidas nendeks valmistuda ning 

oskab ohu korral õigesti käituda (sh leida infot ja 

käitumisjuhiseid kriisiolukorras tegutsemiseks ning 

abistada abivajajaid end ohtu seadmata) 

• põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku 

käitumise vajalikkust 

• analüüsib teabeallikate abil riigi majanduse 

struktuuri ning panust maailma majandusse 

• tunneb üleilmastumise majanduslikke, poliitilisi, 

sõjalisi ja kultuurilisi tahke, nimetab erineva 

arengutasemegariike 

• analüüsib kaartide ja statistiliste andmete põhjal 

riigi või regiooni rahvaarvu muutumist, rahvastiku 

paiknemist ja soolis-vanuseliststruktuuri 

• kasutab teabeallikaid sh geograafilisi, poliitilisi ja 

topograafilisi kaarte info leidmiseks ja 

rakendamiseks, määrab enda asukohta kaardil, 

kasutades koordinaatide süsteemi, mõõdab 

vahemaid ja määrab asimuuti 

• selgitab inimõiguste olemust ja nende 

vajalikkust, analüüsib inimõiguste tähenduse 

muutumist 20.-21. sajandil ning toob näiteid 

üksikisiku põhiõiguste muutumisest ajaloo vältel 

• selgitab enda õigusi ja kohustusi kodanikuna 

• orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid 

infokanaleid 

• kasutab kontekstis sotsiaalainete põhimõisteid 

• nimetab kaasaja julgeolekuriske, sh Eesti 

Vabariigile ning selgitab nende maandamise 

võimalusi 

5. hindab üldinimlikke väärtusi nagu vabadus, 

inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, 

sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning 

lugupidamine enda, teiste ja keskkonna vastu 

Õpilane: 

• analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab 

enda tugevusi ja nõrkusi, lähtudes erinevatest 

rollidest ja kohustusest ühiskonnas 

• analüüsib üksikisiku, perekonna ja erinevate 

Mitteeristav hindamine 



institutsioonide rolli ühiskonna arengus 

• nimetab ja teab terviseriske ning võimalikke 

vigastusi, kirjeldades nendele reageerimist ja 

ennetamise võimalusi 

• tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt 

tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning 

sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid 

harjutusi 

• selgitab nuudis ühiskonna kujunemist, struktuuri 

ja korraldust 

• määratleb Eesti ajaloo olulisemad pöördepunktid 

sündmused muinasajast tänapäevani, paigutades 

tähtsamad Eesti ajaloo ja kultuuri sündmused 

õigesse ajaperioodi ja Euroopa ning maailma 

ajalookonteksti 

• selgitab, millised muutused on toimunud 

taasiseseisvumisjärgses Eesti majanduses, 

õigusruumis, valitsemiskorralduses, riigikaitses ja 

kultuurielus, eristades põhjusi ja tagajärgi 

• toob asjakohaseid näiteid sotsiaalainetes 

käsitletavate ja ühiskonnas esinevate nähtuste 

omavaheliste seoste kohta 

• arutleb teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja 

religiooni ning nende omavaheliste konfliktide 

teemadel 

• iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse 

toimemehhanisme Eesti ja Euroopa Liidunäitel 

• nimetab Eesti ning rahvusvaheliste 

organisatsioonide NATO, EL ja ÜRO vastastikused 

õigused ja kohustused 

• kirjeldab poliitilisi ideoloogiaid ja selgitab nende 

erisusi, lähtudes Eesti poliitmaastikust 

• kirjeldab Eesti riigikaitse laiapindset käsitlust 

• oskab hinnata enamlevinud ohte teda ümbritsevas 

keskkonnas, teab, kuidas nendeks valmistuda ning 

oskab ohu korral õigesti käituda (sh leida infot ja 

käitumisjuhiseid kriisiolukorras tegutsemiseks ning 



abistada abivajajaid end ohtu seadmata) 

• põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku 

käitumise vajalikkust 

• analüüsib teabeallikate abil riigi majanduse 

struktuuri ning panust maailma majandusse 

• tunneb üleilmastumise majanduslikke, poliitilisi, 

sõjalisi ja kultuurilisi tahke, nimetab erineva 

arengutasemegariike 

• analüüsib kaartide ja statistiliste andmete põhjal 

riigi või regiooni rahvaarvu muutumist, rahvastiku 

paiknemist ja soolis-vanuseliststruktuuri 

• kasutab teabeallikaid sh geograafilisi, poliitilisi ja 

topograafilisi kaarte info leidmiseks ja 

rakendamiseks, määrab enda asukohta kaardil, 

kasutades koordinaatide süsteemi, mõõdab 

vahemaid ja määrab asimuuti 

• selgitab inimõiguste olemust ja nende 

vajalikkust, analüüsib inimõiguste tähenduse 

muutumist 20.-21. sajandil ning toob näiteid 

üksikisiku põhiõiguste muutumisest ajaloo vältel 

• selgitab enda õigusi ja kohustusi kodanikuna 

• orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid 

infokanaleid 

• kasutab kontekstis sotsiaalainete põhimõisteid 

• nimetab kaasaja julgeolekuriske, sh Eesti 

Vabariigile ning selgitab nende maandamise 

võimalusi 

  

Mooduli jagunemine 

KEHALINE KASVATUS 

Iseseisev õpe 6 

Praktiline töö 20 

Alateemad 

hügieen tunnis ja tunni lõpetamisel 

-sportmängud 

-võimlemine 

-jõuharjutused 

-jõusaalis treenimine kardiomasinatel 

-venitusharjutused 

-rekreatiivsed tegevused õues; tõukerattaga sõitmine, sportlik kiirkõnd, jooks, kepikõnd jne. 

Seos õpiväljundiga 

omab adekvaatset 

enesehinnangut ning 

teadmisi, oskusi ja 

hoiakuid, mis toetavad 

tervikliku ja terviseteadliku 

inimese kujunemist 



Iseseisev töö Portfoolio/ liikumispäeviku koostamine 

Hindamisülesanded 

tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist 

soodustavaid harjutusi; 

nimetab ja kirjeldab terviseriske ning vigastusi, reageerimist nendele ja ennetamise võimalusi. 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab 

treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi; 

nimetab ja kirjeldab terviseriske ning vigastusi, reageerimist nendele ja ennetamise võimalusi. 

KULTUUR 

Auditoorne õpe 20 

Iseseisev õpe 4 

Alateemad 

Tavad, kombed ja usundid -Demokraatia -Valimised -Ühiskonna valitsemine -Eesti roll NATOs, 

ELs ja ÜROs -Poliitilised ideoloogiad -Kodanikuõigused ja -kohustused 

Seos õpiväljundiga 

mõistab kultuurilise 

mitmekesisuse ning 

demokraatia ja selle 

kaitsmise tähtsust ning 

jätkusuutliku arengu 

vajalikkust, aktsepteerides 

erinevusi 

hindab üldinimlikke 

väärtusi nagu vabadus, 

inimväärikus, 

võrdõiguslikkus, ausus, 

hoolivus, sallivus, 

vastutustunne, õiglus, 

isamaalisus ning 

lugupidamine enda, teiste ja 

keskkonna vastu 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Õpilane arutleb teiste rahvaste kommete, traditsioonide ja religiooni ning nende omavaheliste konfliktide 

teemadel. Iseloomustab demokraatliku valitsemiskorralduse toimemehhanisme. Selgitab Eesti rolli NATOs, ELs ja ÜROs. 

Nimetab erinevaid julgeolekuriske Eesti Vabariigile ning selgitab nende maandamise võimalusi. Kirjeldab poliitilisi 

ideoloogiaid ja selgitab nende erisusi. Selgitab enda õigusi ja kohustusi kodanikuna. 

PEREKOND JA 

SUHTED 

Auditoorne õpe 20 

Alateemad 

perekonna tüübid ja kooseluvormid. -perekonna ülesanded. -püsisuhete loomine- ja säilitamine. 

-abielu. Laps ja vanem -pereplaneerimine. -vanemate kasvatusstiilid -lapse areng -kiindumussuhe 

Seos õpiväljundiga 

omab adekvaatset 

enesehinnangut ning 



Iseseisev õpe 8 Kodu ja perekonnaelu -kodu loomine -pereliikmete vajadused ja väärtused -lahkhelid peres (s.h 

lahutus) -hoolitsemine üksteise eest sh oma vanemate hoolitsus. 

teadmisi, oskusi ja 

hoiakuid, mis toetavad 

tervikliku ja terviseteadliku 

inimese kujunemist 

hindab üldinimlikke 

väärtusi nagu vabadus, 

inimväärikus, 

võrdõiguslikkus, ausus, 

hoolivus, sallivus, 

vastutustunne, õiglus, 

isamaalisus ning 

lugupidamine enda, teiste ja 

keskkonna vastu 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Analüüsib üksikisiku, perekonna ja erinevate institutsioonide rolli ja enda isiksust. 

PEREKONNASEADUS 

JA TERVISERISKID 

Auditoorne õpe 20 

Iseseisev õpe 4 

Alateemad 

Väärtoitumisega kaasnevad riskid. - Alkoholi mõju tervisele ja ühiskonnale. Tubakas, selle 

tarvitamise mõju tervisele ja ühiskonnale. Narkootikumide tarvitamisega kaasnevad riskid. 

Uimastitarvitamise riski- ja kaitsefaktorid. Suguhaigused ja nende vältimise võimalused. 

Rasestumisvastased vahendid ja meetodid. Turvaseks. Stressiga kaasnevad riskid ja nende 

ennetamine. 

Seos õpiväljundiga 

teab elu ja tervist 

mõjutavaid ohte erinevates 

kriisisituatsioonides, oskab 

ohutult käituda ning teisi 

abistada 

omab adekvaatset 

enesehinnangut ning 

teadmisi, oskusi ja 

hoiakuid, mis toetavad 

tervikliku ja terviseteadliku 

inimese kujunemist 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Nimetab ja kirjeldab terviseriske ning vigastusi, reageerimist nendele ja ennetamise võimalusi. Tegeleb 

teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega. Kasutab teabeallikaid info leidmiseks ja 

rakendamiseks. Määrab enda asukohta kaardil, mõõdab vahemaid ja määrab asimuuti. Orienteerub õigusaktides, kasutades 

erinevaid infokanaleid. 

PÕHISEADUS JA Alateemad Seos õpiväljundiga 



RIIGIEELARVE 

Auditoorne õpe 22 

Iseseisev õpe 5 

Maksusüsteem; Tööhõive; Globaliseerumine; Põhja ja Lõuna riigid; Demograafia; Nüüdisaegse 

majanduse struktuur; Rahvusvahelised majandusorganisatsioonid. 

omab arusaama esinevatest 

nähtustest, protsessidest ja 

konfliktidest ühiskonnas 

ning nende seostest ja 

vastastikusest mõjust 

teab elu ja tervist 

mõjutavaid ohte erinevates 

kriisisituatsioonides, oskab 

ohutult käituda ning teisi 

abistada 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Õpilane tunneb üleilmastumise majanduslikke, poliitilisi, sõjalisi ja kultuurilisi tahke, nimetab erineva 

arengutasemega riike. Põhjendab inimeste ja riikide jätkusuutliku käitumise vajalikkust. Analüüsib kaartide ja statistiliste 

andmete põhjal riigi või regiooni rahvaarvu muutumist, rahvastiku paiknemist ja soolis-vanuselist struktuuri. Analüüsib 

teabeallikate abil riigi majanduse struktuuri ning panust maailma majandusse. 

RIIGI TUNNUSED JA 

AJALUGU 

Auditoorne õpe 26 

Iseseisev õpe 5 

Alateemad 

Agraaühiskonnast infoühiskonda; Linnastumine; Muistne Vabadusvõitlus ja selle tagajärjed; Liivi 

sõda ja selle tagajärjed; Põhjasõda ja selle tagajärjed; Vabadussõda ja Eesti iseseisvumine; Eesti 

1939-41; ENSV ja külm sõda; Taasiseseisvumine 

Seos õpiväljundiga 

mõistab kultuurilise 

mitmekesisuse ning 

demokraatia ja selle 

kaitsmise tähtsust ning 

jätkusuutliku arengu 

vajalikkust, aktsepteerides 

erinevusi 

omab arusaama esinevatest 

nähtustest, protsessidest ja 

konfliktidest ühiskonnas 

ning nende seostest ja 

vastastikusest mõjust 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Õppija selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust. Määratleb Eesti ajaloo olulisemad 

pöördepunktid sündmused. Paigutab tähtsamad Eesti ajaloo ja kultuuri sündmused õigesse ajaperioodi ning Euroopa ning 

maailma ajaloo konteksti. Selgitab, millised muutused on toimunud taasiseseisvumisjärgses Eesti majanduses, õigusruumis, 

valitsemiskorralduses, riigikaitses ja kultuurielus . 



RIIGIKAITSE 

Auditoorne õpe 12 

Iseseisev õpe 10 

Alateemad 

Eesti riigikaitse põhimõtted ja ülesehitus. Inimõigused Eestis ja maailmas 

Seos õpiväljundiga 

teab elu ja tervist 

mõjutavaid ohte erinevates 

kriisisituatsioonides, oskab 

ohutult käituda ning teisi 

abistada 

hindab üldinimlikke 

väärtusi nagu vabadus, 

inimväärikus, 

võrdõiguslikkus, ausus, 

hoolivus, sallivus, 

vastutustunne, õiglus, 

isamaalisus ning 

lugupidamine enda, teiste ja 

keskkonna vastu 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Kirjeldab Eesti riigikaitse strateegiat, ülesehitust ja ressursse. Demonstreerib grupi koosseisus 

seisanguid, pöördeid ja rivisammu ning teostab juhendamisel relvaohutuse kontrolli ning kustutab tulekolde. Selgitab 

inimõiguste olemust ja nende vajalikkust. 

  

Õppemeetodid 
Arutelu; Grupitöö; Õppeotstabeliste filmide vaatamine ja analüüs; Probleemülesannete lahendamine; Interaktiivne loeng; 

Mõistekaardi koostamine. 

Hindamismeetodid 

Kirjalik eneseanalüüs oma isiksuse kohta; Õpimapp, mis sisaldab hinnangut isikliku tervisekätumise kohta ja isiklikku 

treeningpäevikut; Kirjalik arvestustöö info leidmiseks geograafilistel, poliitilistel ja topograafilistel kaartidel: Kirjalik 

arvestustöö Eesti ajaloo pöördepunktide kohta; Kirjalik arvestustöö taasiseseisvunud Eesti kohta; Mõistekaart üleilmastumise 

kohta; Kirjalik lühianalüüs riigi või regiooni rahvaarvu muutumisest, rahvastiku paiknemisest ja soolis-vanuselist struktuurist 

ning neid mõjutavatest teguritest; Mõistekaardid “Kodaniku õigused ja kohustused” ja “Eesti rahvusvaheliste organisatsioonide 

liikmena”; Kirjalik test demokraatia toimemehhanismidest; Kirjalik võrdlev lühianalüüs poliitilistest ideoloogiatest; Mõistekaart 

“Inimõigused”; Kirjalik test riigikaitse aluste kohta; Seisangute, pöörete ja rivisammu demonstreerimine; Relva ohutuse 

kontrollimine; Tulekolde kustutamine 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

Ebapiisavaks tulemuseks on õpiväljundite saavutamine lävendi tasemest madalamal tasemel ning seda väljendatakse sõnaga 

„mittearvestatud”. 



sh lävend “A” saamise tingimus: Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

Õppematerjalid 

KIRJANDUS 

Kagaze, M. jt. (2007). Perekonnaõpetuse õpik. 

Lepp, K. Inimeseõpetus. REKK, 2003 

Kraav, I.Kõiv, K. Inimeseõpetuse õpetajaraamat, Koolibri, 1999 

Liivamägi, J. Laste ja noorukite rasked stressihäired. Medicina. 2011 

Otter, M. Narkootikumid, Margareete Otter&“Huma“, 1997 

Vetemaa, E. Tunneli lõpus ootab puusärk. Tallinn, 1999 

Ganeri, A. Uimastid. Egmont Estonia, 2000 

Rust, L. Maximin, A. Suitsetamisest loobumise käsiraamat. ERSEN, 2004 

Kull, M. Saat, H. Jt. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (4-6kl). Tartu 2001 

Kull, M. Saat, H. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (7-9kl.), Tallinn, 2004 

Kull, M. Saat, H. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (gümn.), Tallinn, 2004 

Tilk, M. Kasvatus eri kultuurides I osa., 2003 

Tilk, M. Kasvatus eri kultuurides II osa, 2004 

Tilk, M. Kasvatus eri kultuurides, III osa., 2006 

H. Raudla “Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile I ja II osa” 

K. Olenko, A. Toots „Ühiskonnaõpetus. Gümnaasiumi õpik“ 

Ain Mäesalu, Ursula Vent, Mati Laur, Tõnu Tannberg “Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile” I ja II osa 

Mart Laar, Lauri Vahtre “Lähiajaloo õpik gümnaasiumile” I ja II osa 

Eesti ajalooo e-õpik, kirjastus Maurus 

Sulev Mäeltsemees “Geograafia õpik gümnaasiumile, I kursus. Maailma ühiskonnageograafia: rahvastik ja majandus” 

Sulev Mäeltsemees “Maailma ühiskonnageograafia õpik gümnaasiumile. II osa” 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

15 6. Kunstiained 1.5 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
omandanud põhihariduse 

Mooduli eesmärk 

Õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse 

arendamiseks. 

Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava kunsti valdkonna muusika, kunsti õppeainetega 

Auditoorne õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

20 tundi 9 tundi 10 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse Õpilane: Mitteeristav hindamine 



• võrdleb näidete alusel erinevaid kunstiliike ja 

muusikažanreid 

• määrab kunsti-ja muusikakultuuri ajastuid 

ajateljel 

• tutvustab Eesti kunsti ja muusika eripära ja 

tähtteoseid 

• uurib ja kirjeldab kunsti-ja muusikateoste 

ajaloolist ja kultuuriloolist tausta 

• koostab oma Eesti lemmikteostest virtuaalse 

kogu (3 kunstiteost + 3 muusikateost), asetab 

valitud teosed ja nende autorid „suuremasse pilti”, 

analüüsides nende suhet vastava ajastu ja teiste 

autoritega ning esitleb seda 

• kirjeldab kogetud kunsti-ja muusikaelamust 

ja/või omaloomingueelistusi 

• mõistab ja esitleb ühte enda jaoks tähendusrikast 

muusika-või kunstiteost ja põhjendab oma valikut, 

kirjeldades selle emotsionaalset mõju endale 

2. tunneb maailma ning Eesti kunsti ja muusika 

olulisi teoseid ning seostab neid ajalooga 

Õpilane: 

• võrdleb näidete alusel erinevaid kunstiliike ja 

muusikažanreid 

• määrab kunsti-ja muusikakultuuri ajastuid 

ajateljel 

• tutvustab Eesti kunsti ja muusika eripära ja 

tähtteoseid 

• uurib ja kirjeldab kunsti-ja muusikateoste 

ajaloolist ja kultuuriloolist tausta 

• koostab oma Eesti lemmikteostest virtuaalse 

kogu (3 kunstiteost + 3 muusikateost), asetab 

valitud teosed ja nende autorid „suuremasse pilti”, 

analüüsides nende suhet vastava ajastu ja teiste 

autoritega ning esitleb seda 

• kirjeldab kogetud kunsti-ja muusikaelamust 

ja/või omaloomingueelistusi 

• mõistab ja esitleb ühte enda jaoks tähendusrikast 

muusika-või kunstiteost ja põhjendab oma valikut, 

kirjeldades selle emotsionaalset mõju endale 

Mitteeristav hindamine 



3. eristab näidete alusel kunstiliike ja 

muusikažanreid 

Õpilane: 

• võrdleb näidete alusel erinevaid kunstiliike ja 

muusikažanreid 

• määrab kunsti-ja muusikakultuuri ajastuid 

ajateljel 

• tutvustab Eesti kunsti ja muusika eripära ja 

tähtteoseid 

• uurib ja kirjeldab kunsti-ja muusikateoste 

ajaloolist ja kultuuriloolist tausta 

• koostab oma Eesti lemmikteostest virtuaalse 

kogu (3 kunstiteost + 3 muusikateost), asetab 

valitud teosed ja nende autorid „suuremasse pilti”, 

analüüsides nende suhet vastava ajastu ja teiste 

autoritega ning esitleb seda 

• kirjeldab kogetud kunsti-ja muusikaelamust 

ja/või omaloomingueelistusi 

• mõistab ja esitleb ühte enda jaoks tähendusrikast 

muusika-või kunstiteost ja põhjendab oma valikut, 

kirjeldades selle emotsionaalset mõju endale 

Mitteeristav hindamine 

4. analüüsib oma suhet kultuuriga ja 

loomingulisust läbi vahetu kogemuse 

Õpilane: 

• võrdleb näidete alusel erinevaid kunstiliike ja 

muusikažanreid 

• määrab kunsti-ja muusikakultuuri ajastuid 

ajateljel 

• tutvustab Eesti kunsti ja muusika eripära ja 

tähtteoseid 

• uurib ja kirjeldab kunsti-ja muusikateoste 

ajaloolist ja kultuuriloolist tausta 

• koostab oma Eesti lemmikteostest virtuaalse 

kogu (3 kunstiteost + 3 muusikateost), asetab 

valitud teosed ja nende autorid „suuremasse pilti”, 

analüüsides nende suhet vastava ajastu ja teiste 

autoritega ning esitleb seda 

• kirjeldab kogetud kunsti-ja muusikaelamust 

ja/või omaloomingueelistusi 

• mõistab ja esitleb ühte enda jaoks tähendusrikast 

muusika-või kunstiteost ja põhjendab oma valikut, 

Mitteeristav hindamine 



kirjeldades selle emotsionaalset mõju endale 

5. kasutab kunsti ja muusikat elukvaliteedi 

tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks 

Õpilane: 

• võrdleb näidete alusel erinevaid kunstiliike ja 

muusikažanreid 

• määrab kunsti-ja muusikakultuuri ajastuid 

ajateljel 

• tutvustab Eesti kunsti ja muusika eripära ja 

tähtteoseid 

• uurib ja kirjeldab kunsti-ja muusikateoste 

ajaloolist ja kultuuriloolist tausta 

• koostab oma Eesti lemmikteostest virtuaalse 

kogu (3 kunstiteost + 3 muusikateost), asetab 

valitud teosed ja nende autorid „suuremasse pilti”, 

analüüsides nende suhet vastava ajastu ja teiste 

autoritega ning esitleb seda 

• kirjeldab kogetud kunsti-ja muusikaelamust 

ja/või omaloomingueelistusi 

• mõistab ja esitleb ühte enda jaoks tähendusrikast 

muusika-või kunstiteost ja põhjendab oma valikut, 

kirjeldades selle emotsionaalset mõju endale 

Mitteeristav hindamine 

  

Mooduli jagunemine 

JOONE- JA VÄRVI 

KARAKTERID 

Praktiline töö 5 

Alateemad 

Kunstiliste väljendusvahendite lõimimine (joonistamine, maalimine ja muusika kuulamine). 

Seos õpiväljundiga 

väljendab ennast läbi 

loomingulise tegevuse 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane väljendab ennast joonte ja värvide abil. Paneb emotsioonid paberile. 

KULTUURIAJALUGU 

Auditoorne õpe 6 

Alateemad 

Kunstiajalugu 

Kujutavad kunstid: maal, graafika, skulptuur, tarbekunst, arhitektuur, disain, videokunst, 

kehakunst, performans. Eesti rahvakunst. 

Muusikaajalugu 

instrumentaal- ja vokaalmuusika žanrid ajalises perspektiivis nii Eesti kui maailma muusikas: 

gregooriuse laul ja keskaeg, polüfoonia ja renessanss, barokkooper ja oratoorium, sümfoonia ja 

klassitsism, rahvuslik romantism ja Eesti muusika, 20. saj erinevad muusika- ja kunstistiilid. 

Seos õpiväljundiga 

tunneb maailma ning Eesti 

kunsti ja muusika olulisi 

teoseid ning seostab neid 

ajalooga 

eristab näidete alusel 

kunstiliike ja 

muusikažanreid 



Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpilane määratleb kunstiliigid etteantud pildimaterjali ja kirjelduse abil. Õpilane määratleb 

muusikažanrid ja perioodid muusika kuulamise seminaril. 

MAAILMA JA EESTI 

KUNST 

Auditoorne õpe 14 

Iseseisev õpe 6 

Alateemad 

Eri ajastute kunst ja muusika 

- Antiikkultuur ja keskaeg: Kunsti tähendus vanadel kultuurrahvastel. Keskaegse arhitektuuri ja 

muusika paralleelid. Gregooriuse laul, rüütlikultuur . 

- Renessanss: ajastu suundumused kunstis ja muusikas. Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo. 

Arhitektuur- Peetri kirik Vatikanis. Polüfoonilise muusika areng. 

- Barokk: ülevaade ajastust ja selle väljendus erinevates kunstiliikides. Euroopa suured 

lossiansamblid, Prantsuse park. Eestis Kadrioru loss. Barokkooper, Monteverdi, Vivaldi, Bach, 

Händel. 

- Klassitsism: mõistuspära kunstis ja muusikas. Sümfooniažanr, Viini klassikud. 

- Romantism: tunneteajastu ja selle väljendus kunstis. 

- Impressionism: muljete aeg heliloomingus ja kujutavas kunstis. 

- 20. sajand: ajastu muutustele kohane ülikirev loomestiilide sajand (ekspressionism, naivism, 

juugend, neoklassitsism, modernism, postmodernism). 

- Eesti kunst ja muusika: vanem ja uuem rahvalaul, olulisemad loomeisiksused eesti kujutavas- ja 

helikunstis 

Seos õpiväljundiga 

tunneb maailma ning Eesti 

kunsti ja muusika olulisi 

teoseid ning seostab neid 

ajalooga 

analüüsib oma suhet 

kultuuriga ja loomingulisust 

läbi vahetu kogemuse 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpilased asetavad etteantud kunstiteosed ajateljele ( 10 maailmaautorit ja 10 Eesti autorit). Õpilased 

liigitavad kuulatud muusikapalad ajastute järgi. 

VAHETU 

KULTUURIKOGEMUS 

Iseseisev õpe 3 

Praktiline töö 5 

Alateemad 

Kontserdi või muusikaetenduse külastus. Kunstinäituse külastus Valga linnas (nt Valga muuseum). 

Seos õpiväljundiga 

kasutab kunsti ja muusikat 

elukvaliteedi tõstmiseks ja 

isiksuse arendamiseks 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: korrektselt vormistatud iseseisva töö esitamine; osalemine õppekäikudel ja saadud kogemuse analüüs. 

Koostab kirjaliku arvustuse kuuldud kontserdist või analüüsi oma lemmikteostest. 

  



Õppemeetodid 
Virtuaalse ajatelje ettekanne: Õpilane esitleb oma tööd ja valikuid selgitades tööde žanreid ning kultuuri- ja ajaloolist tausta. 

Õppekäik kultuuriasutustesse. Praktiline muusika ja kunsti tunnetamine. Kogemuste vahetamine ja vestlus pildiseeria põhjal. 

Hindamismeetodid Mooduli kokkuvõtva hinde saamiseks on vajalik kõikide hindamisülesannete sooritamine lävendi tasemel. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

Ebapiisavaks tulemuseks on õpiväljundite saavutamine lävendi tasemest madalamal tasemel ning seda väljendatakse sõnaga 

„mittearvestatud”. 

sh lävend “A” saamise tingimus: Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

Õppematerjalid 

Viirand, T. 1984 Kunstiraamat noortele, Tallinn. 

Kangilaski, J. 2003 Kunsti- kultuuri ajalugu Tallinn. 

Kaldaru, M. 2004 Muusikaajalugu gümnaasiumile. Õhtumaade muusikalugu I konspekt. 

Kaldaru, M. 2004 Muusikaajalugu gümnaasiumile. Romantism II konspekt. 

Siitan, T. Sepp, A. 2008 Muusikaõpik gümnaasiumile. 

Siitan, T. Sepp, A. 2008 GTR (gümnaasiumi tööraamat). 

Kaarlepp, A. 2007 Eesti muusikalugu Kunstmuusika. 

Õpetaja koostatud konspektid. 

Maailma ja Eesti muusikaloo muusikanäited cd-lt, internetist. 

Muusikaajalugu antiikajast tänapäevani. M. Lord. 2009. Tallinn 

Õhtumaademuusikalugu I. T. Siitan. 1998. Tallinn, Avita. 

Õhtumaademuusikalugu III. I. Garšnek. 2004. Tallinn, Avita.www.emic.ee 

”Kunstikultuuri ajalugu” 10., 11., 12. Klassile. 2003-2005. Tallinn, Kunst. 

”Lääne kunsti ajalugu” A. Mason. 2009. Tallinn, Varrak. 

”Külmetav Eesti kunstnik. 50 tähtsamat teost läbi aegade.” A. Juske. 2006. Tallinn, Eesti Päevaleht. 

Maailma ajalooverstapostid. P. Clarke. 2007. Tallinn, Ersen. 
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Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õppija õpiks tundma ja väärtustama Eesti rahvuslikku toidukultuuri, tõstaks enese kultuuriteadlikkust, 

omandaks vajalikud teoreetilised ja praktilised oskused rahvuslike roogade valmistamiseks. 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

10 tundi 12 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 



1. mõistab rahvuslikku toidukultuuri ja selle 

kaasaegseid suundumusi 

Iseloomustab rahvuslikku kööki; 

selgitab juhendi alusel rahvusliku köögi eripära; 

kirjeldab argipäevade, rahvuslike- ja perekondlike 

tähtpäevade toidukordi; 

kirjeldab söömise tavasid ja kombeid; 

tunneb söögiriistade ajalugu Eestis; 

kirjeldab rahvusliku köögi tulevikusuundumusi; 

omab ülevaadet Eesti toidukultuurist; 

mõistab Eesti ajaloolise toidupärandi olulisust 

hoiakute ja väärtushinnangute kujundajana; 

tunneb Eesti erinevate piirkondade kultuurilist 

eripära ning on tolerantne kultuuriliste erinevuste 

suhtes; 

oskab näha seoseid mineviku ja tänapäeva 

toidukultuuri vahel; 

kirjeldab kasutatavad põhitooraineid, 

-valmistusviise; 

selgitab rahvusliku köögi toitainelist koostist; 

selgitab tervislikust seisundist tulenevaid 

toitumisalaseid erisusi (tsöliaakia, laktoos jne); 

oskab leida asendustooraineid ja -valmistusviise 

toidutalumatuse korral; 

oskab soovitada Eesti rahvustoite; 

teab Eesti päritolu roogi; 

valmistab juhendi alusel enamlevinud eesti roogi; 

valmistab juhendi alusel enamlevinud rahvuslikke 

jooke; 

serveerib juhendi alusel valmistatud road ja joogid; 

kohandab menüü vastavalt kliendi toitumisalastele 

vajadustele, 

täidab tööohutus- ja hügieeninõudeid juhendi 

alusel; 

puhastab seadmeid ja töökoha juhendi alusel. 

Mitteeristav hindamine 

2. kirjeldab rahvusliku köögi põhilisi tooraineid 

ning valmistusviise 

Iseloomustab rahvuslikku kööki; 

selgitab juhendi alusel rahvusliku köögi eripära; 

kirjeldab argipäevade, rahvuslike- ja perekondlike 

tähtpäevade toidukordi; 

Mitteeristav hindamine 



kirjeldab söömise tavasid ja kombeid; 

tunneb söögiriistade ajalugu Eestis; 

kirjeldab rahvusliku köögi tulevikusuundumusi; 

omab ülevaadet Eesti toidukultuurist; 

mõistab Eesti ajaloolise toidupärandi olulisust 

hoiakute ja väärtushinnangute kujundajana; 

tunneb Eesti erinevate piirkondade kultuurilist 

eripära ning on tolerantne kultuuriliste erinevuste 

suhtes; 

oskab näha seoseid mineviku ja tänapäeva 

toidukultuuri vahel; 

kirjeldab kasutatavad põhitooraineid, 

-valmistusviise; 

selgitab rahvusliku köögi toitainelist koostist; 

selgitab tervislikust seisundist tulenevaid 

toitumisalaseid erisusi (tsöliaakia, laktoos jne); 

oskab leida asendustooraineid ja -valmistusviise 

toidutalumatuse korral; 

oskab soovitada Eesti rahvustoite; 

teab Eesti päritolu roogi; 

valmistab juhendi alusel enamlevinud eesti roogi; 

valmistab juhendi alusel enamlevinud rahvuslikke 

jooke; 

serveerib juhendi alusel valmistatud road ja joogid; 

kohandab menüü vastavalt kliendi toitumisalastele 

vajadustele, 

täidab tööohutus- ja hügieeninõudeid juhendi 

alusel; 

puhastab seadmeid ja töökoha juhendi alusel. 

3. valmistab, kohandab ja serveerib tehnoloogiliste 

kaartide alusel rahvuslikke roogi ja jooke 

Iseloomustab rahvuslikku kööki; 

selgitab juhendi alusel rahvusliku köögi eripära; 

kirjeldab argipäevade, rahvuslike- ja perekondlike 

tähtpäevade toidukordi; 

kirjeldab söömise tavasid ja kombeid; 

tunneb söögiriistade ajalugu Eestis; 

kirjeldab rahvusliku köögi tulevikusuundumusi; 

omab ülevaadet Eesti toidukultuurist; 

Mitteeristav hindamine 



mõistab Eesti ajaloolise toidupärandi olulisust 

hoiakute ja väärtushinnangute kujundajana; 

tunneb Eesti erinevate piirkondade kultuurilist 

eripära ning on tolerantne kultuuriliste erinevuste 

suhtes; 

oskab näha seoseid mineviku ja tänapäeva 

toidukultuuri vahel; 

kirjeldab kasutatavad põhitooraineid, 

-valmistusviise; 

selgitab rahvusliku köögi toitainelist koostist; 

selgitab tervislikust seisundist tulenevaid 

toitumisalaseid erisusi (tsöliaakia, laktoos jne); 

oskab leida asendustooraineid ja -valmistusviise 

toidutalumatuse korral; 

oskab soovitada Eesti rahvustoite; 

teab Eesti päritolu roogi; 

valmistab juhendi alusel enamlevinud eesti roogi; 

valmistab juhendi alusel enamlevinud rahvuslikke 

jooke; 

serveerib juhendi alusel valmistatud road ja joogid; 

kohandab menüü vastavalt kliendi toitumisalastele 

vajadustele, 

täidab tööohutus- ja hügieeninõudeid juhendi 

alusel; 

puhastab seadmeid ja töökoha juhendi alusel. 

  

Mooduli jagunemine 

EESTI 

TOIDUKULTUUR JA 

ROAD 

E- Õpe 10 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

Eesti toidukultuuri areng ja toidupärand. Eesti toidu eripära; piirkonniti levinud Eesti rahvusköögi 

toidud; tähtpäevatoidud; söömiskombed 19. saj lõpus ja 20. saj alguses; toidukultuuri arendamine. 

Toidud Eesti rahvusköögis, toiduained, kasutatavad tehnoloogiad; tänapäevane Eesti köök. 

Teraviljatoidud., kamatoidud; rahvuslikud joogid; lihatoidud ja– supid; kalatoidud ja –supid; 

köögiviljatoidud ja –supid; piimatoidud sõir, kohupiimatoidud; magusroad; küpsetised. 

Seos õpiväljundiga 

mõistab rahvuslikku 

toidukultuuri ja selle 

kaasaegseid suundumusi 

kirjeldab rahvusliku köögi 

põhilisi tooraineid ning 

valmistusviise 

valmistab, kohandab ja 

serveerib tehnoloogiliste 

kaartide alusel rahvuslikke 



roogi ja jooke 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

  

Õppemeetodid Loeng, arutelu, rühmatöö, õppekäik, e- õpe, praktiline töö. 

Hindamismeetodid 

Uurida vastavalt juhendile Eesti ühele piirkonnale omaseid rahvustoite ja-jooke, nende toitude valmistamiseks kasutatavaid 

toiduaineid ja tehnoloogiad. 

Koostada iseloomulik, näitlikustatud ettekanne esitluseks. Koostada vastavalt juhendile Eesti ühe piirkonna menüü ja kuni 3 

retsepti praktiliseks tunniks. Iseseisev töö hinnatakse mitteeristavalt. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh lävend “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

Õppematerjalid 

Rekkor, S., Kersna, A., Merits, M. (2014). Toitlustuse alused. Argo 

Rekkor, S., Kersna, A., Merits, M., (2011). Kulinaaria. Argo 

Eesti toit. www.eestitoit.ee 
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Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk 

Õpetusega taotletakse, et õpilane saab aru inimeste igapäevasest ja erialaga seotud võõrkeelsest kõnest ja vestlusest; omandab 

lugemisvilumuse, mõistab lihtsamaid erialaseid tekste; julgeb ja oskab suhelda õpitavates võõrkeeltes; oskab ennast kirjalikult 

väljendada õpitud temaatika piires; teab õpitavate keelte maade kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme. 

Auditoorne õpe E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

15 tundi 15 tundi 18 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. mõistab lihtsat erialast teksti, koostab 

igapäevatööga seotud erialaseid tekste 

Loeb lihtsat erialast teksti ja vastab teksti sisu 

kohta esitatud küsimustele; 

koostab erialase teksti, kasutades toitlustus- ja 

teenindusalast terminoloogiat ja väljendeid 

grammatika reeglite kohaselt; 

Mitteeristav hindamine 



saab aru lihtsamatest tööülesannetest köögis; 

suhtleb juhendamisel külastajatega lihtsates 

teenindussituatsioonides, sõnastab kliendile oma 

mõtted arusaadavalt; 

suhtleb juhendi alusel külastajatega suuliselt 

arvestades suhtlemis- ja etiketinõudeid; 

nimetab korrektsete võõrkeelsete terminitega 

toidukorrad ja ajad, menüü roagrupid ja joogid 

ning kirjeldab neid; 

nimetab korrektsete võõrkeelsete terminitega laua 

katmisel kasutatavad lihtsamad laua- ja 

serveerimisnõud ning söögiriistad; 

tutvustab juhendi alusel külastajale menüüsolevate 

toitude koostist ja valmistamist; 

vestleb külastajaga lihtsamates 

teenindussituatsioonides. 

2. vestleb külastajatega lihtsates igapäevastes 

tööalastes situatsioonides 

Loeb lihtsat erialast teksti ja vastab teksti sisu 

kohta esitatud küsimustele; 

koostab erialase teksti, kasutades toitlustus- ja 

teenindusalast terminoloogiat ja väljendeid 

grammatika reeglite kohaselt; 

saab aru lihtsamatest tööülesannetest köögis; 

suhtleb juhendamisel külastajatega lihtsates 

teenindussituatsioonides, sõnastab kliendile oma 

mõtted arusaadavalt; 

suhtleb juhendi alusel külastajatega suuliselt 

arvestades suhtlemis- ja etiketinõudeid; 

nimetab korrektsete võõrkeelsete terminitega 

toidukorrad ja ajad, menüü roagrupid ja joogid 

ning kirjeldab neid; 

nimetab korrektsete võõrkeelsete terminitega laua 

katmisel kasutatavad lihtsamad laua- ja 

serveerimisnõud ning söögiriistad; 

tutvustab juhendi alusel külastajale menüüsolevate 

toitude koostist ja valmistamist; 

vestleb külastajaga lihtsamates 

teenindussituatsioonides. 

Mitteeristav hindamine 



3. mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel 

toitlustusalast inglise keelset terminoloogiat 

Loeb lihtsat erialast teksti ja vastab teksti sisu 

kohta esitatud küsimustele; 

koostab erialase teksti, kasutades toitlustus- ja 

teenindusalast terminoloogiat ja väljendeid 

grammatika reeglite kohaselt; 

saab aru lihtsamatest tööülesannetest köögis; 

suhtleb juhendamisel külastajatega lihtsates 

teenindussituatsioonides, sõnastab kliendile oma 

mõtted arusaadavalt; 

suhtleb juhendi alusel külastajatega suuliselt 

arvestades suhtlemis- ja etiketinõudeid; 

nimetab korrektsete võõrkeelsete terminitega 

toidukorrad ja ajad, menüü roagrupid ja joogid 

ning kirjeldab neid; 

nimetab korrektsete võõrkeelsete terminitega laua 

katmisel kasutatavad lihtsamad laua- ja 

serveerimisnõud ning söögiriistad; 

tutvustab juhendi alusel külastajale menüüs olevate 

toitude koostist ja valmistamist; 

vestleb külastajaga lihtsamates 

teenindussituatsioonides. 

Mitteeristav hindamine 

  

Mooduli jagunemine 

ERIALANE SÕNAVARA 

KLIENDINDUSEL 

Auditoorne õpe 15 

E- Õpe 15 

Iseseisev õpe 18 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

Retseptid; Roogade liigitus; Roogade nimetused; Toiduained; Menüü lugemine; Söögiriistad, 

nõud, serveerimisvahendid. Viisakusväljendid, tervitamine, pöördumised; Teenindussituatsioonid; 

Kliendilt tellimuse võtmine; Eritoitumine; Kliendi tänamine, ärasaatmine; Kliendi juhatamine 

teenindusruumidesse. 

Seos õpiväljundiga 

mõistab lihtsat erialast 

teksti, koostab 

igapäevatööga seotud 

erialaseid tekste 

vestleb külastajatega 

lihtsates igapäevastes 

tööalastes situatsioonides 

mõistab ja kasutab suulisel 

suhtlemisel toitlustusalast 

inglise keelset 

terminoloogiat 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde Kirjalik test –erialane sõnavara vastavalt hindamiskriteeriumitele; Loeb lihtsamat tellimuskirja ja koostab vastuskirja 



kujunemine tellimusele. Praktilise teenindussituatsiooni lahendamine (kliendi vastuvõtt, menüü tutvustamine, arve esitamine, tagasiside, 

kliendi tänamine ja ärasaatmine). 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

  

Õppemeetodid Lugemine, tõlkimine, kirjutamine, rühmatöö, töölehed, iseseisev töö, e- õpe, probleemsituatsioonide lahendamine. 

Hindamismeetodid 
Praktilise teenindussituatsiooni lahendamine (kliendi vastuvõtt, menüü tutvustamine, arve esitamine, tagasiside, kliendi 

tänamine ja ärasaatmine) lävendi tasemel. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh lävend “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

Õppematerjalid 

Stott, R.Revell “Highly Recommended English for the hotel and catering industry - õpik ja töövihik, 2004 

T.Scott, A. Buckingham “ At Your Service” 1997 

V. Raid “Sõnavara restoranipidajale” 2000 

A. Pikver “Increase Your Vocabulary” 1998 

A. Jaagus, T.Libek “Kitchen Communication” 2005 

S. Redman, R. Gairns “ Test Your English Vocabulary in use” 2000 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

18 Eritoitlustus 2 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk 

Õpetusega taotletakse, et õpilane koostab erinevate toitumisvajadustega klientidele sobilikud menüüd, arvutab menüü 

toiteväärtuse ning valmistab toitumisiseärasustele sobilike valmistamisviisidega roogasid ja jooke, rakendades toidu - ja 

tööohutuse põhimõtteid. 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

10 tundi 12 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. kirjeldab juhendi alusel erinevate 

toitumisiseärasustega klientide toitumise eripära 

Selgitab juhendi alusel ealistest iseärasustest 

tulenevaid toitumisalaseid erisusi; 

selgitab juhendi alusel füüsilisest koormusest 

tulenevaid toitumisalaseid erisusi; 

selgitab juhendi alusel tervislikust seisundist, 

Mitteeristav hindamine 



toidutalumatusest ja toiduallergiatest tulenevaid 

toitumisalaseid erisusi; 

selgitab juhendi alusel taimetoitluse erinevaid liike 

ja nendest tulenevaid toitumisalaseid vajadusi; 

kohandab ettevõtte menüü ja retseptuuri 

toitumisspetsiifilise kliendirühma vajadustele; 

arvutab juhendi alusel kohandatud roogade ja 

jookide toiteväärtuse ning hindab selle vastavust 

kliendi vajadustele; 

koostab juhendi alusel klientidele sobiliku menüü, 

arvestades kliendirühma toitumissoovitusi; 

koostab juhendi alusel roogade ja jookide 

valmistamiseks vajalikud kalkulatsiooni- ja 

tehnoloogilised kaardid; 

arvutab juhendi alusel roogade ja jookide 

toiteväärtuse; 

arvestab menüü koostamisel lisaks kliendirühma 

eripäradele ja toitumissoovitustele menüü 

koostamise põhialuseid ning toitlustusettevõtte 

eripära; 

valmistab etteantud juhendite järgi roogi ja jooke; 

kasutab roogade ja jookide valmistamisel 

kliendirühmale sobilikke töötlusvõtteid ja 

maitsestust; 

rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid; 

korraldab iseseisvalt oma töökoha. 

2. kohandab toitlustusettevõtte tavapärase menüü 

ja retseptuuri toitumisiseärasustega klientidele 

sobivaks 

Selgitab juhendi alusel ealistest iseärasustest 

tulenevaid toitumisalaseid erisusi; 

selgitab juhendi alusel füüsilisest koormusest 

tulenevaid toitumisalaseid erisusi; 

selgitab juhendi alusel tervislikust seisundist, 

toidutalumatusest ja toiduallergiatest tulenevaid 

toitumisalaseid erisusi; 

selgitab juhendi alusel taimetoitluse erinevaid liike 

ja nendest tulenevaid toitumisalaseid vajadusi; 

kohandab ettevõtte menüü ja retseptuuri 

toitumisspetsiifilise kliendirühma vajadustele; 

Mitteeristav hindamine 



arvutab juhendi alusel kohandatud roogade ja 

jookide toiteväärtuse ning hindab selle vastavust 

kliendi vajadustele; 

koostab juhendi alusel klientidele sobiliku menüü, 

arvestades kliendirühma toitumissoovitusi; 

koostab juhendi alusel roogade ja jookide 

valmistamiseks vajalikud kalkulatsiooni- ja 

tehnoloogilised kaardid; 

arvutab juhendi alusel roogade ja jookide 

toiteväärtuse; 

arvestab menüü koostamisel lisaks kliendirühma 

eripäradele ja toitumissoovitustele menüü 

koostamise põhialuseid ning toitlustusettevõtte 

eripära; 

valmistab etteantud juhendite järgi roogi ja jooke; 

kasutab roogade ja jookide valmistamisel 

kliendirühmale sobilikke töötlusvõtteid ja 

maitsestust; 

rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid; 

korraldab iseseisvalt oma töökoha. 

3. koostab menüüd, arvestades kliendirühmade 

toitumisiseärasuste ja toitumissoovitustega 

Selgitab juhendi alusel ealistest iseärasustest 

tulenevaid toitumisalaseid erisusi; 

selgitab juhendi alusel füüsilisest koormusest 

tulenevaid toitumisalaseid erisusi; 

selgitab juhendi alusel tervislikust seisundist, 

toidutalumatusest ja toiduallergiatest tulenevaid 

toitumisalaseid erisusi; 

selgitab juhendi alusel taimetoitluse erinevaid liike 

ja nendest tulenevaid toitumisalaseid vajadusi; 

kohandab ettevõtte menüü ja retseptuuri 

toitumisspetsiifilise kliendirühma vajadustele; 

arvutab juhendi alusel kohandatud roogade ja 

jookide toiteväärtuse ning hindab selle vastavust 

kliendi vajadustele; 

koostab juhendi alusel klientidele sobiliku menüü, 

arvestades kliendirühma toitumissoovitusi; 

koostab juhendi alusel roogade ja jookide 

Mitteeristav hindamine 



valmistamiseks vajalikud kalkulatsiooni- ja 

tehnoloogilised kaardid; 

arvutab juhendi alusel roogade ja jookide 

toiteväärtuse; 

arvestab menüü koostamisel lisaks kliendirühma 

eripäradele ja toitumissoovitustele menüü 

koostamise põhialuseid ning toitlustusettevõtte 

eripära; 

valmistab etteantud juhendite järgi roogi ja jooke; 

kasutab roogade ja jookide valmistamisel 

kliendirühmale sobilikke töötlusvõtteid ja 

maitsestust; 

rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid; 

korraldab iseseisvalt oma töökoha. 

4. valmistab juhendi alusel toitumisiseärasustega 

klientidele sobilikke roogi ja jooke 

Selgitab juhendi alusel ealistest iseärasustest 

tulenevaid toitumisalaseid erisusi; 

selgitab juhendi alusel füüsilisest koormusest 

tulenevaid toitumisalaseid erisusi; 

selgitab juhendi alusel tervislikust seisundist, 

toidutalumatusest ja toiduallergiatest tulenevaid 

toitumisalaseid erisusi; 

selgitab juhendi alusel taimetoitluse erinevaid liike 

ja nendest tulenevaid toitumisalaseid vajadusi; 

kohandab ettevõtte menüü ja retseptuuri 

toitumisspetsiifilise kliendirühma vajadustele; 

arvutab juhendi alusel kohandatud roogade ja 

jookide toiteväärtuse ning hindab selle vastavust 

kliendi vajadustele; 

koostab juhendi alusel klientidele sobiliku menüü, 

arvestades kliendirühma toitumissoovitusi; 

koostab juhendi alusel roogade ja jookide 

valmistamiseks vajalikud kalkulatsiooni- ja 

tehnoloogilised kaardid; 

arvutab juhendi alusel roogade ja jookide 

toiteväärtuse; 

arvestab menüü koostamisel lisaks kliendirühma 

eripäradele ja toitumissoovitustele menüü 

Mitteeristav hindamine 



koostamise põhialuseid ning toitlustusettevõtte 

eripära; 

valmistab etteantud juhendite järgi roogi ja jooke; 

kasutab roogade ja jookide valmistamisel 

kliendirühmale sobilikke töötlusvõtteid ja 

maitsestust; 

rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid; 

korraldab iseseisvalt oma töökoha. 

  

Mooduli jagunemine 

ERIMENÜÜ 

PLANEERIMINE JA 

ROOGADE 

VALMISTAMINE 

E- Õpe 10 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

MENÜÜ KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED toitumisvajadused, energia vajadus, toidu toitainelise 

koostise ja energeetilise väärtuse arvutamine. 

EALISTEST ISEÄRASUSTEST TULENEVAD TOITUMISVAJADUSED väikelapsed, 

lasteaialapsed, koolilapsed, noorukid, täiskasvanud, vanurid. 

KEHALISE AKTIIVSUSE MÕJU TOITUMISELE toitumine vastavalt füüsilisele koormusele, 

sportlaste toitumine, üle- ja alakaal diskussioon. 

Kolmekäigulise einekorra menüü koostamine vastavalt kliendi vajadustele ning menüüs 

kirjeldatud roogade valmistamine ja serveerimine arvestades kliendi vajadusi ja ootusi. 

Seos õpiväljundiga 

kirjeldab juhendi alusel 

erinevate 

toitumisiseärasustega 

klientide toitumise eripära 

kohandab 

toitlustusettevõtte 

tavapärase menüü ja 

retseptuuri 

toitumisiseärasustega 

klientidele sobivaks 

koostab menüüd, 

arvestades kliendirühmade 

toitumisiseärasuste ja 

toitumissoovitustega 

valmistab juhendi alusel 

toitumisiseärasustega 

klientidele sobilikke roogi 

ja jooke 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

  

Õppemeetodid Harjutus ülesanded, jooniste koostamine, e- õpe ja iseseisev töö. 

Hindamismeetodid 
Mooduli hindamise aluseks on iseseisev töö kliendi vajadustele vastava menüü koostamisest ning praktilise töö tundides 

(vähemalt 80%) aktiivne osalemine. 



Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh lävend “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

Õppematerjalid 

I.Kalbri. (2007). „Toitumisõpetus“. Tallinn: kirjastus ILO 

M.Vesingi. (2011). TERVISE HOIDMISE TOIDUD. DIABEETIKU KOKARAAMAT. Ajakirjade kirjastus 

M.Vesingi. (2013). GLUTEENIVABAD TOIDUD. TERVISE HOIDMISE TOIDUD 2. Ajakirjade kirjastus 

M.Vesingi. (2015). TERVISE HOIDMISE TOIDUD 3. LAKTOOSITA. KASEIINITA. GLUTEENITA. Ajakirjade kirjastus 

Eritoitumine, aadressil: https://eritoitumine.ee/ 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

19 Praktiline kompleks harjutus 3 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 

Läbitud moodulid: 

moodul 1 - Toitlustamise valdkonna ja õpingute alused 

moodul 2 - Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

moodul 3 - Toitlustamine 

moodul 4 - Menüü planeerimine 

moodul 5 - Praktilise töö suurköögis 

moodul 6 - Menüü koostamine ja kalkulatsioon 

moodul 7 - Toiduvalmistamine 

moodul 8 - Praktiline töö restoranis 

moodul 9 - Praktika 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib oma tööd köögis, käitleb toidutooret ning valmistab ja serveerib eksamitoidud 

näidates teadmiste ja oskuste terviklikkust ja süsteemsust. 

Auditoorne õpe E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

10 tundi 20 tundi 18 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. planeerib ja korraldab oma tööd ja töökohta 

köögis lähtuvalt ettevõtte töökorraldusest, järgides 

puhastusplaani ja hügieeninõudeid 

Korraldab oma töökoha lähtuvalt valmistatavast 

toidust; 

korraldab oma töökohta järgides hügieeninõudeid; 

säilitab kiiresti riknevaid toiduaineid arvestades 

toiduhügieeni ja enesekontrolli nõudeid; 

puhastab töö lõppedes seadmed ja töövahendid, 

kasutades asjakohaseid puhastusvahendeid ning 

Mitteeristav hindamine 



töövõtteid; 

koristab vastavalt köögi puhastusplaanile oma 

töökoha, lauad ja tootmisruumid; 

järgib isikliku hügieeni nõudeid 

toiduvalmistamisel; 

valib ja käitleb toiduaineid lähtuvalt juhendist; 

valib toiduainete käsitlemiseks sobivad 

töövahendid ja seadmed, lähtudes tehnoloogilisest 

kaardist; 

eeltöötleb toiduaineid kasutades asjakohaseid 

külmtöötlemise võtteid; 

kasutab asjakohaseid kuumtöötlemise võtteid; 

käitleb toitu hügieeninõudeid järgides; 

kasutab toiduaineid ja ressursse säästlikult; 

vormistab toiduportsjonid vastavalt etteantud 

juhendile; 

serveerib klientidele proovitööna valmistatud 

toidud, vastavalt juhendile; 

kirjeldab proovitööna valmistatud toite ja tutvustab 

neid klientidele korrektses erialases eesti keeles. 

2. käitleb juhendi alusel toiduaineid ning valmistab 

toite ja jooke, tagades toidu kvaliteedi, järgides 

toitlustusettevõtte 

töökorralduse põhimõtteid 

Korraldab oma töökoha lähtuvalt valmistatavast 

toidust; 

korraldab oma töökohta järgides hügieeninõudeid; 

säilitab kiiresti riknevaid toiduaineid arvestades 

toiduhügieeni ja enesekontrolli nõudeid; 

puhastab töö lõppedes seadmed ja töövahendid, 

kasutades asjakohaseid puhastusvahendeid ning 

töövõtteid; 

koristab vastavalt köögi puhastusplaanile oma 

töökoha, lauad ja tootmisruumid; 

järgib isikliku hügieeni nõudeid 

toiduvalmistamisel; 

valib ja käitleb toiduaineid lähtuvalt juhendist; 

valib toiduainete käsitlemiseks sobivad 

töövahendid ja seadmed, lähtudes tehnoloogilisest 

kaardist; 

eeltöötleb toiduaineid kasutades asjakohaseid 
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külmtöötlemise võtteid; 

kasutab asjakohaseid kuumtöötlemise võtteid; 

käitleb toitu hügieeninõudeid järgides; 

kasutab toiduaineid ja ressursse säästlikult; 

vormistab toiduportsjonid vastavalt etteantud 

juhendile; 

serveerib klientidele proovitööna valmistatud 

toidud, vastavalt juhendile; 

kirjeldab proovitööna valmistatud toite ja tutvustab 

neid klientidele korrektses erialases eesti keeles. 

3. vormistab toiduportsjonid, serveerib ning esitleb 

toite 

Korraldab oma töökoha lähtuvalt valmistatavast 

toidust; 

korraldab oma töökohta järgides hügieeninõudeid; 

säilitab kiiresti riknevaid toiduaineid arvestades 

toiduhügieeni ja enesekontrolli nõudeid; 

puhastab töö lõppedes seadmed ja töövahendid, 

kasutades asjakohaseid puhastusvahendeid ning 

töövõtteid; 

koristab vastavalt köögi puhastusplaanile oma 

töökoha, lauad ja tootmisruumid; 

järgib isikliku hügieeni nõudeid 

toiduvalmistamisel; 

valib ja käitleb toiduaineid lähtuvalt juhendist; 

valib toiduainete käsitlemiseks sobivad 

töövahendid ja seadmed, lähtudes tehnoloogilisest 

kaardist; 

eeltöötleb toiduaineid kasutades asjakohaseid 

külmtöötlemise võtteid; 

kasutab asjakohaseid kuumtöötlemise võtteid; 

käitleb toitu hügieeninõudeid järgides; 

kasutab toiduaineid ja ressursse säästlikult; 

vormistab toiduportsjonid vastavalt etteantud 

juhendile; 

serveerib klientidele proovitööna valmistatud 

toidud, vastavalt juhendile; 

kirjeldab proovitööna valmistatud toite ja tutvustab 

neid klientidele korrektses erialases eesti keeles. 

Mitteeristav hindamine 



  

Mooduli jagunemine 

TÖÖPLANEERIMINE; 

KORRALDAMINE; 

PRAKTILISED TÖÖD; 

ROOGADE ESITLUS 

Auditoorne õpe 10 

E- Õpe 20 

Iseseisev õpe 18 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

Dokumendid: Hindamisstandard kokk, tase 4: - hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid, - 

hindamisülesanded, - hindamise korraldus. 

Töö planeerimine ja korraldamine: - tööplaani koostamine, - töövahendite ja seadmete 

planeerimine, - toidu- ja isiklik hügieen. 

Kutseeksami tehnoloogiliste kaartide näidised, toitude ja jookide valmistamine vastavalt toitude, 

lisandite, kastmete baasnimekirjale. 

Portsjonite vormistamise ja kaunistamise võtted, - toitude serveerimine, - toitude ja jookide 

kirjeldamine, tutvustamine klientidele. 

Seos õpiväljundiga 

planeerib ja korraldab oma 

tööd ja töökohta köögis 

lähtuvalt ettevõtte 

töökorraldusest, järgides 

puhastusplaani ja 

hügieeninõudeid 

käitleb juhendi alusel 

toiduaineid ning valmistab 

toite ja jooke, tagades toidu 

kvaliteedi, järgides 

toitlustusettevõtte 

töökorralduse põhimõtteid 

vormistab toiduportsjonid, 

serveerib ning esitleb toite 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

  

Õppemeetodid Kirjalik töö. Praktiline töö. Proovitöö. Demonstratsioon. Esitlus. E- õpe. 

Hindamismeetodid 

Mooduli hindamise aluseks on proovitöö sooritamine lähteülesande järgi. 

Lähteülesanne: 

1. Planeerida töö ja töökoht (iseseisva tööna). 

2. Korraldada oma töö ja töökoht. 

3. Valmistada ning serveerida toidud ja joogid vastavalt juhendile. 

4. Esitleda toite ja jooke, vastata küsimustele. 

5. Koristada oma töökoht, lauad ja seadmed vastavalt köögi puhastusplaanile. 

6. Koostada eneseanalüüs juhendi alusel. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh lävend “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 



Õppematerjalid 

Rekkor, S., Kersna, A., Merits, M., Kivisalu, I., Aarma.D., Aavik, Õ., Kärblane, E., Kruuda, Ü., Animägi, L. 2011 Kulinaaria. 

Tallinn: Argo 

Rekkor, S 2006. Kulinaaria. Tallinn: Argo. 

Rekkor, S., Kersna, A., Roosipõld, A., Merits,M. 2008. Toitlustuse alused. Tallinn: Argo. 

Rekkor, S., Kersna, A., Merits, M., Kivisalu, I. 2010. Toiduvalmistamine suurköögis. Tallinn: Argo. 

Rekkor, S., Kersna, A., Merits, M. 2007. Praktiline kulinaaria. Tallinn: Argo. 

Hindamisstandard: Kokk, tase 4 

Kutsestandard: Kokk, tase 4 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

20 Graafiline disain erialases töös 2 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab baasteadmised graafilisest disainist ja praktilised oskused Adobe Illustrator 

kujundusprogrammis erialaseks tööks vajalike kujunduste loomiseks. 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

10 tundi 12 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. omab ülevaadet kujundusprogrammist Adobe 

Illustrator ja tunneb selle kasutusvõimalusi 

Teab mõisteid – värvusõpetus, kompositsioon, 

geomeetrilised proportsioonid, pinnad, mustrid; 

kujundab erialal töötamiseks vajalikke trükiseid 

(reklaamplakatid, tootepakendid, etiketid); 

esitleb valminud lõputööd kaasõppijatele, 

selgitades ja põhjendades oma valikuid. 

omab baasteadmisi tüpograafiast. 

oskab kasutada kujundusprogrammi peamised 

töövahendeid; 

leiab töö tegemiseks sobivad materjalid, 

võimalused ja lahendused, et tagada töö 

omanäolisus, atraktiivsus ja edastatava info selgus; 

oskab teksti kujunduses õigesti kasutada. 

leiab lõputöö tegemiseks sobivad materjalid, 

võimalused ja lahendused, et tagada töö 

omanäolisus, atraktiivsus ja edastatava info selgus; 

kujundab kursuse lõputööna ettevõtte logo, 

visandades eelnevalt selle kavandi; 

Mitteeristav hindamine 



väljendab end selgelt nii keeleliselt kui visuaalselt; 

teeb vahet RGB ja CMYK värvisüsteemidel ja 

oskab neid õigesti kasutada; 

teeb vahet raster- ja vektorgraafikal. 

2. omab baasteadmisi trükiste loomiseks 

Teab mõisteid – värvusõpetus, kompositsioon, 

geomeetrilised proportsioonid, pinnad, mustrid; 

kujundab erialal töötamiseks vajalikke trükiseid 

(reklaamplakatid, tootepakendid, etiketid); 

esitleb valminud lõputööd kaasõppijatele, 

selgitades ja põhjendades oma valikuid. 

omab baasteadmisi tüpograafiast. 

oskab kasutada kujundusprogrammi peamised 

töövahendeid; 

leiab töö tegemiseks sobivad materjalid, 

võimalused ja lahendused, et tagada töö 

omanäolisus, atraktiivsus ja edastatava info selgus; 

oskab teksti kujunduses õigesti kasutada. 

leiab lõputöö tegemiseks sobivad materjalid, 

võimalused ja lahendused, et tagada töö 

omanäolisus, atraktiivsus ja edastatava info selgus; 

kujundab kursuse lõputööna ettevõtte logo, 

visandades eelnevalt selle kavandi; 

väljendab end selgelt nii keeleliselt kui visuaalselt; 

teeb vahet RGB ja CMYK värvisüsteemidel ja 

oskab neid õigesti kasutada; 

teeb vahet raster- ja vektorgraafikal. 

Mitteeristav hindamine 

3. omab arusaama loomeprotsessist tervikuna ja 

läbib protsessi ideest kuni teostuseni (info 

kogumine, kavandi tegemine, konsulteerimine ja 

arutelu, töö vormistamine, töö esitlemine) 

Teab mõisteid – värvusõpetus, kompositsioon, 

geomeetrilised proportsioonid, pinnad, mustrid; 

kujundab erialal töötamiseks vajalikke trükiseid 

(reklaamplakatid, tootepakendid, etiketid); 

esitleb valminud lõputööd kaasõppijatele, 

selgitades ja põhjendades oma valikuid. 

omab baasteadmisi tüpograafiast. 

oskab kasutada kujundusprogrammi peamised 

töövahendeid; 

leiab töö tegemiseks sobivad materjalid, 

võimalused ja lahendused, et tagada töö 

Mitteeristav hindamine 



omanäolisus, atraktiivsus ja edastatava info selgus; 

oskab teksti kujunduses õigesti kasutada. 

leiab lõputöö tegemiseks sobivad materjalid, 

võimalused ja lahendused, et tagada töö 

omanäolisus, atraktiivsus ja edastatava info selgus; 

kujundab kursuse lõputööna ettevõtte logo, 

visandades eelnevalt selle kavandi; 

väljendab end selgelt nii keeleliselt kui visuaalselt; 

teeb vahet RGB ja CMYK värvisüsteemidel ja 

oskab neid õigesti kasutada; 

teeb vahet raster- ja vektorgraafikal. 

  

Mooduli jagunemine 

ADOBE 

ILLUSTRATOR; 

TRÜKISTE LOOMINE; 

LOOMEPROTSESS 

E- Õpe 10 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

Adobe Illustrator kujundusprogrammi tutvustus, kasutusvaldkonnad ja peamised töövahendid. 

Raster- ja vektorgraafika. Värvipsühholoogia ja värvusõpetus, värvimudelid CMYK ja RGB. 

Kompositsioon. Kujundid ja objektid. Tüpograafia. 

Vormistamise ja kujundamise põhimõtted ning nõuded. Töö kavandi visandamine. Trükise stiili, 

värvikoodide, kirjatüüpide valimine. Tekstiga töötamine ja teksti kujundamine. Valminud tööde 

esitlemine. 

Lähteülesande koostamine. Logo moodboard (stiilinäide kujundatavast logost). Värvikoodide 

valimine. Vormistamise ja kujundamise põhimõtete ning nõuete järgimine. Tekstiga töötamine ja 

teksti kujundamine. Valminud tööde esitlemine. Kokkuvõte kursusest ja eneseanalüüs. 

Seos õpiväljundiga 

omab ülevaadet 

kujundusprogrammist 

Adobe Illustrator ja tunneb 

selle kasutusvõimalusi 

omab baasteadmisi trükiste 

loomiseks 

omab arusaama 

loomeprotsessist tervikuna 

ja läbib protsessi ideest 

kuni teostuseni (info 

kogumine, kavandi 

tegemine, konsulteerimine 

ja arutelu, töö 

vormistamine, töö 

esitlemine) 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Õpiväljund loetakse arvestatuks (A), kui õpilane: Tunneb kujundusprogrammi Adobe Illustrator kasutusvaldkondasid ja oskab 

kasutada programmi peamiseid töövahendeid; teab ja tunneb arvutigraafika erinevaid süsteeme – raster- ja vektorgraafika; oskab 

eristada RGB ja CMYK värvisüsteeme ning neid õigesti kasutada; selgitab mõisteid kompositsioon, proportsioon, 

pind/pinnalaotus, muster; mõistab tüpograafia vajalikkust ja rolli disainis. Kujundab juhendamisel erialaseks tööks vajalikke 

trükiseid (reklaamplakatid, tootepakendid, etiketid);sooritab tööd tähtaegselt ja nõuetekohaselt; leiab tööde tegemiseks sobivad 

materjalid, võimalused ja lahendused; järgib tööde tegemisel vormistamise ja kujundamise põhimõtteid ja nõudeid; oskab 

töötada tekstiga; esitleb valminud trükiseid kaasõppijatele, selgitab ja põhjendab oma valikuid. Sooritab tähtaegselt ja 



nõuetekohaselt kursuse lõputöö; leiab lõputöö tegemiseks sobivad materjalid, võimalused ja lahendused; järgib lõputöö 

tegemisel vormistamise ja kujundamise põhimõtteid ja nõudeid; oskab töötada tekstiga; esitleb valminud lõputööd 

kaasõppijatele, selgitab ja põhjendab oma valikuid; kirjeldab ja analüüsib antud mooduli raames omandatud teadmiste ja 

oskuste vajalikkust oma erialases töös. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

  

Õppemeetodid 
Loeng-arutelu, praktilised ülesanded; Praktiline töö juhendamisel, individuaalne töö, situatsioonanalüüs, ajurünnakud, 

ettekanne/esitlus. 

Hindamismeetodid 
Mooduli hinde saamiseks peavad õpilasel olema omandatud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel, sooritatud 

tähtaegselt ja nõuetekohaselt kõik iseseisvad tööd ja praktilised. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh lävend “A” saamise tingimus: Õppija osaleb aktiivselt õppetöös. 

Õppematerjalid 

Õpetaja poolt koostatud õppematerjalid 

 

Raamatud / konspektid: 

Rehepapp, M. „Disainispikker : tööraamat õpetajale disaini õpetamiseks“, 2012 

Levin, M. „Tüpograafia alused“, 2011 

Simmons, J. „Graafilise disaini käsiraamat“, 2008 

 

Elektroonilised õppematerjalid: 

Kujunduse alused (https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=5117) 

Adobe Illustrator Learn & Support (https://helpx.adobe.com/support/illustrator.html) 

Kisand, K., Nõmmela Semjonov, J.Proosa, H. „Arvutigraafika veebipõhised õppematerjalid“ 

(http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=7r17#euni_repository_10895) 

(http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/4005/Rasterkujutise%20viimine%20vektorgraafikasse.pdf) 

(http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/3776/Pantone%20värvide%20kasutamine.pdf) 

(http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/4224/Rasterfailide%20formaadid.pdf) 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

21 Grillimine ja BBQ 2 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 



Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane planeerib, valmistab ja serveerib grillitud ja bargeque toitusid lähtudes ressursisäästlikkusest, 

toiduhügieeni nõuetest ja toitlustusettevõtte töökorraldusest. 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

10 tundi 12 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. kirjeldab grillimise ja barbeque traditsioone, 

töökorralduse eripärasid, toiduainete käitlemise ja 

hügieeni põhimõtteid 

Kirjeldab juhendi alusel grillimise ja barbeque 

traditsioone kasutades õppematerjale; 

koostab juhendamisel grillimise ja barbeque töö 

korraldamise plaani; 

loetleb toidukäitleja isikliku hügieeni nõuded; 

kirjeldab rühmatööna toidu- ja tuleohutuse 

tagamise korraldust toitlustusettevõttes; 

kirjeldab rühmatööna enesekontrolli plaani 

järgimise põhimõtteid; 

koostab juhendi alusel toitlustusettevõttele grillitud 

ja barbeque toitude menüüsid erialaselt korrektsete 

väljenditega, lähtudes äriideest, kliendi vajadustest 

ja ootustest ning menüü koostamise põhimõtetest; 

soovitab rühmatööna menüüsse Eesti köögi 

traditsioone arvestavat grill- ja barbeque toitusid; 

koostab juhendi alusel paaristööna toitude 

valmistamiseks tööplaani ja planeerib oma töökoha 

köögis; 

nimetab vajalikud väikevahendid ja seadmed 

vastavalt planeeritud menüüle; 

arvutab tooraine vajaduse vastavalt menüüle ja 

külastajate arvule ning koostab tellimuse; 

kirjeldav planeeritavate toitude valmistamiseks 

köögitööde järjekorra ja planeerib selleks kuluva 

aja; 

teeb ettevalmistused köögis vastavalt 

tehnoloogilistele kaartidele; 

planeerib valmistatavate toitude serveerimise 

vastavalt ettevõtte äriideele ja klienditeenindusele; 

kirjeldab toitude valmistamiseks sobilikke külm-ja 

kuumtöötlemise meetodeid; 

Mitteeristav hindamine 



valmistab toitu säästlikult, arvestades 

erivajadustega külastajaid, kasutab sobivaid ja 

ajakohaseid köögitöö tehnikaid, külm- ja 

kuumtöötlemisvõtteid, pidades kinni toiduhügieeni 

nõuetest; 

loeb ja kasutab toidu valmistamisel olemasolevaid 

tehnoloogilisi kaarte ja jälgib retseptis olevaid 

tooraine koguseid; 

ajastab toitude valmistamise vastavalt ajaressersile 

ja teenindussituatsioonile; 

serveerib toidu vastavalt tehnoloogilises kaardis 

märgitud kogusele ja ettenähtud temperatuuril; 

serveerib toidu sobivatele nõudele, arvestades 

külastajate arvu ja serveerimisaega; 

kirjeldab arusaadavalt külastajatele menüüs 

pakutavaid toite, nimetades nende koostise ja 

valmistamismeetodid. 

2. koostab toitlustusettevõtte grill- ja barbeque 

menüüsid, lähtudes ettevõtte äriideest 

Kirjeldab juhendi alusel grillimise ja barbeque 

traditsioone kasutades õppematerjale; 

koostab juhendamisel grillimise ja barbeque töö 

korraldamise plaani; 

loetleb toidukäitleja isikliku hügieeni nõuded; 

kirjeldab rühmatööna toidu- ja tuleohutuse 

tagamise korraldust toitlustusettevõttes; 

kirjeldab rühmatööna enesekontrolli plaani 

järgimise põhimõtteid; 

koostab juhendi alusel toitlustusettevõttele grillitud 

ja barbeque toitude menüüsid erialaselt korrektsete 

väljenditega, lähtudes äriideest, kliendi vajadustest 

ja ootustest ning menüü koostamise põhimõtetest; 

soovitab rühmatööna menüüsse Eesti köögi 

traditsioone arvestavat grill- ja barbeque toitusid; 

koostab juhendi alusel paaristööna toitude 

valmistamiseks tööplaani ja planeerib oma töökoha 

köögis; 

nimetab vajalikud väikevahendid ja seadmed 

vastavalt planeeritud menüüle; 

Mitteeristav hindamine 



arvutab tooraine vajaduse vastavalt menüüle ja 

külastajate arvule ning koostab tellimuse; 

kirjeldav planeeritavate toitude valmistamiseks 

köögitööde järjekorra ja planeerib selleks kuluva 

aja; 

teeb ettevalmistused köögis vastavalt 

tehnoloogilistele kaartidele; 

planeerib valmistatavate toitude serveerimise 

vastavalt ettevõtte äriideele ja klienditeenindusele; 

kirjeldab toitude valmistamiseks sobilikke külm-ja 

kuumtöötlemise meetodeid; 

valmistab toitu säästlikult, arvestades 

erivajadustega külastajaid, kasutab sobivaid ja 

ajakohaseid köögitöö tehnikaid, külm- ja 

kuumtöötlemisvõtteid, pidades kinni toiduhügieeni 

nõuetest; 

loeb ja kasutab toidu valmistamisel olemasolevaid 

tehnoloogilisi kaarte ja jälgib retseptis olevaid 

tooraine koguseid; 

ajastab toitude valmistamise vastavalt ajaressersile 

ja teenindussituatsioonile; 

serveerib toidu vastavalt tehnoloogilises kaardis 

märgitud kogusele ja ettenähtud temperatuuril; 

serveerib toidu sobivatele nõudele, arvestades 

külastajate arvu ja serveerimisaega; 

kirjeldab arusaadavalt külastajatele menüüs 

pakutavaid toite, nimetades nende koostise ja 

valmistamismeetodid. 

3. planeerib vastavalt grillitud ja barbeque toitude 

menüüle oma köögitoimingud, seadmed ja toitude 

serveerimine 

Kirjeldab juhendi alusel grillimise ja barbeque 

traditsioone kasutades õppematerjale; 

koostab juhendamisel grillimise ja barbeque töö 

korraldamise plaani; 

loetleb toidukäitleja isikliku hügieeni nõuded; 

kirjeldab rühmatööna toidu- ja tuleohutuse 

tagamise korraldust toitlustusettevõttes; 

kirjeldab rühmatööna enesekontrolli plaani 

järgimise põhimõtteid; 

Mitteeristav hindamine 



koostab juhendi alusel toitlustusettevõttele grillitud 

ja barbeque toitude menüüsid erialaselt korrektsete 

väljenditega, lähtudes äriideest, kliendi vajadustest 

ja ootustest ning menüü koostamise põhimõtetest; 

soovitab rühmatööna menüüsse Eesti köögi 

traditsioone arvestavat grill- ja barbeque toitusid; 

koostab juhendi alusel paaristööna toitude 

valmistamiseks tööplaani ja planeerib oma töökoha 

köögis; 

nimetab vajalikud väikevahendid ja seadmed 

vastavalt planeeritud menüüle; 

arvutab tooraine vajaduse vastavalt menüüle ja 

külastajate arvule ning koostab tellimuse; 

kirjeldav planeeritavate toitude valmistamiseks 

köögitööde järjekorra ja planeerib selleks kuluva 

aja; 

teeb ettevalmistused köögis vastavalt 

tehnoloogilistele kaartidele; 

planeerib valmistatavate toitude serveerimise 

vastavalt ettevõtte äriideele ja klienditeenindusele; 

kirjeldab toitude valmistamiseks sobilikke külm-ja 

kuumtöötlemise meetodeid; 

valmistab toitu säästlikult, arvestades 

erivajadustega külastajaid, kasutab sobivaid ja 

ajakohaseid köögitöö tehnikaid, külm- ja 

kuumtöötlemisvõtteid, pidades kinni toiduhügieeni 

nõuetest; 

loeb ja kasutab toidu valmistamisel olemasolevaid 

tehnoloogilisi kaarte ja jälgib retseptis olevaid 

tooraine koguseid; 

ajastab toitude valmistamise vastavalt ajaressersile 

ja teenindussituatsioonile; 

serveerib toidu vastavalt tehnoloogilises kaardis 

märgitud kogusele ja ettenähtud temperatuuril; 

serveerib toidu sobivatele nõudele, arvestades 

külastajate arvu ja serveerimisaega; 

kirjeldab arusaadavalt külastajatele menüüs 



pakutavaid toite, nimetades nende koostise ja 

valmistamismeetodid. 

4. valmistab juhendi järgi lihtsamad grillitud ja 

barbeque toitusid 

Kirjeldab juhendi alusel grillimise ja barbeque 

traditsioone kasutades õppematerjale; 

koostab juhendamisel grillimise ja barbeque töö 

korraldamise plaani; 

loetleb toidukäitleja isikliku hügieeni nõuded; 

kirjeldab rühmatööna toidu- ja tuleohutuse 

tagamise korraldust toitlustusettevõttes; 

kirjeldab rühmatööna enesekontrolli plaani 

järgimise põhimõtteid; 

koostab juhendi alusel toitlustusettevõttele grillitud 

ja barbeque toitude menüüsid erialaselt korrektsete 

väljenditega, lähtudes äriideest, kliendi vajadustest 

ja ootustest ning menüü koostamise põhimõtetest; 

soovitab rühmatööna menüüsse Eesti köögi 

traditsioone arvestavat grill- ja barbeque toitusid; 

koostab juhendi alusel paaristööna toitude 

valmistamiseks tööplaani ja planeerib oma töökoha 

köögis; 

nimetab vajalikud väikevahendid ja seadmed 

vastavalt planeeritud menüüle; 

arvutab tooraine vajaduse vastavalt menüüle ja 

külastajate arvule ning koostab tellimuse; 

kirjeldav planeeritavate toitude valmistamiseks 

köögitööde järjekorra ja planeerib selleks kuluva 

aja; 

teeb ettevalmistused köögis vastavalt 

tehnoloogilistele kaartidele; 

planeerib valmistatavate toitude serveerimise 

vastavalt ettevõtte äriideele ja klienditeenindusele; 

kirjeldab toitude valmistamiseks sobilikke külmja 

kuumtöötlemise meetodeid; 

valmistab toitu säästlikult, arvestades 

erivajadustega külastajaid, kasutab sobivaid ja 

ajakohaseid köögitöö tehnikaid, külm- ja 

kuumtöötlemisvõtteid, pidades kinni toiduhügieeni 
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nõuetest; 

loeb ja kasutab toidu valmistamisel olemasolevaid 

tehnoloogilisi kaarte ja jälgib retseptis olevaid 

tooraine koguseid; 

ajastab toitude valmistamise vastavalt ajaressersile 

ja teenindussituatsioonile; 

serveerib toidu vastavalt tehnoloogilises kaardis 

märgitud kogusele ja ettenähtud temperatuuril; 

serveerib toidu sobivatele nõudele, arvestades 

külastajate arvu ja serveerimisaega; 

kirjeldab arusaadavalt külastajatele menüüs 

pakutavaid toite, nimetades nende koostise ja 

valmistamismeetodid. 

5. esitleb külalistele toitlustusettevõtte menüüs 

pakutavaid grillitud ja barbeque toitusid 

Kirjeldab juhendi alusel grillimise ja barbeque 

traditsioone kasutades õppematerjale; 

koostab juhendamisel grillimise ja barbeque töö 

korraldamise plaani; 

loetleb toidukäitleja isikliku hügieeni nõuded; 

kirjeldab rühmatööna toidu- ja tuleohutuse 

tagamise korraldust toitlustusettevõttes; 

kirjeldab rühmatööna enesekontrolli plaani 

järgimise põhimõtteid; 

koostab juhendi alusel toitlustusettevõttele grillitud 

ja barbeque toitude menüüsid erialaselt korrektsete 

väljenditega, lähtudes äriideest, kliendi vajadustest 

ja ootustest ning menüü koostamise põhimõtetest; 

soovitab rühmatööna menüüsse Eesti köögi 

traditsioone arvestavat grill- ja barbeque toitusid; 

koostab juhendi alusel paaristööna toitude 

valmistamiseks tööplaani ja planeerib oma töökoha 

köögis; 

nimetab vajalikud väikevahendid ja seadmed 

vastavalt planeeritud menüüle; 

arvutab tooraine vajaduse vastavalt menüüle ja 

külastajate arvule ning koostab tellimuse; 

kirjeldav planeeritavate toitude valmistamiseks 

köögitööde järjekorra ja planeerib selleks kuluva 
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aja; 

teeb ettevalmistused köögis vastavalt 

tehnoloogilistele kaartidele; 

planeerib valmistatavate toitude serveerimise 

vastavalt ettevõtte äriideele ja klienditeenindusele; 

kirjeldab toitude valmistamiseks sobilikke külm-ja 

kuumtöötlemise meetodeid; 

valmistab toitu säästlikult, arvestades 

erivajadustega külastajaid, kasutab sobivaid ja 

ajakohaseid köögitöö tehnikaid, külm- ja 

kuumtöötlemisvõtteid, pidades kinni toiduhügieeni 

nõuetest; 

loeb ja kasutab toidu valmistamisel olemasolevaid 

tehnoloogilisi kaarte ja jälgib retseptis olevaid 

tooraine koguseid; 

ajastab toitude valmistamise vastavalt ajaressersile 

ja teenindussituatsioonile; 

serveerib toidu vastavalt tehnoloogilises kaardis 

märgitud kogusele ja ettenähtud temperatuuril; 

serveerib toidu sobivatele nõudele, arvestades 

külastajate arvu ja serveerimisaega; 

kirjeldab arusaadavalt külastajatele menüüs 

pakutavaid toite, nimetades nende koostise ja 

valmistamismeetodid. 

  

Mooduli jagunemine 

MENÜÜ 

KOOSTAMINE; 

GRILLIMINE; 

KLIENDITEENINDUS 

E- Õpe 10 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

Grillitud ja barbeque toitude menüüde koostamine; kasutatavad terminid ja menüü õigekiri; menüü 

kujundamine ja vormistamine. Grillimise ja BBQ ABC ja mõisted; grillimiseks vajaminevad 

grillseadmed, töövahendid ja abivahendid; tule süütamise erinevad vahendid, tööohutusvõtted. 

Toorained grillimiseks; vajalikud väikevahendid ja seadmed; grill- ja barbeque seadmete puhastus 

ja hooldus; tööplaani koostamine, töökoha planeerimine, köögitööde järjekord, ajakava; 

tehnoloogilised kaardid, tooraine vajaduse arvutamine; toitude serveerimine. Külm- ja 

kuumtöötlemise meetodid; toiduhügieeni nõuded grillimisel; tehnoloogilised- ja 

kalkulatsioonikaardid; toitude serveerimine; töövahendite, seadmete ja nõude pesemine ja 

hooldamine 

Toitude esitlus, suhtlemine kliendiga; eneseväljendus. 

Seos õpiväljundiga 

kirjeldab grillimise ja 

barbeque traditsioone, 

töökorralduse eripärasid, 

toiduainete käitlemise ja 

hügieeni põhimõtteid 

koostab toitlustusettevõtte 

grill- ja barbeque 

menüüsid, lähtudes 

ettevõtte äriideest 

planeerib vastavalt grillitud 



ja barbeque toitude 

menüüle oma 

köögitoimingud, seadmed 

ja toitude serveerimine 

valmistab juhendi järgi 

lihtsamad grillitud ja 

barbeque toitusid 

esitleb külalistele 

toitlustusettevõtte menüüs 

pakutavaid grillitud ja 

barbeque toitusid 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Õppija koostab juhendamisel grillimise ja barbeque töö korraldamise plaani; arvestab plaani kootamisel isikliku hügieeni 

nõudeid; arvestab plaani koostamisel 

toiduohutuse tagamise nõudeid; arvestab plaani koostamisel tuleohutuse tagamise nõudeid; esitab plaani kokkulepitud ajal ja 

viisil. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

  

Õppemeetodid Praktiline töö, meeskonnatöö, iseseisev töö, e- õpe. 

Hindamismeetodid 
Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli kokkuvõtvaks hindamiseks peab õpilane olema sooritanud kõik mooduli 

hindamisülesanded lävendi tasemel. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Õppija koostab juhendamisel grillimise ja barbeque töö korraldamise plaani; arvestab plaani kootamisel isikliku hügieeni 

nõudeid; arvestab plaani koostamisel 

toiduohutuse tagamise nõudeid; arvestab plaani koostamisel tuleohutuse tagamise nõudeid; esitab plaani kokkulepitud ajal ja 

viisil. 

sh lävend 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

Õppematerjalid 

http://www.tuleroog.ee/loikelaud/ 

https://www.grilliliit.ee/11-infoartiklid/39-grillid-ja-bbq-ahjud 

https://www.grillfest.ee/tere-tulemast 

Grillimine ja BBQ video (inglise keeles) https://www.youtube.com/watch?v=ETXRScuvjSQ&feature=player_ 

Grillimine ja BBQ video (inglise keeles) https://www.youtube.com/watch?v=vB16Dbjz8oo&feature=player_embedded 

Lihakool veiselõikus http://youtu.be/XRBVsNy-8H4 



Lihakool lambalõikus https://www.youtube.com/watch?v=FWrU7wi8YuA&feature=youtu.be 

Lihakook sealõikus https://youtu.be/itRwUPuQLvs 

Kana lõikamine https://youtu.be/ooK9Vy7hn8Q 

Grill ja BBQ http://youtu.be/hC1DNPl0pR0 

Grillikool I osa https://youtu.be/XWsF28AwYEU 

Grillikool II osa https://youtu.be/EBP-UpLrpHY 

Grillikool III osa https://youtu.be/3w4BsuhUE0E 

A.Koik, E.Laidinen 2014 Kodused singid ja vorstid 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

22 Joogiõpetus I, mittealkohoolsed joogid 2 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õppija planeerib juhendi alusel vajaminevaid kaupu ja vahendeid, tutvustab ja soovitab joogikaardis 

olevaid mittealkohoolseid jooke, vormistab joogitellimuse, valmistab ja serveerib lihtsamaid mittealkohoolseid jooke. 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

10 tundi 12 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. kirjeldab erinevate mittealkohoolsete jookide 

sortimenti, hoiutingimusi, valmistamis- ja 

serveerimisvõimalusi 

Valib töövahendid ja seadmed jookide 

valmistamiseks juhendi alusel; 

valib komponendid lihtsamate mittealkohoolsete 

segujookide, kohvi- ja tee valmistamiseks lähtudes 

klienditellimusest ja juhendist saab aru 

mitmesugustest inglise- või soomekeelsetest 

joogivalmistamisejuhistest; 

valmistab kohvi- ja teejooke, karastus- ja 

segujooke kasutades asjakohaseid töövõtteid; 

valmistab erinevaid jooke, arvestades värvide 

omavahelise sobivusega; 

serveerib valmistatud jooke juhendi alusel; 

täidab tööohutus- ja hügieeninõudeid juhendi 

alusel; 

puhastab seadmeid ja töökoha juhendi alusel; 

kirjeldab alkoholivabade jookide sortimenti 

juhendi alusel; 

nimetab ja leiab kaardilt maailma tuntumaid 
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mineraalvee tootmise piirkonnad tuues välja 

peamised tooted; 

nimetab maailma tuntumaid tee, kohvi- ja 

kakaoubade tootmise piirkondi, riike, tuues välja 

peamised tooted/kaubamärgid; 

kirjeldab meeskonnatööna karastusjookide ja 

kuumade jookide koostist (tee, kohv, 

mineraalveed, mahlad, siirupid) juhendi alusel; 

kirjeldab meeskonnatööna mittealkohoolseid jooke 

juhendi alusel; 

kirjeldab mittealkohoolsete jookide 

serveerimisvõimalusi ja valib etteantud joogile 

sobivaid klaasid juhendi alusel; 

selgitab joogikaardi koostamise põhimõtteid 

juhendi alusel; 

koostab ja vormistab vajaminevate kaupade ja 

vahendite nimekirja juhendi alusel; 

täidab kaubatellimise lehe jookide 

koostiskomponentide tellimiseks, kasutades 

jookide nimetusi; 

kontrollib mittealkohoolsete jookide 

valmistamiseks vajalike kaupade ja vahendite 

seisu/olemasolu juhendi alusel; 

kontrollib kaupade realiseerimisaegu, ladustamist 

ja serveerimistemperatuure juhendi alusel; 

tutvustab klientidele joogikaardis olevaid jooke 

juhendi alusel; 

soovitab kliendile toitlustussündmusega kooskõlas 

olevaid jooke lähtudes toidu ja joogivaliku 

sobivuse põhimõtetest; 

selgitab kliendiga suheldes eesti ja võõrkeeles 

tellimuse; 

võtab vastu tellimuse lähtuvalt kliendi otsusest; 

vormistab tellimuse vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele; 

nimetab inglise keeles levinumaid jooke juhendi 

alusel. 



2. planeerib mittealkohoolsete jookide 

valmistamiseks vajaminevad kaubad ja vahendid 

Valib töövahendid ja seadmed jookide 

valmistamiseks juhendi alusel; 

valib komponendid lihtsamate mittealkohoolsete 

segujookide, kohvi- ja tee valmistamiseks lähtudes 

klienditellimusest ja juhendist saab aru 

mitmesugustest inglise- või soomekeelsetest 

joogivalmistamisejuhistest; 

valmistab kohvi- ja teejooke, karastus- ja 

segujooke kasutades asjakohaseid töövõtteid; 

valmistab erinevaid jooke, arvestades värvide 

omavahelise sobivusega; 

serveerib valmistatud jooke juhendi alusel; 

täidab tööohutus- ja hügieeninõudeid juhendi 

alusel; 

puhastab seadmeid ja töökoha juhendi alusel; 

kirjeldab alkoholivabade jookide sortimenti 

juhendi alusel; 

nimetab ja leiab kaardilt maailma tuntumaid 

mineraalvee tootmise piirkonnad tuues välja 

peamised tooted; 

nimetab maailma tuntumaid tee, kohvi- ja 

kakaoubade tootmise piirkondi, riike, tuues välja 

peamised tooted/kaubamärgid; 

kirjeldab meeskonnatööna karastusjookide ja 

kuumade jookide koostist (tee, kohv, 

mineraalveed, mahlad, siirupid) juhendi alusel; 

kirjeldab meeskonnatööna mittealkohoolseid jooke 

juhendi alusel; 

kirjeldab mittealkohoolsete jookide 

serveerimisvõimalusi ja valib etteantud joogile 

sobivaid klaasid juhendi alusel; 

selgitab joogikaardi koostamise põhimõtteid 

juhendi alusel; 

koostab ja vormistab vajaminevate kaupade ja 

vahendite nimekirja juhendi alusel; 

täidab kaubatellimise lehe jookide 

koostiskomponentide tellimiseks, kasutades 
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jookide nimetusi; 

kontrollib mittealkohoolsete jookide 

valmistamiseks vajalike kaupade ja vahendite 

seisu/olemasolu juhendi alusel; 

kontrollib kaupade realiseerimisaegu, ladustamist 

ja serveerimistemperatuure juhendi alusel; 

tutvustab klientidele joogikaardis olevaid jooke 

juhendi alusel; 

soovitab kliendile toitlustussündmusega kooskõlas 

olevaid jooke lähtudes toidu ja joogivaliku 

sobivuse põhimõtetest; 

selgitab kliendiga suheldes eesti ja võõrkeeles 

tellimuse; 

võtab vastu tellimuse lähtuvalt kliendi otsusest; 

vormistab tellimuse vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele; 

nimetab inglise keeles levinumaid jooke juhendi 

alusel. 

3. tutvustab ja soovitab joogikaardis olevaid jooke 

vastavalt toitude ja jookide sobivuse põhimõtetele 

Valib töövahendid ja seadmed jookide 

valmistamiseks juhendi alusel; 

valib komponendid lihtsamate mittealkohoolsete 

segujookide, kohvi- ja tee valmistamiseks lähtudes 

klienditellimusest ja juhendist saab aru 

mitmesugustest inglise- või soomekeelsetest 

joogivalmistamisejuhistest; 

valmistab kohvi- ja teejooke, karastus- ja 

segujooke kasutades asjakohaseid töövõtteid; 

valmistab erinevaid jooke, arvestades värvide 

omavahelise sobivusega; 

serveerib valmistatud jooke juhendi alusel; 

täidab tööohutus- ja hügieeninõudeid juhendi 

alusel; 

puhastab seadmeid ja töökoha juhendi alusel; 

kirjeldab alkoholivabade jookide sortimenti 

juhendi alusel; 

nimetab ja leiab kaardilt maailma tuntumaid 

mineraalvee tootmise piirkonnad tuues välja 
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peamised tooted; 

nimetab maailma tuntumaid tee, kohvi- ja 

kakaoubade tootmise piirkondi, riike, tuues välja 

peamised tooted/kaubamärgid; 

kirjeldab meeskonnatööna karastusjookide ja 

kuumade jookide koostist (tee, kohv, 

mineraalveed, mahlad, siirupid) juhendi alusel; 

kirjeldab meeskonnatööna mittealkohoolseid jooke 

juhendi alusel; 

kirjeldab mittealkohoolsete jookide 

serveerimisvõimalusi ja valib etteantud joogile 

sobivaid klaasid juhendi alusel; 

selgitab joogikaardi koostamise põhimõtteid 

juhendi alusel; 

koostab ja vormistab vajaminevate kaupade ja 

vahendite nimekirja juhendi alusel; 

täidab kaubatellimise lehe jookide 

koostiskomponentide tellimiseks, kasutades 

jookide nimetusi; 

kontrollib mittealkohoolsete jookide 

valmistamiseks vajalike kaupade ja vahendite 

seisu/olemasolu juhendi alusel; 

kontrollib kaupade realiseerimisaegu, ladustamist 

ja serveerimistemperatuure juhendi alusel; 

tutvustab klientidele joogikaardis olevaid jooke 

juhendi alusel; 

soovitab kliendile toitlustussündmusega kooskõlas 

olevaid jooke lähtudes toidu ja joogivaliku 

sobivuse põhimõtetest; 

selgitab kliendiga suheldes eesti ja võõrkeeles 

tellimuse; 

võtab vastu tellimuse lähtuvalt kliendi otsusest; 

vormistab tellimuse vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele; 

nimetab inglise keeles levinumaid jooke juhendi 

alusel. 

4. võtab tellimuse ja vormistab selle vastavalt Valib töövahendid ja seadmed jookide Mitteeristav hindamine 



nõuetele valmistamiseks juhendi alusel; 

valib komponendid lihtsamate mittealkohoolsete 

segujookide, kohvi- ja tee valmistamiseks lähtudes 

klienditellimusest ja juhendist saab aru 

mitmesugustest inglise- või soomekeelsetest 

joogivalmistamisejuhistest; 

valmistab kohvi- ja teejooke, karastus- ja 

segujooke kasutades asjakohaseid töövõtteid; 

valmistab erinevaid jooke, arvestades värvide 

omavahelise sobivusega; 

serveerib valmistatud jooke juhendi alusel; 

täidab tööohutus- ja hügieeninõudeid juhendi 

alusel; 

puhastab seadmeid ja töökoha juhendi alusel; 

kirjeldab alkoholivabade jookide sortimenti 

juhendi alusel; 

nimetab ja leiab kaardilt maailma tuntumaid 

mineraalvee tootmise piirkonnad tuues välja 

peamised tooted; 

nimetab maailma tuntumaid tee, kohvi- ja 

kakaoubade tootmise piirkondi, riike, tuues välja 

peamised tooted/kaubamärgid; 

kirjeldab meeskonnatööna karastusjookide ja 

kuumade jookide koostist (tee, kohv, 

mineraalveed, mahlad, siirupid) juhendi alusel; 

kirjeldab meeskonnatööna mittealkohoolseid jooke 

juhendi alusel; 

kirjeldab mittealkohoolsete jookide 

serveerimisvõimalusi ja valib etteantud joogile 

sobivaid klaasid juhendi alusel; 

selgitab joogikaardi koostamise põhimõtteid 

juhendi alusel; 

koostab ja vormistab vajaminevate kaupade ja 

vahendite nimekirja juhendi alusel; 

täidab kaubatellimise lehe jookide 

koostiskomponentide tellimiseks, kasutades 

jookide nimetusi; 



kontrollib mittealkohoolsete jookide 

valmistamiseks vajalike kaupade ja vahendite 

seisu/olemasolu juhendi alusel; 

kontrollib kaupade realiseerimisaegu, ladustamist 

ja serveerimistemperatuure juhendi alusel; 

tutvustab klientidele joogikaardis olevaid jooke 

juhendi alusel; 

soovitab kliendile toitlustussündmusega kooskõlas 

olevaid jooke lähtudes toidu ja joogivaliku 

sobivuse põhimõtetest; 

selgitab kliendiga suheldes eesti ja võõrkeeles 

tellimuse; 

võtab vastu tellimuse lähtuvalt kliendi otsusest; 

vormistab tellimuse vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele; 

nimetab inglise keeles levinumaid jooke juhendi 

alusel. 

5. valib töövahendid ja komponendid jookide 

valmistamiseks 

Valib töövahendid ja seadmed jookide 

valmistamiseks juhendi alusel; 

valib komponendid lihtsamate mittealkohoolsete 

segujookide, kohvi- ja tee valmistamiseks lähtudes 

klienditellimusest ja juhendist saab aru 

mitmesugustest inglise- või soomekeelsetest 

joogivalmistamisejuhistest; 

valmistab kohvi- ja teejooke, karastus- ja 

segujooke kasutades asjakohaseid töövõtteid; 

valmistab erinevaid jooke, arvestades värvide 

omavahelise sobivusega; 

serveerib valmistatud jooke juhendi alusel; 

täidab tööohutus- ja hügieeninõudeid juhendi 

alusel; 

puhastab seadmeid ja töökoha juhendi alusel; 

kirjeldab alkoholivabade jookide sortimenti 

juhendi alusel; 

nimetab ja leiab kaardilt maailma tuntumaid 

mineraalvee tootmise piirkonnad tuues välja 

peamised tooted; 
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nimetab maailma tuntumaid tee, kohvi- ja 

kakaoubade tootmise piirkondi, riike, tuues välja 

peamised tooted/kaubamärgid; 

kirjeldab meeskonnatööna karastusjookide ja 

kuumade jookide koostist (tee, kohv, 

mineraalveed, mahlad, siirupid) juhendi alusel; 

kirjeldab meeskonnatööna mittealkohoolseid jooke 

juhendi alusel; 

kirjeldab mittealkohoolsete jookide 

serveerimisvõimalusi ja valib etteantud joogile 

sobivaid klaasid juhendi alusel; 

selgitab joogikaardi koostamise põhimõtteid 

juhendi alusel; 

koostab ja vormistab vajaminevate kaupade ja 

vahendite nimekirja juhendi alusel; 

täidab kaubatellimise lehe jookide 

koostiskomponentide tellimiseks, kasutades 

jookide nimetusi; 

kontrollib mittealkohoolsete jookide 

valmistamiseks vajalike kaupade ja vahendite 

seisu/olemasolu juhendi alusel; 

kontrollib kaupade realiseerimisaegu, ladustamist 

ja serveerimistemperatuure juhendi alusel; 

tutvustab klientidele joogikaardis olevaid jooke 

juhendi alusel; 

soovitab kliendile toitlustussündmusega kooskõlas 

olevaid jooke lähtudes toidu ja joogivaliku 

sobivuse põhimõtetest; 

selgitab kliendiga suheldes eesti ja võõrkeeles 

tellimuse; 

võtab vastu tellimuse lähtuvalt kliendi otsusest; 

vormistab tellimuse vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele; 

nimetab inglise keeles levinumaid jooke juhendi 

alusel. 

6. valmistab ja serveerib lihtsamaid jooke 

kasutades õigeid töövõtteid ning järgides 

Valib töövahendid ja seadmed jookide 

valmistamiseks juhendi alusel; 
Mitteeristav hindamine 



tööohutuse- ja hügieeninõudeid valib komponendid lihtsamate mittealkohoolsete 

segujookide, kohvi- ja tee valmistamiseks lähtudes 

klienditellimusest ja juhendist saab aru 

mitmesugustest inglise- või soomekeelsetest 

joogivalmistamisejuhistest; 

valmistab kohvi- ja teejooke, karastus- ja 

segujooke kasutades asjakohaseid töövõtteid; 

valmistab erinevaid jooke, arvestades värvide 

omavahelise sobivusega; 

serveerib valmistatud jooke juhendi alusel; 

täidab tööohutus- ja hügieeninõudeid juhendi 

alusel; 

puhastab seadmeid ja töökoha juhendi alusel; 

kirjeldab alkoholivabade jookide sortimenti 

juhendi alusel; 

nimetab ja leiab kaardilt maailma tuntumaid 

mineraalvee tootmise piirkonnad tuues välja 

peamised tooted; 

nimetab maailma tuntumaid tee, kohvi- ja 

kakaoubade tootmise piirkondi, riike, tuues välja 

peamised tooted/kaubamärgid; 

kirjeldab meeskonnatööna karastusjookide ja 

kuumade jookide koostist (tee, kohv, 

mineraalveed, mahlad, siirupid) juhendi alusel; 

kirjeldab meeskonnatööna mittealkohoolseid jooke 

juhendi alusel; 

kirjeldab mittealkohoolsete jookide 

serveerimisvõimalusi ja valib etteantud joogile 

sobivaid klaasid juhendi alusel; 

selgitab joogikaardi koostamise põhimõtteid 

juhendi alusel; 

koostab ja vormistab vajaminevate kaupade ja 

vahendite nimekirja juhendi alusel; 

täidab kaubatellimise lehe jookide 

koostiskomponentide tellimiseks, kasutades 

jookide nimetusi; 

kontrollib mittealkohoolsete jookide 



valmistamiseks vajalike kaupade ja vahendite 

seisu/olemasolu juhendi alusel; 

kontrollib kaupade realiseerimisaegu, ladustamist 

ja serveerimistemperatuure juhendi alusel; 

tutvustab klientidele joogikaardis olevaid jooke 

juhendi alusel; 

soovitab kliendile toitlustussündmusega kooskõlas 

olevaid jooke lähtudes toidu ja joogivaliku 

sobivuse põhimõtetest; 

selgitab kliendiga suheldes eesti ja võõrkeeles 

tellimuse; 

võtab vastu tellimuse lähtuvalt kliendi otsusest; 

vormistab tellimuse vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele; 

nimetab inglise keeles levinumaid jooke juhendi 

alusel. 

  

Mooduli jagunemine 

ALKOHOLIVABADE 

JOOKIDE 

KLASSIFIKATSIOON; 

BAARITÖÖ VAHENDID 

JA SEADMED; 

KLENDINÕUSTAMINE 

E- Õpe 10 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

Looduslikud mineraalveed, joogiveed, lauaveed. Mahlad, karastusjoogid. Energia- ja spordijoogid. 

Siirupid, morsid. Toonikud. Piima, hapupiima,- ja jogurtijoogid. Smuutid. Sortiment, 

hoiutingimused. Serveerimisvõimalused. Serveerimistemperatuurid. Tootmise piirkonnad. 

Alkoholivabad kokteilid ja boolid. Joogikaart. Töövahendid ja klaasid. 

TÖÖVAHENDID JA KLAASID, SEADMED Külmutusseadmed- ja külmsäilitusseadmed, 

jäämasinad. 

Serveerimisvahendid, nõud, klaasid, tarvikud. Hooldamine ja korrashoid. Serveerimisvõimalused. 

Kaunistamine ja erinevad lisandid. Serveerimistemperatuurid. Tööohutud- ja hügieenireeglid 

baaritöös mittealkohoolsete jookide valmistamisel. 

Toitude ja jookide sobivuse põhimõtted. Kliendikeskne teenindus. Tellimuse vastuvõtmine. 

Suhtlemine kliendiga tellimuse vastuvõtmisel. Tellimuse vormistamine. 

Seos õpiväljundiga 

kirjeldab erinevate 

mittealkohoolsete jookide 

sortimenti, hoiutingimusi, 

valmistamis- ja 

serveerimisvõimalusi 

planeerib 

mittealkohoolsete jookide 

valmistamiseks 

vajaminevad kaubad ja 

vahendid 

tutvustab ja soovitab 

joogikaardis olevaid jooke 

vastavalt toitude ja jookide 

sobivuse põhimõtetele 

võtab tellimuse ja 

vormistab selle vastavalt 

nõuetele 

valib töövahendid ja 



komponendid jookide 

valmistamiseks 

valmistab ja serveerib 

lihtsamaid jooke kasutades 

õigeid töövõtteid ning 

järgides tööohutuse- ja 

hügieeninõudeid 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

  

Õppemeetodid 
Loeng. Ideekaart. Vee esitlemine ja valamine praktilise tööna. Alkoholivabade kokteilide komponendid, valmistamine ja 

serveerimine praktilise tööna. E- õpe. Meeskonnatöö. Õppekäik. Rollimängud. 

Hindamismeetodid 

Mooduli hindamise aluseks on iseseisva töö sooritamine ning kaasõppijatele esitamine ja praktilise situatsioonülesande 

lahendamine. 

Antud ülesannete sooritamine vastavalt lävendi kriteeriumitele, hindele: arvestatud (A). 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh lävend “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

Õppematerjalid 

KIRJANDUS 

Maie Kotkas, Anne Roosipõld (2010). Restoraniteenindus. Tallinn: ARGO 

Sirje Rekkor (2000). Selvelauad. Tallinn: Avita 

Sirje Rekkor, Anne Kersna, Anne Roosipõld (2008).Toitlustuse alused. Tallinn: ARGO 

Sirje Rekkor, Tiiu Parm, Allan Vainu, Reelika Eerik (2013). Teenindamise kunst. Tallinn: ARGO 

Angeelika Kang, Lia Virkus, Maire Suitsu (2006). Kohviraamat. 

H.L.Cracknell, G.Nobis. (2002). Toidud, joogid ja serveerimine. 

ELEKTROONILISED ALLIKAD 

Kohv ja tee - http://www.hkhk.edu.ee/vanker/kohv_tee/ - VANKeR programmi raames 

Vesi toidus, organismis ja keskkonnas - http://www.hkhk.edu.ee/vesi/ - VANKeR programmi raames 

http://www.youtube.com/watch?v=1Vi8zrqY - I0 –kohvi korjamisest 
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Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õppijal on vajalikud teoreetilised ja praktilised oskused pagari- ja kondiitritoodete valmistamiseks ja 

nende rakendamiseks toiduvalmistamisel. 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

20 tundi 24 tundi 60 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. mõistab erialaseid pagari- ja kondiitritöö 

termineid 

Kirjeldab peamisi köögis valmistatavaid tainaid 

(pärmi-, biskviit-, keedu-, liiva-, besee-, leht-, ja 

pärmilehttaigen) ja tooteid nendest. 

kirjeldab põhitainaste valmistamise tehnoloogiat ja 

kasutamise võimalusi. 

iseloomustab tainatoodete valmistamisel 

kasutatavaid lihtsamaid kaunistusi, kreeme ja 

glasuure. 

iseloomustab pagari- ja kondiitritöös kasutatavaid 

spetsiifilisi tooraineid gruppide kaupa, nimetades 

sealhulgas põhitoorained ja nõuded säilitamisele. 

iseloomustab pagari- ja kondiitritöös kasutatavaid 

spetsiifilisi tooraineid nende kasutamisomaduste 

järgi. 

soovitab rühmatööna menüüsse pagari- ja 

kondiitritooteid, ühildades neid 

toiduvalmistamisega. 

valmistab tehnoloogilise kaardi alusel 

juhendamisel põhitaignaid (pärmi-, biskviit-, 

keedu-, liiva- besee-, leht-, ja pärmilehttaigen). 

teeb ettevalmistused köögis vastavalt 

tehnoloogilistele kaartidele. 

kasutab toodete valmistamiseks asjakohaseid 

seadmeid ja töövahendeid. 

valmistab tooteid ressursisäästlikult, klientide 

soove arvestades, kasutab sobivaid ja asjakohaseid 

pagaritöö tehnikaid, külm ja kuumtöötlemisvõtteid 

ning pidades kinni toiduhügieeni reeglitest. 

valmistab tehnoloogilise kaardi alusel lihtsamaid 

Mitteeristav hindamine 



kreeme ja glasuure. 

valmistab tehnoloogilise kaardi alusel lihtsamaid 

šokolaadist ja martsipanist kaunistusi. 

ajastab toodete valmimise vastavalt ajaressursile. 

planeerib valmistatavate toodete serveerimise 

vastavalt kliendi tellimusele. 

teostab toodete serveerimise vastavalt kliendi 

tellimusele. 

peseb nõud, töövahendid ja korrastab töökoha 

juhendi alusel. 

2. Kirjeldab pagari- ja kondiitritöös kasutatavaid 

spetsiifilisi tooraineid 

Kirjeldab peamisi köögis valmistatavaid tainaid 

(pärmi-, biskviit-, keedu-, liiva-, besee-, leht-, ja 

pärmilehttaigen) ja tooteid nendest. 

kirjeldab põhitainaste valmistamise tehnoloogiat ja 

kasutamise võimalusi. 

iseloomustab tainatoodete valmistamisel 

kasutatavaid lihtsamaid kaunistusi, kreeme ja 

glasuure. 

iseloomustab pagari- ja kondiitritöös kasutatavaid 

spetsiifilisi tooraineid gruppide kaupa, nimetades 

sealhulgas põhitoorained ja nõuded säilitamisele. 

iseloomustab pagari- ja kondiitritöös kasutatavaid 

spetsiifilisi tooraineid nende kasutamisomaduste 

järgi. 

soovitab rühmatööna menüüsse pagari- ja 

kondiitritooteid, ühildades neid 

toiduvalmistamisega. 

valmistab tehnoloogilise kaardi alusel 

juhendamisel põhitaignaid (pärmi-, biskviit-, 

keedu-, liiva- besee-, leht-, ja pärmilehttaigen). 

teeb ettevalmistused köögis vastavalt 

tehnoloogilistele kaartidele. 

kasutab toodete valmistamiseks asjakohaseid 

seadmeid ja töövahendeid. 

valmistab tooteid ressursisäästlikult, klientide 

soove arvestades, kasutab sobivaid ja asjakohaseid 

pagaritöö tehnikaid, külm ja kuumtöötlemisvõtteid 

Mitteeristav hindamine 



ning pidades kinni toiduhügieeni reeglitest. 

valmistab tehnoloogilise kaardi alusel lihtsamaid 

kreeme ja glasuure. 

valmistab tehnoloogilise kaardi alusel lihtsamaid 

šokolaadist ja martsipanist kaunistusi. 

ajastab toodete valmimise vastavalt ajaressursile. 

planeerib valmistatavate toodete serveerimise 

vastavalt kliendi tellimusele. 

teostab toodete serveerimise vastavalt kliendi 

tellimusele. 

peseb nõud, töövahendid ja korrastab töökoha 

juhendi alusel. 

3. valmistab ja serveerib tehnoloogiliste kaartide 

alusel pagari- ja kondiitritooteid, tagades 

toodete kvaliteedi 

Kirjeldab peamisi köögis valmistatavaid tainaid 

(pärmi-, biskviit-, keedu-, liiva-, besee-, leht-, ja 

pärmilehttaigen) ja tooteid nendest. 

kirjeldab põhitainaste valmistamise tehnoloogiat ja 

kasutamise võimalusi. 

iseloomustab tainatoodete valmistamisel 

kasutatavaid lihtsamaid kaunistusi, kreeme ja 

glasuure. 

iseloomustab pagari- ja kondiitritöös kasutatavaid 

spetsiifilisi tooraineid gruppide kaupa, nimetades 

sealhulgas põhitoorained ja nõuded säilitamisele. 

iseloomustab pagari- ja kondiitritöös kasutatavaid 

spetsiifilisi tooraineid nende kasutamisomaduste 

järgi. 

soovitab rühmatööna menüüsse pagari- ja 

kondiitritooteid, ühildades neid 

toiduvalmistamisega. 

valmistab tehnoloogilise kaardi alusel 

juhendamisel põhitaignaid (pärmi-, biskviit-, 

keedu-, liiva- besee-, leht-, ja pärmilehttaigen). 

teeb ettevalmistused köögis vastavalt 

tehnoloogilistele kaartidele. 

kasutab toodete valmistamiseks asjakohaseid 

seadmeid ja töövahendeid. 

valmistab tooteid ressursisäästlikult, klientide 

Mitteeristav hindamine 



soove arvestades, kasutab sobivaid ja asjakohaseid 

pagaritöö tehnikaid, külm ja kuumtöötlemisvõtteid 

ning pidades kinni toiduhügieeni reeglitest. 

valmistab tehnoloogilise kaardi alusel lihtsamaid 

kreeme ja glasuure. 

valmistab tehnoloogilise kaardi alusel lihtsamaid 

šokolaadist ja martsipanist kaunistusi. 

ajastab toodete valmimise vastavalt ajaressursile. 

planeerib valmistatavate toodete serveerimise 

vastavalt kliendi tellimusele. 

teostab toodete serveerimise vastavalt kliendi 

tellimusele. 

peseb nõud, töövahendid ja korrastab töökoha 

juhendi alusel. 

  

Mooduli jagunemine 

TOORAINED JA 

SÄILITAMINE; 

PÕHITAIGNAD JA 

KREEMID NING 

LISANDID 

E- Õpe 20 

Iseseisev õpe 24 

Praktiline töö 60 

Alateemad 

Pagari- ja kondiitritoodete valmistamisel kasutatavad toorained; pagari- ja kondiitritoodete 

kaunistamisel kasutatavad pooltooted. Pagari- ja kondiitritöös kasutatavad toorained, kasutamine, 

säilitamine. Toiduhügieen. Pärmi-, biskviit-, keedu-, liiva-, besee-, leht- ja pärmilehttaigen – 

tehnoloogiad, tooted, vormimine, küpsetamine, säilitamine. 

Põhitaignate valmistamise tehnoloogiad, kasutamisvõimalused, põhitaignate valmistamine pärmi-, 

biskviit-, keedu-, besee-, mure-, leht- ja pärmilehttaigna valmistamine ja tooted neist; lihtsamad 

kreemid ja glasuurid; toodete kaunistused šokolaadist ja martsipanist/suhkrumassist. Täidised 

soolased ja magusad. Rahvuslikud küpsetised. 

Seos õpiväljundiga 

mõistab erialaseid pagari- 

ja kondiitritöö termineid 

Kirjeldab pagari- ja 

kondiitritöös kasutatavaid 

spetsiifilisi tooraineid 

valmistab ja serveerib 

tehnoloogiliste kaartide 

alusel pagari- ja 

kondiitritooteid, tagades 

toodete kvaliteedi 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

  

Õppemeetodid 
Loeng, informatsiooni otsimine ja töölehe täimine, ülesanded kalkulatsioonideks, videofilm, e-õppematerjalid, arutelu, iseseisev 

töö. 

Hindamismeetodid 

Koostab esitluse kaasõppijatele pagari ja kondiitritoodete valmistamiseks kasutatavat toorainete rühma (näiteks erinevad 

suhkrud ja siirupid) kohta. 

Rühmatööna koostab vastavalt juhendile etteantud toitlustusettevõttele sobiv pagari- ja kondiitritoodete menüü. 



Valmistab juhendi alusel pagari- ja kondiitritooteid, kasutab tooraineid lähtuvalt tehnoloogilistest kaarditest, 

toitlustusettevõttetele kehtestatud hügieeninõuetest ning kasutab töövahendeid ja -seadmeid ohutult ja keskkonnasäästlikult. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh lävend “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

Õppematerjalid 

Pagariõppe põhikursus. http://pagarioppe-pohikursus.innove.ee/. 

Kondiitri tehnoloogia. http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Kondiitri_tehnoloogia.pdf. 

Rekkor, S. jt.“ Kulinaaria“ Tallinn: Argo, 2013. 

Rekkor, S., Kersna, A., Merits,M., Kivisalu, I., Animägi, L., Muuga, Õ. Praktiline kulinaaria. Tallinn, Argo, 2013. 
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Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised ja oskused peoteeninduse läbiviimiseks. 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

10 tundi 12 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. planeerib juhendi alusel peoteeninduse vastavalt 

kliendi vajadustele, soovidele ja sündmusele 

Koostab vastavalt juhendile menüü, arvestades 

kliendi soove, vajadusi ja sündmuse formaati; 

koostab juhendi alusel kliendile pakkumiskirja, 

esitleb tooteid ja teenuseid; 

planeerib meeskonnatööna vastavalt menüüle 

vajaminevad toiduained, töövahendid, seadmed, 

tööaja ja tööjõu; 

kirjeldab ja analüüsib juhendi alusel Eesti köögi 

arengut ja seostab teiste Euroopa riikide 

köögikultuuridega; 

seostab juhendi alusel toiduainete tänapäevast 

kasutamist ajaloolise traditsiooniga; 

väljendab ennast võõrkeeles arusaadavalt ja 

korrektselt; 

kirjutab juhendi alusel teateid ja lihtsamaid 

Mitteeristav hindamine 



mitteametlikke kirju; 

teeb juhendi alusel märkmeid loetud ja kuulatud 

võõrkeelse teksti põhjal; 

esitab kirjalikult olulise info kuulates juhendi 

alusel telefonikõnet; 

osaleb võõrkeelses vestluses, vastab küsimustele, 

kasutab fraase ja väljendeid; 

täidab juhendi alusel võõrkeelset dokumenti, 

koostab lihtsama võõrkeelse kirja; 

planeerib meeskonnatööna söögisaali, paigutab 

ruumis söögilaudu ja selvelaudu; 

katab lauad linadega ja kaunistab laudu ning teeb 

eelkatteid vastavalt menüüle; 

kasutab juhendamisel erinevaid teenindusviise 

sõltuvalt sündmuse olemust; 

kasutab iseseisvalt nõude kandmise võtteid (käes, 

katmise taldrikul ja kandikul) vastavalt 

teenindusviisidele; 

korraldab meeskonnatööna sündmuse lõppedes 

korrastustööd; 

järgib teenindusolukordades kliendikeskse 

teeninduse põhimõtteid; 

valmistab roogi ja jooke vastavalt planeeritud 

menüüle järgides tööohutuse põhimõtteid; 

vormistab road ja joogid tehnoloogiliste kaartide 

alusel. 

2. suhtleb vajadusel igapäevaselt õpitud võõrkeeles 

Koostab vastavalt juhendile menüü, arvestades 

kliendi soove, vajadusi ja sündmuse formaati; 

koostab juhendi alusel kliendile pakkumiskirja, 

esitleb tooteid ja teenuseid; 

planeerib meeskonnatööna vastavalt menüüle 

vajaminevad toiduained, töövahendid, seadmed, 

tööaja ja tööjõu; 

kirjeldab ja analüüsib juhendi alusel Eesti köögi 

arengut ja seostab teiste Euroopa riikide 

köögikultuuridega; 

seostab juhendi alusel toiduainete tänapäevast 

Mitteeristav hindamine 



kasutamist ajaloolise traditsiooniga; 

väljendab ennast võõrkeeles arusaadavalt ja 

korrektselt; 

kirjutab juhendi alusel teateid ja lihtsamaid 

mitteametlikke kirju; 

teeb juhendi alusel märkmeid loetud ja kuulatud 

võõrkeelse teksti põhjal; 

esitab kirjalikult olulise info kuulates juhendi 

alusel telefonikõnet; 

osaleb võõrkeelses vestluses, vastab küsimustele, 

kasutab fraase ja väljendeid; 

täidab juhendi alusel võõrkeelset dokumenti, 

koostab lihtsama võõrkeelse kirja; 

planeerib meeskonnatööna söögisaali, paigutab 

ruumis söögilaudu ja selvelaudu; 

katab lauad linadega ja kaunistab laudu ning teeb 

eelkatteid vastavalt menüüle; 

kasutab juhendamisel erinevaid teenindusviise 

sõltuvalt sündmuse olemust; 

kasutab iseseisvalt nõude kandmise võtteid (käes, 

katmise taldrikul ja kandikul) vastavalt 

teenindusviisidele; 

korraldab meeskonnatööna sündmuse lõppedes 

korrastustööd; 

järgib teenindusolukordades kliendikeskse 

teeninduse põhimõtteid; 

valmistab roogi ja jooke vastavalt planeeritud 

menüüle järgides tööohutuse põhimõtteid; 

vormistab road ja joogid tehnoloogiliste kaartide 

alusel. 

3. teeb meeskonna liikmena ettevalmistustöid 

teenindusruumides 

Koostab vastavalt juhendile menüü, arvestades 

kliendi soove, vajadusi ja sündmuse formaati; 

koostab juhendi alusel kliendile pakkumiskirja, 

esitleb tooteid ja teenuseid; 

planeerib meeskonnatööna vastavalt menüüle 

vajaminevad toiduained, töövahendid, seadmed, 

tööaja ja tööjõu; 

Mitteeristav hindamine 



kirjeldab ja analüüsib juhendi alusel Eesti köögi 

arengut ja seostab teiste Euroopa riikide 

köögikultuuridega; 

seostab juhendi alusel toiduainete tänapäevast 

kasutamist ajaloolise traditsiooniga; 

väljendab ennast võõrkeeles arusaadavalt ja 

korrektselt; 

kirjutab juhendi alusel teateid ja lihtsamaid 

mitteametlikke kirju; 

teeb juhendi alusel märkmeid loetud ja kuulatud 

võõrkeelse teksti põhjal; 

esitab kirjalikult olulise info kuulates juhendi 

alusel telefonikõnet; 

osaleb võõrkeelses vestluses, vastab küsimustele, 

kasutab fraase ja väljendeid; 

täidab juhendi alusel võõrkeelset dokumenti, 

koostab lihtsama võõrkeelse kirja; 

planeerib meeskonnatööna söögisaali, paigutab 

ruumis söögilaudu ja selvelaudu; 

katab lauad linadega ja kaunistab laudu ning teeb 

eelkatteid vastavalt menüüle; 

kasutab juhendamisel erinevaid teenindusviise 

sõltuvalt sündmuse olemust; 

kasutab iseseisvalt nõude kandmise võtteid (käes, 

katmise taldrikul ja kandikul) vastavalt 

teenindusviisidele; 

korraldab meeskonnatööna sündmuse lõppedes 

korrastustööd; 

järgib teenindusolukordades kliendikeskse 

teeninduse põhimõtteid; 

valmistab roogi ja jooke vastavalt planeeritud 

menüüle järgides tööohutuse põhimõtteid; 

vormistab road ja joogid tehnoloogiliste kaartide 

alusel. 

4. valmistab ja vormistab vastavalt menüüle 

serveeritavad road ja joogid 

Koostab vastavalt juhendile menüü, arvestades 

kliendi soove, vajadusi ja sündmuse formaati; 

koostab juhendi alusel kliendile pakkumiskirja, 
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esitleb tooteid ja teenuseid; 

planeerib meeskonnatööna vastavalt menüüle 

vajaminevad toiduained, töövahendid, seadmed, 

tööaja ja tööjõu; 

kirjeldab ja analüüsib juhendi alusel Eesti köögi 

arengut ja seostab teiste Euroopa riikide 

köögikultuuridega; 

seostab juhendi alusel toiduainete tänapäevast 

kasutamist ajaloolise traditsiooniga; 

väljendab ennast võõrkeeles arusaadavalt ja 

korrektselt; 

kirjutab juhendi alusel teateid ja lihtsamaid 

mitteametlikke kirju; 

teeb juhendi alusel märkmeid loetud ja kuulatud 

võõrkeelse teksti põhjal; 

esitab kirjalikult olulise info kuulates juhendi 

alusel telefonikõnet; 

osaleb võõrkeelses vestluses, vastab küsimustele, 

kasutab fraase ja väljendeid; 

täidab juhendi alusel võõrkeelset dokumenti, 

koostab lihtsama võõrkeelse kirja; 

planeerib meeskonnatööna söögisaali, paigutab 

ruumis söögilaudu ja selvelaudu; 

katab lauad linadega ja kaunistab laudu ning teeb 

eelkatteid vastavalt menüüle; 

kasutab juhendamisel erinevaid teenindusviise 

sõltuvalt sündmuse olemust; 

kasutab iseseisvalt nõude kandmise võtteid (käes, 

katmise taldrikul ja kandikul) vastavalt 

teenindusviisidele; 

korraldab meeskonnatööna sündmuse lõppedes 

korrastustööd; 

järgib teenindusolukordades kliendikeskse 

teeninduse põhimõtteid; 

valmistab roogi ja jooke vastavalt planeeritud 

menüüle järgides tööohutuse põhimõtteid; 

vormistab road ja joogid tehnoloogiliste kaartide 



alusel. 

5. teenindab juhendamisel peoteenindust 

Koostab vastavalt juhendile menüü, arvestades 

kliendi soove, vajadusi ja sündmuse formaati; 

koostab juhendi alusel kliendile pakkumiskirja, 

esitleb tooteid ja teenuseid; 

planeerib meeskonnatööna vastavalt menüüle 

vajaminevad toiduained, töövahendid, seadmed, 

tööaja ja tööjõu; 

kirjeldab ja analüüsib juhendi alusel Eesti köögi 

arengut ja seostab teiste Euroopa riikide 

köögikultuuridega; 

seostab juhendi alusel toiduainete tänapäevast 

kasutamist ajaloolise traditsiooniga; 

väljendab ennast võõrkeeles arusaadavalt ja 

korrektselt; 

kirjutab juhendi alusel teateid ja lihtsamaid 

mitteametlikke kirju; 

teeb juhendi alusel märkmeid loetud ja kuulatud 

võõrkeelse teksti põhjal; 

esitab kirjalikult olulise info kuulates juhendi 

alusel telefonikõnet; 

osaleb võõrkeelses vestluses, vastab küsimustele, 

kasutab fraase ja väljendeid; 

täidab juhendi alusel võõrkeelset dokumenti, 

koostab lihtsama võõrkeelse kirja; 

planeerib meeskonnatööna söögisaali, paigutab 

ruumis söögilaudu ja selvelaudu; 

katab lauad linadega ja kaunistab laudu ning teeb 

eelkatteid vastavalt menüüle; 

kasutab juhendamisel erinevaid teenindusviise 

sõltuvalt sündmuse olemust; 

kasutab iseseisvalt nõude kandmise võtteid (käes, 

katmise taldrikul ja kandikul) vastavalt 

teenindusviisidele; 

korraldab meeskonnatööna sündmuse lõppedes 

korrastustööd; 

järgib teenindusolukordades kliendikeskse 
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teeninduse põhimõtteid; 

valmistab roogi ja jooke vastavalt planeeritud 

menüüle järgides tööohutuse põhimõtteid; 

vormistab road ja joogid tehnoloogiliste kaartide 

alusel. 

  

Mooduli jagunemine 

SÜNDMUSE 

PLANEERIMINE JA 

LÄBIVIIMINE 

E- Õpe 10 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

Peoteeninduse liigid 

• Bankett (tasandi, aja, teenindusviisi järgi) • Pidusöök (tasandi, aja, teenindusviisi järgi) 

Peoteeninduse planeerimine 

• Peoteeninduse liigi valik • Tellimuse vastuvõtmine • Transpordi vajaduse määramine • Peolaua 

kuju planeerimine • Vahendite vajaduse määramine • Teenindava personali vajaduse määramine 

Menüü ja eelarve koostamine 

Teeninduse ettevalmistus: • Ruumide ettevalmistamine • Mööbli paigutamine • Laudade 

linutamine • Eelkatte tegemine • Laudade kaunistamine; Roogade ja jookide serveerimine: • 

Serveerimisviisid • Roogade serveerimine • Jookide ja sigarite serveerimine; Teeninduse 

läbiviimine: • Täielik teenindus • Osaline teenindus; Puhastustööd. 

• Peolaua maksumuse eelarve kalkuleerimine • Roogade ja jookide tellimuse koostamine ja 

tellimuse sooritamine • Arve koostamine kliendile 

Seos õpiväljundiga 

planeerib juhendi alusel 

peoteeninduse vastavalt 

kliendi vajadustele, 

soovidele ja sündmusele 

suhtleb vajadusel 

igapäevaselt õpitud 

võõrkeeles 

teeb meeskonna liikmena 

ettevalmistustöid 

teenindusruumides 

valmistab ja vormistab 

vastavalt menüüle 

serveeritavad road ja 

joogid 

teenindab juhendamisel 

peoteenindust 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

  

Õppemeetodid 
Praktilised harjutustööd; Võrdlusselede koostamine ja praktiline harjutustöö; E-õpe; Praktiline harjutustöö, jooniste 

kavandamine, ajurünnak. 

Hindamismeetodid 

Positiivse hinde saamise eelduseks on õppija osalemine õppeprotsessis vähemalt 80% ulatuses. Õppija kuulab ära kliendi, 

koostab sellest lähtuvalt, juhendamisel, kirjaliku hinnapakkumise, arvestades etteantud meeskonna suuruse ja pädevustega. 

Põhjendab, abi materjali kaasamisel, menüüsse lülitatud roogade ja jookide valikut, lähtudes menüü koostamise reeglitest, 

vormistab konkreetselt valitud menüüle söögisaali ja joonestab saali paigutuse. Koostab meeskonnatöö ajagraafiku, milles 

kajastuvad menüü teostamiseks vajalikud tegevused tehnoloogilises järjekorras. Arvutab menüüs olevate toitude omahinnad 

ning lisades söögisaali sisustamiseks ja kujundamiseks vajaminevad kulutused, kasutades köögis olevaid toorainete hindasid. 



Nimetab vajaminevad seadmed ja töövahendid menüüs olevate toitude ja jookide serveerimisel. Nimetab ajalises järjestuses 

oma töökoha ja kogu toitlustusettevõttes puhastamiseks vajalikud tööd ning valib konkreetsele pinnale eesmärgipärase 

puhastusaine ja töövahendid. Kirjeldab enda kui meeskonnaliikmete töid antud projektis. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh lävend “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

Õppematerjalid 

KIRJANDUS 

1. Rekkor, S. Kersna, A, Merits, M. Kivisalu, I. Animägi, L. Muuga, Õ. Praktiline kulinaaria. Tallinn: Argo, 2013 

2. Rekkor, S. Eerik, R. Parm, T. Vainu, A. Teenindamise kunst. Tallinn: Argo, 2013 

3. Roosipõld, A. Kotkas, M. Restoraniteenindus. Tallinn: Argo, 2010 

ELEKTROONILISED ALLIKAD 

4. HISTA Innovatsioonikeskus. Repositoorium. Teenindussuhtlus ja -käitumine. [www.e-ope.ee] 

5. Maksu- ja Tolliamet. Ärikliendile. Maksud ja aktsiisid. [www.emta.ee] 

ÕIGUSAKTID 

6. Käibemaksuseadus. 2003.- RT I, 82, 554 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

25 Rahvus- ja regionaalköögid 2 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised ja oskused Eesti ja teiste rahvusköökide eripärast. 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

10 tundi 12 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. kirjeldab juhendi alusel Eesti ja teiste 

rahvuskööke, tuues välja eripära 

Loeb ja tõlgib erinevat tüüpi võõrkeelseid tekste sh 

kasutamisjuhiseid; 

leiab juhendi alusel võõrkeelsest tekstist talle 

vajaliku või teda huvitavat informatsiooni; 

jälgib võõrkeelset raadio- ja TV-uudist, toob 

juhendi alusel välja olulise erialase informatsiooni; 

eristab kuuldud võõrkeelsest tekstist detailid ja 

järjestab sündmused; 

koostab vastavalt juhendile rahvusköögi 

Mitteeristav hindamine 



retseptuure ja menüüsid vastavalt rahvusköögile; 

valmistab juhendi alusel erinevate rahvusköökide 

toite ja jooke kasutades vastavale rahvusköögile 

omaseid tooraineid ja toiduvalmistamise 

tehnoloogiaid ja järgib toiduohutuse põhimõtteid; 

serveerib toidud ja joogid rahvusköögile omasel 

viisil; 

loetleb Eesti rahvustoite, kirjeldab juhendi alusel 

nende valmistamisel kasutatavaid toiduaineid, 

tehnoloogiaid ja nende serveerimist; 

loetleb juhendi alusel rahvusköökide rahvustoite, 

nende valmistamisel kasutatavaid toiduaineid, 

tehnoloogiaid ja nende serveerimist; 

kirjeldab juhendi alusel religioonist tingitud 

toitumistavade eripärasid; 

loetleb Eesti rahvustoite, kirjeldab juhendi alusel 

nende valmistamisel kasutatavaid toiduaineid, 

tehnoloogiaid ja serveerimist; 

loetleb juhendi lausel rahvusköökide rahvustoite, 

nende valmistamisel kasutatavaid toiduaineid, 

tehnoloogiaid ja serveerimist; 

kirjeldab juhendi alusel religioonist tingitud 

toitumistavade eripärasid. 

2. loeb võõrkeelset teksti, toob juhendi alusel välja 

olulise erialase informatsiooni 

Loeb ja tõlgib erinevat tüüpi võõrkeelseid tekste sh 

kasutamisjuhiseid; 

leiab juhendi alusel võõrkeelsest tekstist talle 

vajaliku või teda huvitavat informatsiooni; 

jälgib võõrkeelset raadio- ja TV-uudist, toob 

juhendi alusel välja olulise erialase informatsiooni; 

eristab kuuldud võõrkeelsest tekstist detailid ja 

järjestab sündmused; 

koostab vastavalt juhendile rahvusköögi 

retseptuure ja menüüsid vastavalt rahvusköögile; 

valmistab juhendi alusel erinevate rahvusköökide 

toite ja jooke kasutades vastavale rahvusköögile 

omaseid tooraineid ja toiduvalmistamise 

tehnoloogiaid ja järgib toiduohutuse põhimõtteid; 
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serveerib toidud ja joogid rahvusköögile omasel 

viisil; 

loetleb Eesti rahvustoite, kirjeldab juhendi alusel 

nende valmistamisel kasutatavaid toiduaineid, 

tehnoloogiaid ja nende serveerimist; 

loetleb juhendi alusel rahvusköökide rahvustoite, 

nende valmistamisel kasutatavaid toiduaineid, 

tehnoloogiaid ja nende serveerimist; 

kirjeldab juhendi alusel religioonist tingitud 

toitumistavade eripärasid; 

loetleb Eesti rahvustoite, kirjeldab juhendi alusel 

nende valmistamisel kasutatavaid toiduaineid, 

tehnoloogiaid ja serveerimist; 

loetleb juhendi lausel rahvusköökide rahvustoite, 

nende valmistamisel kasutatavaid toiduaineid, 

tehnoloogiaid ja serveerimist; 

kirjeldab juhendi alusel religioonist tingitud 

toitumistavade eripärasid. 

3. valmistab ja serveerib juhendi alusel Eesti ja 

erinevate rahvusköökide roogasid ja jooke 

Loeb ja tõlgib erinevat tüüpi võõrkeelseid tekste sh 

kasutamisjuhiseid; 

leiab juhendi alusel võõrkeelsest tekstist talle 

vajaliku või teda huvitavat informatsiooni; 

jälgib võõrkeelset raadio- ja TV-uudist, toob 

juhendi alusel välja olulise erialase informatsiooni; 

eristab kuuldud võõrkeelsest tekstist detailid ja 

järjestab sündmused; 

koostab vastavalt juhendile rahvusköögi 

retseptuure ja menüüsid vastavalt rahvusköögile; 

valmistab juhendi alusel erinevate rahvusköökide 

toite ja jooke kasutades vastavale rahvusköögile 

omaseid tooraineid ja toiduvalmistamise 

tehnoloogiaid ja järgib toiduohutuse põhimõtteid; 

serveerib toidud ja joogid rahvusköögile omasel 

viisil; 

loetleb Eesti rahvustoite, kirjeldab juhendi alusel 

nende valmistamisel kasutatavaid toiduaineid, 

tehnoloogiaid ja nende serveerimist; 
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loetleb juhendi alusel rahvusköökide rahvustoite, 

nende valmistamisel kasutatavaid toiduaineid, 

tehnoloogiaid ja nende serveerimist; 

kirjeldab juhendi alusel religioonist tingitud 

toitumistavade eripärasid; 

loetleb Eesti rahvustoite, kirjeldab juhendi alusel 

nende valmistamisel kasutatavaid toiduaineid, 

tehnoloogiaid ja serveerimist; 

loetleb juhendi lausel rahvusköökide rahvustoite, 

nende valmistamisel kasutatavaid toiduaineid, 

tehnoloogiaid ja serveerimist; 

kirjeldab juhendi alusel religioonist tingitud 

toitumistavade eripärasid. 

  

Mooduli jagunemine 

RAHVUSKÖÖGID JA 

RAHVUSROOGADE 

VALMISTAMINE 

E- Õpe 10 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

Eesti toidukultuur; Hooajalised toiduained eestlaste toidulaual; Eesti piirkondlikud toidukultuuri 

erinevused; Kaasaegne Eesti toit. Õppija valmistab ja serveerib juhendi alusel erinevate 

rahvusköökide roogasid, jooke ja sobilikke roogi maailmausunditesse kuuluvatele inimestele 

meeskonnatööna. Loeb ja tõlgib võõrkeelset teksti, toob juhendi alusel välja olulise erialase 

informatsiooni. 

Seos õpiväljundiga 

kirjeldab juhendi alusel 

Eesti ja teiste rahvuskööke, 

tuues välja eripära 

loeb võõrkeelset teksti, 

toob juhendi alusel välja 

olulise erialase 

informatsiooni 

valmistab ja serveerib 

juhendi alusel Eesti ja 

erinevate rahvusköökide 

roogasid ja jooke 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Iseloomustab erinevate rahvusköökide toidukultuure, rahvusköökide iseloomulikke toiduaineid, toidu valmistamise viise ning 

tuntumaid rahvusroogi. 

Iseloomustab maailmausundite toitumistavasid, selle piiranguid ja reegleid. 

Valmistab etteantud juhendi järgi teiste rahvusköökide roogasid, jooke ja sobilikke roogi maailmausunditesse kuuluvatele 

inimestele meeskonnatööna. Planeerib oma tööd meeskonnas ja korraldab juhendamisel oma töökoha. Käitleb toitu lähtuvalt 

hügieeninõuetest ja säästlikku. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

  



Õppemeetodid Köitev loeng, arutelu, rühmatöö, e- õpe, praktiline töö. 

Hindamismeetodid 

Mooduli hindamisel arvestatuks peab olema sooritatud moodulis olevad õpiülesanded vähemalt lävendi tasemel. 

Rahvusköökidele omaste roogade valmistamine, tehnoloogiliste kaartide lugemise oskus, teoreetiliste teadmiste rakendamine 

praktikas. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh lävend “A” saamise tingimus: Õpilane osaleb aktiivselt õppetöös. 

Õppematerjalid 

Kersna, A., Merits, M., Rekkor, S., Roosipõld, A. Toitlustuse alused. Argo, 2014 

Rekkor, S. Kulinaaria, Argo 2011 

Rekkor, S. Praktiline kulinaaria, 2013 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

26 Restoranitöö korraldus 4 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Läbitud moodulid: “toitlustamine”, “menüü planeerimine” 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õppija korraldab restorani tööd lähtuvalt ettevõtte äriideest, planeerib ning kasutab olemasolevaid 

ressursse, rakendab toidu- ja tööohutuse põhimõtteid 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

20 tundi 24 tundi 60 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. kirjeldab ettevõtte restoranide äriideid 

Koostab menüü lähtudes menüü koostamise 

alustest ja ettevõtte äriideest; 

koostab juhendi alusel menüüst lähtudes 

kalkulatsiooni-, tehnoloogilised- ja roakaardid; 

korraldab juhendamisel restorani laomajandust; 

valib menüü alusel roogade valmistamiseks ja 

serveerimiseks sobilikud toorained, töövahendid ja 

seadmed; 

planeerib roogade valmistamiseks vajalikud 

ettevalmistustööd lähtudes ettevõtte tööplaanist; 

valmistab vastavalt restoranimenüüle ja serveerib 

road ning joogid lähtudes tehnoloogilistest 

kaartidest ja toidu- ja tööohutuse nõuetest; 

Mitteeristav hindamine 



töötab meeskonna liikmena, annab meeskonnale 

tagasisidet; 

kasutab juhendamisel restoranitöö planeerimisel 

toitlustusettevõtte tööd reguleerivaid õigusakte; 

arvutab juhendamisel bruto- ja netopalka, 

kehtivaid makse, mitmesuguseid igapäevaeluga 

seotud tulusid ja kulusid; 

planeerib ja korraldab serveerimist 

meeskonnatööna selvelaudades; 

planeerib ja korraldab serveerimist 

meeskonnatööna osalise teenindusega laudades; 

kasutab müügi ja teenindamise tehnikaid 

tavapärastes teenindusolukordades; 

võrdleb erinevate restoranide tooteid ja teenuseid 

lähtuvalt äriideest; 

koostab juhendi alusel restorani esialgse äriidee, 

tutvustab loodava restorani tooteid ja teenuseid. 

2. rakendab klientide teenindamisel erinevaid 

teenindusviise 

Koostab menüü lähtudes menüü koostamise 

alustest ja ettevõtte äriideest; 

koostab juhendi alusel menüüst lähtudes 

kalkulatsiooni-, tehnoloogilised- ja roakaardid; 

korraldab juhendamisel restorani laomajandust; 

valib menüü alusel roogade valmistamiseks ja 

serveerimiseks sobilikud toorained, töövahendid ja 

seadmed; 

planeerib roogade valmistamiseks vajalikud 

ettevalmistustööd lähtudes ettevõtte tööplaanist; 

valmistab vastavalt restoranimenüüle ja serveerib 

road ning joogid lähtudes tehnoloogilistest 

kaartidest ja toidu- ja tööohutuse nõuetest; 

töötab meeskonna liikmena, annab meeskonnale 

tagasisidet; 

kasutab juhendamisel restoranitöö planeerimisel 

toitlustusettevõtte tööd reguleerivaid õigusakte; 

arvutab juhendamisel bruto- ja netopalka, 

kehtivaid makse, mitmesuguseid igapäevaeluga 

seotud tulusid ja kulusid; 

Mitteeristav hindamine 



planeerib ja korraldab serveerimist 

meeskonnatööna selvelaudades; 

planeerib ja korraldab serveerimist 

meeskonnatööna osalise teenindusega laudades; 

kasutab müügi ja teenindamise tehnikaid 

tavapärastes teenindusolukordades; 

võrdleb erinevate restoranide tooteid ja teenuseid 

lähtuvalt äriideest; 

koostab juhendi alusel restorani esialgse äriidee, 

tutvustab loodava restorani tooteid ja teenuseid. 

3. planeerib, valmistab, serveerib meeskonnatööna 

restoraniroogasid 

Koostab menüü lähtudes menüü koostamise 

alustest ja ettevõtte äriideest; 

koostab juhendi alusel menüüst lähtudes 

kalkulatsiooni-, tehnoloogilised- ja roakaardid; 

korraldab juhendamisel restorani laomajandust; 

valib menüü alusel roogade valmistamiseks ja 

serveerimiseks sobilikud toorained, töövahendid ja 

seadmed; 

planeerib roogade valmistamiseks vajalikud 

ettevalmistustööd lähtudes ettevõtte tööplaanist; 

valmistab vastavalt restoranimenüüle ja serveerib 

road ning joogid lähtudes tehnoloogilistest 

kaartidest ja toidu- ja tööohutuse nõuetest; 

töötab meeskonna liikmena, annab meeskonnale 

tagasisidet; 

kasutab juhendamisel restoranitöö planeerimisel 

toitlustusettevõtte tööd reguleerivaid õigusakte; 

arvutab juhendamisel bruto- ja netopalka, 

kehtivaid makse, mitmesuguseid igapäevaeluga 

seotud tulusid ja kulusid; 

planeerib ja korraldab serveerimist 

meeskonnatööna selvelaudades; 

planeerib ja korraldab serveerimist 

meeskonnatööna osalise teenindusega laudades; 

kasutab müügi ja teenindamise tehnikaid 

tavapärastes teenindusolukordades; 

võrdleb erinevate restoranide tooteid ja teenuseid 

Mitteeristav hindamine 



lähtuvalt äriideest; 

koostab juhendi alusel restorani esialgse äriidee, 

tutvustab loodava restorani tooteid ja teenuseid. 

4. järgib juhendamisel restoranitöö planeerimisel 

toitlustusettevõtete tööd reguleerivaid õigusakte 

Koostab menüü lähtudes menüü koostamise 

alustest ja ettevõtte äriideest; 

koostab juhendi alusel menüüst lähtudes 

kalkulatsiooni-, tehnoloogilised- ja roakaardid; 

korraldab juhendamisel restorani laomajandust; 

valib menüü alusel roogade valmistamiseks ja 

serveerimiseks sobilikud toorained, töövahendid ja 

seadmed; 

planeerib roogade valmistamiseks vajalikud 

ettevalmistustööd lähtudes ettevõtte tööplaanist; 

valmistab vastavalt restoranimenüüle ja serveerib 

road ning joogid lähtudes tehnoloogilistest 

kaartidest ja toidu- ja tööohutuse nõuetest; 

töötab meeskonna liikmena, annab meeskonnale 

tagasisidet; 

kasutab juhendamisel restoranitöö planeerimisel 

toitlustusettevõtte tööd reguleerivaid õigusakte; 

arvutab juhendamisel bruto- ja netopalka, 

kehtivaid makse, mitmesuguseid igapäevaeluga 

seotud tulusid ja kulusid; 

planeerib ja korraldab serveerimist 

meeskonnatööna selvelaudades; 

planeerib ja korraldab serveerimist 

meeskonnatööna osalise teenindusega laudades; 

kasutab müügi ja teenindamise tehnikaid 

tavapärastes teenindusolukordades; 

võrdleb erinevate restoranide tooteid ja teenuseid 

lähtuvalt äriideest; 

koostab juhendi alusel restorani esialgse äriidee, 

tutvustab loodava restorani tooteid ja teenuseid. 

Mitteeristav hindamine 

  

Mooduli jagunemine 

TOIDUVALMISTAMIN

E JA 

Alateemad 

Erinevate restoranide äriideed. Restorani äriidee koostamine. Toitude ja jookide omahinna 

Seos õpiväljundiga 

kirjeldab ettevõtte 



KLIENDITEENINDUS 

RESTORANIKÖÖGIS 

E- Õpe 20 

Iseseisev õpe 24 

Praktiline töö 60 

arvutamine ja müügihinna kujundamine. Päevakassa aruanne ja analüüs tasuvusest. 

Menüü koostamine. Kalkulatsiooni- ja tehnoloogiliste kaartide koostamine. Kauba tellimuse 

koostamine ja kaupade vastuvõtt ning ladustamine. Töö planeerimine köögis. Portsjontoitude 

valmistamine ja serveerimine ning koristustööd meeskonnatööna. Tagasiside (klient, teenindaja, 

kokk, juhendaja). 

Restoranis kasutatavad teenindusviisid. Restoraniteenindaja rollid, tööülesanded, vastutus ja 

teadmised, oskused ning hoiakud. Erinevad lauatüübid ja nende paigutamine restoranis. Lauapesu 

ja kaunistused. Lauanõud ja söögiriistad. Töö planeerimine saalis. Ettevalmistustööd 

õpperestoranis. Klientide teenindamine ja arveldamine. Koristustööd saalis. 

restoranide äriideid 

rakendab klientide 

teenindamisel erinevaid 

teenindusviise 

planeerib, valmistab, 

serveerib meeskonnatööna 

restoraniroogasid 

järgib juhendamisel 

restoranitöö planeerimisel 

toitlustusettevõtete tööd 

reguleerivaid õigusakte 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

  

Õppemeetodid Rühmatööd, esitlused ja hinnangu andmine, iseseisev töö, e-õpe. 

Hindamismeetodid Mooduli hindamise eelduseks on kõikide õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel. 

sh lävend 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

Õppematerjalid 

S.Rekkor, R.Eerik, T.Parm, A.Vainu „Teenindamise kunst“ 

S.Rekkor, A.Kersna, M.Merits, I. Kivisalu, D.Aarma, Õ.Aavik, E.Kärblane, Ü.Kruuda, L.Animägi „Kulinaaria“ 

S.Rekkor, A.Kersna, M. Merits, I.Kivisalu, Õ. Muuga, L.Animägi „Praktiline kulinaaria“ 
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Ruumi- ja lauadisain sh värvusõpetuse ja 

lilleseade alused 
2 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk 
Mooduli õpetusega omandab õppija algteadmised värvusõpetusest, õpib tundma värvide omavahelise sobitamise põhimõtteid 

ruumis ja erinevate laudade kujundamisel. Saab aru lille- ja lauaseadete tegemise põhitõdedest. 



E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

10 tundi 12 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. õpib arvestama laudade katmisel teenindussaali 

interjööri ja sündmuste eripäraga, omandab 

algteadmised kasutada ruumi ja lauakaunistamisel 

aastaajale omaseid värve ja looduslikke vahendeid, 

teab värvusõpetuse aluseid ja värvuste sobitamise 

põhimõtteid 

Oskab valida juhendamisel sündmusele, ajale ja 

kohale sobivat lauakaunistust; 

kasutab juhendamisel aastaajale, sündmusele ning 

lauakattele omaseid värve ja vahendeid; 

teab ruumi- ja lauakaunistuste valiku ja sobivuse 

põhimõtteid ning värvusõpetuse põhialuseid. 

Mitteeristav hindamine 

2. saab aru lilleseadete ja lauaseadete kujundamise 

põhitõdedest kujundab juhendamisel lihtsamaid 

lauaseadeid 

Oskab valida juhendamisel sündmusele, ajale ja 

kohale sobivat lauakaunistust; 

kasutab juhendamisel aastaajale, sündmusele ning 

lauakattele omaseid värve ja vahendeid; 

teab ruumi- ja lauakaunistuste valiku ja sobivuse 

põhimõtteid ning värvusõpetuse põhialuseid. 

Mitteeristav hindamine 

  

Mooduli jagunemine 

RUUMIKUJUNDUS 

VÄRVUSÕETUS JA 

LILLESEADE 

E- Õpe 10 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

RUUMIKUJUNDUSE PÕHIALUSED 

Ruumikujundusmaterjalid; Valgustus ruumis, selle mõju; Mööbli paigutus. 

VÄRVUSÕPETUSE PÕHIALUSED 

Värvilahendused; Värv ja toiduaine; Värv kui sümbol; Värvide mõju ruumis; Värvid interjööris; 

Värvide kasutamine erinevatel tähtpäevadel ja aastaaegadel. 

LILLESEADE PÕHIALUSED 

Lilleseade valmistamiseks vajalikud vahendid, töömaterjalid; Lilleseade stiilid, värvid; Lillede 

hooldus; Lilleetikett. 

Seos õpiväljundiga 

õpib arvestama laudade 

katmisel teenindussaali 

interjööri ja sündmuste 

eripäraga, omandab 

algteadmised kasutada 

ruumi ja lauakaunistamisel 

aastaajale omaseid värve ja 

looduslikke vahendeid, 

teab värvusõpetuse aluseid 

ja värvuste sobitamise 

põhimõtteid 

saab aru lilleseadete ja 

lauaseadete kujundamise 

põhitõdedest kujundab 

juhendamisel lihtsamaid 

lauaseadeid 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde Teab ruumi- ja lauakaunistuste valiku ja sobivuse põhimõtteid ning värvusõpetuse põhialuseid. Valib sobiva lilleseade, 



kujunemine arvestades sündmust, aega ja kohta. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

  

Õppemeetodid Loeng; E-õpe; Praktilised harjutusülesanded juhendite alusel. 

Hindamismeetodid 
Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Moodul kokkuvõtvaks hindamiseks peavad olema mooduli kõik hindmisülesanded 

sooritatud lävendi tasemel. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpilane ei ole saavutanud kõiki õpiväljundeid lävendi tasemel. 

sh lävend 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

Õppematerjalid 

Ü. Linnuste, “Värvid kodus”, Kodukiri 2005, 

M. Tammert, „Värviõpetus teoorias“, Tallinn, 2006, 

A.Chinn, “Värvide ja mustrite piibel”, Sinisukk 2008, 

A. Starmen, “Värviskeemide piibel”, Sinisukk 2006. 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

28 Toidufotograafia 2 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk 
Mooduli õpetusega taotletakse, et õppijale antakse konkreetseid ja praktilisi juhtnööre nii vajaliku tehnika, valgustamise, 

kompositsiooni, rekvisiitide kui ka järeltöötluse osas. 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

10 tundi 12 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. õppija teab ja oskab kasutada juhendamisel 

peamiseid fotograafias kasutatavaid tarvikuid ja 

seadmeid 

Valib vastavalt vajadusele rekvisiidid; 

kasutab tarvikuid õigeaegselt; 

valib valguse, vastavalt toidule, mida soovib 

pildistada; 

valib tooraine, arvestades värvust, säilivus, 

lähtudes fotosessiooni ajast; 

välklampide kasutamine; 

teab nippe (meetodeid), kuidas säilitada toorainet; 

Mitteeristav hindamine 



kasutab loodust, kui töövahendit; 

teab erinevaid kaameraid, objektiive, statiive, mida 

kasutatakse fotograafias; 

valguse mõistmine; 

valib vastavalt tingimustele lisa tarvikud 

kaamerale; 

teab võimalusi, millega parandada foto kvaliteeti; 

stuudiovalgustuse kasutamine; 

valib tingimustele ja vajadusele vastavad vahendid. 

2. õppija oskab pildistamisel valida valgust ja selle 

kvaliteeti 

Valib vastavalt vajadusele rekvisiidid; 

kasutab tarvikuid õigeaegselt; 

valib valguse, vastavalt toidule, mida soovib 

pildistada; 

valib tooraine, arvestades värvust, säilivus, 

lähtudes fotosessiooni ajast; 

välklampide kasutamine; 

teab nippe (meetodeid), kuidas säilitada toorainet; 

kasutab loodust, kui töövahendit; 

teab erinevaid kaameraid, objektiive, statiive, mida 

kasutatakse fotograafias; 

valguse mõistmine; 

valib vastavalt tingimustele lisa tarvikud 

kaamerale; 

teab võimalusi, millega parandada foto kvaliteeti; 

stuudiovalgustuse kasutamine; 

valib tingimustele ja vajadusele vastavad vahendid. 

Mitteeristav hindamine 

3. õppija valib vastavalt toidule pildistamise 

tingimused 

Valib vastavalt vajadusele rekvisiidid; 

kasutab tarvikuid õigeaegselt; 

valib valguse, vastavalt toidule, mida soovib 

pildistada; 

valib tooraine, arvestades värvust, säilivus, 

lähtudes fotossesiooni ajast; 

välklampide kasutamine; 

teab nippe (meetodeid), kuidas säilitada toorainet; 

kasutab loodust, kui töövahendit; 

teab erinevaid kaameraid, objektiive, statiive, mida 

kasutatakse fotograafias; 

Mitteeristav hindamine 



valguse mõistmine; 

valib vastavalt tingimustele lisa tarvikud 

kaamerale; 

teab võimalusi, millega parandada foto kvaliteeti; 

stuudiovalgustuse kasutamine; 

valib tingimustele ja vajadusele vastavad vahendid. 

4. õppija teab nippe kuidas säilitada toiduaineid 

pildil värskena 

Valib vastavalt vajadusele rekvisiidid; 

kasutab tarvikuid õigeaegselt; 

valib valguse, vastavalt toidule, mida soovib 

pildistada; 

valib tooraine, arvestades värvust, säilivus, 

lähtudes fotossesiooni ajast; 

välklampide kasutamine; 

teab nippe (meetodeid), kuidas säilitada toorainet; 

kasutab loodust, kui töövahendit; 

teab erinevaid kaameraid, objektiive, statiive, mida 

kasutatakse fotograafias; 

valguse mõistmine; 

valib vastavalt tingimustele lisa tarvikud 

kaamerale; 

teab võimalusi, millega parandada foto kvaliteeti; 

stuudiovalgustuse kasutamine; 

valib tingimustele ja vajadusele vastavad vahendid. 

Mitteeristav hindamine 

  

Mooduli jagunemine 

VARUSTUS JA 

PILDISTAMINE; 

TINGIMUSED JA 

SÄILITAMINE 

E- Õpe 10 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

Varustus: Sissejuhatus; Kaamerad, Objektiivid, Statiiv ja statiivipea. 

Valgus ja selle kvaliteet; Valguse suund; Valguse hajutamine ja peegeldamine. 

Oma kollektsioon ja laenutamine; Nõude leidmine ja valimine; Taustad; Kangad; Keskkond kui 

rekvisiit. 

Kõik algab toorainest; Töövahendid; Nippe; Toiduainete säilitamine 

Seos õpiväljundiga 

õppija teab ja oskab 

kasutada juhendamisel 

peamiseid fotograafias 

kasutatavaid tarvikuid ja 

seadmeid 

õppija oskab pildistamisel 

valida valgust ja selle 

kvaliteeti 

õppija valib vastavalt 

toidule pildistamise 

tingimused 



õppija teab nippe kuidas 

säilitada toiduaineid pildil 

värskena 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpilane ei ole saavutanud kõiki õpiväljundeid lävendi tasemel. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

  

Õppemeetodid Loengud, e-õpe, praktiline töö juhendamisel, individuaalne töö 

Hindamismeetodid 

Mooduli hinde saamise eelduseks on protsessis toimuv mitteeristav hindamine. 

Vajalik teha ettenähtud harjutusülesanded teooriatundides, esitada juhendi alusel koostatud iseseisvad tööd ja teostada 

praktilistes tundides õppeülesanded. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpilane ei ole saavutanud kõiki õpiväljundeid lävendi tasemel. 

sh lävend 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

Õppematerjalid 

Aivar Pihelgas. (2014). Praktiline fotograafia. Tallinn: Varrak 

Julie Adair King. (2005). Digitaalne fotograafia võhikutele. Tallinn: Lausuja 

John Garrett, Graeme Harris (2009). Täielik fotograafia kursus. Tallinn: Valgus 

Michael Langford (2000). Fotograafia. Tallinn: Koolibri 
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Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad. 

Mooduli eesmärk 
Mooduli õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab välitoitlustuse pakkumise erinevaid etappe, planeerib juhendamisel 

välitoitlustuse ja teenindab välitoitlustamise kliente. 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

5 tundi 6 tundi 15 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. kavandab juhendamisel meeskonnaliikmena, 

välistoitlustamise vastavalt klienditellimusele 

Abistab toidu valmistamisel välitingimustes, 

vajadusel kasutades ohutult lõket ja välitoitlustuse 
Mitteeristav hindamine 



seadmeid, järgides ürituse töökorraldust.; 

teenindab külastajaid kasutades asjakohaseid 

töövõtteid ja teeninduse põhitehnikaid, lähtudes 

külastajate ja sündmuse eripärast; 

teab pakkimise, hügieeni- ning transpordinõudeid; 

serveerib klientidele toite ja jooke lähtuvalt 

menüüst; 

valmistab ette välistingimustes toitlustuse koha 

ning teeb ettevalmistusi toiduvalmistamiseks ja 

serveerimiseks, lähtudes menüüst ja 

töökorraldusest; 

koristab kasutatud toidunõud ja ülejäänud toidu, 

pakib need transpordiks, lähtudes töökorraldusest 

ja külastajate soovist; 

pakib transpordiks tooraine, toidu, joogid ja muud 

vajalikud vahendid, järgides menüüd, sündmuse 

eripära, ilmastikuolusid, töökorraldust ja 

enesekontrolliplaani.; 

korrastab välitoitlustamise koha ja käitleb jäätmeid 

jäätmekäitluse nõuetest tulenevalt; 

kavandab juhendamisel meeskonnaliikmena, 

välistoitlustamise teenindamise vastavalt 

klienditellimusele; 

mõistab välitoitlustamise olemust; teab 

välitoitlustamise pakkumisega seotud 

seadusandlust. 

2. teenindab vastavalt menüüle kliente 

välitoitlustamise tingimustes 

Abistab toidu valmistamisel välitingimustes, 

vajadusel kasutades ohutult lõket ja välitoitlustuse 

seadmeid, järgides ürituse töökorraldust.; 

teenindab külastajaid kasutades asjakohaseid 

töövõtteid ja teeninduse põhitehnikaid, lähtudes 

külastajate ja sündmuse eripärast; 

teab pakkimise, hügieeni- ning transpordinõudeid; 

serveerib klientidele toite ja jooke lähtuvalt 

menüüst; 

valmistab ette välistingimustes toitlustuse koha 

ning teeb ettevalmistusi toiduvalmistamiseks ja 
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serveerimiseks, lähtudes menüüst ja 

töökorraldusest; 

koristab kasutatud toidunõud ja ülejäänud toidu, 

pakib need transpordiks, lähtudes töökorraldusest 

ja külastajate soovist; 

pakib transpordiks tooraine, toidu, joogid ja muud 

vajalikud vahendid, järgides menüüd, sündmuse 

eripära, ilmastikuolusid, töökorraldust ja 

enesekontrolliplaani.; 

korrastab välitoitlustamise koha ja käitleb jäätmeid 

jäätmekäitluse nõuetest tulenevalt; 

kavandab juhendamisel meeskonnaliikmena, 

välistoitlustamise teenindamise vastavalt 

klienditellimusele; 

mõistab välitoitlustamise olemust; teab 

välitoitlustamise pakkumisega seotud 

seadusandlust. 

  

Mooduli jagunemine 

VÄLITOITLUSTUSE 

KORRALDUS 

E- Õpe 5 

Iseseisev õpe 6 

Praktiline töö 15 

Alateemad 

VÄLITOITLUSTUS 

Välitoitlustuse olemus ja erinevad liigid. Erinevad üritused, mida saab korraldada väliüritusena 

kus pakutakse välitoitlustust. Seadusandlus välitoitlustuse pakkumise kohta. Kokkulepped 

klientidega, tänapäevased digivahendid ja võimalused kokkulepeteks. Sündmuste eripära ja 

ilmastikuoludega arvestamine. Tööde planeerimine. Välitoitlustuskoha majanduspaik ehk tagala. 

Inventar, vahendid ja seadmed. Sobilikud menüüd vastavalt üritusele. 

TÖÖKORRALDUS 

Tööohutusnõuded. Pakendamine transpordiks. Nõuded transpordiks ja säilitamiseks. Hügieen ja 

enesekontrolliplaan. Välitingimustes toitlustuse ja teeninduse koha ettevalmistamine sõltuvalt 

menüüst ning ilmastikuoludest. Vajalikud vahendid ja seadmed. Nimekirja koostamine vastavalt 

üritusele ja pakutavale menüüle. Ettevalmistustööd välitoitlustuse pakkumiseks. 

Ettevalmistustööd toidu valmistamiseks ja serveerimiseks. Pakkimine transpordiks. 

TOIDUVALMISTAMINE VÄLITINGIMUSTES 

Toiduvalmistamine lõkkel ja erinevate seadmetega. Toitude säilitamine. Toitude serveerimine ja 

pakkumine. 

KLIENTIDE TEENINDAMINE 

Teenindamine välitingimustes. Kliendile toidu kaasa pakkimine. 

Seos õpiväljundiga 

kavandab juhendamisel 

meeskonnaliikmena, 

välistoitlustamise vastavalt 

klienditellimusele 

teenindab vastavalt 

menüüle kliente 

välitoitlustamise 

tingimustes 



JÄÄTMEKÄITLUS 

Prügi sorteerimine. Pakendamine ja transport. Välitoitlustamise koha korrastamine. Puhastus- ja 

korrastustööd. 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpilane ei ole saavutanud kõiki õpiväljundeid lävendi tasemel. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

  

Õppemeetodid Loeng; Rühmatöö/ paaristöö; Harjutusülesanded; E-õpe; Praktiline töö. 

Hindamismeetodid Sooritatud vajalikud teoreetilised õppeülesanded ja test ning osaletud 80 % ulatuses praktilisel tööl. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpilane ei ole saavutanud kõiki õpiväljundeid lävendi tasemel. 

sh lävend 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

Õppematerjalid Õpetaja koostatud jaotusmaterjal. 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

30 
Eesti keel teise keelena (vene-, inglise- ja 

läti õppekeelega rühmadele) 
5 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane suhtleb eesti keeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana. 

Moodul on seostatud gümnaasiumi riikliku õppekava võõrkeele valdkonna eesti keel teise keelena õppeainega. 

Auditoorne õpe E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

25 tundi 25 tundi 30 tundi 50 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. suhtleb eesti keeles argisuhtluses nii kõnes kui 

kirjas iseseisva keelekasutajana, esitades ja kaitstes 

erinevates mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides 

oma seisukohti 

Õpilane: 

• kasutab iseseisvalt eestikeelset põhisõnavara ja 

tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt 

• esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti 

erinevates mõttevahetustes 

• väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate 
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osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 

tasemel) 

• tutvustab vestlusel iseennast ja oma 

sõpra/eakaaslast 

• koostab oma kooli (lühi)tutvustuse, esitleb seda 

oma kaaslastele 

• põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma 

sobivust valitud erialal töötamiseks 

• hindab oma eesti keele oskuse taset 

• põhjendab eesti keelekeele õppimise vajalikkust, 

luues seoseid eriala ja elukestva õppega 

• eristab eestikeelseid teabeallikaid info otsimiseks, 

kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust 

• kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab (nende 

eeliseid, puudusi ja ohte) ja suhtlemist nendes 

keskkondades 

• võrdleb emakeele maa ja Eesti elukeskkonda, 

kultuuritraditsioone ja –norme 

• arvestab suhtlemisel eestlaste kultuurilise 

eripäraga 

• tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit, 

soovitades külastada mõnda sihtkohta 

• kirjeldab eesti keeles oma tööpraktikat ja 

analüüsib oma osalemist selles 

• tutvustab eesti keeles oma eriala hetkeseisu 

tööturul ja edasiõppimise võimalusi 

• koostab eesti keeles töökohale/praktikakohale 

kandideerimise avalduse, CV/Europassi 

• viib läbi eesti keeles näidistööintervjuu 

2. kirjeldab eesti keeles iseennast, oma võimeid ja 

huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses 

valitud erialaga 

Õpilane: 

• kasutab iseseisvalt eestikeelset põhisõnavara ja 

tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt 

• esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti 

erinevates mõttevahetustes 

• väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate 

osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 

tasemel) 
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• tutvustab vestlusel iseennast ja oma 

sõpra/eakaaslast 

• koostab oma kooli (lühi)tutvustuse, esitleb seda 

oma kaaslastele 

• põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma 

sobivust valitud erialal töötamiseks 

• hindab oma eesti keele oskuse taset 

• põhjendab eesti keelekeele õppimise vajalikkust, 

luues seoseid eriala ja elukestva õppega 

• eristab eestikeelseid teabeallikaid info otsimiseks, 

kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust 

• kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab (nende 

eeliseid, puudusi ja ohte) ja suhtlemist nendes 

keskkondades 

• võrdleb emakeele maa ja Eesti elukeskkonda, 

kultuuritraditsioone ja –norme 

• arvestab suhtlemisel eestlaste kultuurilise 

eripäraga 

• tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit, 

soovitades külastada mõnda sihtkohta 

• kirjeldab eesti keeles oma tööpraktikat ja 

analüüsib oma osalemist selles 

• tutvustab eesti keeles oma eriala hetkeseisu 

tööturul ja edasiõppimise võimalusi 

• koostab eesti keeles töökohale/praktikakohale 

kandideerimise avalduse, CV/Europassi 

• viib läbi eesti keeles näidistööintervjuu 

3. kasutab eesti keeleoskuse arendamiseks endale 

sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja 

teabeallikaid, seostades keeleõpet elukestva 

õppega 

Õpilane: 

• kasutab iseseisvalt eestikeelset põhisõnavara ja 

tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt 

• esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti 

erinevates mõttevahetustes 

• väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate 

osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 

tasemel) 

• tutvustab vestlusel iseennast ja oma 

sõpra/eakaaslast 
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• koostab oma kooli (lühi)tutvustuse, esitleb seda 

oma kaaslastele 

• põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma 

sobivust valitud erialal töötamiseks 

• hindab oma eesti keele oskuse taset 

• põhjendab eesti keelekeele õppimise vajalikkust, 

luues seoseid eriala ja elukestva õppega 

• eristab eestikeelseid teabeallikaid info otsimiseks, 

kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust 

• kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab (nende 

eeliseid, puudusi ja ohte) ja suhtlemist nendes 

keskkondades 

• võrdleb emakeele maa ja Eesti elukeskkonda, 

kultuuritraditsioone ja –norme 

• arvestab suhtlemisel eestlaste kultuurilise 

eripäraga 

• tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit, 

soovitades külastada mõnda sihtkohta 

• kirjeldab eesti keeles oma tööpraktikat ja 

analüüsib oma osalemist selles 

• tutvustab eesti keeles oma eriala hetkeseisu 

tööturul ja edasiõppimise võimalusi 

• koostab eesti keeles töökohale/praktikakohale 

kandideerimise avalduse, CV/Europassi 

• viib läbi eesti keeles näidistööintervjuu 

4. mõistab Eesti elukeskkonda ja kultuuri ning 

arvestab nendega suhtlemisel 

Õpilane: 

• kasutab iseseisvalt eestikeelset põhisõnavara ja 

tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt 

• esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti 

erinevates mõttevahetustes 

• väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate 

osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 

tasemel) 

• tutvustab vestlusel iseennast ja oma 

sõpra/eakaaslast 

• koostab oma kooli (lühi)tutvustuse, esitleb seda 

oma kaaslastele 
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• põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma 

sobivust valitud erialal töötamiseks 

• hindab oma eesti keele oskuse taset 

• põhjendab eesti keelekeele õppimise vajalikkust, 

luues seoseid eriala ja elukestva õppega 

• eristab eestikeelseid teabeallikaid info otsimiseks, 

kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust 

• kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab (nende 

eeliseid, puudusi ja ohte) ja suhtlemist nendes 

keskkondades 

• võrdleb emakeele maa ja Eesti elukeskkonda, 

kultuuritraditsioone ja –norme 

• arvestab suhtlemisel eestlaste kultuurilise 

eripäraga 

• tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit, 

soovitades külastada mõnda sihtkohta 

• kirjeldab eesti keeles oma tööpraktikat ja 

analüüsib oma osalemist selles 

• tutvustab eesti keeles oma eriala hetkeseisu 

tööturul ja edasiõppimise võimalusi 

• koostab eesti keeles töökohale/praktikakohale 

kandideerimise avalduse, CV/Europassi 

• viib läbi eesti keeles näidistööintervjuu 

5. on teadlik edasiõppimise ja tööturul 

kandideerimise võimalustest; koostab tööle 

asumiseks vajalikud eestikeelsed 

taotlusdokumendid 

Õpilane: 

• kasutab iseseisvalt eestikeelset põhisõnavara ja 

tuttavas olukorras grammatiliselt üsna õiget keelt 

• esitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti 

erinevates mõttevahetustes 

• väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate 

osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 

tasemel) 

• tutvustab vestlusel iseennast ja oma 

sõpra/eakaaslast 

• koostab oma kooli (lühi)tutvustuse, esitleb seda 

oma kaaslastele 

• põhjendab kooli ja erialavalikut, hindab oma 

sobivust valitud erialal töötamiseks 
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• hindab oma eesti keele oskuse taset 

• põhjendab eesti keelekeele õppimise vajalikkust, 

luues seoseid eriala ja elukestva õppega 

• eristab eestikeelseid teabeallikaid info otsimiseks, 

kasutab neid ja hindab nende usaldusväärsust 

• kirjeldab suhtluskeskkondi, mida kasutab (nende 

eeliseid, puudusi ja ohte) ja suhtlemist nendes 

keskkondades 

• võrdleb emakeele maa ja Eesti elukeskkonda, 

kultuuritraditsioone ja –norme 

• arvestab suhtlemisel eestlaste kultuurilise 

eripäraga 

• tutvustab (oma eakaaslasele välismaal) Eestit, 

soovitades külastada mõnda sihtkohta 

• kirjeldab eesti keeles oma tööpraktikat ja 

analüüsib oma osalemist selles 

• tutvustab eesti keeles oma eriala hetkeseisu 

tööturul ja edasiõppimise võimalusi 

• koostab eesti keeles töökohale/praktikakohale 

kandideerimise avalduse, CV/Europassi 

• viib läbi eesti keeles näidistööintervjuu 

  

Mooduli jagunemine 

IGAPÄEVANE 

INIMESTEVAHELINE 

SUHTLUS ja 

EESTIMAA KUI 

ELUKESKKOND 

Auditoorne õpe 25 

E- Õpe 25 

Iseseisev õpe 30 

Praktiline töö 50 

Alateemad 

ELUVIIS 

Tutvustus: Iseenda kirjeldamine eesti keeles (end ja oma sõpra /eakaaslast), senist elu ja õpinguid, 

võimeid ja huvisid. Teemakohane sõnavara. 

Igapäevane elu: Päevakava. Igapäeva tegevused varahommikust hilisõhtuni. Kutsekool ja valitud 

eriala. Oma eluviisi analüüsimine. Teemakohane sõnavara. 

Perekond: Perekonnaliikmed. Vanus. Amet. Välimus. Iseloom. Inimeste vahelised suhted 

perekonnas. Tööjaotus perekonnas. linna elamurajoonid. Kodukant. Koduümbrus. Elukeskkond 

maal ja linnas. Oma elamurajooni kirjeldamine. Korteri/maja asukoht, korteri sisustus. 

Elukoht: Eesti maakonnad, linnad, linna elamurajoonid. 

SUHTLUS 

Kriisiolukord. Kuidas aidata? Suhtlemine eri rahvusest inimeste vahel. Interneti suhtlus. 

Takistused suhtlemisel. Keeleprobleemid. Suhted õppimiskeskkonnas. Suhted tööpostil. Ametlikud 

ja 

Seos õpiväljundiga 

suhtleb eesti keeles 

argisuhtluses nii kõnes kui 

kirjas iseseisva 

keelekasutajana, esitades ja 

kaitstes erinevates 

mõttevahetustes/suhtlussitu

atsioonides oma seisukohti 

kirjeldab eesti keeles 

iseennast, oma võimeid ja 

huvisid, mõtteid, kavatsusi 

ja kogemusi seoses valitud 

erialaga 

kasutab eesti keeleoskuse 



mitteametlikud suhted. 

ÕPPIMINE JA TÖÖ: elukestev õpe ja karjääri planeerimine; CV ja tööle kandideerimise 

dokumentide koostamine. 

HUVIALAD JA HARRASTUS 

Sport: Spordivarustus, sporditreeningud, spordivõistlused. Peresport. Spordi mõju tervisele. 

Teemakohane sõnavara. Umbisikuline tegumood. 

Kunst ja muusika. Muuseumid. Näitused. Teater. Kino. 

TERVISHOID JA ARSTIABI 

Tervislik toitumine: Toitumisharjumused. Ülekaalulisus. Tervislik toit. Rämps toit. Kiirtoit. 

Vitamiinid ja mineraalid. 

Arstiabi: Tervishoiuasutused. Tasuta ja tasuline arstiabi. Haigestumise sümptoomid. Arsti poole 

pöördumine. Iseravimine. 

EESTIMAA KUI ELUKESKKOND: Huvitavad kohad minu kodukandis. Elamine maal ja linnas. 

Erinevate elamispiirkondade plussid ja miinused. Kodupiirkonna probleemid. 

Eesti geograafia: Eesti erinevad piirkonnad. Kodupiirkond. Geograafiline asukoht. Eesti 

maakonnad, linnad, saared. 

Puhkamisvõimalused Eestis ja välismaal: Puhkuseks sobivad Eesti paigad. Suvepealinn. Talve 

pealinn. Turistide lemmikpaigad Eestis. Sise- ja väliturism. Vaatamisväärsused. Reisikaaslane. 

Puhkuseveetmise viisid. Aktiivne puhkus. Passiivne puhkus. Reisimine. Sportimine. Matkamine. 

Reisibüroo. Transpordiliigid. 

arendamiseks endale 

sobivaid võõrkeele 

õppimise strateegiaid ja 

teabeallikaid, seostades 

keeleõpet elukestva õppega 

mõistab Eesti 

elukeskkonda ja kultuuri 

ning arvestab nendega 

suhtlemisel 

on teadlik edasiõppimise ja 

tööturul kandideerimise 

võimalustest; koostab tööle 

asumiseks vajalikud 

eestikeelsed 

taotlusdokumendid 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpilane mõistab loetut ja kuuldud, oskab ennast kõnes ja kirjas väljendada, kuid esineb võib esineda 

vigu kuid oskab kasuta konspekti (õpiku, sõnaraamatu vms)/näidete abil elulisi tekstülesandeid. 

  

Õppemeetodid 
Aktiivne loeng, rühmatöö, e- õpe, probleemsituatsioonide lahendamine, ajurünnak, essee, internetiotsingud, harjutavad 

ülesanded, testid, esinemine, rollimängud, videotreening. 

Hindamismeetodid 

Hindamise eelduseks on iseseisvate tööde nõuetekohane esitamine. 

Iga teema omandamisel viiakse läbi kontrollivaid töid. Tööde hindamisel arvestatakse õpetaja poolt püstitatud ülesande 

tingimuste täitmist. 

Lõpphinne kujuneb teemasid kokkuvõtvate hindamisülesannete positiivsele tulemuse sooritusena. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh lävend “A” saamise tingimus: Õpilane mõistab loetut ja kuuldud, oskab ennast kõnes ja kirjas väljendada, kuid esineb võib esineda 



vigu kuid oskab kasuta konspekti (õpiku, sõnaraamatu vms)/näidete abil ning elulisi tekstülesandeid. 

Õppematerjalid 

KIRJANDUS 

Kitsnik, M., (2008). Eesti keele õpik vene õppekeelega kutsekoolile. Tallinn: Ilo 

Kitsnik, M., (2008). Eesti keele töövihik vene õppekeelega kutsekoolile. Tallinn: Ilo 

Kitsnik, M., (2013). Praktiline eesti keel teise keelena : B2, C1 . Tallinn: Künnimees 

Eesti-vene sõnaraamat 

eesti- inglise 

eesti- läti 

ELEKTROONILINE: 

Õppekeskkond, mis aitab sul õppida eesti keelt ja Eesti ajalugu. Aadressil: www.efant.ee 

Eesti keele e- kursus. Aadressil: www.keeleklikk.ee 

Eesti Keele Instituut. Aadressil: www.eki.ee 

Jaotusmaterjalid – Õpetaja koostatud ja paljundatud materjalid, Internet 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

31 Ettevõtlikkusprojektis osalemine 3 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad 

Mooduli eesmärk 
Mooduli õpetusega taotletakse, et õpilane omandab ettevõtlusalased baasteadmised praktilise tegevuse kaudu õpilasfirmas või 

muus ettevõtlikkust edendavas projektis aktiivselt osaledes. 

Auditoorne õpe E-Õpe Iseseisev õpe Praktika 

15 tundi 15 tundi 18 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. mõistab ettevõtluse olemust ja riske reaalses 

ärikeskkonnas läbi praktilise kogemuse 

Osaleb aktiivselt õpilasfirma või muu 

ettevõtlikkusprojekti tegevuses. 

Kavandab ja juhib projektipõhise meeskonna 

tegevust. 

Mitteeristav hindamine 

2. omandab juhtimise ja/või meeskonnatöö 

oskused 

Osaleb aktiivselt õpilasfirma või muu 

ettevõtlikkusprojekti tegevuses. 

Kavandab ja juhib projektipõhise meeskonna 

tegevust. 

Mitteeristav hindamine 

  

Mooduli jagunemine 

ETTEVÕTLUS, 

MEESKONNA 

Alateemad 

Äriplaani või projekti olemus, idee genereerimine; Tegevuse kavandamine; Toodete või teenuste 

Seos õpiväljundiga 

mõistab ettevõtluse 



JUHTIMINE JA SELLE 

RISKID 

Auditoorne õpe 15 

E- Õpe 15 

Iseseisev õpe 18 

Praktika 30 

pakkumine; Turundus ja kommunikatsioon; Finantsarvestuse põhimõtted ja teostamine. 

Meeskonna moodustamine, rollide jaotus; Meeskonna juhtimine. 

olemust ja riske reaalses 

ärikeskkonnas läbi 

praktilise kogemuse 

omandab juhtimise ja/või 

meeskonnatöö oskused 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: õpilane on aktiivselt osalenud õpilasfirma või muu ettevõtlikkusprojekti tegevuses alates 

planeerimisest kuni lõpetamisjärgse aruandluse koostamiseni. 

sh hindekriteeriumid 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

  

Õppemeetodid Rühmatöö; Töölehed; Praktiline tegevus mentorite toel. 

Hindamismeetodid 
Kokkuvõtva hinde kujunemine: õpilane on aktiivselt osalenud õpilasfirma või muu ettevõtlikkusprojekti tegevuses alates 

planeerimisest kuni lõpetamisjärgse aruandluse koostamiseni. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Kokkuvõtva hinde kujunemine: õpilane on aktiivselt osalenud õpilasfirma või muu ettevõtlikkusprojekti tegevuses alates 

planeerimisest kuni lõpetamisjärgse aruandluse koostamiseni. 

sh lävend 
“A” saamise tingimus: Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse 

sõnaga „arvestatud”. 

Õppematerjalid Altrov, K. jt. (2018). Majandusõpik Gümnaasiumile. Tallinn: Junior Achievement Eesti SA 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

32 Fruktodisain 2 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Nõuded puuduvad 

Mooduli eesmärk 
Mooduli õpetusega taotletakse, et õppija omandab läbi käelise tegevuse eneseväljendamise oskused erinevate köögi-, juur- ja 

puuviljadest kaunistuste valmistamisel. 

E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

10 tundi 12 tundi 30 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. valib fruktodisainiks sobivaid köögi-, juur- ja 

puuvilju ja valib sobivaid töövahendeid 

fruktodisaini teostamiseks 

tunneb fruktodisainis kasutatavaid töövahendeid, 

nende kasutamise ohutustehnikat 

Kavandab töö käigu ja materjalid vastavalt 

Mitteeristav hindamine 



püstitatud ülesandele; 

kasutab ohutult ja eesmärgipäraselt fruktodisaini 

töövahendeid 

valmistab ette töökoha; 

teostab (lõikab) planeeritud kompositsiooni esitleb 

valmis-kompositsiooni; 

jälgib töötamisel toiduhügieeni ja tööhügieeni 

nõudeid. 

selgitab erinevate köögi, juuri ja puuviljade 

sobivust fruktodisaini komponentide 

valmistamiseks 

2. oskab valmistada puu- ja juurviljadest kaunistusi 

ja kasutada kompositsioonivõtteid 

fruktokaunistuste valmistamisel 

tunneb fruktodisainis kasutatavaid töövahendeid, 

nende kasutamise ohutustehnikat 

Kavandab töö käigu ja materjalid vastavalt 

püstitatud ülesandele; 

kasutab ohutult ja eesmärgipäraselt fruktodisaini 

töövahendeid 

valmistab ette töökoha; 

teostab (lõikab) planeeritud kompositsiooni esitleb 

valmis-kompositsiooni; 

jälgib töötamisel toiduhügieeni ja tööhügieeni 

nõudeid. 

selgitab erinevate köögi, juuri ja puuviljade 

sobivust fruktodisaini komponentide 

valmistamiseks 

Mitteeristav hindamine 

  

Mooduli jagunemine 

FRUKTODISAIN 

E- Õpe 10 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 30 

Alateemad 

FRUKTODISAINI TÖÖVAHENDID 

FRUKTODISAINIS KASUTATAVAD TOORAINED/MATERJAL 

FRUKTODISAINIS KASUTATAVAD TÖÖVÕTTED 

VALMISTOODETE SÄILITAMINE JA VIIMISTLEMINE 

Seos õpiväljundiga 

valib fruktodisainiks 

sobivaid köögi-, juur- ja 

puuvilju ja valib sobivaid 

töövahendeid fruktodisaini 

teostamiseks 

oskab valmistada puu- ja 

juurviljadest kaunistusi ja 

kasutada 

kompositsioonivõtteid 



fruktokaunistuste 

valmistamisel 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Praktilise ülesande lahendamine: õpilane saab enda poolt organiseeritud töökohal ergonoomiliselt ja 

sujuvalt töötada, õpilane järgib töötamisel hügieenireegleid, õpilane kasutab eesmärgipäraseid töövahendeid ja töövõtteid, 

õpilane valib praktilise töö sooritamiseks sobivad viljad/materjalid, õpilane viimistleb oma praktilise töö tulemuse 

nõuetekohaselt, õpilane esitleb oma praktilise töö tulemust kompositsiooni reeglite kohaselt. 

Õpimapp parimatest töödest: sisaldab vähemalt kolme õpilase poolt paremini õnnestunuks loetud harjutusülesandena valminud 

kompositsiooni jäädvustust (fotona, slaidina vmt), lisatud analüüsides on kirjeldatud nende kasutatavust erinevates erialastes 

situatsioonides (st kus saaks sarnast kompositsiooni rakendada) 

Iseseisva tööna lõplikult viimistletud, esitletud, jäädvustatud kompositsioon: kompositsioonis kasutatud viljad ja kaunistatav 

toode sobivad omavahel, kompositsioonis on rakendatud kompositsioonireegleid, .kompositsiooni loomisel on rakendatud 

minimaalselt õpetaja 

  

Õppemeetodid Praktiline töö; demonstratsioon; õpimapp, sh iseseisev töö kompositsiooni planeerimisest ja teostamisest. 

Hindamismeetodid 

Hindamise eelduseks on osalemine vähemalt pooltes kontakttundides. Hinnatakse praktilise ülesande lahendamist, õpimappi 

sooritatud (parimatest) töödest, sh iseseisva tööna lõplikult viimistletud, esitletud ja jäädvustatud kompositsioon. 

Hindamisülesanded on hindamisel võrdse osakaaluga. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Õpiväljundite saavutamine lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga „arvestatud”. 

sh lävend 

“A” saamise tingimus: Hindamise eelduseks on osalemine vähemalt pooltes kontakttundides. Hinnatakse praktilise ülesande 

lahendamist, õpimappi sooritatud (parimatest) töödest, sh iseseisva tööna lõplikult viimistletud, esitletud ja jäädvustatud 

kompositsioon. Hindamisülesanded on hindamisel võrdse osakaaluga. 

Õppematerjalid 

Cara Hobday, Jo Denbury. (2011). Garneerimise saladusi. Tallinn: Tänapäev 

Lynch,F.T. (1987). Garnishing: A Feast For Your Eyes. New York 

Thomas Keller. (2009). Köögiraamat. Tarvikud ja tehnikad. Tallinn: Sinisukk 

Õpetaja jaotusmaterjal 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 
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Nõuded mooduli 

alustamiseks 
nõuded puuduvad. 



Mooduli eesmärk 
Matemaatikaõpetusega taotletakse, et õppija kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks ja on võimeline 

edukalt sooritama kitsa matemaatika riigieksami. 

Auditoorne õpe E-Õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

60 tundi 50 tundi 60 tundi 90 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. lahendab iseseisvalt erineva raskusastmega 

ülesandeid ja mõistab selle kaudu matemaatika 

sotsiaalset, kultuurilist ja isiklikku tähtsust 

Teostab tehteid ratsionaal-, irratsionaal- ja 

reaalarvudega. 

Lahendab lineaar-, ruut-, murd- ja juurvõrrandeid. 

Lahendab ruutvõrratusi ja ühe tundmatuga 

lineaarvõrratuste süsteeme. 

Lahendab elulise sisuga tekstülesandeid võrrandite 

ja võrratuste kaasabil. 

Lahendab määramata ja määratud integraalidega 

ülesandeid. 

Arvutab tasandiliste kujundite pindala integraali 

abil. 

Määrab punkti koordinaate ruumis, kirjeldab 

sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid. 

Arvutab sirgete ja tasandite vahelisi nurki. 

Arvutab hulktahukate ja pöördkehade täispindala 

ja ruumala. 

Visandab ruumilisi kujundeid ja nende lõikeid 

tasandil. 

Kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni 

peamisi omadusi. 

Leiab pöördfunktsiooni. 

Skitseerib erinevate funktsioonide graafikud. 

Logaritmib ja potentseerib avaldisi. 

Lahendab eksponent- ja logaritmvõrrandeid. 

Sooritab tehteid vektoritega. 

Leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab 

vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid. 

Koostab sirge võrrandi, leiab sirgete vahelise 

nurga, määrab sirgete vastastikuseid asendeid 

tasandil. 

Koostab ringjoone võrrandi. 

Eristav hindamine 



Joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole ning leiab 

nende lõikepunkte. 

Rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada 

valemeid ülesannete lahendamisel, seostab jada 

liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise 

seadusega. 

Leiab erinevate funktsioonide tuletisi. 

Koostab joone puutuja võrrandi. 

Uurib tuletise abil funktsiooni kasvamis- ja 

kahanemisvahemikke, ekstreemumpunkte ja 

visandab graafiku. 

Kasutab kraadi- ja radiaanmõõtu, leiab nurga 

suuruse lähtudes ühikringist. 

Rakendab mistahes nurga siinuse, koosinuse ja 

tangensi definitsioone, lihtsustab avaldisi. 

Eristab trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. 

Teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi. 

Loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. 

Lahendab kolmnurki. 

Arvutab hulknurga ümbermõõtu ja pindala, 

ringjoone kaare pikkust ning ringi ja sektori 

pindala. 

Lahendab trigonomeetrilisi põhivõrrandeid. 

Lahendab elulise sisuga tekstülesandeid 

trigonomeetria kaasabil. 

Arvutab reaalse eluga seotud erinevate sündmuste 

tõenäosusi. 

Eristab ja arvutab permutatsioone, kombinatsioone 

ja variatsioone. 

Eristab ja koostab valimi ja üldkogumi. 

Süstematiseerib ning töötleb andmeid, arvutab 

juhusliku suuruse arvkarakteristikuid, leiab 

usalduspiirid ja teeb nendest järeldusi uuritava 

probleemi kohta. 

2. mõistab õpitu ulatuses matemaatilisi seoseid, 

protseduure ja tekste, seostab neid igapäevaeluga. 

Arutleb loovalt ja loogiliselt, hindab tulemuse 

Teostab tehteid ratsionaal-, irratsionaal- ja 

reaalarvudega. 

Lahendab lineaar-, ruut-, murd- ja juurvõrrandeid. 

Eristav hindamine 



tõepärasust Lahendab ruutvõrratusi ja ühe tundmatuga 

lineaarvõrratuste süsteeme. 

Lahendab elulise sisuga tekstülesandeid võrrandite 

ja võrratuste kaasabil. 

Lahendab määramata ja määratud integraalidega 

ülesandeid. 

Arvutab tasandiliste kujundite pindala integraali 

abil. 

Määrab punkti koordinaate ruumis, kirjeldab 

sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid. 

Arvutab sirgete ja tasandite vahelisi nurki. 

Arvutab hulktahukate ja pöördkehade täispindala 

ja ruumala. 

Visandab ruumilisi kujundeid ja nende lõikeid 

tasandil. 

Kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni 

peamisi omadusi. 

Leiab pöördfunktsiooni. 

Skitseerib erinevate funktsioonide graafikud. 

Logaritmib ja potentseerib avaldisi. 

Lahendab eksponent- ja logaritmvõrrandeid. 

Sooritab tehteid vektoritega. 

Leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab 

vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid. 

Koostab sirge võrrandi, leiab sirgete vahelise 

nurga, määrab sirgete vastastikuseid asendeid 

tasandil. 

Koostab ringjoone võrrandi. 

Joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole ning leiab 

nende lõikepunkte. 

Rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada 

valemeid ülesannete lahendamisel, seostab jada 

liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise 

seadusega. 

Leiab erinevate funktsioonide tuletisi. 

Koostab joone puutuja võrrandi. 

Uurib tuletise abil funktsiooni kasvamis- ja 



kahanemisvahemikke, ekstreemumpunkte ja 

visandab graafiku. 

Kasutab kraadi- ja radiaanmõõtu, leiab nurga 

suuruse lähtudes ühikringist. 

Rakendab mistahes nurga siinuse, koosinuse ja 

tangensi definitsioone, lihtsustab avaldisi. 

Eristab trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. 

Teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi. 

Loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. 

Lahendab kolmnurki. 

Arvutab hulknurga ümbermõõtu ja pindala, 

ringjoone kaare pikkust ning ringi ja sektori 

pindala. 

Lahendab trigonomeetrilisi põhivõrrandeid. 

Lahendab elulise sisuga tekstülesandeid 

trigonomeetria kaasabil. 

Arvutab reaalse eluga seotud erinevate sündmuste 

tõenäosusi. 

Eristab ja arvutab permutatsioone, kombinatsioone 

ja variatsioone. 

Eristab ja koostab valimi ja üldkogumi. 

Süstematiseerib ning töötleb andmeid, arvutab 

juhusliku suuruse arvkarakteristikuid, leiab 

usalduspiirid ja teeb nendest järeldusi uuritava 

probleemi kohta. 

3. mõistab ümbritsevas maailmas valitsevaid, 

loogilisi, funktsionaalseid, statistilisi ja ruumilisi 

seoseid 

Teostab tehteid ratsionaal-, irratsionaal- ja 

reaalarvudega. 

Lahendab lineaar-, ruut-, murd- ja juurvõrrandeid. 

Lahendab ruutvõrratusi ja ühe tundmatuga 

lineaarvõrratuste süsteeme. 

Lahendab elulise sisuga tekstülesandeid võrrandite 

ja võrratuste kaasabil. 

Lahendab määramata ja määratud integraalidega 

ülesandeid. 

Arvutab tasandiliste kujundite pindala integraali 

abil. 

Määrab punkti koordinaate ruumis, kirjeldab 

Eristav hindamine 



sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid. 

Arvutab sirgete ja tasandite vahelisi nurki. 

Arvutab hulktahukate ja pöördkehade täispindala 

ja ruumala. 

Visandab ruumilisi kujundeid ja nende lõikeid 

tasandil. 

Kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni 

peamisi omadusi. 

Leiab pöördfunktsiooni. 

Skitseerib erinevate funktsioonide graafikud. 

Logaritmib ja potentseerib avaldisi. 

Lahendab eksponent- ja logaritmvõrrandeid. 

Sooritab tehteid vektoritega. 

Leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab 

vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid. 

Koostab sirge võrrandi, leiab sirgete vahelise 

nurga, määrab sirgete vastastikuseid asendeid 

tasandil. 

Koostab ringjoone võrrandi. 

Joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole ning leiab 

nende lõikepunkte. 

Rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada 

valemeid ülesannete lahendamisel, seostab jada 

liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise 

seadusega. 

Leiab erinevate funktsioonide tuletisi. 

Koostab joone puutuja võrrandi. 

Uurib tuletise abil funktsiooni kasvamis- ja 

kahanemisvahemikke, ekstreemumpunkte ja 

visandab graafiku. 

Kasutab kraadi- ja radiaanmõõtu, leiab nurga 

suuruse lähtudes ühikringist. 

Rakendab mistahes nurga siinuse, koosinuse ja 

tangensi definitsioone, lihtsustab avaldisi. 

Eristab trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. 

Teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi. 

Loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. 



Lahendab kolmnurki. 

Arvutab hulknurga ümbermõõtu ja pindala, 

ringjoone kaare pikkust ning ringi ja sektori 

pindala. 

Lahendab trigonomeetrilisi põhivõrrandeid. 

Lahendab elulise sisuga tekstülesandeid 

trigonomeetria kaasabil. 

Arvutab reaalse eluga seotud erinevate sündmuste 

tõenäosusi. 

Eristab ja arvutab permutatsioone, kombinatsioone 

ja variatsioone. 

Eristab ja koostab valimi ja üldkogumi. 

Süstematiseerib ning töötleb andmeid, arvutab 

juhusliku suuruse arvkarakteristikuid, leiab 

usalduspiirid ja teeb nendest järeldusi uuritava 

probleemi kohta. 

4. näeb ja sõnastab ülesannete lahendamisel 

tekkivaid probleeme, genereerib ideid ülesande 

lahendamiseks 

Teostab tehteid ratsionaal-, irratsionaal- ja 

reaalarvudega. 

Lahendab lineaar-, ruut-, murd- ja juurvõrrandeid. 

Lahendab ruutvõrratusi ja ühe tundmatuga 

lineaarvõrratuste süsteeme. 

Lahendab elulise sisuga tekstülesandeid võrrandite 

ja võrratuste kaasabil. 

Lahendab määramata ja määratud integraalidega 

ülesandeid. 

Arvutab tasandiliste kujundite pindala integraali 

abil. 

Määrab punkti koordinaate ruumis, kirjeldab 

sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid. 

Arvutab sirgete ja tasandite vahelisi nurki. 

Arvutab hulktahukate ja pöördkehade täispindala 

ja ruumala. 

Visandab ruumilisi kujundeid ja nende lõikeid 

tasandil. 

Kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni 

peamisi omadusi. 

Leiab pöördfunktsiooni. 

Eristav hindamine 



Skitseerib erinevate funktsioonide graafikud. 

Logaritmib ja potentseerib avaldisi. 

Lahendab eksponent- ja logaritmvõrrandeid. 

Sooritab tehteid vektoritega. 

Leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab 

vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid. 

Koostab sirge võrrandi, leiab sirgete vahelise 

nurga, määrab sirgete vastastikuseid asendeid 

tasandil. 

Koostab ringjoone võrrandi. 

Joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole ning leiab 

nende lõikepunkte. 

Rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada 

valemeid ülesannete lahendamisel, seostab jada 

liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise 

seadusega. 

Leiab erinevate funktsioonide tuletisi. 

Koostab joone puutuja võrrandi. 

Uurib tuletise abil funktsiooni kasvamis- ja 

kahanemisvahemikke, ekstreemumpunkte ja 

visandab graafiku. 

Kasutab kraadi- ja radiaanmõõtu, leiab nurga 

suuruse lähtudes ühikringist. 

Rakendab mistahes nurga siinuse, koosinuse ja 

tangensi definitsioone, lihtsustab avaldisi. 

Eristab trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. 

Teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi. 

Loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. 

Lahendab kolmnurki. 

Arvutab hulknurga ümbermõõtu ja pindala, 

ringjoone kaare pikkust ning ringi ja sektori 

pindala. 

Lahendab trigonomeetrilisi põhivõrrandeid. 

Lahendab elulise sisuga tekstülesandeid 

trigonomeetria kaasabil. 

Arvutab reaalse eluga seotud erinevate sündmuste 

tõenäosusi. 



Eristab ja arvutab permutatsioone, kombinatsioone 

ja variatsioone. 

Eristab ja koostab valimi ja üldkogumi. 

Süstematiseerib ning töötleb andmeid, arvutab 

juhusliku suuruse arvkarakteristikuid, leiab 

usalduspiirid ja teeb nendest järeldusi uuritava 

probleemi kohta. 

5. kasutab matemaatika õppimisel ja rakendamisel 

erinevaid teabeallikaid. Hindab kriitiliselt neis 

sisalduva teavet 

Teostab tehteid ratsionaal-, irratsionaal- ja 

reaalarvudega. 

Lahendab lineaar-, ruut-, murd- ja juurvõrrandeid. 

Lahendab ruutvõrratusi ja ühe tundmatuga 

lineaarvõrratuste süsteeme. 

Lahendab elulise sisuga tekstülesandeid võrrandite 

ja võrratuste kaasabil. 

Lahendab määramata ja määratud integraalidega 

ülesandeid. 

Arvutab tasandiliste kujundite pindala integraali 

abil. 

Määrab punkti koordinaate ruumis, kirjeldab 

sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid. 

Arvutab sirgete ja tasandite vahelisi nurki. 

Arvutab hulktahukate ja pöördkehade täispindala 

ja ruumala. 

Visandab ruumilisi kujundeid ja nende lõikeid 

tasandil. 

Kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni 

peamisi omadusi. 

Leiab pöördfunktsiooni. 

Skitseerib erinevate funktsioonide graafikud. 

Logaritmib ja potentseerib avaldisi. 

Lahendab eksponent- ja logaritmvõrrandeid. 

Sooritab tehteid vektoritega. 

Leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab 

vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid. 

Koostab sirge võrrandi, leiab sirgete vahelise 

nurga, määrab sirgete vastastikuseid asendeid 

tasandil. 

Eristav hindamine 



Koostab ringjoone võrrandi. 

Joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole ning leiab 

nende lõikepunkte. 

Rakendab aritmeetilise ja geomeetrilise jada 

valemeid ülesannete lahendamisel, seostab jada 

liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise 

seadusega. 

Leiab erinevate funktsioonide tuletisi. 

Koostab joone puutuja võrrandi. 

Uurib tuletise abil funktsiooni kasvamis- ja 

kahanemisvahemikke, ekstreemumpunkte ja 

visandab graafiku. 

Kasutab kraadi- ja radiaanmõõtu, leiab nurga 

suuruse lähtudes ühikringist. 

Rakendab mistahes nurga siinuse, koosinuse ja 

tangensi definitsioone, lihtsustab avaldisi. 

Eristab trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. 

Teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi. 

Loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. 

Lahendab kolmnurki. 

Arvutab hulknurga ümbermõõtu ja pindala, 

ringjoone kaare pikkust ning ringi ja sektori 

pindala. 

Lahendab trigonomeetrilisi põhivõrrandeid. 

Lahendab elulise sisuga tekstülesandeid 

trigonomeetria kaasabil. 

Arvutab reaalse eluga seotud erinevate sündmuste 

tõenäosusi. 

Eristab ja arvutab permutatsioone, kombinatsioone 

ja variatsioone. 

Eristab ja koostab valimi ja üldkogumi. 

Süstematiseerib ning töötleb andmeid, arvutab 

juhusliku suuruse arvkarakteristikuid, leiab 

usalduspiirid ja teeb nendest järeldusi uuritava 

probleemi kohta. 

  

Mooduli jagunemine 



KITSAS 

MATEMAATIKA 

Auditoorne õpe 60 

E- Õpe 50 

Iseseisev õpe 60 

Praktiline töö 90 

Alateemad 

ARVUHULGAD, AVALDISED, VÕRRANDID, VÕRRATUSED: Irratsionaalarvude hulk, tehted 

astmete ja juurtega, lihtsamate ratsionaal- ja juuravaldiste teisendamine. Lineaar-, ruut- ja 

murdvõrrandid, lineaarvõrratused. Juurvõrrandid. 

Ruutvõrratuse mõiste ja omadused. Intervallide meetod. Ühe tundmatuga lineaarvõrratuse 

süsteemid. Elulise sisuga tekstülesannete lahendamine võrrandite ja võrratuste abil. 

FUNKTSIOONID I: Funktsiooni mõiste ja üldtähis, esitusviisid. Paaris- ja paaritufunktsioon. 

Funktsiooni nullkohad, määramis-ja muutumispiirkond, positiivsus-ja negatiivsuspiirkond. 

Funktsiooni kasvamine ja kahanemine, ekstreemumid. Astmefunktsioon. Pöördfunktsioon. Arvu 

logaritmi mõiste. Korrutise, jagatise ja astme logaritm. Logaritmimine ja potentseerimine. 

Eksponent- ja logaritmfunktsioon. Eksponent- ja logaritmvõrrandid. 

FUNKTSIOONID II: Arvjada mõiste, jada üldliige. Aritmeetilise ja geomeetrilise jada mõiste, 

üldliikme ja summa valemid. Funktsiooni tuletis, selle geomeetriline ja füüsikaline tähendus. 

Tuletiste tabel. Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletised. Joone puutuja tõus, 

puutuja võrrand. Funktsiooni teist järku tuletis. Funktsiooni kasvamis- ja kahanemisvahemikud, 

ekstreemumid. Funktsiooni uurimine tuletise abil. Elulise sisuga ülesannete lahendamine. 

STEREOMEETRIA: Ristkoordinaadid ja punkti koordinaadid ruumis. Kahe punkti vaheline 

kaugus. Sirgete ja tasandite vastastikused asendid ruumis. Nurgad sirgete ja tasandite vahel. Tahk- 

ja pöördkehad, nende diagonaal-, telg- ja ristlõiked, täispindala ning ruumala. Elulise sisuga 

ülesannete lahendamine. 

TRIGONOMEETRIA: Nurga mõiste üldistamine. Mistahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid. 

Negatiivne nurk. Kraadi- ja radiaanmõõt. Trigonomeetriliste funktsioonide graafikud. 

Trigonomeetrilised põhiseosed. Mistahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid ja nende täpsed 

väärtused mõningate nurkade korral, trigonomeetrilised teisendused. Siinus- ja koosinusteoreem. 

Kolmnurga pindala valemid, nende kasutamine hulknurga pindala arvutamisel. Mistahes 

kolmnurga lahendamine.Ringjoone kaare pikkuse ning ringi sektori pindala arvutamine. 

Arkusfunktsioonid. Trigonomeetriliste põhivõrrandite lahendamine. Elulise sisuga tekstülesannete 

lahendamine trigonomeetria abil. 

TÕENÄOSUS JA STATISTIKA: Suhteline sagedus, statistiline, klassikaline ning geomeetriline 

tõenäosus. Sõltumatute ja välistavate sündmuste tõenäosus. Sündmuste korrutise ja summa 

tõenäosus. Faktoriaal. Permutatsioonid, kombinatsioonid, variatsioonid. Statistiliste tunnuste 

tüübid. Üldkogum ja valim. Statistilise andmestiku analüüsimine. Statistilise otsustuse usaldatavus 

ja olulisus, ühe- ja kahepoolsed usalduspiirid. 

VEKTOR TASANDIL. JOONE VÕRRAND: Tehted vektoritega geomeetriliselt ja 

koordinaatkujul. Kahe vektori vaheline nurk. Vektorite skalaarkorrutis, ristseis ja kollineaarsus. 

Sirge võrrandi erikujud. Kahe sirge vastastikused asendid tasandil. Nurk kahe sirge vahel. 

Parabooli ja ringjoone võrrandite erikujud. Joonte lõikepunktide leidmine geomeetriliselt ja 

Seos õpiväljundiga 

lahendab iseseisvalt 

erineva raskusastmega 

ülesandeid ja mõistab selle 

kaudu matemaatika 

sotsiaalset, kultuurilist ja 

isiklikku tähtsust 

mõistab õpitu ulatuses 

matemaatilisi seoseid, 

protseduure ja tekste, 

seostab neid 

igapäevaeluga. Arutleb 

loovalt ja loogiliselt, 

hindab tulemuse 

tõepärasust 

mõistab ümbritsevas 

maailmas valitsevaid, 

loogilisi, funktsionaalseid, 

statistilisi ja ruumilisi 

seoseid 

näeb ja sõnastab ülesannete 

lahendamisel tekkivaid 

probleeme, genereerib 

ideid ülesande 

lahendamiseks 

kasutab matemaatika 

õppimisel ja rakendamisel 

erinevaid teabeallikaid. 

Hindab kriitiliselt neis 

sisalduva teavet 



algebraliselt. Elulise sisuga tekstülesannete lahendamine. 

Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Teostab tehteid ratsionaal-, irratsionaal- ja reaalarvudega. Lahendab lineaar- ruut-, murd- ja juurvõrrandeid. Lahendab 

ruutvõrratusi ja ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme. Lahendab elulise sisuga tekstülesandeid võrrandite ja võrratuste 

kaasabil. Kirjeldab funktsiooni graafiku järgi funktsiooni peamisi omadusi. Leiab pöördfunktsiooni. Skitseerib erinevate 

funktsioonide graafikud. Logaritmib ja potentseerib avaldisi. Lahendab eksponent- ja logaritmvõrrandeid. Rakendab 

aritmeetilise ja geomeetrilise jada valemeid ülesannete lahendamisel, seostab jada liitprotsendilise kasvamise ja kahanemise 

seadusega. Leiab erinevate funktsioonide tuletisi. Koostab joone puutuja võrrandi. Uurib tuletise abil funktsiooni kasvamis- ja 

kahanemisvahemikke, ekstreemumpunkte ja visandab graafiku. INTEGRAAL: Algfunktsioon ja määramata integraal. 

Integraalide tabel. Määratud integraal. Newton-Leibnizi valem. Kõvertapetsi mõiste ja pindala. Tasandilise kujundi pindala 

arvutamine määratud integraali abil. Lahendab määramata ja määratud integraalidega ülesandeid. Arvutab tasandiliste kujundite 

pindala integraali abil. Määrab punkti koordinaate ruumis, kirjeldab sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid. Arvutab sirgete 

ja tasandite vahelisi nurki. Arvutab hulktahukate ja pöördkehade täispindala ja ruumala. Visandab ruumilisi kujundeid ja nende 

lõikeid tasandil. Kasutab kraadi- ja radiaanmõõtu, leiab nurga suuruse lähtudes ühikringist. Rakendab mistahes nurga siinuse, 

koosinuse ja tangensi definitsioone, lihtsustab avaldisi. Eristab trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. Teisendab 

lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi. Loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid. Lahendab kolmnurki. Arvutab hulknurga 

ümbermõõtu ja pindala, ringjoone kaare pikkust ning ringi ja sektori pindala. Lahendab trigonomeetrilisi põhivõrrandeid. 

Lahendab elulise sisuga tekstülesandeid trigonomeetria kaasabil. Arvutab reaalse eluga seotud erinevate sündmuste tõenäosusi. 

Eristab ja arvutab permutatsioone, kombinatsioone ja variatsioone. Eristab ja koostab valimi ja üldkogumi. Süstematiseerib ning 

töötleb andmeid, arvutab juhusliku suuruse arvkarakteristikuid, leiab usalduspiirid ja teeb nendest järeldusi uuritava probleemi 

kohta. Sooritab tehteid vektoritega. Leiab vektorite skalaarkorrutise, rakendab vektorite ristseisu ja kollineaarsuse tunnuseid. 

Koostab sirge võrrandi, leiab sirgete vahelise nurga, määrab sirgete vastastikuseid asendeid tasandil. Koostab ringjoone 

võrrandi. Joonestab sirgeid, ringjooni ja paraboole ning leiab nende lõikepunkte. 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel 

“4” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine 

“5” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine 

  

Õppemeetodid Loeng-arutelu, ülesannete lahendamine, elulise sisuga ülesannete lahendamine. 

Hindamismeetodid 
Hinnatakse eristavalt. Moodulihinde saamiseks on vaja esitada kõik iseseisvad tööd ja omandada kõik õpiväljundid vähemalt 

väljundi tasemel. 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Eristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 
Moodulihinde saamiseks on vaja esitada kõik iseseisvad tööd ja omandada kõik õpiväljundid vähemalt väljundi tasemel. 

sh lävend “3” saamise tingimus: õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel 



“4” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine 

“5” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine 
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Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

34 Restoranitöö praktika 12 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
Läbitud moodul “restoranitöö korraldus” 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õppija planeerib oma tööd restoranis, koostöös meeskonnaga täidab sihipäraselt toiduvalmistamise 

protsessi tööülesandeid. 

Praktiline töö 

312 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. planeerib praktikajuhendi alusel isiklikud 

praktika eesmärgid 

Koostab praktikajuhendi alusel materjalid 

praktikale asumiseks (CV, avaldus, 

motivatsioonikiri, praktikalepingu, oskuste 

nimistu, ametlik tutvustuskiri tööandjale). 

Koostab juhendi alusel keeleliselt ja vormiliselt 

Eristav hindamine 



õigesti erinevaid ametikirju (e-kirju). 

Koostab vastavalt praktika juhendile 

praktikapäevikusse praktikaeesmärkide loetelu. 

Täidab igapäevaselt praktikapäevikut arvestades 

praktikajuhendit. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte äriideed. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte ruumide 

paigutust. 

Kirjelda juhendi alusel praktikaettevõtte 

toitlustusosakonna toiminguid ja töökorraldust. 

Kirjeldab valdkonna ettevõtete kodulehekülgi 

kujunduslikust aspektist. 

Orienteerub ettevõtte menüüs, menüüs olevate 

päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

tehnoloogilistes kaartides. 

Valib päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalikke tooraineid tehnoloogiliste 

kaartide alusel. 

Töötab iseseisvalt ning teeb toitlustusettevõttes 

planeeritud tööd õiges järjekorras ja etteantud 

tähtajaks. 

Järgib töötamisel ergonoomia põhimõtteid. 

Töötab meeskonnaliikmena, arvestades teiste 

töötajatega. 

Järgib ettevõtte sisekorraeeskirja. 

Kasutab juhendi alusel tööprotsessis sobilikke 

väikevahendeid. 

Järgib iseseisvalt töötades tööhügieeninõudeid. 

Kasutab juhendi alusel, vajadusel 

isikukaitsevahendeid. 

Töötab vastavalt kasutusjuhenditele seadmetega 

ohutult. 

Puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha 

juhendite alusel. 

Arvutab tehnoloogilise kaardi abil päeva 

põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalike toiduainete koguseid. 



Eeltöötleb toiduaineid vastavalt juhendile vältides 

liigseid kadusid. 

Valmistab vastavalt tööplaanile juhendi järgi 

ettevõtte menüüs olevaid päeva põhisöögikordade 

toite ja jooke, arvestades seadmete ja töövahendite 

võimsust. 

Ajastab päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmimise vastavalt etteantud juhendile. 

Teeb iseseisvalt enesekontrolli toiminguid 

lähtuvalt enesekontrolli plaanist. 

Korrastab ja puhastab iseseisvalt oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel. 

Teeb puhastus- ja korrastustöid vastavalt 

puhastusplaanile. 

Teenindab juhendamisel klienti vastavalt ettevõtte 

eripärale. 

Tutvustab ja soovitab klientidele päeva 

söögikordade toite ja jooke korrektses eesti keeles, 

kasutades erialast terminoloogiat. 

Serveerib juhendamisel päeva söögikordade toite 

ja jooke vastavalt ettevõtte eripärale. 

Teenindab kliente meeskonnaliikmena, järgides 

kliendikesksuse põhimõtteid. 

Koostab vastavalt juhendile korrektses kirjakeeles 

praktikaaruande. 

Esitleb juhendi alusel praktikaaruannet. 

Leiab ja parandab etteantud erialases tekstis 

õigekirja- ja stiilivigu, rakendades õigekirja 

reegleid. 

Kasutab saadud teavet erialastes tekstides vastavalt 

kokkulepitud nõuetele. 

Viitab vastavalt juhendile kirjalikes töödes 

kasutatud allikatele. 

Annab isikliku kogemuse alusel hinnangu 

praktikaeesmärkide saavutatusele. 

Annab hinnangu enda füüsilisele aktiivsusele 

isikliku kogemuse alusel. 



Kirjeldab võimalusi füüsilise aktiivsuse 

säilitamiseks. 

Esitleb IT-lahendusi kasutades praktikal saadud 

kogemusi ja eesmärkide saavutatust ning edasisi 

plaane tööalaseks arenguks. 

Annab suulisel esinemisel mõistetavalt edasi 

erialast infot. 

2. tutvub praktikajuhendi alusel praktikaettevõtte 

kui organisatsiooniga ning toitlustusosakonna 

toimingutega 

Koostab praktikajuhendi alusel materjalid 

praktikale asumiseks (CV, avaldus, 

motivatsioonikiri, praktikalepingu, oskuste 

nimistu, ametlik tutvustuskiri tööandjale). 

Koostab juhendi alusel keeleliselt ja vormiliselt 

õigesti erinevaid ametikirju (e-kirju). 

Koostab vastavalt praktika juhendile 

praktikapäevikusse praktikaeesmärkide loetelu. 

Täidab igapäevaselt praktikapäevikut arvestades 

praktikajuhendit. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte äriideed. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte ruumide 

paigutust. 

Kirjelda juhendi alusel praktikaettevõtte 

toitlustusosakonna toiminguid ja töökorraldust. 

Kirjeldab valdkonna ettevõtete kodulehekülgi 

kujunduslikust aspektist. 

Orienteerub ettevõtte menüüs, menüüs olevate 

päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

tehnoloogilistes kaartides. 

Valib päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalikke tooraineid tehnoloogiliste 

kaartide alusel. 

Töötab iseseisvalt ning teeb toitlustusettevõttes 

planeeritud tööd õiges järjekorras ja etteantud 

tähtajaks. 

Järgib töötamisel ergonoomia põhimõtteid. 

Töötab meeskonnaliikmena, arvestades teiste 

töötajatega. 

Järgib ettevõtte sisekorraeeskirja. 

Eristav hindamine 



Kasutab juhendi alusel tööprotsessis sobilikke 

väikevahendeid. 

Järgib iseseisvalt töötades tööhügieeninõudeid. 

Kasutab juhendi alusel, vajadusel 

isikukaitsevahendeid. 

Töötab vastavalt kasutusjuhenditele seadmetega 

ohutult. 

Puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha 

juhendite alusel. 

Arvutab tehnoloogilise kaardi abil päeva 

põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalike toiduainete koguseid. 

Eeltöötleb toiduaineid vastavalt juhendile vältides 

liigseid kadusid. 

Valmistab vastavalt tööplaanile juhendi järgi 

ettevõtte menüüs olevaid päeva põhisöögikordade 

toite ja jooke, arvestades seadmete ja töövahendite 

võimsust. 

Ajastab päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmimise vastavalt etteantud juhendile. 

Teeb iseseisvalt enesekontrolli toiminguid 

lähtuvalt enesekontrolli plaanist. 

Korrastab ja puhastab iseseisvalt oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel. 

Teeb puhastus- ja korrastustöid vastavalt 

puhastusplaanile. 

Teenindab juhendamisel klienti vastavalt ettevõtte 

eripärale. 

Tutvustab ja soovitab klientidele päeva 

söögikordade toite ja jooke korrektses eesti keeles, 

kasutades erialast terminoloogiat. 

Serveerib juhendamisel päeva söögikordade toite 

ja jooke vastavalt ettevõtte eripärale. 

Teenindab kliente meeskonnaliikmena, järgides 

kliendikesksuse põhimõtteid. 

Koostab vastavalt juhendile korrektses kirjakeeles 

praktikaaruande. 



Esitleb juhendi alusel praktikaaruannet. 

Leiab ja parandab etteantud erialases tekstis 

õigekirja- ja stiilivigu, rakendades õigekirja 

reegleid. 

Kasutab saadud teavet erialastes tekstides vastavalt 

kokkulepitud nõuetele. 

Viitab vastavalt juhendile kirjalikes töödes 

kasutatud allikatele. 

Annab isikliku kogemuse alusel hinnangu 

praktikaeesmärkide saavutatusele. 

Annab hinnangu enda füüsilisele aktiivsusele 

isikliku kogemuse alusel. 

Kirjeldab võimalusi füüsilise aktiivsuse 

säilitamiseks. 

Esitleb IT-lahendusi kasutades praktikal saadud 

kogemusi ja eesmärkide saavutatust ning edasisi 

plaane tööalaseks arenguks. 

Annab suulisel esinemisel mõistetavalt edasi 

erialast infot. 

3. töötab praktikaettevõttes iseseisvalt ja 

meeskonnas, järgib ettevõtte töökorraldust 

Koostab praktikajuhendi alusel materjalid 

praktikale asumiseks (CV, avaldus, 

motivatsioonikiri, praktikalepingu, oskuste 

nimistu, ametlik tutvustuskiri tööandjale). 

Koostab juhendi alusel keeleliselt ja vormiliselt 

õigesti erinevaid ametikirju (e-kirju). 

Koostab vastavalt praktika juhendile 

praktikapäevikusse praktikaeesmärkide loetelu. 

Täidab igapäevaselt praktikapäevikut arvestades 

praktikajuhendit. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte äriideed. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte ruumide 

paigutust. 

Kirjelda juhendi alusel praktikaettevõtte 

toitlustusosakonna toiminguid ja töökorraldust. 

Kirjeldab valdkonna ettevõtete kodulehekülgi 

kujunduslikust aspektist. 

Orienteerub ettevõtte menüüs, menüüs olevate 

Eristav hindamine 



päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

tehnoloogilistes kaartides. 

Valib päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalikke tooraineid tehnoloogiliste 

kaartide alusel. 

Töötab iseseisvalt ning teeb toitlustusettevõttes 

planeeritud tööd õiges järjekorras ja etteantud 

tähtajaks. 

Järgib töötamisel ergonoomia põhimõtteid. 

Töötab meeskonnaliikmena, arvestades teiste 

töötajatega. 

Järgib ettevõtte sisekorraeeskirja. 

Kasutab juhendi alusel tööprotsessis sobilikke 

väikevahendeid. 

Järgib iseseisvalt töötades tööhügieeninõudeid. 

Kasutab juhendi alusel, vajadusel 

isikukaitsevahendeid. 

Töötab vastavalt kasutusjuhenditele seadmetega 

ohutult. 

Puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha 

juhendite alusel. 

Arvutab tehnoloogilise kaardi abil päeva 

põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalike toiduainete koguseid. 

Eeltöötleb toiduaineid vastavalt juhendile vältides 

liigseid kadusid. 

Valmistab vastavalt tööplaanile juhendi järgi 

ettevõtte menüüs olevaid päeva põhisöögikordade 

toite ja jooke, arvestades seadmete ja töövahendite 

võimsust. 

Ajastab päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmimise vastavalt etteantud juhendile. 

Teeb iseseisvalt enesekontrolli toiminguid 

lähtuvalt enesekontrolli plaanist. 

Korrastab ja puhastab iseseisvalt oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel. 

Teeb puhastus- ja korrastustöid vastavalt 



puhastusplaanile. 

Teenindab juhendamisel klienti vastavalt ettevõtte 

eripärale. 

Tutvustab ja soovitab klientidele päeva 

söögikordade toite ja jooke korrektses eesti keeles, 

kasutades erialast terminoloogiat. 

Serveerib juhendamisel päeva söögikordade toite 

ja jooke vastavalt ettevõtte eripärale. 

Teenindab kliente meeskonnaliikmena, järgides 

kliendikesksuse põhimõtteid. 

Koostab vastavalt juhendile korrektses kirjakeeles 

praktikaaruande. 

Esitleb juhendi alusel praktikaaruannet. 

Leiab ja parandab etteantud erialases tekstis 

õigekirja- ja stiilivigu, rakendades õigekirja 

reegleid. 

Kasutab saadud teavet erialastes tekstides vastavalt 

kokkulepitud nõuetele. 

Viitab vastavalt juhendile kirjalikes töödes 

kasutatud allikatele. 

Annab isikliku kogemuse alusel hinnangu 

praktikaeesmärkide saavutatusele. 

Annab hinnangu enda füüsilisele aktiivsusele 

isikliku kogemuse alusel. 

Kirjeldab võimalusi füüsilise aktiivsuse 

säilitamiseks. 

Esitleb IT-lahendusi kasutades praktikal saadud 

kogemusi ja eesmärkide saavutatust ning edasisi 

plaane tööalaseks arenguks. 

Annab suulisel esinemisel mõistetavalt edasi 

erialast infot. 

4. töötab praktikaettevõttes kasutatavate seadmete 

ja töövahenditega, järgides tööhügieeni- ja 

tööõhutusnõudeid 

Koostab praktikajuhendi alusel materjalid 

praktikale asumiseks (CV, avaldus, 

motivatsioonikiri, praktikalepingu, oskuste 

nimistu, ametlik tutvustuskiri tööandjale). 

Koostab juhendi alusel keeleliselt ja vormiliselt 

õigesti erinevaid ametikirju (e-kirju). 

Eristav hindamine 



Koostab vastavalt praktika juhendile 

praktikapäevikusse praktikaeesmärkide loetelu. 

Täidab igapäevaselt praktikapäevikut arvestades 

praktikajuhendit. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte äriideed. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte ruumide 

paigutust. 

Kirjelda juhendi alusel praktikaettevõtte 

toitlustusosakonna toiminguid ja töökorraldust. 

Kirjeldab valdkonna ettevõtete kodulehekülgi 

kujunduslikust aspektist. 

Orienteerub ettevõtte menüüs, menüüs olevate 

päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

tehnoloogilistes kaartides. 

Valib päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalikke tooraineid tehnoloogiliste 

kaartide alusel. 

Töötab iseseisvalt ning teeb toitlustusettevõttes 

planeeritud tööd õiges järjekorras ja etteantud 

tähtajaks. 

Järgib töötamisel ergonoomia põhimõtteid. 

Töötab meeskonnaliikmena, arvestades teiste 

töötajatega. 

Järgib ettevõtte sisekorraeeskirja. 

Kasutab juhendi alusel tööprotsessis sobilikke 

väikevahendeid. 

Järgib iseseisvalt töötades tööhügieeninõudeid. 

Kasutab juhendi alusel, vajadusel 

isikukaitsevahendeid. 

Töötab vastavalt kasutusjuhenditele seadmetega 

ohutult. 

Puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha 

juhendite alusel. 

Arvutab tehnoloogilise kaardi abil päeva 

põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalike toiduainete koguseid. 

Eeltöötleb toiduaineid vastavalt juhendile vältides 



liigseid kadusid. 

Valmistab vastavalt tööplaanile juhendi järgi 

ettevõtte menüüs olevaid päeva põhisöögikordade 

toite ja jooke, arvestades seadmete ja töövahendite 

võimsust. 

Ajastab päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmimise vastavalt etteantud juhendile. 

Teeb iseseisvalt enesekontrolli toiminguid 

lähtuvalt enesekontrolli plaanist. 

Korrastab ja puhastab iseseisvalt oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel. 

Teeb puhastus- ja korrastustöid vastavalt 

puhastusplaanile. 

Teenindab juhendamisel klienti vastavalt ettevõtte 

eripärale. 

Tutvustab ja soovitab klientidele päeva 

söögikordade toite ja jooke korrektses eesti keeles, 

kasutades erialast terminoloogiat. 

Serveerib juhendamisel päeva söögikordade toite 

ja jooke vastavalt ettevõtte eripärale. 

Teenindab kliente meeskonnaliikmena, järgides 

kliendikesksuse põhimõtteid. 

Koostab vastavalt juhendile korrektses kirjakeeles 

praktikaaruande. 

Esitleb juhendi alusel praktikaaruannet. 

Leiab ja parandab etteantud erialases tekstis 

õigekirja- ja stiilivigu, rakendades õigekirja 

reegleid. 

Kasutab saadud teavet erialastes tekstides vastavalt 

kokkulepitud nõuetele. 

Viitab vastavalt juhendile kirjalikes töödes 

kasutatud allikatele. 

Annab isikliku kogemuse alusel hinnangu 

praktikaeesmärkide saavutatusele. 

Annab hinnangu enda füüsilisele aktiivsusele 

isikliku kogemuse alusel. 

Kirjeldab võimalusi füüsilise aktiivsuse 



säilitamiseks. 

Esitleb IT-lahendusi kasutades praktikal saadud 

kogemusi ja eesmärkide saavutatust ning edasisi 

plaane tööalaseks arenguks. 

Annab suulisel esinemisel mõistetavalt edasi 

erialast infot. 

5. eeltöötleb toiduaineid, valmistab ettevõtte 

menüüs olevaid päeva põhisöögikordade toite ja 

jooke, teeb puhastus – ja korrastustöid 

Koostab praktikajuhendi alusel materjalid 

praktikale asumiseks (CV, avaldus, 

motivatsioonikiri, praktikalepingu, oskuste 

nimistu, ametlik tutvustuskiri tööandjale). 

Koostab juhendi alusel keeleliselt ja vormiliselt 

õigesti erinevaid ametikirju (e-kirju). 

Koostab vastavalt praktika juhendile 

praktikapäevikusse praktikaeesmärkide loetelu. 

Täidab igapäevaselt praktikapäevikut arvestades 

praktikajuhendit. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte äriideed. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte ruumide 

paigutust. 

Kirjelda juhendi alusel praktikaettevõtte 

toitlustusosakonna toiminguid ja töökorraldust. 

Kirjeldab valdkonna ettevõtete kodulehekülgi 

kujunduslikust aspektist. 

Orienteerub ettevõtte menüüs, menüüs olevate 

päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

tehnoloogilistes kaartides. 

Valib päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalikke tooraineid tehnoloogiliste 

kaartide alusel. 

Töötab iseseisvalt ning teeb toitlustusettevõttes 

planeeritud tööd õiges järjekorras ja etteantud 

tähtajaks. 

Järgib töötamisel ergonoomia põhimõtteid. 

Töötab meeskonnaliikmena, arvestades teiste 

töötajatega. 

Järgib ettevõtte sisekorraeeskirja. 

Kasutab juhendi alusel tööprotsessis sobilikke 

Eristav hindamine 



väikevahendeid. 

Järgib iseseisvalt töötades tööhügieeninõudeid. 

Kasutab juhendi alusel, vajadusel 

isikukaitsevahendeid. 

Töötab vastavalt kasutusjuhenditele seadmetega 

ohutult. 

Puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha 

juhendite alusel. 

Arvutab tehnoloogilise kaardi abil päeva 

põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalike toiduainete koguseid. 

Eeltöötleb toiduaineid vastavalt juhendile vältides 

liigseid kadusid. 

Valmistab vastavalt tööplaanile juhendi järgi 

ettevõtte menüüs olevaid päeva põhisöögikordade 

toite ja jooke, arvestades seadmete ja töövahendite 

võimsust. 

Ajastab päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmimise vastavalt etteantud juhendile. 

Teeb iseseisvalt enesekontrolli toiminguid 

lähtuvalt enesekontrolli plaanist. 

Korrastab ja puhastab iseseisvalt oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel. 

Teeb puhastus- ja korrastustöid vastavalt 

puhastusplaanile. 

Teenindab juhendamisel klienti vastavalt ettevõtte 

eripärale. 

Tutvustab ja soovitab klientidele päeva 

söögikordade toite ja jooke korrektses eesti keeles, 

kasutades erialast terminoloogiat. 

Serveerib juhendamisel päeva söögikordade toite 

ja jooke vastavalt ettevõtte eripärale. 

Teenindab kliente meeskonnaliikmena, järgides 

kliendikesksuse põhimõtteid. 

Koostab vastavalt juhendile korrektses kirjakeeles 

praktikaaruande. 

Esitleb juhendi alusel praktikaaruannet. 



Leiab ja parandab etteantud erialases tekstis 

õigekirja- ja stiilivigu, rakendades õigekirja 

reegleid. 

Kasutab saadud teavet erialastes tekstides vastavalt 

kokkulepitud nõuetele. 

Viitab vastavalt juhendile kirjalikes töödes 

kasutatud allikatele. 

Annab isikliku kogemuse alusel hinnangu 

praktikaeesmärkide saavutatusele. 

Annab hinnangu enda füüsilisele aktiivsusele 

isikliku kogemuse alusel. 

Kirjeldab võimalusi füüsilise aktiivsuse 

säilitamiseks. 

Esitleb IT-lahendusi kasutades praktikal saadud 

kogemusi ja eesmärkide saavutatust ning edasisi 

plaane tööalaseks arenguks. 

Annab suulisel esinemisel mõistetavalt edasi 

erialast infot. 

6. teenindab juhendamisel kliente lähtuvalt 

klienditeeninduse põhimõtetest 

Koostab praktikajuhendi alusel materjalid 

praktikale asumiseks (CV, avaldus, 

motivatsioonikiri, praktikalepingu, oskuste 

nimistu, ametlik tutvustuskiri tööandjale). 

Koostab juhendi alusel keeleliselt ja vormiliselt 

õigesti erinevaid ametikirju (e-kirju). 

Koostab vastavalt praktika juhendile 

praktikapäevikusse praktikaeesmärkide loetelu. 

Täidab igapäevaselt praktikapäevikut arvestades 

praktikajuhendit. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte äriideed. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte ruumide 

paigutust. 

Kirjelda juhendi alusel praktikaettevõtte 

toitlustusosakonna toiminguid ja töökorraldust. 

Kirjeldab valdkonna ettevõtete kodulehekülgi 

kujunduslikust aspektist. 

Orienteerub ettevõtte menüüs, menüüs olevate 

päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

Eristav hindamine 



tehnoloogilistes kaartides. 

Valib päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalikke tooraineid tehnoloogiliste 

kaartide alusel. 

Töötab iseseisvalt ning teeb toitlustusettevõttes 

planeeritud tööd õiges järjekorras ja etteantud 

tähtajaks. 

Järgib töötamisel ergonoomia põhimõtteid. 

Töötab meeskonnaliikmena, arvestades teiste 

töötajatega. 

Järgib ettevõtte sisekorraeeskirja. 

Kasutab juhendi alusel tööprotsessis sobilikke 

väikevahendeid. 

Järgib iseseisvalt töötades tööhügieeninõudeid. 

Kasutab juhendi alusel, vajadusel 

isikukaitsevahendeid. 

Töötab vastavalt kasutusjuhenditele seadmetega 

ohutult. 

Puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha 

juhendite alusel. 

Arvutab tehnoloogilise kaardi abil päeva 

põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalike toiduainete koguseid. 

Eeltöötleb toiduaineid vastavalt juhendile vältides 

liigseid kadusid. 

Valmistab vastavalt tööplaanile juhendi järgi 

ettevõtte menüüs olevaid päeva põhisöögikordade 

toite ja jooke, arvestades seadmete ja töövahendite 

võimsust. 

Ajastab päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmimise vastavalt etteantud juhendile. 

Teeb iseseisvalt enesekontrolli toiminguid 

lähtuvalt enesekontrolli plaanist. 

Korrastab ja puhastab iseseisvalt oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel. 

Teeb puhastus- ja korrastustöid vastavalt 

puhastusplaanile. 



Teenindab juhendamisel klienti vastavalt ettevõtte 

eripärale. 

Tutvustab ja soovitab klientidele päeva 

söögikordade toite ja jooke korrektses eesti keeles, 

kasutades erialast terminoloogiat. 

Serveerib juhendamisel päeva söögikordade toite 

ja jooke vastavalt ettevõtte eripärale. 

Teenindab kliente meeskonnaliikmena, järgides 

kliendikesksuse põhimõtteid. 

Koostab vastavalt juhendile korrektses kirjakeeles 

praktikaaruande. 

Esitleb juhendi alusel praktikaaruannet. 

Leiab ja parandab etteantud erialases tekstis 

õigekirja- ja stiilivigu, rakendades õigekirja 

reegleid. 

Kasutab saadud teavet erialastes tekstides vastavalt 

kokkulepitud nõuetele. 

Viitab vastavalt juhendile kirjalikes töödes 

kasutatud allikatele. 

Annab isikliku kogemuse alusel hinnangu 

praktikaeesmärkide saavutatusele. 

Annab hinnangu enda füüsilisele aktiivsusele 

isikliku kogemuse alusel. 

Kirjeldab võimalusi füüsilise aktiivsuse 

säilitamiseks. 

Esitleb IT-lahendusi kasutades praktikal saadud 

kogemusi ja eesmärkide saavutatust ning edasisi 

plaane tööalaseks arenguks. 

Annab suulisel esinemisel mõistetavalt edasi 

erialast infot. 

7. koostab praktika lõppedes praktikaaruande 

Koostab praktikajuhendi alusel materjalid 

praktikale asumiseks (CV, avaldus, 

motivatsioonikiri, praktikalepingu, oskuste 

nimistu, ametlik tutvustuskiri tööandjale). 

Koostab juhendi alusel keeleliselt ja vormiliselt 

õigesti erinevaid ametikirju (e-kirju). 

Koostab vastavalt praktika juhendile 

Eristav hindamine 



praktikapäevikusse praktikaeesmärkide loetelu. 

Täidab igapäevaselt praktikapäevikut arvestades 

praktikajuhendit. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte äriideed. 

Kirjeldab juhendi alusel praktikaettevõtte ruumide 

paigutust. 

Kirjelda juhendi alusel praktikaettevõtte 

toitlustusosakonna toiminguid ja töökorraldust. 

Kirjeldab valdkonna ettevõtete kodulehekülgi 

kujunduslikust aspektist. 

Orienteerub ettevõtte menüüs, menüüs olevate 

päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

tehnoloogilistes kaartides. 

Valib päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalikke tooraineid tehnoloogiliste 

kaartide alusel. 

Töötab iseseisvalt ning teeb toitlustusettevõttes 

planeeritud tööd õiges järjekorras ja etteantud 

tähtajaks. 

Järgib töötamisel ergonoomia põhimõtteid. 

Töötab meeskonnaliikmena, arvestades teiste 

töötajatega. 

Järgib ettevõtte sisekorraeeskirja. 

Kasutab juhendi alusel tööprotsessis sobilikke 

väikevahendeid. 

Järgib iseseisvalt töötades tööhügieeninõudeid. 

Kasutab juhendi alusel, vajadusel 

isikukaitsevahendeid. 

Töötab vastavalt kasutusjuhenditele seadmetega 

ohutult. 

Puhastab töö lõppedes seadmed ja töökoha 

juhendite alusel. 

Arvutab tehnoloogilise kaardi abil päeva 

põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmistamiseks vajalike toiduainete koguseid. 

Eeltöötleb toiduaineid vastavalt juhendile vältides 

liigseid kadusid. 



Valmistab vastavalt tööplaanile juhendi järgi 

ettevõtte menüüs olevaid päeva põhisöögikordade 

toite ja jooke, arvestades seadmete ja töövahendite 

võimsust. 

Ajastab päeva põhisöögikordade toitude ja jookide 

valmimise vastavalt etteantud juhendile. 

Teeb iseseisvalt enesekontrolli toiminguid 

lähtuvalt enesekontrolli plaanist. 

Korrastab ja puhastab iseseisvalt oma töökohta 

kogu tööpäeva vältel. 

Teeb puhastus- ja korrastustöid vastavalt 

puhastusplaanile. 

Teenindab juhendamisel klienti vastavalt ettevõtte 

eripärale. 

Tutvustab ja soovitab klientidele päeva 

söögikordade toite ja jooke korrektses eesti keeles, 

kasutades erialast terminoloogiat. 

Serveerib juhendamisel päeva söögikordade toite 

ja jooke vastavalt ettevõtte eripärale. 

Teenindab kliente meeskonnaliikmena, järgides 

kliendikesksuse põhimõtteid. 

Koostab vastavalt juhendile korrektses kirjakeeles 

praktikaaruande. 

Esitleb juhendi alusel praktikaaruannet. 

Leiab ja parandab etteantud erialases tekstis 

õigekirja- ja stiilivigu, rakendades õigekirja 

reegleid. 

Kasutab saadud teavet erialastes tekstides vastavalt 

kokkulepitud nõuetele. 

Viitab vastavalt juhendile kirjalikes töödes 

kasutatud allikatele. 

Annab isikliku kogemuse alusel hinnangu 

praktikaeesmärkide saavutatusele. 

Annab hinnangu enda füüsilisele aktiivsusele 

isikliku kogemuse alusel. 

Kirjeldab võimalusi füüsilise aktiivsuse 

säilitamiseks. 



Esitleb IT-lahendusi kasutades praktikal saadud 

kogemusi ja eesmärkide saavutatust ning edasisi 

plaane tööalaseks arenguks. 

Annab suulisel esinemisel mõistetavalt edasi 

erialast infot. 

  

Mooduli jagunemine 

PRAKTIKA 

ETTEVÕTTES/ 

ÕPPERESTORANIS 

Praktika 156+156 

Alateemad 

Praktika eesmärkide püstitamine, praktika dokumentatsiooni koostamine ja vormistamine, 

suhtlemine praktikaettevõtetega ja praktikajuhendajatega. 

Praktika eesmärkidest tulenevate ülesannete täitmine ettevõttes, ettevalmistustööd tööülesande 

täitmiseks, meeskonnatöö, tööohutus, hügieen, ettevõtte menüüs olevate roogade valmistamine, 

kalkulatsioon, toiduvalmistamise ajastamine, korrastustööd, klienditeenindus, erinevad 

teenindusviisid, klienditeenindussituatsioonide lahendamine. Sissejuhatus moodulisse. Praktika 

dokumentatsioon. Ettevõttepraktika planeerimine. Praktika päeviku koostamine. 

Praktikaettevõtte äriidee ja sellest tulenev menüü; praktikaettevõtte ruumide paigutus; 

praktikaettevõtte toitlustusosakonna toimingud ja töökorraldus. 

Seos õpiväljundiga 

planeerib praktikajuhendi 

alusel isiklikud praktika 

eesmärgid 

tutvub praktikajuhendi 

alusel praktikaettevõtte kui 

organisatsiooniga ning 

toitlustusosakonna 

toimingutega 

töötab praktikaettevõttes 

iseseisvalt ja meeskonnas, 

järgib ettevõtte 

töökorraldust 

töötab praktikaettevõttes 

kasutatavate seadmete ja 

töövahenditega, järgides 

tööhügieeni- ja 

tööõhutusnõudeid 

eeltöötleb toiduaineid, 

valmistab ettevõtte menüüs 

olevaid päeva 

põhisöögikordade toite ja 

jooke, teeb puhastus – ja 

korrastustöid 

teenindab juhendamisel 

kliente lähtuvalt 

klienditeeninduse 

põhimõtetest 

koostab praktika lõppedes 

praktikaaruande 



Hindamine Eristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Iseseisva tööna koostatud praktikadokumentatsioon kajastab vähemalt kahte isiklikku eesmärki, millede saavutatus on 

mõõdetav, õpilane on võimalike praktikaettevõtetega suheldes olnud korrektne (dokumentide vormistamine) ning järginud häid 

suhtlemistavasid; koostatud praktikapäevik kajastab praktika jooksul sooritatud tööülesannete lühikirjeldusi ja tööülesannete 

mahtu, lisatud on hinnang tööülesande täitmisele. Praktikapäevi on vormistatud kirjalike tööde vormistamise nõuetele vastavalt, 

keeleliselt korrektselt, kasutades erialaseid termineid. Proovitöö käigus täidab õppija iseseisvalt talle antud tööülesannet 

kasutades ettevõttes kasutusel olevat tootmisalast dokumentatsiooni ja rakendab tööülesande täitmisel erialast teavet. Proovitöö 

käigus tegutseb õppija aktiivse meeskonna liikmena (so osaleb aktiivselt tööplaani koostamisel, tööde teostamisel ning vastutab 

meeskonnaliikmena töötulemuse saavutamise eest). Õppija tegutseb proovitöö käigus tööohutuse ja hügieeninõudeid järgides, 

seadmeid, töövahendeid ja materjale säästlikult kasutades 

sh hindekriteeriumid 

“3” saamise tingimus: õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel. 

“4” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine. 

“5” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

  

Õppemeetodid 
Kogemusõpe, praktiline töö, iseseisev töö, eneseanalüüs, esitluse/ettekande/aruande koostamine, juhendatud praktiline töö 

ettevõttes 

Hindamismeetodid 

Iseseisva tööna koostatud praktikadokumentatsioon kajastab vähemalt kahte isiklikku eesmärki, millede saavutatus on 

mõõdetav, õpilane on võimalike praktikaettevõtetega suheldes olnud korrektne (dokumentide vormistamine) ning järginud häid 

suhtlemistavasid; koostatud praktikapäevik kajastab praktika jooksul sooritatud tööülesannete lühikirjeldusi ja tööülesannete 

mahtu, lisatud on hinnang tööülesande täitmisele. Praktikapäevi on vormistatud kirjalike tööde vormistamise nõuetele vastavalt, 

keeleliselt korrektselt, kasutades erialaseid termineid. Proovitöö käigus täidab õppija iseseisvalt talle antud tööülesannet 

kasutades ettevõttes kasutusel olevat tootmisalast dokumentatsiooni ja rakendab tööülesande täitmisel erialast teavet. Proovitöö 

käigus tegutseb õppija aktiivse meeskonna liikmena (so osaleb aktiivselt tööplaani koostamisel, tööde teostamisel ning vastutab 

meeskonnaliikmena töötulemuse saavutamise eest). Õppija tegutseb proovitöö käigus tööohutuse ja hügieeninõudeid järgides, 

seadmeid, töövahendeid ja materjale säästlikult kasutades 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Eristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Iseseisva tööna koostatud praktikadokumentatsioon kajastab vähemalt kahte isiklikku eesmärki, millede saavutatus on 

mõõdetav, õpilane on võimalike praktikaettevõtetega suheldes olnud korrektne (dokumentide vormistamine) ning järginud häid 

suhtlemistavasid; koostatud praktikapäevik kajastab praktika jooksul sooritatud tööülesannete lühikirjeldusi ja tööülesannete 

mahtu, lisatud on hinnang tööülesande täitmisele. Praktikapäevi on vormistatud kirjalike tööde vormistamise nõuetele vastavalt, 

keeleliselt korrektselt, kasutades erialaseid termineid. Proovitöö käigus täidab õppija iseseisvalt talle antud tööülesannet 

kasutades ettevõttes kasutusel olevat tootmisalast dokumentatsiooni ja rakendab tööülesande täitmisel erialast teavet. Proovitöö 

käigus tegutseb õppija aktiivse meeskonna liikmena (so osaleb aktiivselt tööplaani koostamisel, tööde teostamisel ning vastutab 

meeskonnaliikmena töötulemuse saavutamise eest). Õppija tegutseb proovitöö käigus tööohutuse ja hügieeninõudeid järgides, 



seadmeid, töövahendeid ja materjale säästlikult kasutades 

sh lävend 

“3” saamise tingimus: õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel. 

“4” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite 

eesmärgipärane kasutamine. 

“5” saamise tingimus: õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, 

eesmärgipärane ja loov kasutamine. 

Õppematerjalid 

Eriala ja õppekavakohane praktikajuhend 

Praktikakorraldust reguleerivad seadusandlikud aktid 

Praktika dokumentatsiooni näidised 

  

Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 

35 Riigikaitse 2 Pedagoogilise ja erialase pädevusega 

Nõuded mooduli 

alustamiseks 
puuduvad 

Mooduli eesmärk 
Õpetusega taotletakse, et õpilane arendab teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis on vajalikud efektiivseks tegutsemiseks riigikaitse 

valdkonnas. 

Auditoorne õpe Iseseisev õpe Praktiline töö 

20 tundi 12 tundi 20 tundi 

  

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Hindamine 

1. õppija mõistab ajateenistuse kui spetsiifilise ala 

nõudeid; 

õppija omab teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis on 

vajalikud efektiivseks tegutsemiseks 

kaitsejõududeks ja riigikaitse valdkonnas; 

Kirjeldab Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundi ja 

eesmärke ning kaitseväe struktuuri ja ülesandeid. 

Tunneb riigikaitsealast seadusandlust, kaitseväe 

määrustikke ja nende vajalikkust; kaitseväes 

kasutatavat kergerelvastust ning ohutustehnikat 

nende kasutamisel; rivi võtteid; kaitseväe 

struktuuri ja ülesandeid (allüksused); kaitseväes 

kasutatavaid jalaväe- ja tankimiine; lahinguviise; 

massihävitusrelvade liike ja kaitse võimalusi nende 

vastu. 

Selgitab kaitsepoliitika põhisuundi; 

kaitseväeteenistuse kulgu; kaitseväelase õigusi ja 

kohustusi; teenistust reservis. 

Tunnetab kodanikuvastutust riigi julgeoleku ning 

kaitse ees. 

Hindab oma võimeid, võimalusi ja rolli riigikaitse 

Mitteeristav hindamine 



huvides. 

Kasutab kaitseväes kasutatavat kergerelvastust ja 

harjutab rivivõtteid ning rividrilli. 

Kasutab individuaalseid kaitsevahendeid Kirjeldab 

ajateenija väljaõppe põhimõtteid ja ajateenijale 

esitatavaid nõudeid. 

  

Mooduli jagunemine 

Riigikaitse 

Auditoorne õpe 20 

Iseseisev õpe 12 

Praktiline töö 20 

Alateemad 

RIIGIKAITSEÕPETUS. 

Kaitsepoliitika. 

Riigikaitsealane seadusandlus. 

Kaitseväe määrustikud. 

Laskeasjandus ja relvaõpe. 

Riviõpe. 

Taktikaõpe. 

Massihävitusrelvad ja kaitse nende eest. 

Väeosa külastamine. 

Seos õpiväljundiga 

õppija mõistab 

ajateenistuse kui 

spetsiifilise ala nõudeid; 

õppija omab teadmisi, 

oskusi ja hoiakuid, mis on 

vajalikud efektiivseks 

tegutsemiseks 

kaitsejõududeks ja 

riigikaitse valdkonnas; 

Iseseisev töö Ülesanded antakse mooduli rakendumisel lähtudes õppija vajadustest 

Praktiline töö Ülesanded antakse mooduli rakendumisel lähtudes õppija vajadustest 

Hindamisülesanded Ülesanded antakse mooduli rakendumisel lähtudes õppija vajadustest 

Hindamine Mitteeristav hindamine 

sh kokkuvõtva hinde 

kujunemine 

Mooduli hindamisel arvestatakse õpilase aktiivset osavõttu tundidest. 

Kirjalikud tööd peavad vastama kokkulepitud sisule, olema sooritatud tähtaegselt ning vormistatud vastavalt kooli õpilastööde 

vormistamise nõuetele. 

Praktilisi tegevusi hinnatakse tegevuste käigus 

sh hindekriteeriumid 

“A” saamise tingimus: Kirjeldab Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundi ja eesmärke ning kaitseväe struktuuri ja ülesandeid. 

Tunneb riigikaitsealast seadusandlust, kaitseväe määrustikke ja nende vajalikkust; kaitseväes kasutatavat kergerelvastust ning 

ohutustehnikat nende kasutamisel; rivi võtteid; kaitseväe struktuuri ja ülesandeid (allüksused); kaitseväes kasutatavaid jalaväe- 

ja tankimiine; lahinguviise; massihävitusrelvade liike ja kaitse võimalusi nende vastu. 

Selgitab kaitsepoliitika põhisuundi; kaitseväeteenistuse kulgu; kaitseväelase õigusi ja kohustusi; teenistust reservis. 

Tunnetab kodanikuvastutust riigi julgeoleku ning kaitse ees. 

Hindab oma võimeid, võimalusi ja rolli riigikaitse huvides. 

Kasutab kaitseväes kasutatavat kergerelvastust ja harjutab rivivõtteid ning rividrilli. 

Kasutab individuaalseid kaitsevahendeid Kirjeldab ajateenija väljaõppe põhimõtteid ja ajateenijale esitatavaid nõudeid. 

  



Õppemeetodid 

Loeng, 

grupitööd, 

eneseanalüüs, 

töölehtede lahendamine, 

praktiliste ülesannete sooritamine. 

Hindamismeetodid 

Rühmatöö 

Praktiline töö 

Ülesanne/harjutus 

Lõimitud teemad  

Mooduli hindamine Mitteeristav hindamine 

Mooduli kokkuvõtva 

hinde kujunemine 

Mooduli hindamisel arvestatakse õpilase aktiivset osavõttu tundidest. 

Kirjalikud tööd peavad vastama kokkulepitud sisule, olema sooritatud tähtaegselt ning vormistatud vastavalt kooli õpilastööde 

vormistamise nõuetele. 

Praktilisi tegevusi hinnatakse tegevuste käigus 

sh lävend 

“A” saamise tingimus: Kirjeldab Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundi ja eesmärke ning kaitseväe struktuuri ja ülesandeid. 

Tunneb riigikaitsealast seadusandlust, kaitseväe määrustikke ja nende vajalikkust; kaitseväes kasutatavat kergerelvastust ning 

ohutustehnikat nende kasutamisel; rivi võtteid; kaitseväe struktuuri ja ülesandeid (allüksused); kaitseväes kasutatavaid jalaväe- 

ja tankimiine; lahinguviise; massihävitusrelvade liike ja kaitse võimalusi nende vastu. 

Selgitab kaitsepoliitika põhisuundi; kaitseväeteenistuse kulgu; kaitseväelase õigusi ja kohustusi; teenistust reservis. 

Tunnetab kodanikuvastutust riigi julgeoleku ning kaitse ees. 

Hindab oma võimeid, võimalusi ja rolli riigikaitse huvides. 

Kasutab kaitseväes kasutatavat kergerelvastust ja harjutab rivivõtteid ning rividrilli. 

Kasutab individuaalseid kaitsevahendeid Kirjeldab ajateenija väljaõppe põhimõtteid ja ajateenijale esitatavaid nõudeid. 

Õppematerjalid 

Õpetaja poolt jagatavad materjalid. 

Kehtiv seadusandlus. 

Riigikaitseõpetuse õpik 

  

  

  

  

  


