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Õppekava
õpiväljundid:

Õppija:
- on saavutanud valmisoleku tegemaks juhendamisel teadlikke valikuid edasise
õppimisvõimaluste, kutsevaliku ja tööturule sisenemise osas
- on arendanud oma suhtlemisjulgust ja -pädevust ning saab hakkama
harjumispärases keskkonnas
- osaleb oma karjääriplaani koostamisel
- on saavutanud valmisoleku jätkamaks õpinguid kutseõppes või
üldharidusõppes ning mõistab selle olulisust oma tuleviku kujundamisel
- teab ja oskab juhendamisel kasutada lihtsamaid arvutirakendusi ja interneti
võimalusi sihipäraselt, täidab juhendamisel lihtsamaid dokumente digitaalselt
- teab ja kirjeldab kutse- ja erialaseid mõisteid, oskab täita vähemalt kahel
erialal juhendamisel tavapäraseid ja piiratud vastutusega tööülesandeid
- väärtustab tervislikke eluviise, on arendanud oma algatusvõimet ning suudab
(juhendamisel) ellu viia vajalikke tegevusi, et saavutada elurollidega seotud
eesmärke

Õppekava rakendamine
statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, Statsionaarõpe
Nõuded õpingute alustamiseks
puuduvad
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õppija on läbinud õppekava täies mahus ning omandanud õpiväljundid lävendi tasemel
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kvalifikatsioon
(id):
osakutse(d):

puuduvad

Õppekava struktuur
Ülõpingud 9EKAP, millest:

Karjääri planeerimine ja loovtöö 3 EKAP
Suhtlemise alused 2 EKAP
Tervis ja ohutus 2 EKAP
Õpioskused 2 EKAP
Valikõpingud 21 EKAP, millest:
Üldainete tasandusõpe
(eesti keel ja/või matemaatika ja/või arvuti algõpetus) 6 EKAP
Erialane valikaine 15EKAP
(koosneb minimaalselt kahest erinevast kutsevalikust järgmistes valdkondades: ehitus- ja
puidutööd, auto- ja metalliõppe, toitlustus ja teenindus, informaatika)
Valikainete osas koostatakse õppijale individuaalplaan lähtuvalt õppija individuaalsetest
huvidest, võimetest, tugevustest ja soovidest.
Valikõpingute valimine:
Valikõpingute sisu kohta, lepitakse kokku õppijaga individuaalne plaan, vastavalt tema
tugevustele, nõrkustele, huvidele ja vajadustele.
Spetsialiseerumised
puuduvad
Õppekava
kontaktisik

Lea Kask, lea.kask@vikk.ee

Märkused: Link õppekavale:
rakenduskavale:
https://vikk.ee/sites/vikk.ee/files/kv-rakenduskava.pdf
https://vikk.ee/sites/vikk.ee/files/kv-rakenduskava.pdf
Põhiõpingute
moodulid

9.0 EKAP

Karjääri
planeerimine

• planeerib juhendamisel oma karjääri- ja õpiteed
• juhendamisel teeb valikuid oma võimetest ja huvidest lähtuvalt
kutsevaliku protsessis
• mõistab erinevaid elurolle ning nendevahelisi seoseid oma
3.0 EKAP karjääri planeerimisel
• kirjeldab juhendamisel töökoha ohutegureid ning oma õigusi ja
kohustusi
• oskab suhelda harjumispärastes olukordades ja tavapäraste
suhtluspartneritega

• oskab suhelda harjumuspärastes olukordades ja tavapäraste
suhtluspartneritega
Suhtlemise alused 2.0 EKAP
• oskab erialaste ja eluliste probleemide tekkimisel mõista
abivajadust ning küsida nõu ja tuge

Tervis ja ohutus

• mõistab liikumise vajadust ja seoseid tervisega
• mõistab tervisliku toitumise vajadust ja seoseid tervisega
• sooritab juhendamisel füüsilisi harjutusi töövõime säilitamiseks
2.0 EKAP
ja parandamiseks
• mõistab töötervishoiu olulisemaid nõudeid
• kasutab juhendamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid

Õpioskused ja
õpioskuste
kujundamine

• kohaneb õpingutega ja mõistab õppimise iseärasusi kutsekoolis
• planeerib juhendamisel oma aega võimalustele ja eesmärkidele
vastavalt
2.0 EKAP
• analüüsib juhendamisel ennast õppijana ning oskab lahendada
juhendamisel ettetulevaid probleeme
• jälgib Viljandi Kutseõppekeskuses kokkulepitud reeglite täitmist

Üldõpingute
moodulid

0 EKAP

Valikõpingute
moodulid

21.0 EKAP

• on tutvunud vähemalt kahe erialaga kutsekoolis vastavalt
isiklikule soovile ja võimetele
• tunneb vähemalt ühe eriala töövõtteid algaja tasemel
Erialane valikaine 15.0 EKAP
• oskab juhendamisel lahendada lihtsamaid tööülesandeid valitud
erialadel
• kasutab juhendamisel ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid

Üldõpingute
tasandusmoodul

• oskab ennast väljendada, ideid esitada ja põhjendada
• koostab juhendamisel lihtsamaid tarbetekste
• suudab isiklikeks vajadusteks tekste lugeda ja mõista
• vormistab juhendamisel avalduse, cv, motivatsioonikirja, e-kirja
• oskab rakendada juhendamisel lihtsamaid matemaatika
põhiprintsiipe, põhimõtteid ja meetodeid ning oskab neid
seostada tavaelus vajaminevaga
• kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja -oskusi uutes
6.0 EKAP situatsioonides ning eluliste ülesannete lahendamises hinnates
tulemuste tõepärasust
• teab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte
• oskab kasutada juhendamisel lihtsamaid arvutirakendusi ning
interneti võimalusi nii isiklikel kui ka tööalastel eesmärkidel
• oskab rakendada juhendamisel sobivaid abivahendeid teabe
loomiseks, esitamiseks ja mõistmiseks, leida ning kasutada
internetipõhiseid otsingusüsteeme ja muid teenuseid

Lõpueksamite
moodulid

0 EKAP

Link rakenduskavale: https://vikk.ee/sites/vikk.ee/files/kv-rakenduskava.pdf

