
   
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Teenindamise alused ja jookide algõpetus 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi) 

Majutamine ja toitlustamine (kokandus) 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

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

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

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

Sihtrühm:  

Koolitus on mõeldud toitlustusteenust pakkuvates ettevõtete töötajatele, kes 

vajavad muutunud olukorrast tulenevalt multifunktsionaalseid oskuseid teenuste 

pakkumiseks. Samuti need huvilised, kes soovivad leida tööd teenindussektoris või alustada 

ettevõtlusega 

 

Grupi suurus 8 osalejat 

 

Õppe alustamise nõuded: 

Puuduvad 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 Teenindab ja nõustab kliente ning suhtleb klientidega klienditeeninduse hea 

tava kohaselt kogu klienditeekonna vältel; 

 Lahendab teenindusolukordi; 

 Arvestab teenindusolukordades klientide kultuurilist tausta; 

 Planeerib ja korraldab ettevalmistustööd teeninduseks; 

 Tutvustab joogi- ja toidumenüüd kliendile, soovitades toidu juurde sobivaid 

veine; 

 Teenindab kliente selvelaudades ja istumisega laudades kasutades 

teenindamise põhitehnikaid; 

 Valmistab ja serveerib  tuntumaid segujooke, kohvi- ja teejooke; 

 Teostab koristus- ja puhastustöid. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Kokk, tase 4 
B.2.6 Teenindamine  



   
 

  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse koka õppekava, tase 4 moodul Teeninduse alused ja Jookide 
õpetus. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus koolis määratud vormis) 
12 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
28 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 
 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

 

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

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

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

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

Õppe sisu:  

Auditoorne töö 12 t: 

Toitlustusteeninduse ja klienditeeninduse põhimõtted 

 Klientide soovide ja vajaduste väljaselgitamine  

 Kliendikeskne teenindus  

 Toitlustusettevõtete teenindusliigid ja -viisid  

 Jookide päritolu, valmistamine, serveerimine  

 Veini ja vahuvein päritolu ja tehnoloogia 

 Segujookide klassifikatsioon 

 

Praktika koolikeskkonnas 28 t: 

 Ettevalmistustööd teenindamiseks, koostöö köögiga.  

 Söögisaali korrastamine ja lauakatete tegemine- lauad, laudade linutamine, seelikute 

kinnitamine,  salvrättide voltimine, laua- ja serveerimisnõud, söögiriistad ja 

serveerimisvahendid. 

 Laudade eelkatete tegemine a´la carte, tabled´hote, selvelauad. 

 Teenindussituatsiooni alustamine, klientide vastuvõtmine, klientide juhatamine 

söögisaali (ja lauda), kliendi nõustamine, tellimuste vastuvõtmine ja edastamine , 

toidu- ja joogikaartide tutvustamine ja esitlemine, tellimuse vastuvõtmine, 

vormistamine ja edastamine. 



   
 

  

 Teenindussituatsiooni lõpetamine, kliendilt tagasiside küsimine ja edastamine, 

klientidega arveldamine, kliendi ärasaatmine. 

 Teenindaja töö ja tehnika, taldrikute kandmise võtted, lauanõude koristamise võtted, 

kandiku kandmise võtted, vaagnalt serveerimise tehnika. 

 Erinevate roogade serveerimine, külmade ja kuumade jookide serveerimine.  

 Veini avamine ja serveerimine, segujookide valmistamine, kohvi- ja teejookide 

valmistamine. 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse vajalike vahenditega varustatud teenindusklass ja Särevere 

mõis. 

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

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

Õpingute lõpetamiseks on vajalik osaleda kontaktõppes vähemalt 70% ja on sooritatud 

praktilised tööd. Mitteeristav hindamine. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele 

tunnistus. 

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Praktilised tööd 
 

 Katab ja koristab eritüüpi laudu. 

 Järgib teenindusolukordades kliendikeskse teeninduse 

põhimõtteid. 

 Kasutab serveerimis- ja kandmisvõtteid. 

 Valmistab ja serveerib lihtsamaid segujooke juhendi järgi.   

 Serveerib erinevaid alkohoolseid jooke. 

 Õpilane vastab praktilise töö käigus teenindusprotsessi kohta 

esitatavatele küsimustele. Õigeid vastuseid peab olema 

vähemalt 60%. 

 

 

5. Koolitaja andmed 

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

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

Marike Reedla 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse majutus- ja teenindusõppe kutseõpetaja, Särevere  

mõisa perenaine. Läbitud kutsepedagoogika ja andragoogika täiendkoolitus. Vastuvõttude 

korraldamise töökogemus aastast 2007. Järvamaa Kutsehariduskeskuse majutamise ja 

toitlustamise valdkonna täiskasvanute koolitaja. 

 


