Kaubapaigutaja tase 3 rakenduskava
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Loome koos paremat elu iga päev, iga mõtte ja teoga

Kaubapaigutaja, tase 3 rakenduskava (60 ekap)
Koostamise aeg: 2018
Koostatud koostöös Tallinna Teeninduskool ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Töörühm kooseisus: Aive Antson, Külliki Türi, Mari Kalbin, Kai Rannastu

Rakenduskava moodulid ja mahud
PÕHIÕPPE MOODULID (51 ekap sh praktika 15 ekap )






M1 Kaupade käitlemine ja kaubatundmine (24 ekap)
M2 Teenindamine (16 ekap)
M3 Müüki toetavad tegevused (8 ekap)
M4 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused (3 ekap)

VALIKÕPINGUTE MOODULID (9 ekap)









M5 Ettevõtlusõpe (3 ekap)
M6 Digitehnoloogia ja erialase matemaatika kasutamine (2 ekap)
M7Eesti keele kasutamine kutsetöös (2 ekap)
M8 Puhastustööd ja koristamine kaupluses (3 ekap)
M9 Toiduainete eeltöötlemine kaupluses (2 ekap)
M10 Kliendi teenindamine letis (2 ekap)
M11 Oma töövõime säilitamine (3 ekap)
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M1 kaupade käitlemine ja kaubatundmine
MOODULI NIMETUS
ÕPPEMAHT (ekap)
Moodul 1
Kaupade käitlemine ja kaubatundmine
24 ekap sh praktika 9 ekap
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime kaupade ladustamise, müügiks ettevalmistamise, ja pakendite käitlemisega kaubandusettevõttes
lähtudes kaubagrupi spetsiifikast ning hügieeni nõuetest
Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad
Õppemeetodid: õpperühma spetsiifikale kohandatud kirjaliku materjali läbitöötamine, mälu toetavate töölehtede ja vastavate õppeülesannete praktiline
harjutamine, meeskonnatöö harjutused, praktiline harjutamine ja praktika
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid ja
Mooduli teemad ja lõimingud teiste moodulitega
Õpilane....
ülesanded
1.tunneb
● Nimetab peamised
1. Praktiline ülesanne:
1. Sissejuhatus erialasse.
kaubagrupile
kaubagrupid
sorteerida kaubad õpitud
Õppekäik kaubandusettevõttesse
kehtestatud üldisi
kaubagruppidesse ja
Kaubaketid, jae- ja hulgikaubandus. Kaupluste tüübid
● Grupeerib kaubad ja
nõudeid lähtudes
nimetada
tunnus
2. Kaubagrupid ja nende tunnused
nimetab kaubagrupi
kaubagrupi eripärast
Kaupade liigitamise põhimõtted ja mõisted.
tunnuse sh praktikal
2. Demonstratsioon: leida
Kaubagruppide nimetused: eritoit, uuendtoit. Tera- ja
● Valib kaubagrupist ühe
pakendilt andmed ja
kaunviljad ning nendest tooted. Piim ja piimatooted. Liha ja
toote ja leiab pakendilt
koostada elektrooniline
lihatooted. Kala ja kalatooted, mereannid.
sellele kehtestatud andmed tabel. Leida üles kaubagruppi Munad- ja munatooted. Puu- ja köögiviljad. Joogid. Kohv ja
(kvaliteet, märgistused,
mittekuuluvad tooted,
kohvijoogid. Tee ja teejoogid. Maiustused. Suhkur.
informeerida
realiseerimisajad jms) ja
Suhkruasendajad. Mesi. Maitseained, kastmed.
Sool. Toidurasvad. Lemmikloomatoidud ja –tarbed.
koostab lihtsa elektroonilise õpetajat/töötajat ja
nimetada
põhjus.
Tubakatooted. Tarbekeemia.
andmetabeli
Tekstiil- ja garderoobikaubad. Kooli-, büroo- ja paberikaubad.
● Leiab kaubagrupist sinna
Kosmeetika- ja parfümeeria kaubad. Mänguasjad. Kodu- ja
mittekuuluva(d) toote(d)
majapidamiskaubad. Elektrikaubad
nimetab põhjuse, edastab
Lõimingud teiste moodulitega
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info vastavale isikule sh
praktikal
2.Tunneb kauba
müügiks
ettevalmistamise
protseduuri
arvestades kauba
liike





3. Paigutab kaubad
müügisaali, järgides
kaubagruppidele
kehtestatud nõudeid


Ladustab kaubad lattu,
kehtivaid nõudeid
järgides (tööohutus
töötervishoiu ja turva
nõuded) sh praktikal
Valmistab kaubad
müügiks ette selgitab
juhendit kasutades
kaubagrupile
kehtestatud nõudeid sh
praktikal
Leiab kaubagrupi järgi
kaupade õige asukoha
ja paigutab need
müügisaali etteantud
nõuete kohaselt
(kuupäev,
realiseerimiaeg,
pakendi suurus, pakendi
säilitamise temperatuur
jms) sh praktikal

1. Demonstratsioon:
Valmistada kaubad ette
müügiks (vabastab hulgi
pakendist, sorteerib
puhastab, pakib kaupluse
müügi pakendisse, paigaldab
hinnasildid jms). Ladustada
kaubad lattu ja sealt
müügisaali. Selgitada oma
tegevust õpetajale kui
vastutavale isikule.
2. Meeskonnatöö koos
kirjaliku töölehe täitmisega:
praktilise töö põhjal tuua
välja tööohutuse ja
turvanõuded ning
demonstreerida
ergonoomilisi ja tervist
säästvaid töövõtteid.
Kirjeldada oma tervise
hoidmist ja haiguste
ennetamist
kaubapaigutajana.

M4 Karjääriõpe ja ettevõtluse ...
M6: Digitehnoloogia ja erialase matemaatika....
M7: eesti keele kasutamine....
1.Kaupade ladustamine
Kaupade hoiustamise nõuded
Kaupade ladustamise põhimõtted laopinnal.
Kaupade hoiukohtadele paigutamine vastavalt kaubagrupile
kehtestatud nõuetele (säilitustemperatuurid, õhuniiskus,
valgus, kaubaline naabrus, ristsaastumine).
Laopinna ratsionaalne kasutamine.
Laosisustus, töövahendid.
2.tööohutus ja töötervishoid
võimalikud kutsehaigused ja vigastused, esmaabi
Isiklik hügieen töökohas, hügieeninõuded
kaubandusettevõtted ja sellest tekkivad riskid ettevõttele ja
endale
Tööergonoomika ja sundasendeid leevendavad harjutused
Isiklikud terviseriskid ja tervisekäitumine töökeskkonnas
Esmaabi
3.turvalisuse nõuded laos töötamisel
4.Kaupade müügisaali paigutamine
Kaupade müügisaali paigutuse eesmärgid. Kaupade
väljapaneku erinevad võimalused (lahtine väljapanek, kinnine
väljapanek, väljapanek lettidel ja vitriinides jne). Kaupade
väljapaneku põhimõtted (FIFO meetod, kaupade naabrus,
suurus ja kuju, kaubamärk, nõudlus, müügiedu, riiulite kõrgus
jne). Kaupade väljapaneku erinevad meetodid (ladumine,
horisontaalne, vertikaalne, kombineeritud väljapanek,
4
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4.Käitleb pakendeid,
taarat ja ohtlikke
jäätmeid vastavalt
käitlemise nõuetele

●

●

Suhtleb vastutava
isikuga ja paigaldab
juhendamisel
hinnasildid sh praktikal

Sorteerib pakendeid ja
taarat vastavalt ettenähtud
korrale sh praktikal
Tunneb ära ohtlikud
jäätmed ja selgitab edasist
tegevust sh praktikal

3. Töölehe täitmine: leida
nõude (realiseerimise
kuupäev, suurus jm)
kriteeriumi vastavus kauba
paigutamisel

4.Praktika ülesanne:
Pildistada sorteeritavaid
pakendeid ja taarat ning
selgitada sorteerimise
põhimõtet praktika
kaitsmisel

mahuväljapanek, värvi, kuju, suuruse jne järgi väljapanek).
Töökoha korrashoid, Tööohutus ja puhtus. Esmaabi
5.Kaupade märgistamise nõuded.
Kaupade markeerimine müügiks vajaliku infoga. Kaupade
kohustuslik märgistus. Ohutusmärgistus. Pakendite
märgistamine. GDA märgistus. Märgised (kvaliteedi, pakendi,
keskkonna jm. märgised).
7.töökoha ettevalmistamine ja korrashoid
Oma töökoha korrashoid ja koristamine
Kuiv- ja märgkoristus
Tööpindade puhastus
8.suhtlemine töökohal
Ettevõtte siseste kokkulepetega arvestamine
Juhendamise ja juhiste jälgimine. Info edastamine suuliselt ja
kirjalikult
Lõimingud teiste moodulitega
M4 Karjääriõpe ja ettevõtluse ...
M6: Digitehnoloogia ja erialase matemaatika....
M7: eesti keele kasutamine....
M8: Puhastustööd ja koristamine
1. Pakendi ja taara käitlemise põhialused
Kaubandusettevõttes tekkivad jäätmed sh ohtlikud jäätmed.
Pakendite, taara ja jäätmete kogumine, sorteerimine,
ladustamine, vedu, taaskasutamine ning utiliseerimine järgides
kehtestatud nõudeid ja õigusakte. Pandipakend/tagatisraha
Prügifirma kodulehega tutvumine
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●

5. varustab kaubad
hinnainfoga
kaubandusettevõtte
sisekorraeeskirjade
ja õigusaktide
kohaselt

6.kontrollib kaupade
realiseerimise aegu
vastavalt pakendil
märgitule

Käitleb tööprotsessis sh
praktikal pakendeid, taarat
ja ohtlikke jäätmeid
vastavalt juhendile

● selgitab hinnainfo rekvisiite
ja hinnainfoga varustamise
tähtsust
 Varustab kaubad sh
praktikal nõuetekohase
märgistuse ja
hinnainfoga
●

jälgib säilitustemperatuure
ja realiseerimisaegu ning
mittevastavuse korral
kõrvaldab kaubad müügilt
sh praktikal

5.Töölehe täitmine:
eristada toodud loetelust
ohtlikud jäätmed ja leida
vastav järgnev tegevusviis
6.Praktiline olmeprügi
sorteerimine: otsida
prügiettevõtte kodulehelt
info sorteerimise
kategooriatest ja sorteerida
prügi
7.Praktika ülesanne:
pildistada erinevaid
hinnainfoga märgistatud
tooteid. Praktikajuhendajale
selgitada hinnainfo rekvisiite
ja hinnainfo tähtsust
8.demonstratsioon: leida
väljapandud kaupade hulgast
nõuetele mittevastavad ja
selgitada oma edasist
tegevust

1.Kaupade varustamine hinnasiltidega. Erinevad hinnasildid
(eelpakendatud kaupadele, kaalukaupadele, allahinnatud
toodetele, sooduskaupadel/ kampaaniatel jne).
Lõimingud teiste moodulitega
M6: Digitehnoloogia ja erialase matemaatika....
M7: eesti keele kasutamine....
M8: Puhastustööd ja koristamine
2. Kaupade realiseerimisaegade jälgimine
Kaupade realiseerimisajad.
Realiseerimisaegade märkimise nõuded kaupadele. Kõlblik
kuni ja parim enne kaupade realiseerimisajad.
Lõimingud teiste moodulitega
M6: Digitehnoloogia ja erialase matemaatika....
M7: eesti keele kasutamine....
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7.Mõistab kaubavaru
olulisust lähtudes
kaupluse müügitööst

●

●

Mooduli hindamine
Moo

Loendab juhendamisel
laojäägi ja teeb järelduse
edasiste tegevuste osas
Selgitab endale jõukohast
tegevust kaupade
inventeerimisel

1. Demonstratsioon:
mänguline inventuuri
läbiviimine ja tulemuste
dokumenteerimine (mis
olemas/müüdud/kadunud)

1. Kaubavaru mõiste ja tähtsus
2. Seaduskuulekas tööalane käitumine.
3. Töötajate ostud ja muu sisekord.

Lõimingud teiste moodulitega
M6: Digitehnoloogia ja erialase matemaatika....
M7: eesti keele kasutamine....
Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mitte arvestatud). Hindamisel lähtuda õppija
keelelisest võimekusest oma tegevuse selgitamisel. Sel juhul keskenduda praktilisele sooritusele ja vastastikusele suhtlemisele
tehtu põhjal pingevabas õhkkonnas.
Kui õppija tulemus on siiski „mittearvestatud“, siis kaaluda juhendatud praktika pikendamist, tase 3 jõukohasust juhtumipõhiselt.
Hinnangu kujunemisel ja vormistamisel teha koostööd kooli tugikeskuse/tugispetsialistidega koos eriala õpetajatega.
Koostöös kutseandjaga võimaldada õppijal sooritada KUTSEEKSAM tase 3 kompetentside kinnitamiseks.

Õppematerjal
1. Kaupluse hea hügieenitava juhend.
http://www.kaupmeesteliit.ee/images/files/Kaupluse%20hea%20h%C3%BCgieenitava%20juhend%20viimane%20variant.pdf
Kikas, H., Antson, A., Joosu, E., Kiivit, E., Koger, E., Pärn, K., Vetka, V. (2012).
2. Kaubandusalane toidukaupade õpik.
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kaubandusalane_toidukaupade_6pik.pdf Kikas, H., Koger, E., Mets, S. (2008).
3. Tööstuskaubaõpetus. Tallinn: Argo.
Sõõru, E. (s.a.). E-õpiobjekt.
4. Kaupade käitlemisega seotud tegevused kaupluses.
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M2 Teenindamine

1.

MOODULI NIMETUS
ÕPPEMAHT (ekap)
Moodul 2
Teenindamine
16 ekap sh praktika 6 ekap
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime kauba väljapaigutaja klientide suunamisega teeninduse põhimõtteid järgides
Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad
Õppemeetodid: õpperühma spetsiifikale kohandatud kirjaliku materjali läbitöötamine, mälu toetavate töölehtede ja vastavate õppeülesannete praktiline
harjutamine, meeskonnatöö harjutused, praktiline harjutamine ja praktika
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid ja
Mooduli teemad ja lõimingud teiste moodulitega
Õpilane....
ülesanded
● Alustab ja lõpetab kliendiga 1. Rollimäng: lahendada
1. Kaubapaigutaja roll
1. mõistab kauba
suhtlemise
mänguline
Erinevad rollid ja tööülesanded kaupluses töötamisel.
paigutaja rolli ja
klienditeeninduslik
teenindusvalmilt, selgitab
Teenindusliku mõttekultuuri olemus ja tähtsus
vastutust
situatsioon:
kliendi
oma tegevuse tähtsust sh
Teenindaja kui ettevõtte esindaja
kliendisuhete
pöördumine, sellele
Töötaja sekkumist eeldavate olukordade märkamine
praktikal
kujundamisel
reageerimine, lahenduse
müügisaalis ja vastavalt juhendile käitumine. Teenindaja
● Tutvustab juhendamisel leidmine (sisaldab kauba
kaubandusettevõttes
kaupu, sh praktikal
2. Teenindab kliente
tutvustamist) ja lõpetamine. vastutus klientide turvalisuse ja ohutuse eest
2. kliendi abistamine ja kauba pakkimine
lähtudes kaupadele
müügisaalis lähtudes
Oma tegevuse selgitamine
Kaupade tutvustamine (kliendi pöördumise terviklahendus:
klienditeeninduse
kehtestatud nõuetest
pöördumisest kuni lõpplahenduseni), müügisoovitused (abi
põhimõtetest
2. Praktika ülesanne:
lähtuvalt
valiku tegemisel)
● Otsib lahendust kliendi kirjeldada ühte
suhtlussituatsiooni kliendiga Teenindamine teenindusletis, müüja abistamine
küsimusele suunates
3. suhtlemine töökohal
ja oma tegevust
õigesse kohta või õige
juhendamise ja juhiste jälgimine. Info edastamine suuliselt ja
inimese juurde sh
kirjalikult
praktikal
4. ettevõtte sisesed teenindus kokkulepped
8
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Lõimingud teiste moodulitega
M4 Karjääriõpe ja ettevõtluse ...
M7: eesti keele kasutamine....
Mooduli hindamine
Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mitte arvestatud).
Hindamisel lähtuda õppija keelelisest võimekusest oma tegevuse selgitamisel. Sel juhul keskenduda praktilisele sooritusele ja
vastastikusele suhtlemisele tehtu põhjal pingevabas õhkkonnas. Kui õppija tulemus on siiski „mittearvestatud“, siis kaaluda
juhendatud praktika pikendamist, tase 3 jõukohasust juhtumipõhiselt. Hinnangu kujunemisel ja vormistamisel teha koostööd
kooli tugikeskuse/tugispetsialistidega koos eriala õpetajatega.
Õppematerjal

1. Israel, S. (2011). Küsi, kuula, peegelda. Väärtuspõhise müügi käsiraamat. Tallinn: Äripäev.
2. Karjatse, M. (1998). Miks klient rahul ei ole? Tallinn: Ilo.
3. Niiberg, T. (2011). Suhtlemise kuldreeglid: tunnusta, naerata ja kehtesta. Tallinn: Pegasus.
4. Saareväli, R. (2011). E-õpiobjekt. Suhtlemisoskused I.
http://www.hkhk.edu.ee/suhtlemine
5.
Schumann,S. (2012). Klienditeeninduse alused lihtsas keeles.

6.
Soone, I. (2010). Kliendilojaalsuse kuldraamat: kuidas võita ja hoida kliente. Tallinn: Äripäev.
7.
Suhtlemine ja meeskonnatöö.
http://e-ope.khk.ee/ek/kommunikatsioonII/sisukaart.html
8.
Tamm,T. (2015). Must vöö müügis : mõtle, tööta ja teeni nagu professionaal. Kirjastus: Sell It.
9.Teenindaja.ee. Hea klienditeeninduse ABC. http://www.teenindaja.ee/category/hea-klienditeeninduse-abc/
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M3 Müüki toetavad tegevused
MOODULI NIMETUS
ÕPPEMAHT (ekap)
Moodul 3
Müüki toetavad tegevused
8 ekap
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime lihtsamate müügiedukust mõjutavate tegevustega
Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad
Õppemeetodid: mälu toetavate töölehtede ja vastavate õppeülesannete praktiline harjutamine, meeskonnatöö harjutused, praktiline harjutamine
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid ja
Mooduli teemad ja lõimingud teiste moodulitega
Õpilane....
ülesanded
1. loob/kujundab
● Pakib erikujulisi ja
1. Demonstratsioon koos
1. Pakendid ja pakkimistehnikad
kaubale esteetilise
eriotstarbelisi esemeid
rollimänguga: pakkida 2
Tarbepakend, Ilupakend
väljanägemise
erineva kujuga pakki ja
Praktiline harjutamine
● Kasutab erinevaid
lähtudes kauba
suhtleb
kliendiga.
Tutvustab
pakkimistehnikaid,
eripärast
pakkimisel kasutatavaid
2. Töövahendid
materjale ning tööriistu
materjale ja tööriistu.
Töövahendite ohutusnõuded ja ergonoomiline kasutamine
Töövahendid ja materjalid
Töövahendid ja pakkematerjalid ilupakendi valmistamiseks
2. mõistab
väljapaneku
kujundamise tähtsust
müügi protsessis

●

Meeskonnatöös kujundab
teemakohase väljapaneku
ja leiab müügiargumendid

1. Meeskondade vaheline
võistlusmäng koos
esitlusega: vastavalt
etteantud teemale (seotud
õppijate praktiliste
kogemustega) kujundada
väljapanek ja esitleda.

1.lihtsa väljapaneku kujundamise põhimõtted ja tähtsus
Kaupade väljapaneku paigutuse eesmärgid. Kaupade
väljapaneku erinevad võimalused (lahtine väljapanek, kinnine
väljapanek, väljapanek lettidel ja vitriinides jne).

3.Teeb koostööd lille
seadjaga kaupluses

●

Selgitab lõikelillede
säilitamise põhimõtteid

1. Praktiline töö:

1. Värvid
Värvide liigitus (soojad ja külmad värvid, värviring)
Värvitüübid (sügis, kevad, talv, suvi)
10
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●

Kujundab lihtsa lillebuketi

kujundada lillebukett ja
selgitada tema säilitamise
põhimõtet

Värvide kasutamine
Ruumikujunduses (värv, valgus, tekstiil, mööbel, lilleseade)
2. Lilleseade
Lilleseade teke ja areng läbi sajandite
Ikebana ja Euroopa lilleseade erinevused
Töövahendid ja materjalid kimpude ja lilleseade
valmistamiseks
Mooduli hindamine
Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mitte arvestatud).
Hindamisel lähtuda õppija keelelise võimekusega oma tegevuse selgitamisel. Sel juhul keskenduda praktilisele sooritusele ja
vastastikusele suhtlemisele tehtu põhjal pingevabas õhkkonnas.
Õppematerjal
Carola, L. (1991). Wrapped with Style: Simple, Creative Ideas for Imaginative Gift Wrapping. Tokyo: Shufunotomo.
Kaeli, I. (2010). E-õpiobjekt. Stiilid lilleseades. Kasutamise kuupäev 15.09.2014.a., allikas
http://ak.rapina.ee/e-ope/flor/stiilid/index.html
Niermann, B. (1998). Kingituste pakkimine: ideid nagu küllusesarvest. Tallinn: Koolibri.
Schaerer, J. (2012). The ultimate handbook for paper crafters: over 1,000 projects, tips, tools, & techniques. Little Rock: Leisure
Arts.
Sepp, K. (2010). E-õpiobjekt. Lilleseade. Kasutamise kuupäev 15.09.2014.a., allikas
http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/lilleseade2/
Sepp, K. (2010). E-õpiobjekt. Lilleseade. Kasutamise kuupäev 15.09.2014.a., allikas
http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/lilleseade2/?AVALEHT
Sepp. K. E- õpiobjekt. Lilleseade ajalugu. Kasutamise kuupäev 15.09.2014.a., allikas
http://www.hariduskeskus.ee/opiobjektid/lilleseade1/?Ikebana
Tuulik. T. (2007). E- õpiobjekt. Lillekimbu valmistamine. Kasutamise kuupäev 15.09.2014.a.
Walther, B. (2012). Lilleseaded ja kimbud: floristika põhikursus. Tallinn: Oomen.

11

Kaubapaigutaja tase 3 rakenduskava
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Loome koos paremat elu iga päev, iga mõtte ja teoga

M 4Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused
MOODULI NIMETUS
ÕPPEMAHT (ekap)
Moodul 4
Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused
3 ekap
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtudes
elukestva õppe põhimõtetest
Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad
Õppemeetodid: õpperühma spetsiifikale kohandatud kirjaliku materjali läbitöötamine, mälu toetavate töölehtede ja vastavate õppeülesannete praktiline
harjutamine, meeskonnatöö harjutused, praktiline harjutamine
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid ja ülesanded Mooduli teemad ja lõimingud teiste moodulitega
Õpilane....
● kirjeldab juhendamisel enda
1.Rollimäng rühmas:
1.Mina kui õppija ja tulevane töötaja
1.Mõistab oma
isiksust, oma tugevusi ja nõrkusi tööintervjuu imiteerimine.
Enesetundmine. Isiksuseomadused.
vastutust teadlike
● seostab juhendamisel kutse,
Pöörata tähelepanu: koostöö
Minapilt, enesehinnang, identiteet, reflektsioon,
otsuste langetamisel
eriala ja ametialase
tugiisikuga vestluse ajal, oma
sotsiaalne küpsus.
elukestvas
ettevalmistuse nõudeid tööturul oskuste ja soovi tööd teha
Õppimisvõimalused ja töömaailma tundmine.
karjääriplaneerimise
rakendamise võimalustega
(motivatsiooni) väljendamine,
Muutuv tööturg: valdkonna olukord,
protsessis.
● leiab juhendamisel
erialase ettevalmistuse
kutsestandardid, arengusuunad, prognoosid,
informatsiooni sh elektrooniliselt tähtsustamine; vestluse
tööandjate ootused.
tööturu, erialade ja
alustamine ja lõpetamine,
Muutuv tööjõuturg: valdkonna tööjõuturu nõudlus
õppimisvõimaluste kohta
tööandjale vajaliku info
ja pakkumine, konkurents, kutseriskid,
● leiab juhendamisel
edastamine ja üleliigse vältimine; töömotivatsioon, töötus, tööturuteenused.
informatsiooni sh elektrooniliselt 2.Õpimapi koostamine ja
Elukestev õpe.
praktika- ja töökohtade kohta
esitlemine õpiaja lõpul
2.karjääri planeerimine
● koostab juhendamisel
Koguda ja süstematiseerida läbi
Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid. Abi
elektroonilisi
õpiaja koostatud töölehti ja
kasutamine isikliku karjääritee planeerimisel,
kandideerimisdokumente
õppematerjali. Kogutu esitlus
infost arusaamisel ja endast info andmisel.
lähtudes dokumentide
toimub õpiaja lõpul ja kajastab
Kommunikatsiooni erinevad viisid ja selle
õppija arengut.
kasutamine töökeskkonnas
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●
●

2.Selgitab enda ja
ettevõtte toimimist
turumajanduse
tingimustes
3.Mõtestab oma rolli
ettevõtluskeskkonnas

●

●

●

●

●

vormistamise heast tavast: CV,
motivatsioonikiri, sooviavaldus
osaleb juhendamisel
näidistööintervjuul
seab juhendamisel endale
karjäärieesmärke, koostab
juhendamisel sh elektrooniliselt
endale lühi- ja pikaajalise
karjääriplaani
teeb juhendi alusel praktilisi
valikuid lähtuvalt oma
majanduslikest vajadustest ja
ressursside piiratusest
Leiab meeskonnatööna juhendi
alusel informatsiooni oma
valdkonna ettevõtte toote või
teenuse hinna kohta turul,
kasutades sama toodet või
teenust pakkuvate ettevõtete
kodulehti
Kirjeldab meeskonnatööna
juhendi alusel ühte oma
ettevõtte konkurenti
Nimetab iseseisvalt põhilisi enda
eluga seotud Eestis kehtivaid
makse
Täidab juhendamisel etteantud
andmete alusel elektroonilise
näidituludeklaratsiooni

3.Eesti Töötukassa kontori
külastamine ja ülevaate saamine
tööotsimisest ja töötu teenustest

Karjäär, karjääriplaneerimine, karjääriinfo allikad,
infootsimine.
Tööotsimine: kandideerimisdokumendid,
tööintervjuu, tööotsimisallikad.
Lõimingud teiste moodulitega
M1: Kaupade käitlemine...
M6: Digitehnoloogia ja erialase matemaatika....
M7: eesti keele kasutamine....

4.Tunnis õpetaja juhendamisel
valmivad töölehed ja/või suuline
arutelu:

1.Mina ja majandus
Majanduses osalejate majanduslik eesmärk ja
ressursside piiratus.
Turumajandus, nõudlus ja pakkumine.
Maksusüsteem.
Tööturg.
Ettevõtluskeskkond.
Vastutustundlik ettevõtlus ja ärieetika.
Laenamisega seotud vastutus ja kohustused,
laenaja õigused

-isikliku elu vajadused ja hinnad.
Võimalused säästmiseks,
vajaduste selgitamine ja
rahuldamine. Säästlik eluviis
- erinevate kaupluste sama toote
hinna võrdlused
- kaupluse eripära kirjeldamine
(õppija valik ja külastamine).
kliendirühma kirjeldused seotuna
kauba paigutamisega

Lõimingud teiste moodulitega
M1: Kaupade käitlemine...
M2: Teenindamine
M3: Müüki toetavad....
M6: Digitehnoloogia ja erialase matemaatika....
M7: eesti keele kasutamine....
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●

●

●

●

●

4.Saab aru oma
õigustest ja
kohustustest
töökeskkonnas
toimimisel.

●

●

Leiab juhendi albil
informatsiooni sh elektrooniliselt
finantsasutuse poolt pakutavate
põhiliste teenust ja nendega
kaasnevate võimaluste ja
kohustuste hulka
kirjeldab meeskonnatööna
juhendamisel
ettevõtluskeskkonda Eestis
lähtudes õpitavast valdkonnast
võrdleb juhendamisel oma
võimalusi tööturule sisenemisel
palgatöötajana ja ettevõtjana
kirjeldab õppekäigu järel
meeskonnatööna juhendi alusel
õpitava valdkonna
organisatsiooni kliendirühmi,
tooteid ja töökorraldust
sõnastab meeskonnatööna
juhendi alusel ettevõtte äriidee
õpitavas valdkonnas
loetleb meeskonnatööna
töötervishoiu ja tööohutuse
põhilisi suundumisi
loetleb juhendi alusel tööandja
ja töötajate põhilised õigused
ning kohustused ohutu
töökeskkonna tagamisel ja

- minu aasta tulud ja kulud
näidistuludeklaratsiooni täitmine
-panga külastamine, pakutavad
teenused, laenu olemus, laenaja
õigused ja kohustused
-kohtumine väikeettevõtjaga

5.Rühmatöö: vestlus koos
näidetega erinevate lepingute
erisustest ja töötaja õigustest,
kohustustest, palga arvestusest,
maksude osa palgas,
palgakalkulaatori kasutamine

1.Tööseadusandlus
Tööleping, töövõtuleping, käsundusleping.
Töölepinguseadus
2. Töötervishoid ja ohutegurid töökeskkonnas.
Tööohutus töökeskkonnas.
Tööõnnetusega seotud õigused ja kohustused.
3.Esmaabi
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●

●

●

●

●

kirjeldab juhendi alusel
riskianalüüsi olemust
tunneb ära ja kirjeldab
meeskonnatööna juhendi alusel
töökeskkonna põhilised
ohutegurid ja meetmed nende
vähendamiseks
tunneb ära tööõnnetuse ja
loetleb meeskonnatööna
lähtuvalt seadustes sätestatust
töötaja õigusi ja kohustusi
seoses tööõnnetusega
kirjeldab meeskonnatööna
juhendi alusel tulekahju
ennetamise võimalusi ja
kirjeldab iseseisvalt enda
tegevust tulekahju puhkemisel
töökeskkonnas
leiab meeskonnatööna juhendi
alusel töötervishoiu ja
tööohutuse alast informatsiooni
juhtumi näitel
leiab elektrooniliselt
juhendamisel
töölepinguseadusest
informatsiooni töölepingu,
tööajakorralduse ja puhkuse
kohta

6.Esmaabi võtete
demonstratsioon:
Näidata ja selgitada oma tegevust
õnnetuse või muus kiiret
tegutsemist nõudvas olukorras
7.Seminar: Töökeskkonna riskid
ja ennetamise selgitamine:
(käitumine tulekahju korral,
muudest ohtudest ja
tööõnnetusest teatamine ning
abistamine)

Töötaja valmisolek abistama töökeskkonnas
õnnetuse olukorras
Elustamine
Lõimingud teiste moodulitega
M1: Kaupade käitlemine...
M2: Teenindamine
M3: Müüki toetavad....
M6: Digitehnoloogia ja erialase matemaatika....
M7: eesti keele kasutamine....
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●

●

●

●

●

●
5.Käitub vastastikust
suhtlemist toetaval
viisil.

●

võrdleb juhendamisel
töölepingu, töövõtulepingu ja
käsunduslepingu põhilisi
erinevusi töötaja vaatest
leiab juhendi alusel
organisatsioonisisestest
dokumentidest üles oma
õigused, kohustused ja vastutuse
arvestab juhendamisel bruto- ja
netopalka ning ajutise
töövõimetuse hüvitist
koostab ja vormistab juhendi
alusel elektroonilise seletuskirja
ja e-kirja
kirjeldab juhendi alusel isiklike
dokumentide säilitamise
olulisust
kasutab tavapärastes
suhtlemissituatsioonides sobivat
verbaalset ja mitteverbaalset
suhtlemist kasutab tavapärastes
suhtlemissituatsioonides
erinevaid suhtlemisvahendeid,
sh järgib telefoni- ja
internetisuhtluse head tava
kirjeldab ja järgib tavapärastes
suhtlemissituatsioonides
üldtunnustatud käitumistavasid

Käesolev õpiväljund hinnatakse
koos mooduli M2 Teenindamine
õpiväljunditega

1.Mina suhtlejana
suhtlemise olemus ja efektiivsed suhtlemisstiilid;
erinevad tasandid ja rollid suhtlemisel
isiksustüübid ja temperament; enda suhtlemisstiili
teadvustamine
esmamulje ja kontaktiloomine; aktiivne kuulamine
ja tagasiside
klienditeenindajale sobiv verbaalne ja
mitteverbaalne suhtlemine
üldtunnustatud käitumistavad
suhtlemissituatsioonides
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●

●

●

Mooduli hindamine

Õppematerjal

lahendab meeskonnatööna
juhendi alusel tulemuslikult
tööalaseid probleeme
tavapärastes töösituatsioonides
kirjeldab meeskonnatööna
juhendi alusel tööalast
suhtlemist mõjutavaid
kultuuriliste erinevuste aspekte
väljendab selgelt ja arusaadavalt
kliendina enda soove
teenindussituatsioonis

2. telefoni- ja internetisuhtluse hea tava. Telefoni
jt nutiseadmete kasutamine/mittekasutamine töö
ajal
2.suhtlemine meeskonnas
tulemusliku meeskonnatöö põhimõtted
Lõimingud teiste moodulitega
M1: Kaupade käitlemine...
M2: Teenindamine
M3: Müüki toetavad....
M6: Digitehnoloogia ja erialase matemaatika....
M7: eesti keele kasutamine....

Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mitte arvestatud). Käesoleva mooduli sisu
läbitakse/integreeritakse õpetajate koostöös teistes põhiõppe moodulites, kuid ka eraldi õppija sisulise arusaamise kujunemise
toetamiseks. Moodul on arvestatud, kui õppija on esitanud/demonstreerinud käesolevas moodulis planeeritud hinnatavad
tööd
Õppematerjal lihtsas keeles (avaldatud Innove kodulehel) K. Rannastu „Töötamise õiguslikud alused ja sotsiaalne kaitse“ 2011
Jaanika Laas „Töö otsimine – üldoskuste moodul“

Kadri Paal „Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused“

Jaanika Savolainen „Enesetundmine ja selle tähtsus karjääri planeerimisel“
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Ettevõtlusarendamise Sihtasutus. www.eas.ee.
Ettevõtluse ja äriplaani koostamise alused. http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2168/Ettev6tlus_2011%20tekst.pdf.
Kulu, L. Majandusõpik gümnaasiumile. Ermecol, 2011.
Rahandusministeerium. www.fin.ee.
Randma, T. Ettevõtluse alused. Infotükk, 2008.
Suppi, K. Ettevõtlusõpik-käsiraamat. Altex, 2013.
Maksu- ja tolliamet
Äriseadustik. https://www.riigiteataja.ee/akt/102072013063.
Sotsiaalministeemium. Töökeskkonna käsiraamat. http://www.ti.ee/ott/raraamat.pdf.
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/106072012060.
Töölepingu seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012030.
Võlaõigusseadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013009.
Töö- ja teenuste osutamise lepingute koostamine. http://e-ope.khk.ee/oo/erne_lepingud/tvtuleping_ja_ksundusleping.html.
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VALIKÕPINGUD
Õpilasel on kohustus valida valikmooduleid 9 EKAP ulatuses. Õpilasel õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste
õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras (kutseharidusstandardi § 8 (7). Käesoleva õppekava põhjal toimub valik koostöös õpilaneõpetaja-tugispetsialist, sest pakutud moodulid on eriala oskuste kujunemist (M6,M7,M8), edasist karjääri (M9, M10) kaupluses toetavad ja aktiivset
eluhoiakut kujundavad (M5, M11). Kuna mooduli õppetöö metoodika on rühmatööl põhinev, siis on oluline, et vähemalt 50% õppijaid on selle valinud.
Selgete eelistuste puudumisel valitakse kõige enam soovijaid kogunud valikmoodulid. Valitud moodulid loetakse kohustuslikuks kõigile.

M5 Ettevõtlusõpe
MOODULI NIMETUS
ÕPPEMAHT (ekap)
Moodul 7
Ettevõtlusõpe
3 ekap
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane on valmisolek (teadmised, oskused, hoiakud) olla ettevõtlik töötaja ja mõista oma võimalusi töömaailmas
Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad
Õppemeetodid: õpperühma spetsiifikale kohandatud kirjaliku materjali läbitöötamine, mälu toetavate töölehtede ja vastavate õppeülesannete praktiline
harjutamine, meeskonnatöö harjutused
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid ja ülesanded
Mooduli teemad
Õpilane....
1.Mõistab ettevõtte
● selgitab juhendi alusel
Mooduli õpiväljundid hinnatakse koos
Õpilasfirma mudel kasutamine õppija
toimimise põhimõtteid
ettevõtte toimimist sh
mooduliga M4 Karjääriplaneerimine ja
ettevõtlikkuse arendamiseks
ja ettevõtliku töötaja
kaupluse ärimudelit
ettevõtluse alused õv 2 ja 3
Ettevõtlus – isiklike hobide turundamine
olulisust ettevõttele
● kirjeldab juhendi alusel ootusi
Seminar: rühmatöös arutleda teemal:
Ettevõtte toimine
töötajale ja
mina kui ettevõtte aktiivne töötaja, minu Meeskonnatöö
meeskonnaliikmetele
panus meeskonnas kaupluse
Ootused meeskonnaliikmetele
jätkusuutlikkusele ja müügitulemustele
Ärimudel
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2.mõistab oma
võimalusi töömaailmas
lähtudes iseenda
eeldustest ja oskustest
ning keskkonna
toetavatest ja
piiravatest teguritest
3. mõistab enda ja
ettevõtte tulude ja
kulude kujunemise
põhimõtteid

Mooduli hindamine

Õppematerjalid

●

selgitab juhendi alusel iseenda
Ettevõtluskeskkond
tugevaid ja nõrku külgi ning
Kultuuride vaheliste erinevuste mõju
keskkonna võimalusi ja ohte
ettevõttele. Maailma religioonid kui
● koostab juhendi alusel
koostööd mõjutavad asjaolud
tegevusplaani töömaailmas
Karjäär ja karjääriplaneerimine
toimetulekuks lähtudes õpitava
valdkonna
ettevõtluskeskkonnast
● koostab juhendamisel iseenda
1.Isikliku eelarve koostamine
Ressursid
sissetulekute ja väljaminekute
Ettevõtte tulud ja kulud
2.
seminar:
töötasu
kujunemine.
tasakaalustatud eelarve
Tasakaalustatud isikliku eelarve koostamine
● kirjeldab juhendamisel töötasu Ettevõtte tulud ja kulud
kujunemist ja komponente
● kirjeldab juhendamisel
ettevõtte tulusid ja kulusid
Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mitte arvestatud). Hindamisel lähtuda õppija
keelelisest võimekusest oma tegevuse selgitamisel. Sel juhul keskenduda praktilisele sooritusele ja vastastikusele suhtlemisele
tehtu põhjal pingevabas õhkkonnas.
Õpetajate (Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused) koostöös valminud õppematerjalid ja töölehed
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M6: Digitehnoloogia ja erialase matemaatika kasutamine kutsetöös
MOODULI NIMETUS
ÕPPEMAHT (ekap)
Moodul 6
Digitehnoloogia ja erialase matemaatika
2 ekap
kasutamine kutsetöös
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab juhendamisel lihtsamat ja rutiinselt teostatavat digitehnoloogiat ja matemaatikat erialase töö
hõlbustamiseks
Nõuded mooduli alustamiseks: põhiõppe mooduli M1:kaupade käitlemine ja kaubatundmine toetamiseks
Õppemeetodid: õpperühma spetsiifikale kohandatud kirjaliku materjali läbitöötamine, mälu toetavate töölehtede ja vastavate õppeülesannete praktiline
harjutamine, meeskonnatöö harjutused, praktiline harjutamine ja praktika
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid ja
Mooduli teemad ja lõimingud teiste moodulitega
Õpilane....
ülesanded
1.Kasutab
Simulatsiooni mäng:
1.Töökeskkonnas kasutatavad digilahendused ja seadmed,
 Selgitab juhendamisel
juhendamisel
Situatsioon
kaupluses,
kus
eeskirjad kasutamiseks
interneti ja nutiseadmete
töökeskkonna
tuleb juhendamisel
Suhtlemise võimalused e-keskkonnas (gmail, Skype,
kasutamise asjakohasust ning
tarkvara
lahendada nutiseadme
sotsiaalvõrgustikud).
turvalist kasutamist
kasutamise olukord
Isiklike nutiseadmete kasutamine ja lähtumine töökeskkonna
töökeskkonnas
klienditeeninduse
eeskirjadest (SMS, kalendri kasutamine, kalkulaatori
situatsioonis.
kasutamine)
 Selgitab ja kasutab
e-toidukaplused, tootevalikuga tutvumine, tootekategooriad,
juhendamisel lihtsat
kliendi kaubakorvi komplekteerimine
laosüsteemi kauba käitlemisel
2.alternatiivsed võimalused kirjaliku info edastamisel
piktogrammid, pildid, veebikommunikatsioon (e-kirja jms
koostamine video abil) jms
Kalendri kasutamine, päevaplaani koostamine, tööaja
planeerimine.
Teadlik käitumine Internetis, ohtudest hoidumine.
3.Digitaalsed töövahendid laos ja müügisaalis. Veaolukordade
märkamine ja turvaline kasutamine
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Rutiinsed sisestamised laotöö organiseerimisel ja töötaja
abistamisel (Exeli tabeli kasutamine – info lugemine,
sisestamine, arvutamine)
4.Lihtsamad arvutitehnilised oskused
Dokumendi avamine, salvestamine, sulgemine. Printimine
Andmete salvestamine, kopeerimine,
Lihtne tekstitöötlus. Töölehe printimine
2.Lahendab
juhendamisel
tööalaseid
ülesandeid kasutades
mõõteriistu- ja kaalu



Kaalub kaupa ja teeb
lihtsamaid mõõtmisi
töökeskkonnas



Kasutab lihtsamaid
matemaatilisi teisendusi ja
selgitab selle kasutamise
võimalusi laos töötamisel

Rollimäng:
Etteantud kaupade,
kliendisoovile vastavalt
kaalumine.
Töölehed:
Enamlevinud mõõtühikute
teisendamine.

1. Mõõtühikud: Teisendusülesannete lahendamine.
Pikkusühikud ja sellega seonduvad mõisted. Pindalaühikud ja
sellega seonduvad mõisted. Mahuühikud ja sellega seonduvad
mõisted. Kaaluühikud, sellega seonduvad mõisted, nende
teisendamine. Google võimalused teisendamiseks ja
arvutamiseks
2.Mõõtmise ja kaalumisega seotud praktilised tegevused
Kalkulaatori (sh maksu-, palga kalkulaatori) kasutamine
3.Mõõtetulemusega töötamine lähtuvalt ülesandest,
tulemuse loogika hindamine
Tekstülesanded + praktilise tegevuse kaudu kinnistamine oma
erialases töös
2. Kaalumine, hinnasildi kleepimine, oma tegevuse
dokumenteerimine
3.Lihtne matemaatika mõtlemise arendamiseks
Läbi praktiliste tegevuste aritmeetiliste tehete kinnistamine
(Sh tehete järjekord) Liitmine, lahutamine
Exeli tabel kui abivahend
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Mooduli hindamine

Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mitte arvestatud). Käesoleva mooduli läbimisel
lähtuda õppija individuaalsusest ja olemasolevatest oskustest. Osavõtt tundidest ja soov harjutada

Õppematerjal

Õpetaja poolt koostatud töölehed ja juhendmaterjalid
T. Leego, L. Vedler, S. Vedler. Matemaatika õpik kutseõppeasutusele. – Tartu: Atlex 2002, 2005;
tarbijaveeb-veebiakadeemia
TaskuTark.mht
Math-arithmetic.htm
Projektitöö-b1.pdf
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M7: Eesti keele kasutamine kutsetöös
MOODULI NIMETUS
ÕPPEMAHT (ekap)
Moodul 6
Eesti keele kasutamine kutsetöös
2 ekap
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane arendab oma eneseväljendamise oskust igapäevaste tööalaste situatsioonide kaudu
Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad
Õppemeetodid: õpperühma spetsiifikale kohandatud kirjaliku materjali läbitöötamine, mälu toetavate töölehtede ja vastavate õppeülesannete praktiline
harjutamine, meeskonnatöö harjutused
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid ja
Mooduli teemad ja lõimingud teiste moodulitega
Õpilane....
ülesanded
1.suhtleb võimalikult ● Tutvustab iseennast ja oma 1. Rollimäng giidina: iseenda 1. Erialaste oskusesõnade kasutaminetegevuste kirjeldamisel
iseseisvalt tuttavas
töökohta
ja kooli ruumide
Mõistekaardid erialase sõnavara kujunemiseks, erialaste
olukorras eesti
● Oma tuttava lähiümbruse
tutvustamine „külalisele“ ja
tekstide lugemine
keeles
(ruumide) ja oma töö
vastab tema küsimustele
2.suulise eneseväljenduse harjutamine kuulmisharjutuste
tutvustamine
2.intervjuu oma töö
põhjal
● Vastab intervjueerimisel
tutvustamise teemal
Oma tegevuse, nähtu (nt filmid), kuuldu selgitamine
tööalastele küsimustele
2. info edastamine ja suhtlemistõkete vältimine
suhtlemine koostöö ja konflikti olukorras
kaaslase mõistmine ja arvestamine
meeskonnas suhtlemine (rollide jaotus, erinevad
ülesanded, praktilised tegevused)
3. alternatiivsed võimalused kirjaliku info edastamisel
piktogrammid, pildid, veebikommunikatsioon (e-kirja jms
koostamine video abil) jms
4. tööalane suhtlemine telefoni teel
5. ruumide tutvustamine tema otstarbe järgi
6. dialoogide harjutamine müüja ja ostja vahel
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Mooduli hindamine
Õppematerjal

Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mitte arvestatud). Käesoleva mooduli läbimisel
lähtuda õppija individuaalsusest ja olemasolevatest oskustest. Hindamise aluseks on õppija osavõtt tundidest ja soov harjutada
Õpetaja koostatud töölehed ja õppematerjalid
Sirje Schuman „Suhtlemise alused lihtsas keeles“
Kraut, Liivaste, Tarvo. Eesti õigekeel. Tallinn, 2000.
Kilgi, Maanso. Keeleviit. Tallinn, 2004.
oppevara.htsa.ee/eesti keel
koolielu.ee-õppekavapuu3.kooliaste (suuline ja kirjalik suhtlus,
innovaatilised õpilood), 4.kooliaste töölehed ja muu õppematerjal
www.rajaleidja.ee eesti keel ja kirjandus, töölehed
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M8: Puhastustööd ja koristamine kaupluses
MOODULI NIMETUS
ÕPPEMAHT (ekap)
Moodul 7
Puhastustööd ja koristamine kaupluses
3 ekap
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab juhendamisel töövahendite ja pindade hooldamiseks ja puhastamiseks sobivaid
meetodeid, puhastusaineid ja vahendeid
Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad
Õppemeetodid: õpperühma spetsiifikale kohandatud kirjaliku materjali läbitöötamine, mälu toetavate töölehtede ja vastavate õppeülesannete praktiline
harjutamine, praktiline harjutamine
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid ja
Mooduli teemad ja lõimingud teiste moodulitega
Õpilane....
ülesanded
1.Määratleb objekti
1. Töölehe täitmine:
2. Koristamise eesmärk. Puhtuseaste
 Märkab mustust.
koristusvajaduse
Mustuse liikide liigitamine ja
3. Mustus ja mustuse liigid.
 Liigitab juhendamisel
lähtudes
sobiva koristusmeetodi
4. Koristamises mõjuvad tegurid.
mustust vastavalt
mustuse liigist.
leidmine.
5. Vesi koristuses.
mustuse eripärale ning
6. Jäätmed, jäätmekäitlus.
määrab mustuse
7. Keskkonnasõbralik koristamine.
eemaldamiseks
8. Koristustööde meetodite liigitus
vajalikud
9. ja valiku põhimõtted.
puhastusmeetodid,
Hoolduskoristus, kuivpuhastus, väheniiskepuhastus,
koristusained ja –
niiske puhastus, märg puhastus, pesumeetod, aseptiline
tarvikud.
puhastamine, vahekoristus, suurpuhastus ja selle
planeerimine. Tööde järjekord, desinfitseerimine, pindade
kaitsemeetodid: vahatamine, õlitamine, kristalliseerimine.
2.Valib ja kasutab
koristustarvikuid ja
-masinaid arvestades
mustust.

● Valmistab tööks ette,
kasutab, korrastab ja puhastab
kasutamisjärgselt

4. Demonstratsioon:
Mänguline koristustarvikute
valimine ja nende

5.
6.
7.
8.

Mopid, mopialused, moppamine.
Kuivatajad ja nende kasutamine.
Erinevad harjad.
Hõõrumiskomplektid.
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koristustarvikud ja/või –
masinad
● Valib ergonoomilised
koristustarvikud ja/või masinad
arvestades mustust

ettevalmistamine
töötamiseks.

9.
10.
11.
12.
13.

3.Valib, doseerib ja
kasutab
koristusaineid
arvestades mustust.

 Valib koristusaine vastavalt
mustusele.
 Doseerib ja kasutab
juhendamisel koristusainet
vastavalt kasutusjuhendile

3.Rühmatöö:

1. Koristusainete liigitus.
2. Pakendid, pakendi märgistus. Hoidmine ja markeerimine.
3. Puhastusainete doseerimine.

4.Viib läbi
hoolduskoristust
järgides
ergonoomilisi
töövõtteid.

 Puhastab erineva
otstarbega ruumide põranda,
seinad, laed, mööbli
(kaubariiulid, alused jne) ja
esemed erinevatest mustustest,
kasutades juhendamisel
mustusele ja pinnakattele
sobivaid koristusmeetodeid,
koristustarvikuid ja - aineid ning
vajaduse korral kaitse - ja
abivahendeid.
 Töötab tervist, keskkonda ja
vahendeid säästvalt, rakendab
ergonoomilisi töövõtteid

4.Demonstratsioon:
Puhastada juhendamisel ette
antud ruum sobivate
tarvikute ja töövõtetega,
kasutades ergonoomilisi
töövõtteid.

Kirjeldada vastavalt
mustusele koristusaine
valikut ja panna kirja juhendi
järgi doseerimise vahekord.

Klaasipesutarvikud.
Koristuskärud ja nende komplekteerimine.
Tolmuimeja
Pühkimismasinad.
Muud masinad.

1. Puhastus - ja koristustööde ergonoomia ja ohutusnõuded
(Ohud koristustöödel, ohumärgised, ohutusnõuded
kemikaalide kasutamisel, masinate elektriohutus, isiklikud
kaitsevahendid).
2. Ergonoomia olemus ja tähtsus.
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Mooduli hindamine

Õppematerjal

Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mitte arvestatud).
Hindamisel lähtuda õppija keelelise võimekusega oma tegevuse selgitamisel. Sel juhul keskenduda praktilisele sooritusele ja
vastastikusele suhtlemisele tehtu põhjal pingevabas õhkkonnas.
Mari Kalbin „Koristamine“ 2012.
Schumann,S.; Lapp,S.; Alt,H. (2000) Koristaja ABC. Tallinn. kirjastus Ehitame.
Kuura,E. (2003) Puhastusteenindus. Tallinn kirjastus. Ilo.
Puhastusteenindus https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=435
Puhastustööde alused
Koristusmeetodid/ Puhastustehnoloogia https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=680
Eesti Standard. Koristusvaldkonna sõnavara. EVS 900:2009
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M9: Toiduainete eeltöötlemine kaupluses
MOODULI NIMETUS
ÕPPEMAHT (ekap)
Moodul 8
Toiduainete eeltöötlemine kaupluses
2 ekap
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime lihtsamate eeltöötluste tehnoloogiliste võtetega, võimaldades edendada elukestva õppijana oma
tööalast karjääri kaupluse kulinaaria osakonnas
Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad
Õppemeetodid: õpperühma spetsiifikale kohandatud kirjaliku materjali läbitöötamine, mälu toetavate töölehtede ja vastavate õppeülesannete praktiline
harjutamine, meeskonnatöö harjutused, praktiline harjutamine, võimalusel praktiseerimine kaupluses
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid ja
Mooduli teemad ja lõimingud teiste moodulitega
Õpilane....
ülesanded
1.eeltöötleb
● Valib ja eeltöötleb
1. demonstratsioon koos
1.Eeltöötlemise seadmed. Ohutu töö seadmetega
juhendamisel
juhendamisel aed- ja
selgitusega: korraldada oma 2.Kuumtöötlemine ja külmtöötlemine
toidutooret
teraviljatooteid ning
töökoht toote
kasutades
piimasaadusi asjakohaste
eeltöötlemiseks, valida
külmtöötlemise
tehnoloogiliste võtetega
sobivad tarvikud. Vastavalt
tehnoloogilisi
säästlikult ja
ülesandele eeltöödelda
võtteid,
hügieeninõudeid arvestades tooted säästlikult ja
töövahendeid ja
● Planeerib oma tööd ja
hügieeninõudeid arvestades.
seadmeid
korraldab juhendamisel
Peale töö lõppu korrastada
oma töökoha ning
oma töökoht ja tarvikud.
töövahendid
Selgitada oma tegevust
● Loetleb ja kirjeldab juhendi
alusel erialaseid tarvikuid
2.koristab
● Kasutab ja puhastab
1.Töövahendid, töövõtted ja materjalid köögis
töövahendeid vastavalt
Üldmõisted: mustus ja vee kasutamine puhastustöödel.
juhendamisel köögi
nõuetele
Ohutusnõuded puhastustöödel köögis.
ja muud ruumid
● Valib vastavalt
Esmaabi kergemate vigastuste korral
kasutades sobivaid
puhastustöödele
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puhastusvahendeid
ja tarvikuid

Mooduli hindamine

Õppematerjal

puhastusaine, töövahendi ja
töövõtte

2. Hügieeninõuded kulinaariatoodete valmistamisel kaupluse
köögis
3. Puhastusained, nende ladustamise ja säilitamise kord,
puhastuslahuste valmistamine

Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mitte arvestatud). Hindamisel lähtuda õppija
keelelisest võimekusest oma tegevuse selgitamisel. Sel juhul keskenduda praktilisele sooritusele ja vastastikusele suhtlemisele
tehtu põhjal pingevabas õhkkonnas.
Õpetaja koostatud lihtsas keeles/visualiseeritud tegevusjuhendid
Ana Kontor „Toitlustamise alused“ õppematerjal lihtsas keeles Innove kodulehel
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M10: Kliendi teenindamine letis
MOODULI NIMETUS
ÕPPEMAHT (ekap)
Moodul 9
Kliendi teenindamine letis
2 ekap
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane abistab müüjat jõukohastes tööetappides arendades oma iseseisvust ja klienditeeninduslikku käitumist
eesmärgiga leida kaubapaigutaja tööle lisaväljund
Nõuded mooduli alustamiseks: omandatud moodulid M1kaupade käitlemine ja kaubatundmine ja M2 Teenindamine
Õppemeetodid: õpperühma spetsiifikale kohandatud kirjaliku materjali läbitöötamine, mälu toetavate töölehtede ja vastavate õppeülesannete praktiline
harjutamine, meeskonnatöö harjutused, praktiline harjutamine
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid ja
Mooduli teemad ja lõimingud teiste moodulitega
Õpilane....
ülesanded
1.Abistab müüjat
● lahendab vastavalt
Rollimäng rühmas:
1.Müüja tegevus toidukauba letis, praktiline harjutamine
letist teenindamisel
ülesandele juhendamisel
Valmistada ette tarvikud
Väljapanek, kliendi teenindamine, lõikamine, viilutamine,
järgides hea
teenindusolukorra
klienditeenindamiseks,
kaalumine, pakkimine, hinnasildi paigaldamine, teeninduse
klienditeeninduse
väljendades ennast
nimetada puuduvad tarvikud lõpetamine
tavasid
klienditeeninduslikult
toote pakendamiseks.
Kaalu- ja mahu vahekorra hindamine toote müümiseks
● järjestab juhendamisel
kuulata ostja soov, leida
Erialane terminoloogia ja selle asjakohane kasutamine
letitöötaja tegevused ja
sobiv toode, pakendada
leiab endale sobivad
sobivas koguses ning ulatada
tööetapid
kliendile klienditeeninduslike
põhimõtteid järgides.
2.Töötab
● Eeltöötleb müügiks
2.Valmisoleku loomine kliendi teenindamiseks letis. Tarvikute
Koostada nimekiri letitöötaja ja abivahendite ettevalmistamine.
juhendamisel
vajalikke toidukaupu
tegevustest rollimängu vältel
letiteenindajale
kuuma- ja külmtoidu letis
vajalike tarvikutega
● Kaalub vastavalt ülesandele
Õppijale jõukohase tööetapi leidmine. Kliendi abivajaduse
toote ja kinnitab hinnasildi
märkamine ja teenindamine.
● Jälgib letiteenindaja
tarvikute vajadust ja tagab
puuduolevad järgides
hügieeninõudeid
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Mooduli hindamine

Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mitte arvestatud). Hindamisel lähtuda õppija
keelelisest võimekusest oma tegevuse selgitamisel. Sel juhul keskenduda praktilisele sooritusele ja vastastikusele suhtlemisele
tehtu põhjal pingevabas õhkkonnas.

Õppematerjal

Õpetaja koostatud lihtsas keeles/visualiseeritud tegevusjuhendid
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M11: Oma töövõime säilitamine
MOODULI NIMETUS
ÕPPEMAHT (ekap)
Moodul 10
Oma töövõime säilitamine
3 ekap
Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane hoiab teadlikult oma füüsilist ja vaimset tervist, et säilitada ja arendada töösuutlikkust
Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad
Õppemeetodid: õpperühma spetsiifikale kohandatud kirjaliku materjali läbitöötamine, mälu toetavate töölehtede ja vastavate õppeülesannete praktiline
harjutamine, meeskonnatöö harjutused, praktiline harjutamine ja praktika
Õpiväljundid
Hindamiskriteeriumid
Hindamismeetodid ja
Mooduli teemad
Õpilane....
ülesanded
1.teab tervisliku
● Kirjeldab oma päevakava
Rühmatöö: kirjeldada oma
1. Tervist säästev eluviis
eluviisi tähtsust
töö- ja puhkepäeval ja toob päevakava töö- ja
Töö ja puhkuse vahekord
töövõime säilitamisel
juhendamisel välja
puhkepäeval, tuua välja
Tervist edendavad ja kahjustavad igapäevased harjumused
riskikohad
riskikohad ja planeerida
Söögikorrad
● Koostab koostöös
võimalused oma füüsilise ja
2. Eritoitumine- laktoosi- ja gluteeni talumatus, taimetoitlus
juhendajaga 1 kuu vabaaja
vaimse tervise säilitamiseks
3. Vabaaja võimalused kodukohas
plaani, mis lähtub inimese
4. Füüsiline liikumine ja tervis
liikumisvajadusest ja
kultuurilise tegevuse
võimalustest
2.kasutab töökohal
● Demonstreerib kauba
Demonstratsioon: paigutada 1. Ergonoomilised töövõtted kauba paigutamisel
ergonoomilisi
paigutamist riiulile
riiulisse kaubad kasutades
Kummardamine, sirutamine, tõstmine, lükkamine,
töövõtteid
kasutades ergonoomilisi
ergonoomilisi töövõtteid
tõmbamine, kandmine
töövõtteid
kauba (üles, alla, tõstes,
lükates, tõmmates jms)
paigutamisel
3.Järgib tervisliku
● Kirjeldab oma toitumise
Seminar:
1. Toitumise põhimõisted
toitumise
põhimõtteid ja toob
2. toiduenergia, toitained
3. toiduring ja püramiidid
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põhimõtteid oma
päeva kavandamisel

Hindamine

Õppematerjal

juhendamisel välja
riskikohad
Koostab 1 praktikanädala
jooksul oma toidukordade
kirjelduse

1.selgitada tasakaalustatud
4. taldriku reegel
toitumise põhimõtteid
5. Tasakaalustatud toitumine
●
toitumispüramiidi alusel
6. lihtsama menüü koostamine ja põhisöögikordade menüüd
2.Pildistada praktikanädala
söögikordi ja anda hinnang
tervislikkuse seisukohast
Mooduli õpiväljundite saavutatust hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mitte arvestatud). Hindamisel lähtuda õppija
keelelisest võimekusest oma tegevuse selgitamisel. Sel juhul keskenduda praktilisele sooritusele ja vastastikusele suhtlemisele
tehtu põhjal pingevabas õhkkonnas.
Ana Kontor „Toitlustamise alused“ õppematerjal lihtsas keeles Innove kodulehel
Erin, A Saladuslikud E-ained meie igapäevatoidus, 2010
Kalbri, I Toitumisõpetus, 2007
Koolinoorte tervisliku toitumise arvesti. www.ampser.ee
Zimler, M, Kokassaar, U, Vihalemm, T. Antioksüdantsus, oksüdatiivne stress, ennetuslik tervisekaitse, 1995
Zimler, M, Kokassaar, U, Vihalemm, T. Normaalne söömine, 2004
Teesalu, S, Vihalemm, T Seedimine, toitumine, dieedid, 1999
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