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Õppekava koostamise alus
Turismierialade riiklik õppekava. Haridus ja teadusministri 5.veeb. 2008.a. määrus nr 7
Õppekava eesmärgid ja ülesanded
Rekreatsioonikorralduse: animatöör õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja
hoiakud töötamiseks reisimise, turismi ja vaba aja veetmise organisatsioonides ja ettevõtetes ning eeldused õpingute
jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Rekreatsioonikorralduse: animatöör õppekava läbinu võib töötada animatöörina
erinevat tüüpi turismi- ja vaba aja veetmise ettevõtetes või tegutseda iseseisva ettevõtjana turismivaldkonnas.
Rekreatsioonikorralduse: animatöör kutseõppe ülesandeks on võimaldada õppekava läbinul rakendada
rekreatsioonikorralduse ja animatööritöö alaseid teadmisi ja oskusi tööülesannete täitmisel, planeerida, teostada ja
analüüsida oma tööd animatöörina, arendada oma kutseoskusi , ennetada või maandada animatööri tööga seotud riske,
tulla toime ohuolukordades; teha eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning olla vastutusvõimeline, arendada ja koostada
tootepakette ning turundada turismitoodet, planeerida ja korraldada rekreatsioonisündmusi ja –projekte, sisustada
eesmärgipäraselt ja tulemuslikult klientide vaba aega, teha koostööd turismitoodete arendamisel ja turundamisel,
suhelda tulemuslikult klientide ja koostööpartneritega.
Nõuded õpingute alustamiseks
Rekreatsioonikorralduse: animatööri õppekava alusel võib õppima asuda õppija, kes on omandanud keskhariduse ning
kelle eesti keele oskus on vähemalt kesktasemel.
Sisseastumiseks on vajalikud keskharidust tõendav dokument, avaldus kooli astumiseks, tervisetõend alal õppimiseks ja
töötamiseks, 4 fotot 3x4 cm, vastuvõtukatsed (vestlus, keskmine hinne keskhariduse lõputunnistuselt)
Õppekava struktuur
1.Kohustuslikud üldõpingud: sissejuhatus erialasse 1õn, majandus- ja ettevõtlusõpe 3õn, töökeskkonnaõpe 2õn,
klienditeenindusõpe 4 õn, arvuti- ja asjaajamiseõpe 3õn, kutsealane inglise keele õpe 5õn, kutsealane lisavõõrkeeleõpe
(soome, vene keel või saksa keel) 4õn, turismimajanduse õpe 4õn, turismigeograafia õpe 5õn. 2.Kohustuslikud
põhiõpingud: rekreatsioonikorraldusõpe 3õn, rekreatsioonisündmuse korraldusõpe 5õn, loodusturismiõpe 5õn,
matkatreeneritöö õpe 6õn, spordi- ja liikumisharrastusõpe 3õn. 3. Valikõpingud: animatööri kultuuriõpe 6õn. 4. Praktika
töökeskkonnas 20õn 5. Lõputöö 1õn
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud positiivsele tulemusele
eriala lõpueksam.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid
Kooli lõputunnistus kutseõppe keskhariduse baasil läbimise kohta ja hinneteleht.
Õppekava vastab sisuliselt ja vormistuslikult esitatud nõuetele ....................................................................................2011. a.
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I ÜLDOSA
Õppekava koostamise alus
Rekreatsioonikorralduse: animatöör õppekava koostamise aluseks on reisimise, turismi ja vaba aja
veetmise erialade riiklik õppekava, mis kuulub ISCED 97 õppekavade liigituse järgi „Reisimise, turismi
ja vaba aja veetmise“ õppekavarühma.
Nimetatud õppekava määrab kindlaks kooli õppekavas olevad kutseõppe eesmärgid ja ülesanded,
kutseõppe mahu ja sisu ning õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded.

Õppekava eesmärgid ja ülesanded
Rekreatsioonikorralduse: animatöör õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada
teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks reisimise, turismi ja vaba aja veetmise organisatsioonides
ja ettevõtetes ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Rekreatsioonikorralduse:
animatöör õppekava läbinu võib töötada animatöörina erinevat tüüpi turismi- ja vaba aja veetmise
ettevõtetes või tegutseda iseseisva ettevõtjana turismivaldkonnas.
Rekreatsioonikorralduse: animatöör kutseõppe ülesandeks on võimaldada õppekava läbinul










rakendada rekreatsioonikorralduse ja animatööritöö alaseid teadmisi ja oskusi tööülesannete
täitmisel;
planeerida, teostada ja analüüsida oma tööd animatöörina, arendada oma kutseoskusi;
ennetada või maandada animatööri tööga seotud riske, tulla toime ohuolukordades;
teha eetilisi ja seaduspäraseid valikuid ning olla vastutusvõimeline;
arendada ja koostada tootepakette ning turundada turismitooteid;
planeerida ja korraldada rekreatsioonisündmusi ja –projekte;
sisustada eesmärgipäraselt ja tulemuslikult klientide vaba aega;
teha koostööd turismitoodete arendamisel ja turundamisel;
suhelda tulemuslikult klientide ja koostööpartneritega.

Rekreatsioonikorralduse: animatöör õppekava võimaldab õppija arengu tagamiseks ja tema edukaks
konkureerimiseks tööturul kujundada järgmisi oskusi ja hoiakuid:










loovus ja uuendusmeelsus;
algatusvõime ja ettevõtlikkus;
koostöövõime ja meeskonnatööoskus;
loogilise mõtlemise ja üldistamise oskus;
kohanemisvõime, pingetaluvus ja paindlikkus;
teenindusvalmidus ja –oskused;
eneseväljendamis- ja esinemisoskused;
suhtlemisvalmidus ja –oskused;
enesetäienduse valmidus.
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Nõuded õpingute alustamiseks
Rekreatsioonikorralduse: animatöör õppekava alusel võib õppima asuda õppija, kes on omandanud
keskhariduse ning kelle eesti keele oskus on vähemalt kesktasemel.
Sisseastumiseks on vajalikud:






keskharidust tõendav dokument
avaldus kooli astumiseks
tervisetõend alal õppimiseks ja töötamiseks
4 fotot 3X4 cm
vastuvõtukatsed (vestlus, keskmine hinne keskhariduse lõputunnistuselt)

Õppekava struktuur
Jrk
nr

1
2

Mooduli nimetus

Maht
kokku(õn)

I KOHUSTUSLIKUD ÜLDÕPINGUD
Sissejuhatus reisimise, turismi ja vaba aja veetmise
valdkonna kutseõpingutesse
Majandus- ja ettevõtlusõpe

31
1
3

Majanduse alused
Ettevõtluse alused
Äri- ja tööõiguse alused

3

1
1
1

Töökeskkonnaõpe

2

Esmaabi
Tööohutuse ja –töötervishoiu alused

4

Klienditeenindusõpe

1
1

4

Suhtlemispsühholoogia alused
Klienditeeninduse alused

5

2
2

Arvuti- ja asjaajamisõpe

3

Arvutiõpetus
Asjaajamise alused
Kutsealane eesti keel

6
7
8

1
1
1

Kutsealane inglise keele õpe
Kutsealane võõrkeeleõpe (soome, vene või saksa keel)
Turismimajandusõpe

5
4
4

Turismimajanduse alused
Hotellimajanduse alused
Toitlustamise alused
Turismiturunduse alused

9

1
1
1
1

Turismigeograafiaõpe

5

Maailma turismigeograafia
Eesti turismigeograafia
Eesti kultuurilugu
Maailma kultuurid

10

2
1
1
1

II KOHUSTUSLIKUD PÕHIÕPINGUD
Rekreatsioonikorraldusõpe

22
3
4

Kuressaare Ametikool

Rekreatsioonikorralduse: animatöör õppekava

Rekreatsioonikorralduse alused
Reisikorralduse alused

11

1,5
1,5

Rekreatsioonisündmuse korraldusõpe

5

Sündmuskorralduse alused
Mänguõpetus ja animatööri töö
Rekreatsioonisündmuse korraldamine
Projektijuhtimise alused

12

Loodusturismiõpe

1
2
1
1

5

Eesti looduskeskkond
Loodushoid
Loodusturismi korraldus
Loodusgiidi töö ja looduse vahendamine

13

Matkatreeneritöö õpe

1
1
1
2

5

Matkamise alused
Matkamine ja orienteerumine
Jalgsimatkamine
Jalgrattamatkamine

14

2
1
1
1

Spordi- ja liikumisharrastusõpe

3

Rekreatiivsed liikumisharrastused

3

III VALIKÕPINGUD
Animatööri kultuuriõpe

15

6

Lavakunst
Kõnekunst
Muusikaõpe
Käelised tegevused
Audio- ja visuaalsed vahendid

1
1
2
2
1

IV PRAKTIKA

20

Praktika töökeskkonnas

20

V LÕPUTÖÖ
KOKKU

1
80

Üldised hindamise põhimõtted
Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutakse riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas
nõutavatest teadmistest ja oskustest.
Teadmiste ja oskuste hindamise eesmärk on:




anda tagasisidet õppija õpiedukusest ja toetada õppija arengut;
suunata õppija enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut;
innustada ja suunata õppijat sihikindlalt õppima;

Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis.
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Sõltuvalt hinnatava töö olemusest kasutatakse järgmisi hindamiskriteeriume:

Protsentuaalne
skaala,
mõõdetakse
ülesande täitmist
Õppekava
nõuetele vastavus
suulise, kirjaliku
või
praktilise
ülesandepuhul
Hoiakute
hindamine:
jälgitakse
töössesuhtumist,
kokkulepetest
kinnipidamist,
iseseisvust,
käitumist jne.

„5“ väga hea
90-100%

„4“ hea
70-89%

„3“ rahuldav
45-69%

„2“ mitterahuldav
0-44%

Õpitulemus
vastab
täielikult õppekava
nõuetele

Õpitulemus
vastab
üldiselt
õppekava
nõuetele, kuid pole
täielik
ja
esineb
väiksemaid eksimusi

Õpitulemus
vastab
üldiselt
õppekava
nõuetele, kuid esineb
puudusi ja vigu

Õpitulemus ei vasta
õppekava nõuetele

Õppija
töötab
innustunult, täidab
tööjuhiseid täpselt,
peab kokkulepetest
kinni;
töötab
tulemuslikult, teeb
kvaliteetset
tööd;
oskab
tööd
planeerida;
on
iseseisev;
oskab
väärtustada tööd ja
soovib oma oskusi
täiendada
ning
arendada;
järgib
töökultuuri nõudeid,
oskab oma tegevust
hinnata, analüüsida.

Õppija töötab hästi,
kuid
vajab
nõuandeid,
mõningast
juhendamist
ja
suunamist,
täidab
tööjuhiseid, ei hiline,
on usaldusväärne; on
enamasti täpne ja
hoolas;
on
hea
töössesuhtumisega,
tahab
õppida
ja
harjutada; ei vaja
sundimist;
on
analüüsivõimeline.

Õppija
töötab
aeglaselt ja üsna
ükskõikselt;
vajab
palju juhendamist ja
enda järel valvamist;
teeb
kehva
kvaliteediga tööd; ei
ole hoolas ega täpne;
suhtub töösse kui
möödapääsmatusse;
teeb
tööd
vaid
õpetaja/juhendaja
korraldusel; ei oska
oma
tegevust
objektiivselt hinnata.

Õppija
töötab
vastumeelselt,
huvita, initsiatiivita;
teeb juhendamisest
hoolimata
halvakvaliteedilist
tööd; on hoolimatu ja
lohakas;
ei
ole
usaldusväärne

Õpitulemus on positiivne vähemalt rahuldava hinde korral. Kui õpitulemus on hindamata (X) või
mitterahuldav, antakse õppijale võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.
Hindamismeetodid kirjeldatakse täpsemalt õpetaja töökavas ja vastav info on õppijale kättesaadav
kooli siseveebis.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused ning sooritatud
positiivsele tulemusele eriala lõpueksam. Eriala lõpueksami kirjeldus on esitatud lisas 4.
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II ÕPPEKAVA MOODULITE KIRJELDUSED
1. Sissejuhatus reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonna
kutseõpingutesse
1 õn
1.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised reisimise, turismi ja vaba aja veetmise
valdkonnast, õppekavast ning selle täitmisega seonduvatest nõuetest. Õpitu motiveerib õppijaid
väärtustama ja hindama valitud kutseala. Mooduli läbimine annab õppijale ülevaate õppetöö
korraldusest koolis ja praktikakohas, õppija õigustest ja kohustustest ning kasutatavatest
õppemeetoditest ja -materjalidest. Õpetus toetab õppija ühistööoskuste, probleemide lahendamise,
kriitilise mõtlemise, analüüsi- ja suhtlemisoskuste arengut ning annab eeldused erialaste oskuste ja
teadmiste arendamiseks ning edasisteks kutsealaõpinguteks.

1.2. Nõuded mooduli alustamiseks
puuduvad

1.3. Õppesisu
1.3.1. Sissejuhatus reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonna
kutseõpingutesse.
Õpperühma ja kooliga tutvumine. Kooli kodukord ja infosüsteem. Õppija õigused ja kohustused.
Õppijat puudutav dokumentatsioon. Õppekava sisu ja ülesehitus. Tunniplaanide koostamise
põhimõtted. Õppematerjalid, nende paljundamine. Erinevad õppemeetodid (loengud, seminarid,
harjutustunnid, iseseisev teoreetiline ja praktiline töö, projektitöö, rühmatöö jne). Kirjalike tööde
(kontrolltööd, testid, uurimistööd jne) ja kodutööde üldised koostamise, esitamise ja hindamise
põhimõtted. Reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonna üldine olemus ja omavahelised
seosed. Valdkonna elukutsete kuvandid ja väärtustamine. Kutsealased infokanalid. Kutsestandardid.
Valdkonna ettevõtete külastus.

1.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:
• õppetöö korraldust koolis;
• õppekava ülesehitust ja nõudeid;
• erinevaid õppemeetodeid;
• reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonna toimimis- ja tegutsemispõhimõtteid;
• õpitava eriala kutsestandardit ja kutsenõudeid;
• kirjalike tööde ja suulise esitluse nõudeid.
Õppija oskab:
• orienteeruda kutseõppeasutuse õppekeskkonnas;
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• hinnata enda sobivust valitud kutsealal töötamiseks;
• valida sobivaid õppemeetodeid iseseisvalt õppimiseks;
• teha rühmatööd;
• hankida, töödelda ja kasutada õppematerjale ja kutsealast informatsiooni.

1.5. Hindamine
Ülesanne kooli, õppekorralduse, kasutatavate õppemeetodite ja õpitava eriala õppekava kohta
(100%)

2. Majandus- ja ettevõtlusõpe
3 õn
2.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija teab Eesti majanduse arengusuundi ühtses Euroopa Liidu
majandusruumis, peamisi äri- ja töösuhteid reguleerivaid õigusakte, organisatsiooni töökorralduse,
juhtimise ja organisatsioonikäitumise aluseid ning kvaliteedisüsteeme. Õppija arendab majandusliku
mõtlemise, ettevõtte äriplaani koostamise, töökorralduse ning ettevõtjana tegutsemise oskusi.
Mooduli läbimine toetab õppija ühistööoskuste, probleemide lahendamise, kriitilise mõtlemise,
analüüsi- ja suhtlusoskuste arengut. Mooduli läbimine loob eeldused erialaste oskuste ja teadmiste
arendamiseks ning edasisteks kutsealaõpinguteks.

2.2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad

2.3. Õppesisu
2.3.1. Majanduse alused
Euroopa Liit kui ühtne majandusruum. Majanduse põhimõisted ja põhiküsimused. Nõudlus ja
pakkumine. Turutasakaal. Konkurents. Valitsuse roll majanduse juhtimises. Eesti majanduse
struktuur. Eesti maksusüsteem. Ettevõtete toetussüsteemid. Majandusstatistika ja selle
tõlgendamine.

2.3.2. Ettevõtluse alused
Ettevõtluskeskkond. Ettevõtlusprotsess. Ettevõtete funktsioonid. Ettevõttevormid Eestis. Euroopa
Liidu ettevõtluspoliitika. Ettevõtte asutamine. Toode ja teenus. Ettevõtte kulud ja tulud. Kulude
liigitamine. Kasum ja käive. Finantsplaan. Riskide hindamine. Ettevõtte aruandlus. Ettevõtte juhtimise
alused. FIE tegutsemise alused. Äriidee. Äriplaani koostamine. Ettevõtte finantseerimine.

2.3.3. Äri- ja tööõiguse alused
Eesti Vabariigi õigussüsteem. Võlaõigusseadus. Äriseadustik. Lepingute liigid, sisu ja lepingute
sõlmimise kord. Volitus ja volikiri. Ametijuhend. Töölepingu mõiste, töölepingu osapooled, nende
õigused ja kohustused, kohustuslikud tingimused. Töölepingu sõlmimine, katseaeg. Töölepingu
peatamine, muutmine, lõpetamine, tühistamine ja kehtetuks tunnistamine. Töövaidlused. Töö- ja
puhkeaja seadus. Töönorm, tööpäev, töönädal, töövahetus, ületunnitöö. Töötamine puhkepäevadel,
8
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rahvus- ja riigipühadel. Töö tasustamine. Palk, põhi- ja keskmine palk, lisatasud ja juurdemaksed.
Palgatingimuste kehtestamine ja palga maksmise kord. Eritingimused, kinnipidamised, tagatised ja
hüvitused. Puhkuse liigid. Puhkuse tasustamine. Puhkuse kasutamist takistavad asjaolud ja puhkuse
katkestamine. Sotsiaalsed tagatised, toetused, pensionid. Materiaalne vastutus tööõigussuhetes.
Tarbijakaitseseadus. Näidislepingud ja muud valmisdokumendid Internetis, nende kasutamine.

2.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
• ühiskonnas toimivaid peamisi majandusprotsesse;
• Eesti majanduse arengusuundi ühtses Euroopa Liidu majandusruumis;
• ettevõtte finantseerimise põhimõtteid;
• ettevõtjana tegutsemise võimalusi ja põhialuseid;
• peamisi äri- ja töösuhteid reguleerivaid õigusakte;
• töölepingu osapoolte seadusega sätestatud õigusi ja kohustusi, sh. töölepingu sõlmimise,
muutmise ja lõpetamise aluseid;
• ettevõtte juhtimise aluseid ja kvaliteedisüsteeme.
Õppija oskab
• koostada FIE või väikeettevõtte äriplaani;
• planeerida oma erialast tööd väikeettevõtja või FIE-na;
• korraldada tööd ja arvestada palka;
• planeerida töö- ja puhkeaega;
• kasutada Internetiportaalide abi tööprotsesside juhtimise ja dokumentide vormistamisel.

2.5. Hindamine
1. Majanduse alused (test) 30%
2. Ettevõtluse alused (praktiline töö: FIE või väikeettevõtte äriplaani koostamine) 40%
3. Äri-ja tööõiguse alused (test) 30%

3. Töökeskkonnaõpe
2 õn
3.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised tööohutuse ja -tervishoiu õiguslikest alustest,
keskkonnaohutuse nõuetest ja jäätmemajanduse korraldamisest. Õppija omandab oskused
tegutsemiseks ohuolukordades ja õnnetusjuhtumite korral ning oskab anda esmaabi.

3.2. Nõuded mooduli alustamiseks
puuduvad
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3.3. Õppesisu
3.3.1. Esmaabi
Esmaabi eesmärk. Tegutsemine ohuolukorras ja õnnetussjuhtumite, sh ööõnnetuse korral.
Tegutsemine ootamatu haigestumise, vigastuste, külma- ja kuumakahjustuste ning mürgituste korral.
Reisimise ja aktiivse puhkuse riskikäsitlus.

3.3.2. Tööohutuse ja töötervishoiu alused
Töötervishoiu ja tööohutuse seadusandlus. Tööhügieeni alused. Keskkonnakaitse nõuded ja
jäätmemajanduse korralduse alused. Käitumine ohuolukordades, nende vältimine, ohutuse
tagamine. Tööandja ja –võtja õigused ning kohustused töötervishoiu ja ohutuse alal. Töötaja ja
praktikandi juhendamine ning väljaõpe ettevõttes.

3.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
 tööohutust ja töötervishoidu reguleerivaid õigusakte;
 ohuolukordade ennetamise põhimõtted;
 tule- ja liiklusohutuse nõudeid;
 isikliku hügieeni nõudeid;
 turvasüsteemide kasutusvaldkondi;
 jäätmemajanduse korralduse aluseid;
 päästeteenistuse korralduse aluseid.
Õppija oskab
 rakendada tööohutuse, töötervishoiu ja hügieeni nõudeid;
 kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;
 tegutseda ohuolukordades ja õnnetusjuhtumite korral;
 tagada oma töökoha ohutus;
 osutada esmaabi;
 ennetada riske, viia läbi riskianalüüsi;
 vältida õnnetusse sattumist.

3.5. Hindamine
Test tööohutuse, esmaabi, töötervishoiu, isikliku hügieeni, keskkonnakaitse ja jäätmemajanduse
põhimõtete ja nõuete tundmisest -50%
Praktilised oskused: käitumine ohuolukordades ja õnnetusjuhtumi korral, toimetulek esmaste
tulekustutusvahendite kasutamises ja esmaabi andmises -50%
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4. Klienditeenindusõpe
4 õn
4.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised tööohutuse ja -tervishoiu õiguslikest alustest,
keskkonnaohutuse nõuetest ja jäätmemajanduse korraldamisest. Õppija omandab oskused
tegutsemiseks ohuolukordades ja õnnetusjuhtumite korral ning oskab anda esmaabi. Õpetusega
taotletakse, et õppija omandab teenindusmõttelaadi, -hoiakud ja -valmiduse ning õpib õigesti
teenindama. Õppija avardab oma terviklikku maailmapilti ja analüüsivõimet, arendab hoolivust,
mõistmist ja sallivust teiste inimeste suhtes ning õpib paremini tundma iseennast. Mooduli läbimisel
oskab õppija kasutada omandatud teadmisi ja oskusi suhtlemisel ja teenindamisel, pöörata
tähelepanu teeninduskultuuri ja -kvaliteedi aspektidele, ennetada ja õigesti tegutseda
veaolukordades, välja selgitada klientide vajadusi ja soove ning küsida ja anda tagasisidet. Mooduli
läbimine loob õppijale eeldused teenindus- ja suhtluspädevuste edasiarendamiseks, nende
kasutamiseks ja seostamiseks õppekava teiste moodulitega.

4.2. Nõuded mooduli alustamiseks
puuduvad

4.3. Õppesisu
4.3.1. Suhtlemispsühholoogia alused
Suhtlusvajadused ja -ülesanded. Suhtlusviisid, -tehnikad ja -oskused. Suuline ja kirjalik suhtlemine.
Kehakeel. Telefonisuhtlus. Suhtlemise alustamine ja lõpetamine. Positiivse esmamulje loomine.
Kuulamisoskused. Küsitlemis- ja küsimustele vastamise oskused. Vahetu- ja vahendatud suhtlus.
Ametlik ja mitteametlik suhtlus. Suhtlusahel ja -takistused. Inimeste erinevad käitumisviisid, rollid ja
rollikäitumine. Agressiivne, alistuv ja eirav käitumine. Kehtestav käitumine. Positiivne minapilt. Minatasandid ja eneseanalüüs.. Suhtlusvead, nende tekkepõhjused, ennetamine ja käitumine
veaolukordades. Kaitsemehhanismid. Pinge ja stressi ennetamine, tekkepõhjused ja toimetulek
pingeolukorras. Meeskonnatöö. Suhtlussõnavara ja -teabe allikad.

4.3.2. Klienditeeninduse alused
Teenindusühiskond. Teeninduspädevused. Teenindusmõttelaad, -väärtused, -hoiak ja -valmidus.
Terviklähenemine, isiksuse austamine, valikuvabadus ja vastutus. Teenus, teenindus ja teenindamine.
Klientide ootused, vajadused ja soovid. Klientide rühmitamine. Eri- ja eristavate vajadustega kliendid.
Teenuse kvaliteet ja teeninduskvaliteet. Teeninduskultuur. Klienditeenindaja rollid ja
suhtlusvahendid. Teenindussuhtlus ja -käitumine. Veaolukordade ja kiituste kliendikeskne
käsitlemine. Teenindusprotsess ja -korraldus. Teenuspakett. Sisekliendi teenindamine.
Teenindusstandardid. Meeskonnatöö. Tagasiside. Teenuste müük. Klientide turvalisus.
Enesearendamine. Teenindussõnavara ning -teabe allikad

4.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja mõistab
 teenindusühiskonna ja -majanduse tähendust ning vajadusi;
 teenindusmõttelaadi, -hoiakute, -valmiduse, -kultuuri ja -kvaliteedi käsitlusi;
 teenuste, teeninduse ja teenindamise tähendust ning eripära;
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klientide põhiootusi, -vajadusi ja -soove, rühmitamise viise ning rahulolu mõjutegureid;
klienditeenindaja rolle ja vastutust;
kliendikeskse teenindusprotsessi olemust ja korraldust;
teenindussuhtluse põhialuseid.

Õppija oskab
 tuginedes teenindusteooriale ja -praktikale, kriitiliselt analüüsida teenindussituatsioone
ning teeninduskultuuri ja -kvaliteedi erinevaid aspekte;
 rühmitada kliente, välja selgitada klientide ootusi, vajadusi ja soove ning saada ja anda
tagasisidet;
 luua endast positiivset muljet ning väljendada teenindamisel teenindusmõttelaadi, hoiakuid ja –valmidust;
 kasutada teenindamisel õigesti erinevaid suhtlusvahendeid ja –tehnikaid;
 käituda õigesti ning leida sobivaid lahendusi erinevates veaolukordades;
 kriitiliselt analüüsida iseenda teenindusmõttelaadi, -hoiakuid, -valmidust ja -pädevusi,
suhtlus- ja meeskonnatööoskusi ning nende arendusvajadusi;
 kasutada õigesti teenindus- ja suhtlussõnavara;
 leida ning kasutada teenindus- ja suhtlusteavet;
 vajadust enesearendamiseks;
 pingetaluvus ja stressi maandamise võimalusi;
 teenindus- ja suhtlussõnavara ning teabeallikaid.

4.5. Hindamine
Test suhtlemispsühholoogia ja klienditeeninduse põhialustest ning sõnavara tundmisest -30%
Praktilised ülesanded: teenindusmõttelaadi, -hoiakute ja -valmiduse demonstreerimine: suhtumine,
suhtlus, käitumine ja tegutsemine erinevates teenindussituatsioonides, organisatsiooni
teeninduskultuuri, -kvaliteedi ja teenindamise erinevate aspektide hindamine ning tulemuste analüüs
- 70%.

5. Arvuti- ja asjaajamisõpe
3 õn
5.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija teab arvutivõrkude üldiseid toimimispõhimõtteid, arvutialast
sõnavara, teksti- ja tabelitöötluse, veebis navigeerimise ja esitluse loomise põhimõtteid. Õppija oskab
kasutada arvutit õppimis- ja töövahendina informatsiooni hankimiseks, töötlemiseks, kasutamiseks ja
edastamiseks, esitluste loomiseks ja tööks vajalikuks suhtluseks. Õppija teab igapäevase asjaajamise
korraldamise aluseid ning oskab koostada ja vormistada erinevaid dokumente ja ametikirju nii paberil
kui arvutis. Õppija oskab kasutada korrektset eesti keelt.
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Mooduli läbimine toetab õppija ühistööoskuste, probleemide lahendamise, kriitilise mõtlemise,
kirjaliku ja suulise eneseväljendamise, analüüsi- ja suhtlusoskuste arengut ning annab eeldused
erialaste oskuste ja teadmiste arendamiseks ning edasisteks kutsealaõpinguteks.

5.2. Nõuded mooduli alustamiseks
puuduvad

5.3. Õppesisu
5.3.1. Arvutiõpetus ja asjaajamise alused
Arvutialased põhimõisted: riistvara ja tarkvara, töölaud, failihaldus, kopeerimine, teisaldamine,
kustutamine, otsingute tegemine, failide lihtne redigeerimine, prindihaldus. Tekstitöötlus:
tekstitöötluse alustamine, põhioperatsioonid, dokumendi muutmine, andmete sisestamine, andmete
märgistamine, kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine, kujundamine, teksti ja lehekülje
kujundamise põhivõtted, dokumendi viimistlemine, päised ja jalused, printimine, tabelid, pildid,
objektide lisamine dokumendile. Tabelitöötlus: dokumendi loomine ja muutmine, põhioperatsioonid,
andmete märgistamine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine, read ja veerud, valemid ja
funktsioonid, kujundamine, diagrammid ja objektid, printimine. Veebi kasutamine: veebis
navigeerimine, otsing, elektronposti kasutamine, kirjavahetus, adresseerimine, postkasti haldamine,
listid ja uudisgrupid. Esitlus: esitluse loomine, graafika ja diagrammid, pildid ja teised objektid,
printimine ja levitamine, slaidiseansi efektid, slaidiseansi vaatamine ja esitlemine.

5.3.2. Asjaajamise alused ja kord
Dokumendi mõiste. Dokumendi koostamis- ja vorminõuded. Dokumendisüsteem, plangid, rekvisiidid,
vormistamine. Avalduse, elulookirjelduse (CV), iseloomustuse, seletuskirja koostamise ja
vormistamise nõuded arvutil ja paberkandjal. Ametikirjade (algatuskiri, vastuskiri, tellimiskiri,
kaaskiri, volikiri ja vabanduskiri) koostamise ja vormistamise nõuded arvutil ja paberkandjal.
Internetietikett. Kontoritehnika ja sidepidamisvahendite tundmine, seadistamine ja kasutamine.

5.3.3. Kutsealane eesti keel
Suhtluskeel. Kirjakeel. Suulise ja kirjaliku väljenduslaadi eripära. Kutsealane sõnavara ja õigekeel.
Kutsealase informatsiooni hankimine ja analüüsimine. Kutsealaste tekstide olemus ja eripära.
Probleemide sõnastamine ja põhjendamine. Pakkumiste koostamine ja esitlemine. Hindade
vormistamine ja lühendite õige kasutamine. Materjali kogumine ja korrastamine. Teksti
korrigeerimine. Meedia avaliku arvamuse kujundajana. Kutsealaste ajalehetekstide võrdlemine ja
analüüsimine. Kutsealase telesaate vaatamine ja analüüsimine. Uudise ja pressiteate kirjutamine.
Reklaamtekstide koostamine.

5.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
 arvutiseadmeid ja ohutusnõudeid kuvariga töötamisel;
 arvutivõrkude üldiseid toimimispõhimõtteid ja arvutialast sõnavara;
 ametialase kirjaliku suhtluse põhimõtteid, sh elektroonilises keskkonnas;
 dokumendiplangile ja dokumentide rekvisiitidele esitatavaid nõudeid;
 erinevate ametikirjade ning erinevate dokumentide koostamise nõudeid;
 suulise ja kirjaliku eneseväljenduse olemust ning eripära.
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Õppija oskab
 kasutada korrektset eesti keelt;
 kasutada infotehnoloogiavahendeid;
 kasutada arvutit õppimis- ja töövahendina;
 koostada ja vormistada avaldust, elulookirjeldust (CV), iseloomustust arvutil ja
paberkandjal;
 koostada ja vormistada arvutil ametikirju ja valida sobiv ametikirja edastamise viis;
 luua ja kujundada erinevaid esitlusi ning reklaamtekste;
 kasutada õigesti reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonna sõnavara.

5.5. Hindamine
Test arvutivõrkude toimimispõhimõtete, arvutialase sõnavara, hea suhtlustava põhimõtete,
erinevate ametikirjade ning dokumentide koostamise nõuete tundmise kohta -20 %
Arvuti kasutamine teistes moodulites referaadi või uurimuse vormistamisel -20 %
Praktilised ülesanded: elulookirjelduse, CV, dokumentide, ametikirjade ja reklaamtekstide
koostamine ning vormistamine arvutil -60%

6. Kutsealane inglise keele õpe
5 õn
6.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab ja süvendab turismitööks vajalikke teadmisi enese
väljendamiseks inglise keeles. Õppija mõistab tavakõnet ja saab aru turismialastest tekstidest. Oskab
ettevalmistuseta vestelda turismiga seonduvatel teemadel, koostada tekste ja ametialaseid kirju.
Õppija tähtsustab korrektse keelekasutuse vajalikkust ametialases suhtluses. Lõpetamisel
saavutatakse kutsealase inglise keele tase B1.

6.2. Nõuded mooduli alustamiseks
Algtase inglise keeles (A2).

6.3. Õppesisu
Inglise keele grammatika ja suhtluskeel. Turismisõnavara. Teenindussuhtlus.
Suulise ja kirjaliku suhtlusoskuse arendamine inglise keeles. Tavakeelekasutus. Suhtlus erinevates
olukordades. Teenindussuhtlus. Turismialase sõnavara tundmaõppimine ja kasutamine.
Reisitranspordi liigid ja -teenused. Majutusettevõtted, nende tüübid ja teenused, kvaliteedisüsteemid
(tärnid, järgud). Toitlustusettevõtted, nende tüübid ja teenused. Maaturismi, aktiivse puhkuse,
seiklusturismi, kultuuri- ja loodusturismi tüübid ja teenused. Vaatamisväärsuste tüübid ja teenused.
Reisiettevõtete tüübid ja teenused. Äriturismi tüübid ja teenused. Reisidokumendid. Turismi
planeerimise, arendamise, korralduse ja turundusega seonduva sõnavara tundmaõppimine ja
kasutamine.
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6.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
 erinevate turismi valdkondade ja turismikorraldusega seotud sõnavara inglise keeles;
 inglise keele grammatikat.
Õppija oskab
 suhelda suuliselt ja kirjalikult olme-, päeva- ning turismiteemadel;
 suhelda teenindus- ja müügisituatsioonides;
 lugeda ja koostada ametialaseid kirju ning dokumente;
 kasutada tööks vajalikku kirjandust (sõnaraamatud, ajakirjandus, Internet jm);
 esitleda Eesti turismivaatamisväärsusi;
 vestelda inglise keeles turismikorraldusest.

6.5. Hindamine
Inglise keele grammatika test -40%
Praktilised tööd -60%







kirjalikud testid – erialane sõnavara
kuulamisülesanded – ettekande kuulamine ja sellest kokkuvõtte tegemine
suuline esitlus – turismivaatamisväärsuste tutvustamine
rollimängud – ettekanne turismikorraldusest Eestis või mõnes teises riigis
infopäringud – vastus e-kirja päringule
ameti- või ärikirja koostamine

7. Kutsealane võõrkeeleõpe (soome, vene või saksa keel)
4 õn
7.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab ja süvendab turismitööks vajalikke teadmisi enese
väljendamiseks ühes lisavõõrkeeles. Õppija mõistab tavakõnet ja saab aru turismialastest tekstidest.
Oskab ettevalmistuseta vestelda turismiga seonduvatel teemadel, koostada tekste ja ametialaseid
kirju. Õppija tähtsustab korrektse keelekasutuse vajalikkust ametialases suhtluses. Lõpetamisel
saavutatakse võõrkeele tase A2. Kutsealaseks võõrkeeleks valitakse soome, saksa või vene keel.

7.2. Nõuded mooduli alustamiseks
puuduvad

7.3. Õppesisu
Lisavõõrkeele grammatika ja suhtluskeel, turismialane sõnavara ja keelekasutus, teenindussuhtlus.
Suulise ja kirjaliku suhtlusoskuse arendamine võõrkeeles. Tavakeelekasutus. Suhtlus erinevates
olukordades. Teenindussuhtlus. Turismialase sõnavara tundmaõppimine ja kasutamine.
Reisitranspordi liigid ja teenused. Majutusettevõtted, nende tüübid ja teenused, kvaliteedisüsteemid
(tärnid, järgud). Toitlustusettevõtted, nende tüübid ja teenused. Maaturismi, aktiivse puhkuse,
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seiklusturismi, kultuuri- ja loodusturismi tüübid ja teenused. Vaatamisväärsuste tüübid ja teenused.
Reisiettevõtete tüübid ja teenused. Äriturismi tüübid ja teenused. Reisidokumendid. Turismi
planeerimise, arendamise, korralduse ja turundusega seonduva sõnavara tundmaõppimine ja
kasutamine.

7.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
 erinevate turismi valdkondade ja turismikorraldusega seotud sõnavara võõrkeeles;
 kutsealase võõrkeele grammatikat.
Õppija oskab
 suhelda suuliselt ja kirjalikult olme-, päeva- ning turismiteemadel;
 suhelda teenindus- ja müügisituatsioonides;
 lugeda ja koostada ametialaseid kirju ning dokumente;
 kasutada tööks vajalikku kirjandust (sõnaraamatud, ajakirjandus, Internet jm);
 esitleda Eesti turismivaatamisväärsusi;
 vestelda kutsealases võõrkeeles turismikorraldusest.

7.5. Hindamine
Kutsealase võõrkeele grammatika test -40%
Praktilised tööd -60%:







kirjalikud testid – erialane sõnavara;
kuulamisülesanded – ettekande kuulamine ja sellest kokkuvõtte tegemine;
suuline esitlus – turismivaatamisväärsuste tutvustamine;
rollimängud – ettekanne turismikorraldusest Eestis või mõnes teises riigis;
infopäringud – vastus e-kirja päringule;
ameti- või ärikirja koostamine.

8. Turismimajandusõpe
4 õn
8.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija teab turismi ajalugu ja tulevikutrende, mõistab turismimajanduse
tähtsust, rolli ja arengusuundi maailma majanduses ning Eestis, tunneb turismimajanduse
põhialuseid, seoseid teiste majandusharudega, erinevaid turismisektoreid ning nende poolt
pakutavaid teenuseid. Õppija mõistab turismi majanduslikke, sotsiaalseid, poliitilisi ja ökoloogilisi
mõjutegureid ning oskab kasutada lihtsamaid analüüsimeetodeid. Õppija tunneb reisijate liigitust
ning turistide ootusi, vajadusi ja motiive. Õppija teab peamisi turismiorganisatsioone ja -ühendusi,
turismikvaliteedi juhtimissüsteeme ja levinumaid kvaliteedimärgiseid. Õppija omandab reisimise,
turismi, majutuse, toitlustuse, rekreatsiooni, sihtkohaarenduse, turismikorralduse ja -turundusega
seonduvad alusteadmised ja põhisõnavara. Õppija oskab leida erialast informatsiooni, arendab
turismitöösse tervikliku ning eetilise suhtumise, analüüsi- ja ühistööoskusi.
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8.2. Nõuded mooduli alustamiseks
puuduvad

8.3. Õppesisu
8.3.1. Turismimajanduse alused
Turismi mõiste, ajalugu, areng, roll tänapäevaühiskonnas ning seosed teiste majandusharudega.
Turismimajandus ja keskkond. Turismivormid. Turismiettevõtete liigid: reisibüroo, reisikorraldaja,
majutusettevõtted, transpordifirmad, turismiga kaudselt seotud ettevõtted. Turismiinfopunkt ja keskus. Reisidokumendid. Ametid turismis. Reisijate ja turistide liigitamine. Külastuseesmärgid,
turistide motiivid, vajadused ja ootused. Külastuselamus. Reisi- ja turismitooted ning -teenused (reisi, transpordi-, majutus-, toitlustusteenused, vaatamisväärsused, tegevused). Reisikaubandus,
reisiteenuste levikanalid. Turismiteenuste nõudlus ja pakkumine. Jätkusuutlik turism. Turismipoliitika
ja selle kandjad. Eesti turismiseadus ja riiklik turismiarengukava. Turismikvaliteedisüsteem ja
kvaliteedimärgised. Eesti ning rahvusvahelised turismiorganisatsioonid ja -ühendused ning nende
mõju ühiskonnas. Turismi tulevikusuundumused.

8.3.2. Hotellimajanduse alused
Majutussektori tähtsus turismis. Majutusteenuste areng maailmas, Euroopas ja Eestis.
Majutussõnavara. Majutusettevõtete ja -teenuste liigid. Majutusettevõtetele esitatavad
kohustuslikud nõuded, registreerimise kord. Majutusettevõtete juhtimis- ja omandivormid.
Hotelliketid. Rahvusvahelised organisatsioonid. Majutusettevõtte struktuur ja osakondade vahelised
suhted. Põhi-, tugi- ja lisateenused. Külastajate ootused, vajadused ja soovid. Külalislahkus ja
külastuselamus. Majutusettevõtete kvaliteedimärgised ja programmid. Hotellide ja reisibüroode
suhtlemise reeglistik. Tulevikusuundumused.

8.3.3. Toitlustuse alused
Toitlustussektori tähtsus turismis. Toitlustusettevõtete ja -teenuste liigid. Tervisliku toitumise
põhimõtted. Energiavajadus, allergiad ja eritoitumine. Menüü koostamise ja hinnakalkuleerimise
alused. Turismigrupi menüüd. Laua katmine, toitude ja jookide serveerimine. Peolauateenused.
Välitoitlustamine. Eestlaste ning erinevate rahvuste toidukultuur. Eesti rahvustoidud. Uued
toitumissuundumused.

8.3.4. Turismiturunduse alused
Turunduse areng, olemus, eesmärgid ja põhimõisted. Turismiturunduse eripära. Turismiturg, -toode
ja -teenus. Turisminõudlus- ja pakkumine. Kliendikeskne turundus. Sihtkohtade, vaatamisväärsuste,
aktiivsete tegevuste, majutus-, toitlustus-, transpordi- ja maaturismiteenuste turunduse eripära.
Turunduse planeerimine. Turundusstrateegiad. Turundusuuringud. Turu segmentimine. Sihtturgude
valimine. Sihtrühmadele sobivate turundusmeetmete ja -tegevuste kavandamine. Turismitoote
positsioonimine, tootearendus, hinnakujundus, müügikanalid, edendusmeetmed, pakettimine,
programmimine, partnerlus. Turundussuhtlus. Isiklik müük. Telefonimüük. Reklaam. Ühisturundus.
Otseturundus. Internetiturundus. Siseturundus. Turundus püsikliendile Turismimessid.
Turundusteabe levitamine. Turundusplaani ja -eelarve koostamine, kontroll ja hindamine.
Turundussuundumused. Turundussõnavara.

8.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
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turismi arengulugu, hetkeolukorda ning tulevikusuundumusi maailmas ja Eestis;
turismimajanduse seoseid ja mõjutegureid;
jätkusuutliku turismi printsiipe;
turismi liike ja vorme;
turistide motiive, vajadusi ja ootusi ning nende rahuldamise võimalusi;
Eesti turismiseadust ja riiklikku turismiarengukava;
turismiettevõtete kvaliteedijuhtimissüsteeme ja kvaliteedimärgiseid;
rahvusvahelist turismieetika koodeksit;
reisi- ja turismiettevõtete liike ja pakutavaid teenuseid;
majutusettevõtete liike ja teenuseid;
reisitranspordi liike ja teenuseid;
reisidokumente;
Eesti majutusettevõtete registreerimise, tunnustamise ja järgutamise korda;
toitlustusettevõtete liike ja teenuseid;
tervisliku toitumise põhimõtteid ja toiduallergiaid;
toitumissuundumusi ja uusi toitlustusvorme;
eestlaste ja teiste rahvaste toidukultuuri ning rahvustoite;
ürituste- ja välitoitlustamise põhimõtteid;
menüü koostamise ja kalkuleerimise aluseid;
erinevate turismiteenuste arenduse, turunduse, hinnakujunduse ja müügi aluseid;
turunduse põhimõisteid, eemärke ja funktsioone;
turismiturunduse eripära;
kliendikeskse turunduse põhimõtteid;
lihtsamaid turundusuuringute viise ja võimalusi;
klientide rühmitamise aluseid;
turundusmeetmeid ja –tegevusi;
turundusplaani- ja eelarve koostamise printsiipe;
turismitoodete reklaamikanaleid ja –võimalusi;
turismivaldkonna põhisõnavara ja –mõisteid;

Õppija oskab
 analüüsida statistiliste andmete alusel turismi arengut maailmas ja Eestis;
 analüüsida erinevaid turismitooteid ja –teenuseid;
 analüüsida erinevate sihtrühmade reisimotiive, ootusi ja vajadusi;
 kirjeldada, tutvustada ja soovitada turismiteenuseid erinevatele sihtrühmadele;
 iseloomustada sihtrühmi ja kavandada neile sobivaid turundusmeetmeid ja –tegevusi;
 koostada lihtsat turundusplaani ja –eelarvet;
 kasutada peamisi müügitehnikaid (sh müük telefoni teel);
 kasutada turismisõnavara ja –mõisteid;
 leida ja kasutada asjakohast teavet õppeülesannete täitmisel.

8.5. Hindamine
Mooduli hindamiseks tuleb sooritada test turismimajanduse aluste ja turismisõnavara tundmisest 60% ning koostada õppekäigu kriitiline aruanne 40%
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9. Turismigeograafiaõpe
5 õn
9.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab turismigeograafia põhimõisted, teab peamisi
loodusgeograafilisi protsesse, maakera geograafilisi iseärasusi ning poliitilis-majanduslikku
liigendamist. Õppija tunneb maailma kaarti. Õppija tunneb maailma ja Euroopa tähtsamaid
turismipiirkondi, -sihtkohti ja -vaatamisväärsusi, oskab neid tutvustada ja nõustada reisijaid
erinevatesse piirkondadesse sõitmisel. Õppija tunneb maailma kultuurilugu ja religioone ning omab
ülevaadet maailma rahvaste kommetest ja väärtushinnangutest. Õppija oskab sobilikult käituda
suheldes teiste rahvuste ja kultuuride esindajatega.
Õppija teab Eesti üldandmeid ja haldusjaotust, tunneb Eesti loodust, maakondade turismivõimalusi ja
vaatamisväärsusi. Õppija oskab tutvustada Eesti turismiregioone ja jagada turismialast
informatsiooni. Õppija teab Eesti kultuuripärandi väljakujunemist ja põhiperioode, Eesti kultuuriloo
tähtsamaid ilminguid ning oskab võrrelda neid Euroopa kultuurinähtustega. Õppija teab Eesti
erinevate regioonide kultuuriloolist minevikku, tähtsamaid kultuuritegelasi ja tänapäeva olulisemaid
kultuuriobjekte ja -sündmusi. Õppija oskab kasutada andmebaase ja infomaterjale.

9.2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud turismimajandusõppe moodul.

9.3. Õppesisu
9.3.1. Maailma turismigeograafia
Tähtsamad teabeallikad, andmebaasid ja infootsingud. Geograafilised koordinaadid. Mõõtühikud
maailmas. Ajavööndid. Kohanimed. Loodusgeograafiliste protsesside üldiseloomustus. Pinnavormid.
Maakera geograafilised iseärasused turismiressursina. Kliimavöötmed ja regionaalsed iseärasused.
Maailmameri ja siseveed. Loodusvööndid. Maastikud. Maakera poliitilis-majanduslik liigendamine.
Riigid, riikide ühendused. Rassid. Keeled. Maailma turismipiirkonnad ja peamised turismisihtkohad.
Põhja-Euroopa. Lääne-Euroopa. Kesk-Euroopa. Lõuna-Euroopa. Ida-Euroopa. Ülevaade Põhja- ja
Lõuna-Ameerika, Aafrika, Aasia, Austraalia ja Okeaania, Antarktika looduse iseärasustest ja
turismivõimalustest. Loodusmälestised ja -kaitsealad. UNESCO maailmapärandi objektid.

9.3.2. Eesti turismigeograafia
Eesti üldandmed ja haldusjaotus. Ajalooline ülevaade. Eesti sotsiaalmajanduslik ja poliitiline areng.
Transpordiühendused. Eesti kaart. Eesti loodus. Kliima. Eesti maastikud ja kaitsealad. Eesti
turismiregioonid. Tallinn. Põhja-Eesti regioon. Lõuna-Eesti regioon. Lääne-Eesti regioon. Regioonide
looduslik eripära, turismisihtkohad, vaatamisväärsused, muuseumid, aktiivse puhkuse võimalused,
traditsioonilised üritused, majutus-ja toitlustusettevõtted.

9.3.3. Eesti kultuurilugu
Inimasustuse teke Eestis. Eurooplaste põlvnemine. Eestlaste põlvnemine. Vanimad inimasustuste
jäljed. Asustuse kujunemine Vanaaja mälestised. Ristiusu tulek, keskaeg. Kirikute ehitus. Keskaegsed
linnad, Hansa Liit. Eesti talurahva kultuur. Eesti rahvausundid. Kombed. Rahvakalender ja tähtpäevad.
Baltisaksa kultuur ja mõisad. Eesti keele ja kultuuri areng. Laulupidude algus. Ajastute suurmehed ja
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kultuuritegelased. Arhitektuur. Kunstikoolkonnad.
Kultuurautonoomiad. Vanausulised, setud.

Eesti

kultuur

nõukogude

perioodil.

9.3.4. Maailma kultuurid
Kultuur hoiakute kujundajana. Maailma kultuurid ja rahvused. Erinevate rahvaste kombed ja tavad.
Tsivilisatsioonid ja religioonid. Kristlik religioon. Judaism. Islam. Hinduism. Budism. Loodususundid.
Religioonide mõju toitumistavadele. Religioon turismi mõjutajana. Religiooniga seotud
turismisihtkohad.

9.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
 maailma füüsilist ja poliitilist kaarti;
 maailma loodusvööndeid, kliimaolusid ja turismihooaegu;
 maailma looduslik-kultuurilisi regioone, tähtsamaid turismipiirkondi ning
turismisihtkohti;
 maailma usundeid, religiooniga seotud vaatamisväärsusi ja olulisemaid kultuuriloolisi
sündmusi;
 Eesti kaarti, loodust ja kliimat;
 Eesti üldandmeid, haldusjaotust ja transpordiühendusi;
 Eesti ajalugu, sotsiaal-majanduslikku ja poliitilist arengut;
 Eesti turismiregioone;
 Eesti kultuuriloo tähtsamaid kultuuriilminguid ning baltisaksa, vene, rootsi ja teiste
naabrite osa Eesti kultuuriloos;
 oma kodukoha olulisust ja tähtsamaid kultuurinähtusi ning -objekte, vaimset ja
materiaalset kultuuripärandit, kodukandi kultuuritegelasi, suurmehi.
Õppija oskab
 orienteeruda maailma ja Euroopa kaardil;
 kasutada teatmekirjandust ja teha otsinguid andmebaasidest, leida teavet erinevate
maailma regioonide turismisihtkohtade kohta;
 tutvustada maailma turismisihtkohti ja nõustada reisijaid erinevatesse piirkondadesse
sõitmisel;
 kirjeldada maailma kultuuridest tulenevaid kombeid, tavasid ja väärtushinnanguid;
 suhelda erineva kultuuritaustaga inimestega;
 kasutada Eesti kaarti ja iseloomustada erinevaid sihtkohti;
 anda ülevaadet maakondadest kui turismipiirkondadest;
 tutvustada vaatamisväärsusi, looduses liikumise ja aktiivse puhkuse võimalusi;
 tutvustada erinevate regioonide traditsioonilisi üritusi, majutus- ja toitlustusettevõtteid;
 tutvustada Eesti kultuuripärandit ja oma kodukohta.

9.5. Hindamine
Test kaarditundmisest, maailma ja Eesti turismigeograafiast ning kultuuriloost -50%
Praktiline töö: reisimarsruudi koostamine Eestis -30%
Referaat maailma turismigeograafiast -20%
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Rekreatsioonikorraldusõpe

3 õn
10.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab rekreatsiooni ja reisikorralduse põhialused ja -mõisted,
teab rekreatsiooni korraldamist reguleerivaid õigusakte, rekreatiivsete teenuste nõudluse ja
pakkumise mõjutegureid, mõistab rekreatsiooni seoseid teiste valdkondadega (turism, sport jne),
oskab korraldada reisi, lähtudes kliendi ootusest, ja tagada kliendile turvalisuse ning meeldiva
elamuse. Õppija teab spetsialiseerumise võimalusi valdkonnas ning oskab leida rakendust era-,
avalikus või kolmandas sektoris, omandab üldoskused rekreatsiooni turvaliseks ja valikuvõimalusi
pakkuvaks korraldamiseks sise- ja välitingimustes.

10.2. Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad.

10.3. Õppesisu
10.3.1.

Rekreatsioonikorralduse alused

Rekreatsiooni mõisted, ajalugu ja olemus. Rekreatsiooni seosed ja erisused vaba aja veetmise, turismi
ja spordiga. Vaba aeg. Vaba aja ja rekreatsiooni trendid. Rekreatsiooni nõudlus ja pakkumine Eestis.
Rekreatsiooniga seotud ametid ja kutsestandardid: rekreatsioonikorraldaja, animatöör,
matkatreener, loodusgiid, retkejuht. Standardid. Seiklusteraapia ja rekreatsioon. Sportlik matkamine.
Ohud, riskid ja turvalisuse tagamine. Vaba aja ja rekreatsiooni planeerimine ja korraldamine. Juhised
matkakorraldajatele. Loodus rekreatsiooni keskkonnana. Erinevate piirkondade rekreatiivsed
tingimused ja võimalused. Külastajate juhtimine maastikul. Turismi- ja rekreatsioonialaste
regulatsioonide
vajalikkus.
Turismija
rekreatsioonialane
seadusandlus
Eestis.
Rekreatsioonikorraldaja vastutus. Võlaõigusseadus. Kindlustuslepingud. Tarbijakaitseseadus.
Vastutusdeklaratsioonid. Igaüheõigus ja seadused, millele see tugineb. Turismiseadus ja sellega
liituvad määrused. Toote ja teenuse ohutuse alane seadus. Spordiseadus.

10.3.2.

Reisikorralduse alused

Reisikorraldaja ettevõte ja toode. Pakettreisi mõiste. Reisiettevõtja tegevust toetavad seadused ja
määrused. Suundumused reisikorraldajate turul. Reisikomponendid. Pakettreisi planeerimise
protsess ja asjaosalised. Reisimarsruudi ja programmi koostamine; põhi- ja lisateenused. Turuuuringute vajadus nõudluse selgitamisel. Ametid ja tööülesanded. Tehniline dokumentatsioon.
Kokkulepped ja koostöölepingud partnerite, hankijate ja edasimüüjatega. Reisiteenuste sisseostmine
ja edasimüümine. Kuluarvestus ja hinnakujundus reisikorralduses. Suhtlemine klientide, agentide ja
reisiesindajatega. Klientidele edastatav informatsioon reisi kohta. Reisija ning reisikorraldaja
kohustused, õigused ja vastutus. Suhtlemine partnerite ja reisiesindajatega sihtkohamaal.

10.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
 vaba aja ja rekreatsiooni teooriat, seost turismi ja spordiga; spetsialiseerumise võimalusi;
 rekreatsiooni korraldamise põhimõtteid sise- ja välistingimustes;
 rekreatsiooni planeerimise vajalikkust;
 rekreatsioonikorraldust Eestis;
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reisiteenuste sisseostmise ja edasimüümise tingimusi, hinnakujunduse aluseid;
reisikorraldaja töökorraldust ja töövahendeid;
turismiteenuste tootja, kliendi, reisija, reisikorraldaja, reisiesindaja ja agent-reisibüroo
õigusi, kohustusi ja vastutust;
maailma ning kohalikku turgu mõjutavaid turismitrende, võimalikke koostööpartnereid ja
konkurente;
Euroopa Liidu nõudeid pakettreiside kohta, pakettreiside mõistet, olemust ja
müügitingimusi, pakettreisilepingut;
turismi- ja reisiteenuseid, sh. toitlustamis-, majutus-, reisijateveo- ning muid võimalikke
lisateenuseid pakkuvate ettevõtete tooteid;
Eesti turismi ja aktiivse puhkuse korraldamist reguleerivat seadusandlust ja sellest
tulenevat vastutust

Õppija oskab
 seostada rahvastikuprotsesse rekreatsiooni nõudlusega;
 kujundada rekreatsiooni pakkumist nõudlusest lähtudes;
 juhtida kliente maastikul;
 kooskõlastada oma tegevust standardite, juhiste ja seadusandlusega;
 planeerida rekreatsiooni sihtkohas ja viia läbi rekreatiivset üritust;
 leida sobivaid koostööpartnereid, turismiteenuste pakkujaid, leida ja kalkuleerida iga
teenust reisipaketis eraldi;
 koostada ja kalkuleerida reisipaketti erinevatest, sobivatest teenustest, lähtudes kliendi
huvidest ja ootustest;
 planeerida, kalkuleerida ning analüüsida reisikorraldusega seotud tulusid ning kulusid;
 koostada ekskursioonimarsruuti ja valmistada ette giiditeksti erinevatele sihtrühmadele,
viia läbi ekskursiooni
 käituda kliendisõbralikult reisikonsultandi, giidi, reisiesindaja ja reisisaatja erinevates
rollides;
 leida ja kasutada õigusalaseid materjale, koostada lihtsamaid lepinguid

10.5. Hindamine
Moodulit hinnatakse praktilise tööga: rekreatiivse paketi koostamine, läbiviimine ja
aruande kaitsmine (100%)

11.

Rekreatsioonisündmuse korraldusõpe

5 õn
11.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised sündmuskorraldaja ja animatööri tööst. Oskab
sündmust planeerida, ette valmistada, läbi viia, korraldada jätkutegevusi, saada ja analüüsida
tagasisidet. Õppija teab meeskonna juhtimise põhimõtteid ja oskab töötada meeskonnaliikmena,
juhendada kliente vaba aja veetmisel. Õppija oskab kasutada projektimeetodit kui ühte enamlevinud
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organisatsiooni arenguks või sündmuste korraldamiseks kasutatavat meetodit, kirjutada lihtsamaid
projekte, neid ellu viia ja tulemusi analüüsida.

11.2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud Rekreatsioonikorralduse aluste aine.

11.3. Õppesisu
11.3.1.

Sündmuskorralduse alused

Sündmuse liigitamine nende eesmärgi, suuruse, toimumiskoha, sihtgruppide jt näitajate järgi.
Sündmusturunduse (üritusturunduse) ajalugu ja tänapäev, ühe sündmusturundusettevõtte
juhtumiga tutvumine. Meeskonnatöö. Sündmuse planeerimine, sh. personali, eelarve, turvalisuse,
toitlustamise ja teiste teenuste planeerimine. Finantseerimise võimaluse leidmine, sh sponsorlus.
Sündmuse korraldamist reguleeriv seadusandlus, vastutus ja kindlustus. Sündmuse turundamine.
Sündmuse korraldamise seadusandlikud alused. Lepingud. Riskid ja nende maandamine.
Turvameetmed. Sündmuse läbiviimine. Klienditeeninduse korraldamine enne sündmust, sündmuse
toimumise ajal ja peale sündmust. Sündmuse toimumisjärgne aruandlus ning finantstegevused.
Tagasiside hankimine ja analüüsimine.

11.3.2.

Mänguõpetus ja animatööri töö

Mängude liigitamine nende toimumiskoha, sisu ja sihtgruppide järgi. Traditsioonilised rahvusmängud.
Mängijate ohutuse tagamine. Mängijate koormuse arvestamine. Ealiste, füüsiliste jt iseärasustega
arvestamine. Mängureeglite kehtestamine ja tutvustamine. Mängude läbimängimine:
tutvumismängud, seiklusmängud, orienteerumismängud, seltskonnamängud, sportmängud,
mälumängud jne. Valiku koostamine mängudest ettearvamatuteks juhtudeks.
Animatööri mõiste. Animatöör kui tegevuse käivitaja ja aktivaator. Animatööri tegevus erinevate
sihtrühmadega: lapsed, seeniorid, erivajadustega inimesed, sportlik animatsioon. Meelelahutuslikud
üritused ning nende korraldamise iseärasused, praktiline läbiviimine. Animatöör kui turistide vaba aja
sisustaja. Selle ala mõiste eri riikides ja kultuurides ning arvestamine tegevuse planeerimisel.

11.3.3.

Rekreatsioonisündmuse korraldamine

Teoreetiliste teadmiste rakendamine praktikas: meeskonnatöö korraldamine, sündmuse
kavandamine, läbiviimine ja aruandlus, eelarve koostamine, esitlus- ja teiste abivahendite
kasutamine, koostöö korraldamine teiste asjaosalistega. Sündmuse praktiline läbiviimine.

11.3.4.

Projektijuhtimise alused

Projekti kriteeriumid. Projektijuhi tööülesanded ja vastutus. Projekti planeerimine. Projekti eesmärk,
tegevused, riskid, eelarve, meeskond, ajakava. Lepingute sõlmimine rahastajatega. Projektipõhine
majandusarvestus ja aruandlus. Projekti elluviimine. Dokumentide arhiveerimine.

11.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
 sündmuste korraldamisega seotud terminoloogiat ja sündmuste liike;
 meeskonnatöö juhtimise põhimõtteid;
 sündmuse toimumisega seotud riskide maandamise ja turvalisuse tagamise võimalusi;
 informatsiooniallikaid sündmuste ja mängude kohta;
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animatööri mõistet ja töö sisu;
projekti koostamise ja projekti eelarve koostamise aluseid;
projekti rahastamise, majandusarvestuse ja aruandluse põhimõtteid;
meeskonna moodustamise ja projekti juhtimise põhimõtteid.

Õppija oskab
• korraldada sündmust, lähtudes kliendi soovidest ja turul pakutavatest võimalustest;
• hoida kliendisuhteid, juhtida klientide tegevusi sündmuse ajal;
• töötada meeskonnas ja juhtida meeskonda;
• valida mängu vastavalt sihtgrupile, tutvustada mängureegleid ning viia mängu läbi;
• koostada lihtsamaid projekte;
• eitada rahastamistaotlusi vastavalt toetaja poolt kehtestatud tingimustele;
• projekti ellu viia;
• analüüsida projekti tulemuslikkust;
• tagada projekti jätkusuutlikkust peale selle lõppu.

11.5. Hindamine
Moodulit hinnatakse rekreatsioonisündmuse korraldamise projekti hindega (100%)

12.

Loodusturismiõpe

5 õn
12.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab alusteadmised ökoloogiast ja looduskeskkonnast kui
rekreatsiooni põhiressurssidest ning teab vastavaid põhimõisteid. Õppija saab aru looduse säästva
kasutamise ja koormustaluvuse vajalikkusest, oskab korraldada loodusmatka ja -ekskursiooni
lähtudes sihtrühmast ja temaatikast, koostada looduse vahendamise programmi ja viia läbi looduse
vahendamise üritust. Õppija saab teadmised maastikuvaldkondadest, puhkealadest, säästva
looduskasutuse põhimõtetest, kaitsealadest ja looduse kaitstavatest üksikobjektidest ning nende
kaitsekorrast. Oskab koostada loodusturismi pakette ja korraldada loodusmatka.

12.2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud Eesti turismigeograafia aine.

12.3. Õppesisu
12.3.1.

Eesti looduskeskkond

Ökoloogia alused: organiseerituse tasemed; ökosüsteemi mõiste ja komponendid ning ökoloogilised
seosed; ökoloogilised tegurid: looduslikud ökosüsteemid; bioloogiline mitmekesisus ja
ökosüsteemide tasakaal.
Floora: vetikad, sammaltaimed, sõnajalgtaimed, paljasseemnetaimed, õistaimed, nende morfoloogia
ja enamlevinud liigid. Taimekooslused: metsakasvukohad, looduslikud ja pool-looduslikud
taimekooslused. Samblike ja seente morfoloogia ja enamlevinud liigid.
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Fauna: Lülijalgsete; kalade, roomajate, kahepaiksete, lindude ja imetajate morfoloogia, elupaigad,
eluviisid, tegutsemisjäljed ning enamlevinud liigid. Jahilinnud ja ulukid, jahikorraldus. Kalastus ja
vähipüük.
Maastikuvaldkonnad: Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, Vahe-Eesti, Ida-Eesti ja Lõuna-Eesti maastikuvaldkond;
nende maastikukomponendid kui rekreatsiooni ressursid. Lääne-Eesti saarte maastikud.

12.3.2.

Loodushoid

Looduse koormustaluvus. Säästvuse põhimõtted looduskeskkonna kasutamisel rekreatsioonis.
Igaüheõigus looduses viibimisel. Kaitsealad ja kaitstavate alade erinevad kaitsekorrad: rahvuspargid;
looduskaitsealad; looduspargid ja maastikukaitsealad; programmialad; kaitstavad looduse
üksikobjektid; Natura 2000 linnu- ja loodushoiualad; vääriselupaigad, biosfäärikaitsealad. Taimestiku
kaitse: taimeliikide kaitse alla võtmise põhimõtted; taimestiku kaitsekategooriad; kaitsealused
taimeliigid. Loomastiku kaitse: kaitse alla võtmise põhimõtted; kaitsekategooriad; kaitsealused
loomaliigid. Loomakaitse eetilised põhimõtted. Punane raamat ja Eesti ürglooduse raamat. Roheline
võrgustik ja rohealade loodushoid. RMK- puhkealad. Looduskaitsega tegelevad riiklikud ja
valitsusvälised organisatsioonid. Keskkonnakasutusload. Looduskaitsega seotud rahvusvahelised
konventsioonid.

12.3.3.

Loodusturismi korraldus

Säästva majanduse seosed ja põhiterminid. Säästva arengu ajalugu ja seadused. Ökoturismi ajalugu ja
areng maailmas ning Eestis. Turismi arendamise positiivsed ja negatiivsed mõjud (majanduslikud,
sotsiaalsed ja keskkonnamõjud), taluvuse mõiste. Loodusturismi ja ökoturismi mõisted, ajalugu ja
areng maailmas ning Eestis. Loodusturismi korraldus: kohalik majandus ja loodus; regiooni ökoturismi
potentsiaal ja selle hindamine; öko- ja loodusturismi tootearendus ja kvaliteedimärgised.
Keskkonnakaitse ettevõttes üldiselt ja keskkonna suhtes vastutustundlikud tegevused.
Ökotehnoloogiad ja nende rakendamise iseärasused. Turvalisus ja tervisekaitse; ohutuseeskirjade
täitmine; tuleohutus; riskianalüüs ja riskijuhtimine. Loodus- ja ökoturismi tootepaketi koostamise
alused.

12.3.4.

Loodusgiidi töö ja looduse vahendamine

Giidi kutseoskusnõuded ja kutsekirjeldus; kutseomistamine; giidide ametialased organisatsioonid;
kutseliit; loodusgiidi isikuomadused: füüsilised ja vaimsed ja isiksuseomadused; loodusgiidi rollid,
riietus ja varustus; giidi eetika, väärkäitumine ja eksimused; giidi tekst, teksti koostamise põhimõtted;
giidi kõne ja selle arendamine; loodusgiidi töö erinevate sihtgruppidega; loodusekskursiooni või programmi koostamine; matka või loodusekskursiooni ettevalmistamine, läbiviimine ja analüüs;
looduse tõlgendamine; loodusõppe temaatilised tüüppaketid; riskide käsitlemine ja riskikäsitluskava
koostamine.
Looduse vahendamise eesmärgid; looduse vahendamise meetodid: looduse vahendamine vahetu
kogemuse kaudu: mängud ja ülesannete lahendamised, kogetu peegeldamine; üldistusvõime ning
abstraktse mõtlemise võime kasutamine; erinevate meelte kasutamine, rühmaliikmete omavaheline
kogemustevahetus, viktoriinid, praktilised loomingulisust nõudvad ülesanded, ümberkehastumine,
õpitu kinnistamine ja rakendamine; looduse vahendamise programmi koostamine, läbiviimine ja
analüüs; looduse vahendamise õppematerjalid; grupi juhtimine ja riskide maandamine; eri- ja
spetsiifiliste vajadustega ning raskete klientide teenindamine.
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12.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
• looduslikke ökosüsteeme, ökosüsteemide komponente ja bioloogilise mitmekesisuse
tähtsust ning selle arvestamist rekreatsioonis;
• maastikuvaldkondi: Põhja-Eesti: Ida-Eesti Vahe-Eesti Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti ning
oskab neid iseloomustada kui rekreatsiooni ressurssi;
• säästva looduskasutuse printsiipe;
• igaüheõigust looduses viibimisel;
• taimestiku ja loomastiku kaitsekategooriaid ja enamlevinud kaitsealuseid liike ja nende
kaitse korraldamist;
• kaitsealasid ja kaitstavaid looduse üksikobjekte ning nende kaitse korraldamist ja
kasutamise võimalusi rekreatsioonis;
• RMK puhkealasid ja –kohti ning kasutamise võimalusi rekreatsioonis;
• giidi kutsekirjeldust ja kutseoskusi;
• giiditööks vajalikke oskusi ja isiksuseomadusi;
• giiditöö eetikat;
• looduse vahendamise meetodeid ja oskab korraldada looduse vahendamise üritusi
erinevatele sihtrühmadele;
• loodusturismi tootearenduse põhimõtteid;
• ühiskonnas toimivaid peamisi säästva majanduse protsesse;
• ökoturismi kvaliteedimärgiseid
Õppija oskab
• määrata enamlevinud sammal- ja sõnajalgtaimede liike (10 liiki); määrata kodumaiseid
okaspuid (4 liiki) ja enamlevinud okaspuid (6); määrata enamlevinud õistaimi (30 liiki);
määrata enamlevinud söödavaid taimi (15 liiki), ravimtaimi (15 liiki) ja mürgiseid taimi
(15 liiki); määrata enamlevinud samblikke (5) ja söödavaid (10 liiki) ja mürgiseid seeni;
• määrata metsakasvukohatüüpe (10 tüüpi), niidukooslusi (4 kooslust), sookooslusi (3
kooslust) ja teab nende koormustaluvust;
• määrata enamlevinud lülijalgseid (20); määrata kahepaikseid (5 liiki) ja roomajaid (5 liiki);
määrata linde (30 liiki); määrata enamlevinud imetajaid (20 liiki); määrata loomaliikide
nende tegutsemisjälgede abil;
• koostada tekste ja tõlgendada erinevaid looduslikke objekte;
• koostada loodusmatka ja -ekskursiooni programmi;
• korraldada loodusmatka ja –ekskursiooni, käituda veaolukorras, kasutada loodusgiidi
erinevaid töömeetodeid;
• korraldada loodusreisi ja -matka erilis- ja erivajadustega klientidele;
• koostada looduse vahendamise programme, valmistada looduse vahendamise
näitmaterjale ja õppevahendeid;
• hinnata regiooni öko- ja loodusturismi potentsiaali ning väärtustada kohalikke loodus- ja
kultuuriväärtusi;
• arendada loodus- ja ökoturismi toodet, planeerides vastutustundlikult oma tegevusi;
• koostada ja korraldada öko- või loodusturismi paketti

12.5. Hindamine
1. Teadmiste test (40 %);
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2. Loodusturismi paketi koostamine (30 %);
3. Loodusretke korraldamine ja analüüs (30 %)

13.

Matkatreeneritöö õpe

5 õn
13.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab vajalikud eelteadmised inimese anatoomiast,
füsioloogiast ning treeningkoormuse mõjust organismile, teadmised ja oskused ohutu matka
planeerimiseks ja läbiviimiseks. Oskab kasutada matkavarustust, juhtida grupisiseseid suhteid ja
teenindada kliente matkal. Õppija omandab matkatreenerile vajalikud oskused ja teadmised, sh
teadmised matkamise alustest, oskused matka planeerida, valida liikumisviisi ja -taktikat vastavalt
grupi suurusele ning võimekusele, komplekteerida ja kasutada varustust. Õppija omandab teadmised
liikumistehnikatest matkaliikide kaupa, oskab kasutada abimaterjale, orienteeruda kaardil ning
looduses, juhendada kliente, kasutada meeskonnatöö võtteid ning teab seadusandlusest tulenevat
vastutust ja klientide õigusi matkateenuste kasutamisel.

13.2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud rekreatsiooni teooria, esmaabi ja tööohutuse ning klienditeeninduse ained.

13.3. Õppesisu
13.3.1.

Matkamise alused

Tervis, anatoomia ja füsioloogia: lühiülevaade inimese organismi ehitusest ja talitlusest;
treeningukoormuste mõju inimese organismile; inimese kohanemisvõime; olulisemad ealised
iseärasused.
Matkamise alused: matkamine liikumisharrastusena, Eesti ja Euroopa matkamise hea tava,
matkaliigid, matkamise terminoloogia, matkarajad, matkade raskusastmete arvestamine.
Matka planeerimine ja matkataktika: matkapiirkonna ja aja valik, liikumisviisi valik, marsruudivalik,
grupi suurus, matka raskusastme valik sõltuvalt sihtgrupist, infoallikad matka kavandamiseks,
kaardimaterjal, teekonna pikkus, marsruudi pidepunktid ja tehnilised etapid, vaatamisväärsused,
ööbimispaigad, varustuse ja toidu planeerimine, vajalikud load ja dokumendid, matka registreerimine
ja kinnitamine.
Matkatehnika: põhilised liikumistehnikad matkaliigiti, liikumine eri tüüpi maastikel, põhilised
julgestustehnikad matkaliigiti, köietöö.
Matkavarustus: grupivarustus ühepäevasele matkale
matkavarustus, varustuse pakkimine, jaotamine grupis.

ja

mitmepäevasele

matkale,

isiklik

Ohutus ja seadusandlus matkamises: hoolikuse standard, ülevaade seadustest, üldised
turvalisusalased protseduurid ja miinimumnõuded matkakorraldajale.
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Grupipsühholoogia ja klienditeenindus: matkajuhi roll, grupi käitumise põhijooned, klienditeenindus,
giiditöö alused.

13.3.2.

Matkamine ja orienteerumine

2-3-päevased õpilaste poolt kavandatud jalgsimatk, jalgrattamatk, talvematk ja veematk.
Matkapiirkonna valik, marsruudi koostamine koos puhke- ja ööbimispaikadega, evakuatsiooniteede
märkimine hädaolukorras tegutsemiseks, grupi komplekteerimine, varustuse hankimine ja jagamine
grupis, riskide analüüs ja maandamine, matkadokumentatsiooni koostamine ja kaitsmine enne
matka. Matka läbiviimine ja analüüs. Matkade käigus omandab õppija teoreetilised teadmised
topograafiast, kompassi, GPS-i ja kaardimaterjali kasutamisest. Praktiline tegevus looduses.

13.3.3.

Jalgsimatkamine

Juhendaja roll jalgsimatkamises, matkaradade märkimise ja hooldamise alused, raskusastme
määramine. Ohutus ja seadusandlus matkamises. Matkaeelne instrueerimine. Riskijuhtimine. Ohtude
tuvastamine ja vältimine, avariiolukordade juhtimine. Matka planeerimine ja matkataktika:
matkapiirkonna valik; marsruudi ettevalmistus: matka kestvus, pikkus, marsruudi pidepunktid,
vaatamisväärsused, ööbimispaigad, kaardid, varustuse planeerimine, vajalikud load ja dokumendid,
toitlustamine matkal, grupi komplekteerimine ja ettevalmistamine, informeerimine, väliööbimised,
laagrikorraldus. Jalgsimatkamise varustus. Grupipsühholoogia ja klienditeenindus: matkajuhi roll
grupis; osalejate rahulolu mõjutavad tegurid; grupipsühholoogia alused; grupiliikme „profiili”
koostamine; enesekehtestamine; konfliktid, nende ennetamine ja lahendamine; käitumine
veaolukordades; giiditöö alused; matkakorralduse eripära sõltuvalt sihtgrupist (lastegrupid, seeniorid
jne.). Looduses viibimise kultuur, looduskaitse: keskkonnaeetika; looduskaitsealased kohustused;
looduskaitsealade külastamine; elus ja eluta looduse tundmine.

13.3.4.

Jalgrattamatkamine

Matka kavandamine: kuhu, millal ja kellega minna; kestvus ja pikkus; algus- ja lõpp-punktid; sõit
algpunkti ja lõpp-punktist tagasi; marsruudi pidepunktid, vaatamisväärsused, ööbimispaigad; kaardid,
varustus; matka pikkusele ja raskusastmele vastava energiatarvet katva matkamenüü koostamine.
Topograafia ja orienteerumine kaardi ja kompassi abil; GPS kasutamine. Jalgrattamatka tehnika ja
taktika: liikumise iseärasused: maanteedel, linnades – asulates, radadel, metsas, soos, tegevus
radade hargnemisel, radadeta aladel, veekogude ületamisel, kaaslase abistamise ja julgestamise
võtted; liikluseeskirjad ja –tavad. Jalgrattasõidu turvalisuse tagamise võtteid; erinevate
loodussituatsioonide mõju matkamise tehnikale: ilmastik, päeva kestvus, temperatuur, valdavad
tuulte suunad, nähtavus, lagedad alad, metsad, sood. Grupi liikmete erinevate füüsiliste võimete
arvestamine matkal. Jalgrataste tüübid, kvaliteeditasemed, hooldus ja remont: jalgrattatüübi ja
kvaliteediklassi valik vastavalt matka eripärale; lisaseadmed; jalgratta ettevalmistus matkaks, hooldus
matka ajal; remondivõtted, varuosade komplekteerimine. Sagedamini esinevad tehnilised
probleemid. Matkaapteek, selle kasutamine ja esmaabi. Looduses viibimise kultuur: igaüheõigus.
Looduskaitsealased kohustused liikumisel, tule tegemisel, loodusandide kogumisel, kalastamisel,
keelualadel viibimisel.

13.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
• Inimese anatoomiat ja füsioloogiat, ealisi iseärasusi, füüsilise koormuse mõju
organismile;
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matkamise aluseid;
matka kavandamise põhimõtteid;
riskijuhtimise põhimõtteid;
matkamisega seonduvat seadusandlust;
• suhtlemise ja rühma juhtimise põhireegleid;
matkatreenerina töötamiseks nõutavat teooriat, terminoloogiat, seadusandlust jne.

Õppija oskab
• planeerida ja ette valmistada matka lähtudes klientide soovidest;
• valida matkapiirkonda;
• jalgsi- või jalgrattamatka läbi viia;
• juhendada jalgsimatkasid ja looduses liikumist Eestis;
• matka juhtida klienditeeninduslikku mõttelaadi kasutades;
• viia läbi huvitav ja elamusterohke matk

13.5. Hindamine
1. Kirjalik teadmiste test 40%
2. Praktiline jalgsi- või jalgrattamatka ettevalmistus, läbiviimine ja analüüs (60%)

14.

Spordi- ja liikumisharrastusõpe

3 õn
14.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab oskused ja teadmised klientide juhendamiseks aktiivsetes
tegevustes. Õppija omandab teadmised ning oskused harrastusspordi korraldamiseks, oskab ise
harrastada mõnda sportlikku ala ning juhendada teisi sellel alal tegutsejaid. Õppija omandab
spordivaldkonna üldteadmised ning teadmised treeningu põhiprintsiipidest. Õppija oskab valida
treeninguks õiget toitumisviisi ja koormust ning teab riskide maandamise võimalusi erinevate alade
harrastamisel.

14.2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud rekreatsioonikorralduse alused ja matkamise alused

14.3. Õppesisu
14.3.1.

Rekreatiivsed liikumisharrastused

Kehakultuuri ja spordi üldteooria. Spordi mõiste, selle eri käsitlused, seos rekreatsiooniga.
Muutumine
kaasaegses
ühiskonnas.
Uued
mittetraditsioonilised
liikumisharrastused.
Liikumisharrastuse mõju organismile. Erinevate spordialade lühiiseloomustus. Sobiva sportliku ala
valik sõltuvalt inimese soost, vanusest, kehalistest iseärasustest ning varasemast liikumiskogemusest.
Vastupidavustreening ja tervis. Treeningkoormus. Pulsisagedus ja koormus. Treening ja taastumine.
Taastumine ja lihashooldus. Toitumise alused. Ohutus ja riskid erinevate alade harrastamisel.
Õpilaste poolt valitud alade didaktika ja õpetamismetoodika. Koostöös õppijatega valmivad valitud
alade üldiseloomustused, olemus, teoreetilised alused. Alade rekreatiivsus, sobivus ja rakendus
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erinevatele sihtrühmadele. Alade areng tänapäeva Eestis ja maailmas. Harrastamiseks vajalik
varustus ja rajatised. Tuntumad teoreetilised käsitlused ala harrastamisest. Ala didaktika alused.
Tehnika ja õpetamise metoodika. Tegevuse planeerimine ja töö sihtrühmadega. Ohutus ning riskide
vältimine.
Teoreetiliste teadmiste ning omandatud kogemuse rakendamine praktikas: valitud sportliku ala
demonstreerimine ning mõne rühma juhendamine selle alal harrastamisel.

14.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
• spordi ja liikumisharrastuse üldteoreetilisi aluseid;
• erinevate sportlike alade harrastamise võimalusi kaasaegses ühiskonnas;
• sportliku treeningu üldpõhimõtteid;
• harrastamiseks vajalikke tingimusi ja varustust;
• riske ning ohutusnõudeid.
Õppija oskab
• valida sportliku tegevuse alasid vastavalt sihtgrupile;
• tutvustada nende harrastamise üldpõhimõtteid;
• juhendada kliente valitud ala harrastamisel;
• leida informatsiooni spordialaste taseme- ja täienduskoolituste kohta.

14.5. Hindamine
1. Teoreetiline test (30%)
2. Õpimapi koostamine ühe valitud liikumisharrastuse ala kohta ning selle esitlemine (40%)
3. Praktiliste oskuste demonstreerimine valitud alal (30%).

15.

Animatööri kultuuriõpe

6 õn
15.1. Eesmärk
Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ning oskused näitlemisest ja lavastamisest,
õpib tundma teatriteooriat, oskab ennast väljendada ja laval esineda. Õppija omandab teadmised
muusika ilmestavast toimest planeeritavale sündmusele, oskab leida, ette valmistada ja kasutada
muusikaga seotud tegevusi erinevatele sihtrühmadele . Õppija teab ja tunneb aktiivse tegevuse
läbiviimiseks vajalike abivahendite valmistamise tähtsust ja tähendust, oskab lihtsaid ja käepäraseid
võtteid kasutades valmistada tegevuseks vajalikke vahendeid, oskab juhendada klienti ja kohandada
käelisi tegevusi vastavalt klindirühma eripärale. Õppija oskab kasutada audio-visuaalsed vahendeid
igapäevatöös ja sündmuste korraldamisel.

15.2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud rekreatsioonikorraldusõppe ja rekreatsioonisündmuse korraldusõppe moodul
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15.3. Õpisisu
15.3.1.

Lavakunst

Mängud fantaasia rikastamiseks - eluta asja monoloog. Jäljendamine. Etüüd. Kujutluspildid.
Improvisatsioon. Muusika kasutamine loovliikumisel. Tantsuline liikumine, rolli- ja jäljendusmängud.
Rütmis liikumine. Kehaplastika. Erinevad teatriliigid: sõnateater, tantsuteater, muusikateater.
Komöödia, tragöödia, pantomiim. Antiikmütoloogia. Ajalooline tants ja kostüüm. Ajastud ja stiilid
lavakunstis. Dramatiseerimine ja instseneerimine. Kostüümi, dekoratsiooniajalugu, teatriajalugu.
Teatrietenduse ülesehitus. Materjali valik. Lavastamine. Kujundamine. Töö näitlejatega. Muusika,
kostüüm, helitaust. Stsenaariumi kirjutamine. Analüüs ja kriitika.
Praktiline harjutamine: lühinäidendi kavandamine, lavastamine, esitamine ja analüüsimine

15.3.2.

Kõnekunst

Retoorika ajalugu ja esinemiskunsti tänapäev. Kõnele esitatavad üldnõuded. Esinemishirmu
valitsemine. Kõne liigid. Kõne alustamise võtted. Mitteverbaalsed väljendusvahendid. Auditooriumi
analüüs. Kõne ülesehitus. Kõne lõpetamine, lõpetamise võtted. Ettekande ettevalmistamine.
Informeeriv kõne. Veenev kõne, reklaamkõne. Intervjuu. Väitlus.
Hääle kujundamine: häälitsemine, loomade, lindude, looduse hääled. Erinevate häälikute ja sõnade
hääldamine- k, p, t, g, b, d, r, h, s. Kiirkõneharjutused. Töö tekstidega ja erinevate luulekavade
koostamine.
Praktiline harjutamine: teemakohase kõne ettevalmistamine ja esitamine

15.3.3.

Muusika

Muusika animatööri töös: Muusika kui abivahend meeleolu loomisel, muusikalised tegevused.
Rahvamuusika, teraapilise mõjuga muusika, taustamuusika, kaasaegne muusika. Muusika valik
lähtuvalt sihtrühmast ja sündmuse sisust.
Laulmine: Ühislaulmine, individuaalne esitamine. Seltskonnalaulud. Laulmise kasutamine sündmuse
ühe osana.
Muusikaline liikumine: mängud, fantaasialiikumine,
(seltskonnatantsud, laulumängud, toolitants jms).

tantsud

erinevatele

sihtrühmadele

Pillimäng: Isevalmistatud lihtsamad musitseerimise vahendid (kammipill, pajupill, jauram jms), nende
valmistamine ja kasutamine sündmuse käigus. „Keha kui pill“, orkestris mängimine alternatiivsed
võtted (seltskondliku tegevusena).
Praktiline harjutamine:
analüüsimine.

15.3.4.

teemakohase

muusikalise

tegevuse

planeerimine,

läbiviimine

ja

Käelised tegevused

Käeliste tegevuste alused: Töö planeerimise alused, vahendid, käelise tegevuse metoodikaid ja
tehnikaid sisaldavad raamatud, ajakirjad jms. Kliendi/kliendigrupi juhendamise alused käelises
tegevuses, jõukohasuse arvestamine.
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Paberi- ja papitööd: Mänguvahendite valmistamine. Värvimine. Materjalide taaskasutus (ajalehed,
majapidamise ülejäägid – karbid, kastid, rullipõhjad jms). Butafooride valmistamine. Lihtsamate
dekoratsioonide valmistamine. Maskide valmistamine.
Tekstiilitööd: Kostüümide ja maskide valmistamine. Tekstiilivärvide kasutamine, erinevad tehnikad.
Joonistamine, maalimine, värvimine: Vahendid, materjalid, lihtsamad värvimise tehnikad.
Näomaalingud. Värviteraapia alused. Joonistamise ja maalimise kasutamine tegevuste läbiviimisel.
Keraamika alused: Savi kui eneseväljendus ja lõõgastusvahend. Savi töötlemise etapid ja meetodid,
töö järjestus, voolimise tehnikad, primitiivvormide kujundamine.
Meisterdamine looduslikust materjalist: Loodusliku materjali kasutamise põhialused. Erinevad
tehnikad kostüümide ja maskide kujundamisel.

15.3.5.

Audio-visuaalsed vahendid

Esitlustehnika kasutamine- digiprojektor koos arvuti, LCD ekraaniga või puutetahvliga ja asjakohase
esitlustarkvaraga. Telerid, video-ja heli mahamängijad. Videokaamerad ja nende kasutamine.
Salvestamine. Video-ja audioformaadid. Video- ja audiotöötluse tarkvara. Video- ja audiotöötluse
põhimõtted. Helitehniku töö. Mikrofonid ja nende kasutamine. Sünkroontõlke kasutamine. Tele- ja
videokonverentsid. Videokonverentsi tarkvara ja kasutamine.

15.4. Õpitulemused
Õppija teab ja tunneb:
• Eesti ja maailma teatrilugu;
• erinevaid teatriliike;
• ajastuid ja stiile lavakunstis;
• etenduse lavastamise põhimõtteid;
• kõnekunsti aluseid ja olemust;
• muusikat kui vahendit meeleolu loomisel;
• käeliste tegevuste läbiviimise teoreetilisi aluseid;
• audiovisuaalsete vahendite kasutamise võimalusi animatööri töös ja sündmuste
korraldamisel.
Õppija oskab:
• stsenaariumit kirjutada ja etendust lavastada;
• etendust analüüsida ja hinnata;
• väljendada ennast läbi kõnekunsti,
• esineda ilmekalt ja hea diktsiooniga;
• kõne koostada ja ette kanda;
• planeerida asjakohast muusikalist tegevust sündmuse läbiviimisel;
• valida ja kaasata kliendigruppi jõukohasesse muusikalisse tegevusse;
• valmistada erinevates tehnikates vajalikke abivahendeid tegevuse läbiviimiseks;
• valida sihtrühmale jõukohast käelist tegevust;
• juhendada kliente käelises tegevuses;
• kasutada erinevaid audiovisuaalseid vahendeid.
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15.5. Hindamine:
Moodulit hinnatakse animatööri kultuuriprojekti ettevalmistamise, turundamise ja läbiviimise
tulemusena. Projekti käik ja tulemused esitatakse tervikliku aruandena ja koos kriitilise analüüsiga70%
Õpimapp animatööritöös vajalike juhendite ja näidistega (laulud, tantsud, mängud, sketsid,
stsenaariumid, käelised tööd) – 30%

16.

Praktika töökeskkonnas

20 õn
16.1. Eesmärk
Praktikamooduli läbimisega taotletakse, et õppija rakendab koolis omandatud teadmised praktikasse
ning õpib juurde uusi valdkonna- või organisatsioonispetsiifilisi oskusi.
Praktika eesmärgiks on arendada praktilisi kutsealaseid oskusi ning kujundada välja õiged kutsealased
hoiakud ja väärtushinnangud ning anda tööjõuturule konkurentsivõimelised ja kaasaegsete oskusteteadmistega animatöörid.
Eesmärk õppijale on oma oskuste ja teadmiste hindamine töösituatsioonis, esmase konkurentsivõime
saavutamine tööturul ning edasise karjääri planeerimine
Praktika toimumise kohad on järgnevad:
• matkakorraldusettevõtted;
• noortekeskused ja –laagrid;
• rahvus- ja looduspargid;
• SPA-hotellid;
• majutusettevõtted;
• rekreatsioonikeskused ja –organisatsioonid;
• spordi, kultuuri ja meelelahutusega seotud organisatsioonid,
• teemapargid.

16.2. 2. Nõuded mooduli alustamiseks
Läbitud moodulid vastavalt kooli tunnijaotuskavale

16.3. Õppesisu
16.3.1.

Praktika planeerimisetapp

Tutvumine praktikakoha koduleheküljega ja seal sisalduva informatsiooniga pakutavatest teenustest
ning töökorraldusest. CV ja motivatsioonikirja esitamine praktikakoha taotluseks. Tööintervjuuks
valmistumine ja tööintervjuul osalemine. Tööintervjuuks ettevalmistamine hõlmab praktikaeesmärgi
püstitamist (mida õppija konkreetse praktika sooritamisega taotleb?) ja ettepanekuid praktika
ajagraafiku koostamiseks, st õppija teatab temale mittesobivatest aegadest juba töövestlusel (enne
praktikat), mitte praktika käigus (va tööseadusandlusega lubatud juhtumid). Praktikalepingu
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sõlmimine ja muu praktikaga seotud dokumentatsiooni täitmine. Praktikaleping tagastatakse
koolipoolsele praktikajuhendajale hiljemalt esimese praktikanädala lõpuks.

16.3.2.

Praktika

Personalile esitatavate nõuete tundmaõppimine ja nendest kinnipidamine. Tehniliste vahenditega
töötamise oskuste arendamine. Praktiline osavõtt igapäevatööst vastavalt organisatsiooni
spetsiifikale. Võimalusel osalemine planeerimis-, teostamis-, ja aruandluse etappides rekreatiivsete
sündmuste või programmide organiseerimiseks, matkaplaanide ettevalmistamiseks ja matka
läbiviimiseks, projekti läbiviimiseks või muul viisil praktiliste tegevuste läbimiseks.

16.3.3.

Praktika aruandlus ja kaitsmine

Praktikant esitab peale praktika sooritamist juhendaja allkirja ja iseloomustusega praktika päeviku,
juhendaja poolt täidetud praktikandi hindamise lehe, nõuetekohaselt vormistatud ja
praktikaaruande, milles kajastab järgmist:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

praktikat ettevalmistavate tegevuste kirjeldus (lisadena CV ja motivatsioonikiri),
kokkuvõte toimunud tööintervjuust;
praktikakoha, selle pakutavate teenuste, rajatiste kirjeldus;
ettevõtte personali ja kliendigruppide analüüs;
ettevõtte tootearendus- ja turundustegevuste analüüs
igapäevatöö kirjeldamine ja analüüs (laiemad töövaldkonnad, ülesande täitmise käik,
metoodika ning tulemus);
püstitatud eesmärgi kirjeldus ja hinnang eesmärgi saavutamisele;
hinnang tehtud praktikale;
hinnang oma teoreetilistele teadmistele ja valmisolekule toimetulekuks erialasel tööl
praktikandi vastuvõtt ettevõttes, praktikanti suhtumine ja juhendamine.

16.4. Hinnatavad õpitulemused
Õppija teab ja tunneb
• praktikaorganisatsiooni ja selle töökorraldust, dokumentatsiooni ning asjaajamist oma
praktikakohal;
• teeninduspersonalile esitatavaid nõudeid;
• pakutavaid tooteid ja teenuseid;
• kliente ja nende vajadusi;
• teenuste müügikorraldust.
Õppija oskab
• püstitada praktikaks isiklikke eesmärke;
• koostada materjale praktikale minekuks -CV, avaldus, leping, oskuste nimistu, ametlik
tutvustuskiri tööandjale;
• kinni pidada teeninduspersonalile esitatavatest nõuetest;
• kinni pidada kokkulepetest, osaleda aktiivselt töös, järgida tööaegu, täita korraldusi;
• kasutada tehnilisi vahendeid, töökohta ette valmistada, planeerida ja ajastada oma töid,
temale usaldatud varustust korras hoida, tegutseda rikete korral;
• kasutada turismiterminoloogiat ja rakendada teoreetilisi teadmisi erinevate tööde
teostamisel;
• teenindada kliente;
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vormistada raporteid erinevate tegevuste kohta;
hinnata oma toimetulekut probleemsituatsioonides (konfliktid, kriitika, uued inimesed);
suhelda efektiivselt juhendajaga, tunda end meeskonnaliikmena, rakendada
meeskonnatööalaseid teadmisi;
anda hinnangut oma koostöövõimele juhendaja, kaastöötajatega, klientidega;
pidada praktikapäevikut, mis sisaldab seletusi ja analüüse;
määratleda eelnevate moodulite läbimise mõju praktikale, analüüsida oma kutsealaseid
oskusi;
hinnata kriitiliselt oma praktikakogemusi arvestades enesele püstitatud eesmärke ja
karjääritaotlusi;
hinnata tööle asumise võimalusi, arvestades praktikakogemust.

16.5. Hindamine
1. aruandes esitatu sisukus ja vastavus püstitatud ülesandele (20%)
2. aruande kaitsmine (esinemist, küsimustele vastamist jm.) (20%)
3. ettevõtte-poolne hinnang praktikandile (60%).
Praktikaprogrammi mittetäitnud, aruandele mitterahuldava hinnangu saanud või aruandes esitatut
kaitsta mitte suutnud õpilase praktikat ei arvestata ja ta ei lõpeta kursust. Praktika ettevõtte-poolsel
juhendajal on õigus viibida praktikaaruannete kaitsmisel ja esitada küsimusi praktikaaruande kohta,
samuti on juhendajal õigus nõuda praktikaaruande sisu kooskõlastamist ettevõttega enne selle
esitamist koolis.

17.

Lõputöö

1õn
Lõpueksamiga õppija kinnitab oma kutsealasi teadmisi ja oskusi. Õppija demonstreerib eksamil oma
hoiakuid, teadmisi ja oskusi töötamaks organisatsioonis, mille tegevuste hulka kuulub rekreatiivsete
teenuste pakkumine ettevõtlus-, mittetulundus- või avalikus sektoris. Lõpueksamiks on





projekt või projektimeetodil koostatud detailne rekreatsioonisündmuse või temaatilise
matka plaan koos vajaliku dokumentatsiooniga või
ettevõtte turundusplaan või
äriplaan rekreatiivsete teenuste turuletoomiseks, arendamiseks või ettevõtte loomiseks või
piirkonna rekreatiivsete tegevuste arendusplaan vms.

Lõputöö viiakse võimalusel enne selle esitamist kaitsmisele ka praktiliselt ellu. Suuremahulised
projektid või ürituste kavandamine ja läbiviimine võivad olla esitatud rühmatööna.
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LISA 1

Õppekavaga seotud õppebaas
Antud õppekava järgi koolitamiseks on koolil järgmised teoreetilise ja praktilise õppe läbiviimise

ruumid:
•
•
•
•
•
•

õpperuumid teoreetilise õppe läbiviimiseks;
internetiühendusega arvutiklassid;
teenindusõppeklass;
õppehotell – hotellitoad, vastuvõtulett, konverentsikeskus;
õppeköögid, -kohvikud ja –restoran;
raamatukogu iseseisva töö osakaalu suurendamiseks, õpilaste tööde säilitamiseks, õpetajate
poolt koostatud metoodiliste materjalide säilitamiseks.

vahendid ja seadmed
•
•
•
•
•
•

valged tahvlid, Smart-tahvel; multimeediaprojektorid, grafoprojektorid, videoaudiotehnika;
kassasüsteemid;
arvutid internetiühendusega ja vastava tarkvaraga, printerid, skännerid, sidevahendid
õppeköögi tehnoloogiline sisustus, töövahendid ja toiduvalmistamise nõud;
teenindusõppeklassi tehnoloogiline sisustus; serveerimisnõud;
puhastusvahendid ja –seadmed.

ja

Õppematerjalid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

turismi- ja rekreatsioonikorralduse õpikud;
turismimajanduse õpikud
majutusõpikud;
toitlustuse õpikud;
teeninduse õpikud;
projektijuhtimise õpikud;
e-kursused ja digitaalsed õpiobjektid;
õpetajate koostatud jaotusmaterjalid;
Leonardo da Vinci uuendussiirdeprojekti TOA käigus loodud õppematerjalid animatööritöö
õpetamiseks
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LISA 2

Õppekavaga seotud õpetajad
Perekonna- ja eesnimi

Õpetatavad ained

Vastavus kvalifikatsiooninõuetele
(haridus, täiendõpe jms)

1.

Arhipova, Irina

Turismimajandusõpe:
toitlustamise alused

Kõrgharidus, kokk,
kutsepedagoogika, pedagoog

2.

Kahju, Maie

Kõrgharidus, ajalugu, pedagoog

3.

Kakko, Heli

4.

Kesküla, Kaie

Turismigeograafiaõpe: Eesti
kultuurilugu
Turismimajandusõpe
Rekreatsioonikorraldusõpe
Animatööri kultuuriõpe
Animatööri kultuuriõpe:
käelised tegevused

5.

Kiil, Tiiu

Kutsealane soome keel

6.

Kivilo, Merike

Kutsealane inglise keel

7.

Koppel, Marve

8.

Mägi, Jane

Klienditeenindusõpe
Rekreatsiooni
sündmuskorraldusõpe
Animatööri kultuuriõpe
Majandus- ja ettevõtlusõpe

9.

Pree, Sirje

Suhtlemispsühholoogia

10.

Rammo, Inka

Töökeskkonnaõpe

11.

Rannastu, Kai

Animatööri kultuuriõpe

12.

Zuping, Maiju

Kutsealane eesti keel

13.

Tilk, Anne-Li

Arvutiõpe

14.

Truuväärt, Reet

15.

Ustel-Hallimäe, Evi

Turismigeograafiaõpe: maailma
kultuurid
Õiguse alused
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Kõrgharidus, turismikorraldus,
kutsepedagoogika, pedagoog
Kõrgharidus, joonistamine,
joonestamine ja tööõpetus,
vanempedagoog
Kõrgharidus, koolieelne
pedagoogika ja psühholoogia,
pedagoog
Kõrgharidus, MA, inglise
filoloog, pedagoog-metoodik
Kõrgharidus, MA, turismi- ja
hotelliettevõtlus,
vanempedagoog
Kõrgharidus, MA, üldtehnilised
distsipliinid ja tööõpetus,
pedagoog-metoodik
Kõrgharidus, psühholoog,
vanempedagoog
Kesk-eri, õmbleja-motorist,
pedagoog
Kõrgharidus, sotsiaalhooldus,
pedagoog-metoodik
Kõrgharidus, eesti keel ja
kirjandus, pedagoog
Kõrgharidus , keemik,
vanempedagoog
Kõrgharidus, ajalugu, pedagoog
Kõrgharidus, jurist, pedagoog
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LISA 3

Praktika juhend
20 õn
1. Eesmärk
Praktikaga taotletakse, et õppija rakendab ja kinnistab õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi ning
omandab ja arendab praktilisi oskusi. Õppija omandab probleemide lahendamise-, kriitilise
mõtlemise-, meeskonnatöö- ning suhtlusoskusi ja õpib analüüsima oma tegevuse tulemuslikkust.
Õppija õpib põhjalikult tundma turismiettevõtte ülesehitust, sisulist tööd ja juhtimist. Õppija
omandab oskusi planeerida ja korraldada enda ja personali tööd. Õppija tutvub põhjalikult ettevõttes
pakutavate toodete/teenustega ning koostööpartnerite tegevusega ning omandab oskusi
ühistegevuste planeerimiseks. Õppija omandab teadmisi ja oskusi majutuse ja toitlustuse, seminaride
ja sündmuste korraldusest, teenuste müügi korraldusest praktikaettevõttes. Õppija harjutab
ettevõttes klienditeenindust ja müügitööd. Õpilane omandab oskuse koostada toodete ja teenuste
turundusmaterjale ning turundusplaane. Õpilane arendab praktikaettevõtte turismitoodete ja
teenuste pakkumisoskusi ja oskusi teenindada kliente eesti ja võõrkeeltes. Õpilane koostab oma
õpimapi praktika aruandeks ja lõpueksamiks.
Praktikaõppega taotletakse, et õppija omandab õiged hoiakud ja väärtushinnangud, saab
motivatsiooni ja valmistub töötamiseks rekreatsioonikorraldajana - animatöörina.

2. Soovitavad praktikakohad









matkakorraldusettevõtted;
noortekeskused ja –laagrid;
rahvus- ja looduspargid;
SPA-hotellid;
majutusettevõtted;
rekreatsioonikeskused ja –organisatsioonid;
spordi, kultuuri ja meelelahutusega seotud organisatsioonid;
teemapargid.

3. Õppesisu
Planeerimisetapp
Eneseanalüüs, isiklikud eesmärgid kutsealase praktilise kogemuse saamiseks. Vajaliku materjali
koostamine praktikale minekuks – CV, avaldus, motivatsioonikiri, lepingu sõlmimine, oskuste nimistu
koostamine, ametlik tutvustuskiri tööandjale. Juhendajaga praktikaprotsessi arutelu. Töögraafiku
koostamine. Õpimapi sisu planeerimine.

Praktika etapp
Praktikant töötab soovitatud praktikakohas, osaledes selle igapäevatöös ning täites talle juhendaja
poolt määratud ülesandeid. Praktikant töötab erinevates teenindusvaldkondades ja korraldab
sündmusi. Praktikant osaleb ettevõtte turundusplaanide elluviimisel ja turundusmaterjalide
koostamisel. Praktikant koostab õpimapi praktikaettevõtte kohta.
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Praktikant tutvub praktikakoha:








tegevusvaldkonna, eesmärkide ja meeskonnaga;
personalile esitatavate nõuetega;
teenindusstandarditega;
klientide ja nende vajadustega;
koostööpartnerite ja nendega tehtud lepingutega;
pakutavate toodete ja teenuste ning nende müügikorralduse ja –tingimustega;
turunduse suundade ja reklaami põhimõtetega;

Tööülesannete täitmisel, lähtuvalt talle ettevõtte poolt antud volitustest, praktikant:





















täidab personalile esitatavaid nõudeid, sh töö- ja isikliku hügieeni eeskirju;
kasutab korrektselt turismisõnavara;
õpib tundma ja kasutama tehnilisi seadmeid, tegutsema nende rikete korral;
hangib ja salvestab informatsiooni, vormistab ametikirju ja dokumente;
suhtleb klientidega eesti ja võõrkeeles, sh. telefoni ja e-postiga;
vastab klientide küsimustele ja lahendab probleeme;
vastab päringutele, broneerib ja müüb teenuseid nii eesti kui võõrkeeles;
suhtleb koostööpartneritega;
pakub kvaliteetseid, klientide ootusi rahuldavaid teenuseid;
korraldab turistide vastuvõttu ja vaba aja veetmist;
töötab klienditeenindaja, toitlustuse planeerijana, sündmuste, seminaride ja aktiivse
puhkuse teenuste korraldajana;
tegeleb arendusprojektide ettevalmistamise ja info kogumisega;
teeb turunduspaane ning koostab ettevõtte toodete ja teenuste reklaammaterjale;
vormistab vajadusel aruandeid erinevate tegevuste kohta;
hindab oma toimetulekut probleemsituatsioonides ja ohuolukordades;
suhtleb efektiivselt juhendaja ja kolleegidega, tunneb end meeskonnaliikmena, rakendab
meeskonnatööalaseid teadmisi;
peab praktikapäevikut, mis sisaldab seletusi ja analüüse praktika ajal kogetule, sh.
ettevõtte partnerite teenuste kvaliteedile ning analüüsib oma tööd ja kutsealaseid
oskusi;
koostab õpimapi praktikaettevõtte kohta;
hindab kriitiliselt oma praktikakogemusi, arvestades enesele püstitatud eesmärke ja
karjääritaotlusi ning tööleasumise võimalusi.

4. Praktikaaruande ülesehitus
4.1. Sissejuhatus



isiklike eesmärkide ja ülesannete püstitus;
praktika koha valiku põhjendus.

4.2. Organisatsioonitegevuste analüüs



praktikakoha kirjeldus: tegevusala, asukoht, ümbrus, viidad, juurdepääs, parkimine jms;
peamised pakutavad tooted ja teenused;
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turundustegevused;
arengukavad ja projektitöö;
teenindusüksus(t)e valmisolek klientide teenindamiseks (vajalike seadmete ja
töövahenditega varustatus jne);
teenindusstandardid, teenindusprotsessi korraldus, dokumentatsioon, jne;
olulisemad kliendirühmad, nende soovid ja vajadused, püsikliendiprogrammid;
nõuded personalile, meeskonnatöö, suhted organisatsioonis, sisekliendi teenindamine,
töötajate motiveerimine jms.

4.3. Eneseanalüüs



hinnang ettevalmistusele: teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse tase praktika
sooritamiseks – tugevad ja nõrgad küljed;
hinnang toimetulekule: praktika käigus sooritatud tööde ja tegevuste loetelu ning
tööülesannetega toimetuleku analüüs.

enesehinnang:




enesetunne enne praktikat, selle ajal ja pärast seda;
SWOT-analüüs arvestades isiklikku arengut ja praktika eesmärkide täitmist;
hinnang omandatud teadmistele ja oskustele.

4.4. Hinnang praktikakohale



tööle võtmine ja juhendamine praktika vältel;
valitud ettevõtete sobivus praktika eesmärkidega.

4.5. Kokkuvõte


õppija hinnang praktika eesmärkide saavutamisele ja enesearengule

5. Hindamine
Praktikant esitab kindlaksmääratud ajaks kooli praktika dokumentatsiooni, milles sisaldub:






praktikaleping;
õpimapp praktikaettevõtte kohta;
praktikapäevik ja eneseanalüüs;
praktikakoha juhendaja hinnang;
muud kooli poolt nõutud ja praktikandi arvates vajalikud dokumendid;

Praktika kaitsmine toimub komisjoni ees, kus õppija:







teeb kokkuvõtva ettekande praktikaks seatud eesmärkidest, praktika käigust ja
põhitulemustest;
esitleb praktikal koostatud õpimappi;
esitleb praktikapäevikut ja eneseanalüüsi;
annab hinnangu praktikaettevõttele ja enda praktikale;
esitab ettepanekuid õppepraktika korraldamise osas;
vastab komisjoni küsimustele.
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Komisjon hindab praktika kaitsmist järgnevalt:




praktikal koostatud õpimapi, praktikapäeviku ja eneseanalüüsi esitlemine, küsimustele
vastamine (60%);
õpimapp koosneb ettevõtte turismitoodete ja -teenuste, kliendibaasi ja
koostööpartnerite, toitlustuse ja majutuse korralduse, seminari- ja sündmuskorralduse,
tootearenduse- ja turundusmaterjalide analüüsidest ja kokkuvõtetest;
praktikakoha juhendaja hinnang (40%).

Praktikaprogrammi mittetäitnud, aruandele mitterahuldava hinnangu saanud või aruandes esitatut
kaitsta mitte suutnud õppija praktikat ei arvestata ja ta ei lõpeta kursust.
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LISA 4

Lõpueksami juhend
1 õn
1. Eesmärk
Lõpueksamiga taotletakse õppija kutseoskuste süvendamist ja erialaste teadmiste kinnistamist ning
koolis ja praktikal omandatud kogemuste ja teadmiste praktilist rakendamist igapäevatöö
enamlevinud situatsioonides. Lõpueksami sooritaja tõendab oma teadmiste, oskuste ja hoiakute
vastavust õppekavas esitatud õpitulemustele. Õppija näitab projektitöö oskust, teenindusvalmidust,
väljendusoskust, informatsiooni kogumise, süstematiseerimise, kasutamise ja edastamise oskust.
Õppija väljendab kontsentreerumis- ja analüüsivõimet, loogilist mõtlemist, käitub sündmuskorraldaja
ja klienditeenindaja rollis loovalt ja paindlikult, on korrektne ja täpne. Õppija tõestab oma teadmisi
rekreatiivsete tegevuste korraldamise ja läbiviimise põhimõtetest ning näitab valmisolekut asuda
tööle rekreatsioonikorraldaja: animatöörina.

2. Eksami sisu
2.1. Lõpueksami osad
Lõpueksam koosneb kahest osast
1) õpingute vältel koostatud ja kogutud arendusprojekt, turundusplaan rekreatiivsete tegevuste
turuletoomiseks, äriplaan rekreatsiooniettevõtte loomiseks või piirkonna rekreatiivsete tegevuste
arendusplaan
2) arendusprojekti/plaani suuline kaitsmine eksamikomisjoni ees

2.2. Rekreatsiooniteenuste pakkumise arendusprojekti sisu
Rekreatsiooniteenuste pakkumise arendusprojekt koostatakse kahe õppeaasta jooksul teostatud ja
kogutud (sh põhioskuste moodulites hinnatud) töödest, mida on edasi arendatud järgnenud õpingute
ja praktikate käigus omandatud uute teadmiste ja oskuste põhjal rekreatsiooniteenuste pakkumise
arendusprojektiks.
Kirjaliku arendusprojekti sisu teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused peavad olema
seostatud turismialase kirjandusega. Kasutatud kirjandus peab olema töö tekstis viidatud ja töö lõpus
vastavas loetelus koos täpsete andmetega esitatud. Kirjaliku töö maht on vähemalt 30 A4 formaadis
lehekülge, millele võivad lisanduda lisad.
Rekreatsiooniteenuste pakkumise arendusprojekti sisuks on kliendi teekonna ja rekreatiivsete
teenuste planeerimise, turundamise ja teenuste osutamise protseduuride skeemi koostamine ning
analüüs, samuti muudatused ja võrdlused eelnevate töödega ja muudatuste põhjendused.
Lõpetaja poolt esitatud kirjalik rekreatsiooniteenuste arendusprojekt retsenseeritakse kirjalikult
eksamikomisjoni poolt.
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2.3. Rekreatsiooniteenuste pakkumise arendusprojekti suuline kaitsmine
Rekreatsiooniteenuste pakkumise arendusprojekti suulisel kaitsmisel lõpetaja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutvustab kirjalikku rekreatsiooniteenuste pakkumise arendusprojekti;
kirjeldab oma teadmisi ja oskusi rekreatsioonikorralduse: animatööri erialale õppima asudes;
annab enesehinnangu õppimise ajal esitatud töödele ja esitleb tehtud täiendusi;
kirjeldab motiive, miks lõpetaja täiendas varem esitatud töid;
selgitab sisseviidud muudatusi ;
analüüsib muudatuste mõju pakutava teenuse ja klienditeeninduse kvaliteedile, ettevõtte
turundustegevusele, majandustulemustele jne;
selgitab võimalikke ohte ettevõttele, kui muudatusi ei oleks tehtud;
hindab enda arengut animatöörina ja oma õpingute rolli selles arengus;
annab hinnangu enda valmisolekule tööturule asumiseks

3. Hindamine:
•
•

rekreatsiooniteenuste pakkumise arendusprojekt (60%)
rekreatsiooniteenuste pakkumise arendusprojekti suuline kaitsmine (40%)
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