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Õppekava maht (EKAP): 30 

Õppekava koostamise 

alus: 

Vabariigi Valitsuse (26.08.2013) määrus nr 130 “Kutseharidusstandard”, SA 

Innove juhendmaterjal “Kutsevaliku õpe: kellele, miks kuidas?” (2019). 

Õppekava õpiväljundid: 

Pärast õppekava läbimist õppija: 

- on saavutanud valmisoleku kujundada juhendamisel oma karjääri- ja 

õpiteed, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest; 

- on valmis jätkama oma õpinguid kutse- või üldharidusõppes ja mõistab 

õppimise olulisust oma tuleviku kujundamisel; 

- õpib nõustamisel ja suunamisel, kujundab juhendamisel oma õpikeskkonda, 

planeerib lühiajaliselt oma õppimist ja järgib seda plaani; 

- omab esmaseid teadmisi ja lihtsamaid oskuseid oma valitud erialadel; 

- teeb koostööd harjumuspärastes olukordades, tajub ja väärtustab oma seost 

teiste inimestega, ühiskonnaga ja loodusega; 

- suhtleb harjumuspärastes olukordades tavapäraste suhtluspartneritega; 

- küsib nõu ja abi kutse- ja erialaste probleemide lahendamiseks; 

- täidab juhendamisel tavapäraseid piiratud vastutusega tööülesandeid ja 

töötab tulemuslikult stabiilses töösituatsioonis; 

- mõistab ja hindab iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi, käitub ohutult ja 

järgib tervislikke eluviise; 

- väljendab oma ideid, suudab neid juhendamisel kasutada mõningate 

lihtsamate probleemide lahendamiseks või valikute tegemiseks. 

- teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi ning oskab mõningal määral 

kasutada lihtsamaid arvutirakendusi ja internetti, et hankida õppimiseks, 

hobideks, tervisekäitumiseks ja karjäärivalikuteks vajaminevat teavet. 

Õppekava rakendamine: 

Õppevorm statsionaarne õpe - koolipõhine õpe 

Sihtrühm Sihtrühmaks on tulevikusoovides ja -valikutes ebakindlad või 

varasemalt õppe katkestanud noorukid. 

Nõuded õpingute alustamiseks 

Puuduvad 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Kutsevaliku õppekava loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 

Kooli lõputunnistus ja hinneteleht. 

Õpingute läbimisel omandatav(ad) 

kvalifikatsioon(id):  

osakutse(d): 

  

puuduvad 

  

Õppekava struktuur 

Õppekava maht kokku 30 EKAPit, millest põhiõpingute moodulid 9 EKAPit ja valikainete moodulid 

21EKAPit. 



Põhiõpingute moodulid (9 EKAP) 

Nimetus Maht, EKAP 
Õpiväljundid 

Õpilane: 

Individuaalne tegevus - 

õpitee 
2 EKAP 

• Kasutab õppetöös omandatud teadmisi, püstitab 

juhendamisel eesmärke. 

• Tegutseb juhendamisel eesmärkide saavutamiseks, hindab 

juhendamisel oma tegevuste tulemust õppetöö ja kutsealaste 

eesmärkide ja saavutamist. 

• Selgitab enesearendamise vajadust ja oma vastutust 

tööalase karjääri kujundamisel. 

• Õpib juhendamisel, selgitab mõiste, ennastjuhtiv õppija, 

olemust. 

Õpioskused 1 EKAP 

• Seab juhendamisel arengut toetavaid eesmärke. 

• Kavandab oma õppimist ja valib õppimiseks sobivaima 

stiili ja meetodi. 

• Osaleb oma sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning 

piiranguid arvestava õpitegevuste plaani koostamisel. 

Suhtlemise alused 1 EKAP 

• Väljendub arusaadavalt harjumuspärastes olukordades ja 

tavapäraste suhtluspartneritega. 

• Kuulab tähelepanelikult ja peegeldab. 

• Kirjeldab grupis esilekerkivaid probleeme ning mõistab 

probleemide tekkimisel küsida nõu ja tuge. 

Karjääri planeerimine 1 EKAP 

• Teeb kutsevaliku protsessis juhendatud valikuid oma 

võimetest ja huvidest lähtuvalt. 

• Selgitab kutsete olemust ja kirjeldab seost töömaailmaga. 

• Koostab juhendamisel isikliku karjääriplaani 

Eesti keel 1 EKAP 

• Väljendab oma mõtteid, selgitab ja põhjendab neid. 

• Loeb isikliku vajadusega seotud lihtsaid tekste ja mõistab 

loetut. 

• Koostab juhendamisel lihtsamaid tarbetekste. 

• Vormistab juhendamisel avalduse, CV, motivatsioonikirja, 

e-kirja. 

Matemaatika 1 EKAP 

• Mõistab ja selgitab matemaatiliselt esitatud lihtsat teavet. 

• Kasutab matemaatikat õppides taskuarvutit ja IKT 

vahendeid. 

• Rakendab matemaatika teadmisi elulistes situatsioonides. 

Arvutiõpetus 1 EKAP 

• Kirjeldab juhendamisel infotehnoloogia rolli, võimalusi ja 

potentsiaalseid ohte. Kasutab turvaliselt ID-kaarti 

õppeinfosüsteemi sisenemiseks. 

• Kasutab juhendamisel lihtsamaid pilvepõhiseid 

kontoritarkvara rakendusi(MS Word, MS PowerPoint, 

OneDrive) ning lihtsaid interneti rakendusi 

õppimiseks(Kahoot, Quizizz). 

• Kasutab juhendamisel, kooli poolt antud pilvkeskkonna 

rakendusi (e-kirjad Outlook, klassimärkmik OneNote, 

veebitunnid Teams) oma õppimise toetamiseks. 

Tervis ja ohutus 1 EKAP 

• Teeb vahet tervislikul ja ebatervislikul toidul, kirjeldab 

juhendamisel tervislike eluviiside ja kehalise treeningu rolli 

tervises. 

• Kirjeldab ette antud interneti materjalide abiga alkoholi, 

tubaka jt. uimastitega seotud toodete mõju tervisele. 

• Loetleb viis õigust seoses tööjuhiste, puhkuse, töölepingu, 

ohutuse tagamise ja töötasuga ning viis kohustust seoses 

töölepingu, ohutuse, tööülesannete, tööandja vara ja tööajaga. 



Kirjeldab juhendamisel õnnetusolukorda ja teavitab sellest 

teisi. Järgib talle selgitatud konkreetse erialaga seotud 

ohutuse nõudeid. 

• Kasutab õpitud teadmisi ohuolukorras käitumiseks ja abi 

leidmiseks. 

Valikõpingute moodulid (46 EKAP) 

Sissejuhatus aedniku 

erialasse 
2 EKAP 

• Kirjeldab erinevaid aianduse erialasid ja tööturul nõutavaid 

oskusi. 

• Selgitab aiakultuuride hooldaja olulisi tegevusi loetleb 

sellega seotud tööriistu. 

• Kirjeldab istutaja tööd ja loetleb sellega seotud tööriistu. 

• Loetleb ja tunneb ära praktilises tegevuses õpitud aia- ja 

puukoolitaimi, eristab neid umbrohtudest. 

• Kasutab taimmaterjali lihtsate taimeseadete loomiseks. 

Sissejuhatus 

maastikuehituse erialasse 
2 EKAP 

• Kirjeldab erinevaid maastikuehitaja osakutseid ja teab kus 

saab maastikuehitajaks õppida. 

• Selgitab haljasala hooldaja olulisi tegevusi, loetleb peamisi 

sellega seotud tööriistu. 

• Selgitab sillutise paigaldaja olulisi tegevusi ja loetleb 

sellega seotud tööriistu. 

• Selgitab piirdeaedade ehitaja töö tegevusi ja loetleb peamisi 

sellega seotud tööriistu. 

Sissejuhatus metsamasina 

erialasse 
2 EKAP 

• Kirjeldab harvesteri- ja forvarderioperaatori eriala, selgitab 

nende erinevusi ja kooli õppekavade sisu. 

• Kirjeldab metsamasinate üldist ehitust ja hooldamise 

vajalikkust. 

• Simuleerib juhendamisel lihtsamaid harvesteri- ja 

forvarderioperaatori töövõtteid. 

• Omab ülevaadet metsamasinate tööst metsas. 

• Järgib õppetööl töö- ja keskkonnaohutusnõudeid. 

Sissejuhatus metsanduse 

erialasse 
2 EKAP 

• Kirjeldab erinevaid metsanduslikke erialasid ja toob välja 

nende erinevused. 

• Kirjeldab erinevaid metsanduslikke töid, millega erinevate 

erialade esindajad kokku puutuvad. 

• Otsib infot Eesti metsade kohta ja kirjeldab Eesti metsasid 

ja metsaressurssi. 

Aianduse eriala täiendav 

õpe 
3 EKAP 

• Teeb külvi ja istutuspinna ettevalmistamisel abitöid, külvab 

ja istutab juhendamisel. 

• Abitööd taimmaterjali paljundamisel ja istikute 

kasvatamisel. 

• Hooldab juhendamisel aiakultuure. 

• Valmistab juhendamisel lilleseade. 

• Abitööd sisehaljastuse rajamisel ja hooldamisel 

Maastikuehituse eriala 

täiendav õpe 
3 EKAP 

• Kirjeldab istutusalade rajamise ja hooldamise protsessi, 

kasutades erialast oskussõnavara. Osaleb istutusala rajamisel 

ja hooldamisel abitöölisena järgides juhiseid ning 

keskkonnanõudeid, kasutades ohutuid ja ergonoomilisi 

töövõtteid. 

• Kirjeldab muru rajamise ja hooldamise protsessi, kasutades 

erialast oskussõnavara. Osaleb muru külvamisel ja 

hooldamisel abitöölisena järgides juhiseid ning 

keskkonnanõudeid, kasutades ohutuid ja ergonoomilisi 

töövõtteid. 

• Kirjeldab sillutiste paigaldamise ja hooldamise protsessi 

kasutades erialast oskussõnavara. Osaleb sillutise rajamise- ja 



hooldamise abitöödel järgides juhiseid ning 

keskkonnanõudeid, kasutades ohutuid ja ergonoomilisi 

töövõtteid. 

• Kirjeldab piirdeaedade ehitamise ja hooldamise protsessi 

kasutades erialast oskussõnavara. Osaleb piirdeaia ehitamise- 

ja hooldamise abitöödel järgides juhiseid ning 

keskkonnanõudeid, kasutades ohutuid ja ergonoomilisi 

töövõtteid . 

• Kirjeldab müüride ehitamise ja hooldamise protsessi 

kasutades erialast oskussõnavara. Osaleb müüride ehitamise- 

ja hooldamise abitöödel järgides juhiseid ning 

keskkonnanõudeid, kasutades ohutuid ja ergonoomilisi 

töövõtteid. 

Metsanduse eriala täiendav 

õpe 
3 EKAP 

• Tunneb ära levinumaid metsapuuliigid (KU, KS, MA, HB, 

SA) 

• Kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaage. 

• Teeb juhendamisel lihtsamaid raietöid. 

• Teeb juhendamisel metsauuendusel abitöid. 

• Oskab tegutseda tööõnnetuse korral ja anda esmaabi. 

Ettevõtlikkuse arendamine 1 EKAP 

• Kirjeldab juhendamisel ettevõtluskeskkonda õpitavas 

valdkonnas. 

• Selgitab majanduslikke vajadusi, lähtudes oma valikutest ja 

ressursside piiratusest. 

• Selgitab juhendamisel turumajanduse toimimist. 

• Selgitab mõisteid tööandja, töövõtja, ettevõtja, ettevõtlus, 

ettevõtlikkus. 

• Selgitab töötamise tähtsust ja vajalikkust ning õpib oma 

majanduselu juhtima. 

• Toob näiteid tema elu mõjutava õigusruumi toimimisest. 

Koostööoskused 1 EKAP 

• Hindab juhendamisel ennast õppijana ja oma 

arenguvajadust. 

• Selgitab juhendamisel oma tööosa tähtsust rühma töö 

tulemuse saavutamiseks. 

• Töötab rühmas, võtab rühmas juhendamisel ühe tööosa eest 

vastutuse. 

Sotsiaalained 2 EKAP 

• Selgitab demokraatia põhimõtteid, demokraatlikku 

valitsemiskorda Eestis. 

• Loetleb inimõigusi, kodanikuõigusi ja –kohustusi, arutleb 

sellekohaste teemade üle. 

• Selgitab Eesti ajaloos toimunud sündmuste põhjusi, 

tagajärgi. 

Eesti keel tasandusõpe 2 EKAP 

• Väljendab end korrektselt ja arusaadavalt. 

• Kasutab suulises kõnes suhtlusolukorrale sobivat ja 

korrektset sõnavara. 

• Kasutaba kõnes ja kirjas õpitud õigekirja reegleid. 

Matemaatika tasandusõpe 2 EKAP 

• Kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja - oskusi uutes 

situatsioonides, hinnates juhendamisel ja suunamisel 

tulemuste tõepärasust. 

• Kasutab juhendamisel lihtsamaid matemaatikateadmisi ja -

oskusi ning seostab neid tavaelus vajaminevaga. 

Võõrkeel 

igapäevasituatsioonides 
2 EKAP 

• Omandab ja täiendab sõnavara, mis võimaldab end 

väljendada harjumuspärastes olukordades igapäevases 

suhtlemises ning lugeda, mõista ja vahendada lihtsamaid 

inglisekeelseid tekste.. 

• Kasutab nõustamisel ja suunamisel võõrkeelseid 



teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info 

otsimiseks. 

Kirjalik eneseväljendus 1 EKAP 

• Kirjeldab juhendamisel eesti kirjakeelt ja kõnekeelt, toob 

välja erinevused. 

• Valib kirjalikul väljendamisel juhendaja abiga korrektseid, 

kirjakeelseid keelendeid. 

• Koostab selge ülesehituse ja liigse sõnavahuta refereeringu 

lihtsa alusteksti põhjal. 

• Koostab kirjaliku juhendi abil oma erialase ja vaba aja 

tegevuse kirjelduse. 

Täiendav eesti keele õpe 

(võõrkeelsele õppurile) 
10 EKAP 

• Väljendab end eesti keeles arusaadavalt nii kõnes kui kirjas. 

• Kasutab suhtlusolukorrale sobivat sõnavara. 

• Kasutab lihtsat valitud erialaga ja loodusega seotud 

sõnavara. 

• Selgitab kultuuride erinevusi ja põhjendab mõtteviiside 

mitmekesisuse olulisust 

Info otsingu põhimõtted 1 EKAP 

• Leiab ja kasutab juhendamisel internetis kättesaadavat infot. 

• Leiab juhendamisel küsimusest märksõnu ja rakendab neid 

otsingu teostamisel. 

• Hindab juhendamisel info usaldusväärsust. 

• Kasutab juhendamisel andmebaase (kodanikuportaal, 

kutseregister). 

• Viitab juhendamisel info allikale. 

Loodusained 2 EKAP 

• Kasutab juhendamisel situatsioonide analüüsil 

loodusteaduslikke uurimismeetodeid. 

• Kirjeldab juhendamisel uurimistulemusi ja toob 

juhendamisel välja põhjus - tagajärg seoseid. 

• Selgitab juhendamisel kaasaegset loodusteaduslikku 

maailmapilti. 

• Kirjeldab juhendamisel kuidas toimivad jätkusuutlikud 

loodussüsteemid ja kuidas inimtegevus neid mõjutab. 

Üldfüüsiline treening 2 EKAP 

• Kirjeldab füüsilise ergonoomika põhimõisteid. 

• Loetleb kehaliste võimete arendamise meetodeid ja 

vajalikku mahtu. 

• Osaleb aktiivselt nii treeningtundides kui iseseisvalt füüsise 

arendamisel. 

Vajaduspõhine lisatugi 1 EKAP 
• Kasutab juhendamisel oma potentsiaali õppekavas seatud 

eesmärkide täitmiseks. 

Loovtegevus 1 EKAP 

• Kirjeldab ja põhjendab juhendamisel oma valikuid ja 

eelistusi erinevate loovtegevuste rakendamisel. 

• Kirjeldab oma loomingulise enese-väljendusoskuse 

tugevusi ja nõrkusi. 

• Väljendab oma mõtteid ja emotsioone ette antud vahendite 

abil. 

• Omandab loovtegevuse kogemusi ja arendab fantaasiat. 

Oma rahaasjade 

majandamine 
1 EKAP 

• Kirjeldab, kuidas teha enda jaoks kõige paremaid 

finantsotsuseid, tänu millele saavutada elus rahaline tasakaal. 

• Teab ja kirjeldab rahatarkuse põhimõtteid. 

Valikõpingute valimine: 

Õpilane valib valikõpingute hulgast vähemalt kahe eriala sissejuhatava kursuse moodulid, lisaks sobivama 

eriala täiendava õppe mooduli ja veel mooduleid, kokku 21 EKAPi ulatuses. Valikainete kursuste avamise 

põhimõtted tulenevad kooli õppekorralduseeskirja põhimõtetest. Täiendav eesti keel 10 EKAPit on 

õpilastele, kelle emakeel pole eesti keel ja ta soovib õppida järgmises kooliastmes eestikeelses õppes. 

Spetsialiseerumised 



puuduvad 

Õppekava kontaktisik Riina Tralla/ riina.tralla@luua.ee/ tel 5697 4418 

Märkused: 

Moodulite rakenduskava on kättesaadav: 

https://tahvel.edu.ee/#/curriculum/1433/version/3958 

 



 


