ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:
Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):
Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)
Õppekeel:

Võrumaa Kutsehariduskeskus
Erinevate pinnakattematerjalide hooldus ja koristus

Koduteenindus
Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on
optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.
Sihtrühm:

Sihtrühma kuuluvad majutusasutuste numbritubade puhastustööde teostajad, majutus- ja
turismiettevõtete teenindajad ja puhastusteenindajad.
Grupi suurus: 12 inimest
Õppe alustamise nõuded:
Kasuks tuleb eelnev töökogemus.
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
Koolituse läbinu:
• määrab koristustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet, soovitud
puhastusastet ja etteantud juhiseid;
• valib koristustarvikud ja- masinad ning valmistab need tööks ette;
• valib vastavalt juhistele sobiva koristusaine ja mõõdab välja sobiva koguse, arvestades
mustuse liiki ja pinnakattematerjali ning jälgides kasutusjuhendit;
• puhastab vastavalt juhistele mööbli ja esemed mustusest, kasutades sobivaid
koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid, ja /või – masinaid;
• puhastab vastavalt juhistele seinad ja põrandad, kasutades mustusele ja pinnakattele
sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja/või – masinaid;
• puhastab ja korrastab vastavalt juhistele kasutatud koristustarvikuid ja/või –masinaid;
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse.
Puhastusteenindaja tase 3, spetsialiseerimine majutusasutuse toateenindaja B.2.1. Tööks
ettevalmistamine, B.2.3. Hoolduskoristuse tegemine

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.
Paljud majutus- ja turismiettevõtete teenindajad ja puhastusteenindajana töötavad inimesed
pole õppinud puhastusteenindust ja koolitusega saab parandada töötajatel töö kvaliteeti.
OSKA raportist lähtudes on töötajatel vaja tõsta kvalifikatsiooni, täiendades oma teadmisi ja
oskusi uutest tehnoloogiatest ja töövahenditest.
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

39

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

39

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:
(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

10

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

29

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:

0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on õpiväljundite
saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui
need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.
Õppe sisu:
Auditoorne töö: 10 tundi
Koristustööde planeerimine
Koristusaine valimine ja doseerimine
Koristustarvikute/ masinate valimine ja ettevalmistamine
Praktiline töö: 29 tundi
Hoolduskoristuse tegemine
Mööbli ja esemete puhastamine
Seinte ja põrandate puhastamine
Koristustarvikute ja masinate puhastamine ning korrastamine
Õppekeskkonna kirjeldus: Võrumaa Kutsehariduskeskuse puhastusteeninduse õppeklass, mis
varustatud videoaparatuuriga, arvuti, dataprojektor, tahvel, koristustöödeks vajalikud
töövahendid, puhastusained, masinad, abimaterjalid. Puhastamise praktika viime
majutusteeninduse eriala õppetoas ja õpilaskodudes.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt
70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.
Nõutav on osalemine vähemalt 70% õppetundides ja kõikide praktiliste ülesannete
sooritamine ning õpiväljundite saavutamine.
Hindamine on mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud.
Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus

Hindamismeetodid
Praktiline ülesanne: ruumi koristus

Hindamiskriteeriumid
Praktilised ülesanded on sooritatud kui:
• valinud vajalikud koristusained, tarvikud ja meetodid;
• doseerib ainet kasutusjuhendi järgi;
• puhastab etteantud erinevad pinnad
mustusest.
Vestlus koolitajaga, mille käigus õppur
hindab ja analüüsib oma töö tulemust.
Koolitaja annab suulist tagasisidet praktiliste
tööde kohta.

5. Koolitaja andmed
Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks
vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Kai Rehe - kõrgharidus, Võrumaa Kutsehariduskeskuse puhastusteeninduse eriala
kutseõpetaja, puhastusteenindaja juhendaja tase 4, koolitaja kogemus üle 15 aasta

Õppekava koostaja: /ees- ja perenimi, amet, e-mail/
Kai Rehe, kutseõpetaja, kai.rehe@vkhk.ee; Merle Vilson, projektijuht, merle.vilson@vkhk.ee

