
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Sündmuste korraldus ja mänguõpetus- täienduskoolitus 

majutus- ja  turismiettevõtjatele 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Reisimine, turism ja vaba aja veetmine 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

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

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

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

Sihtrühm: Majutusasutuste ja turismiettevõte ja teiste ettevõtete töötajad, kel igapäevatöös 
on vajadus sündmusi korraldada ja mänge läbi viia. Eelistatud on erialase hariduseta ja 
madalama haridustasemega ning 50+ vanuses inimesed. 
Õppe alustamise nõuded: Valmisolek töötada meeskonnaga 

___________________________________________________________________________ 
Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 Valmistab ette territooriumi, ruumid ja vahendid sündmusteks ja vaba aja tegevuste 

läbiviimiseks 

 Tutvustab ja viib läbi seminari/konverentsi  korralduse ja vaba aja tegevused 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Turismiettevõtte teenindaja , tase 4 B.2.2. sündmuste ja vaba aja tegevuste teenindamine 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

Majutus- ja turismiettevõtjad vajavad oskusi sündmuste korraldamiseks ja mängude 

läbiviimiseks. Koolitus annab teadmised mängude põhialustest, traditsioonilistest mängudest, 

mängureeglite kehtestamisest. Õpitakse  tundma mängude ohutust, koormust vastavalt 

sihtgrupile ja läbiviimist. 

 
 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  20 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 20 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 
6 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  14 



                                                                                                      
 

  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

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:  

Teooria 6 tundi  

Territooriumi, ruumide ja vahendite ettevalmistamine sündmusteks 

Konverentsi või seminari ettevalmistus 

Kohvipauside ning toitlustuse korraldus 

Vaba aja ja mängude ettevalmistamine  

Praktika 14 tundi 

Territooriumi ettevalmistus 

Ruumide ettevalmistus 

Konverentsi, kohvipauside ja toitlustuse korraldus 

Vaba aja tegevuste tutvustamine ja läbiviimine 

Osaleb tegevuste läbiviimisel, järgides tegevuste plaani 

Jälgib osalejaid, tagab usaldusväärse õhkkonna, vajaduse suunab külastajaid 

Mängureeglite kehtestamine ja tutvustamine ning läbiviimine 

Jälgib teenindamisel ohutus- ja turvameetmete täitmist 

Tagab külastaja turvalisuse 

Arvete koostamine kliendile 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Õppetöö toimub turismikorralduse eriala õpperuumides, kus vajalik tehnika, juhendid, 

õppematerjalid, video tegemise ja vaatamise võimalus, seadmed esitluseks, rollimänudeks. 

 

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

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

Osalemine vähemalt 70% õppetöös ja kõik praktilised ülesanded on sooritatud.  Hindamine 

mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud. Praktiline lõputöö on sooritaud vastavalt 

õpiväljunditele. 

Õppeülesannete lahendamine, rühmatöö, individuaaltöö, kaasõpilaste tööde analüüs,  test. 

 

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.  

Viibeke Turba- kõrgharidus- magister,  kutsega õpetaja, kutsega täiskasvanute koolitaja, 

kogenud mängude ja sündmuste korraldaja ja läbiviija, pikaaegse kogemusega koolitaja 

täiskasvanute koolituses 

 



                                                                                                      
 

  

 

Õppekava koostaja: Viibeke Turba, kutseõpetaja, viibeke.turba@vkhk.ee  ; Merle Vilson, 

projektijuht, merle.vilson@vkhk.ee 

/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
 
 


