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TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA  
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus:  
 

Elamusmatka korraldamine Taevaskoja radadel 

Õppekavarühm:  

 

Reisimine, turism ja vaba aja veetmine 

Õppekeel: 
 

Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded 

Sihtrühm:  

 Isikud, kes töötavad või on töötanud turismivaldkonnas, kuid kellel on madal 

erialane kvalifikatsioon; 

 Turismivaldkonnas tööd alustavad isikud, erialasele tööle naasvad spetsialistid ja 

eraettevõtjad, kes soovivad oma oskusi ja teadmisi tööalaselt uuendada; 

 Ettevõtjad, kes soovivad leida uusi võimalusi elamusturismi pakkumiseks; 

 Ümberõppe sooviga isikud 
 

Grupi suurus: 10 inimest 

Õpingute alustamise tingimused: Puuduvad 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpuks õppija:  
 oskab koostada matka plaani; 

 oskab juhendada matka; 

 oskab korraldada elamustoitlustust looduses. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga 

 Võrumaa Kutsehariduskeskuse pärandturismi korraldaja õppekava osa. 



                                                                                                      
 

  

Eesmärk 

Koolitusega taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused elamusmatka ja –

toitlustuse korraldamiseks. Koolitusel osalemine annab võimaluse praktikute juhendamisel 
õppida uusi oskusi ja omandada teadmisi, mis aitavad uues ametis tööle asuda või 
olemasolevas töös tulemuslikum olla. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  10 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 10 

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

5 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

5 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus 

Õppe sisu: 

Auditoorne töö: 5 tundi 

 Matkakorraldus (ohud, nõuded, tehnilised vahendid, giiditekstide koostamine, matka 

turundamine erinevates kanalites); 

 elamustoitlustus (toidu ohutus, menüü koostamine, serveerimine, elamustoitlustuse 

korraldamine looduses); 

 Matkaplaani koostamine 

Praktiline töö: 5 tundi 

 Matka läbiviimine ja analüüs. 

 Elamustoidu valmistamine, serveerimine ja hinnang toidule. 

Õppekeskkonna kirjeldus: 

Koolitus viiakse läbi Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeklassides ja Taevaskoja matkarajal. 

Õppematerjalide loend 

Õppematerjalid on koostanud koolitajad Iia Timmi ja Oliver Tohva. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid, väljastatavad 

dokumendid 

Nõutav on osalemine kõikides auditoorsetes ja praktilise töö tundides, kõikide praktiliste 
ülesannete sooritamine ning õpiväljundite saavutamine. 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud. 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Praktiline ülesanne: 

Matka ja elamustoitlustuse plaani 
koostamine, matka läbiviimine ja 

elamustoidu valmistamine.   
 

 matka ja elamustoitlustuse plaan 
on koostatud; 

 matk on läbiviidud; 

 elamustoitlustus on korraldatud; 



                                                                                                      
 

  

 koolitaja on hinnanud praktilise 

ülesande sooritatuks. 
 

 
Õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus.  

 

 

5. Koolitaja andmed (koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või 

töökogemuse kirjeldus) 

Iia Timmi – Taevaskoja Salamaa juhataja ja loodusmatkade korraldaja. 
Oliver Tohva- Maitsemaa OÜ juhataja ja elamustoitlustaja. 

 

Õppekava registrinumber: 1Õ/  12.01.2021 
Õppekava koostaja: Merle Vilson 

 
Kooskõlastatud:  
 

Siret Lillemäe 
arendusjuht 

 
 


