KINNITATUD
Direktori käskkirjaga nr

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA
Õppekavarühm

Isikuareng
Kutsevaliku õppekava
The choice of profession curriculum

Õppekava nimetus
Õppekava kood EHISes

JÄTKUÕPPE
ÕPPEKAVA

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
EKR 2

EKR 3

x
Õppekava maht (EKAP):
Õppekava koostamise
alus:
Õppekava õpiväljundid:

EKR 4
kutsekesk
haridus

EKR 4

EKR 5

EKR 4

EKR 5

30 EKAP
Kutseharidusstandard, EV määrus nr 130 (26.08.2013)
"Kutseharidusstandard"
Kutseõppeasutuse seadus (12.06.2013). SA Innove
juhendmaterjal "Kutsevaliku õpe: kellele, miks kuidas?" (2019)
1. oskab täita oma kutse- või erialal tavapäraseid, piiratud
vastutusega tööülesandeid;
2. suudab täita tööülesandeid juhendamisel;
3. töötab tulemuslikult töösituatsioonides, mis on üldjuhul
stabiilsed;
4. õpib nõustamisel ja suunamisel;
5. oskab suhelda harjumuspärastes olukordades ja tavapäraste
suhtluspartneritega;
6. kasutab kutse- ja erialaste probleemide lahendamisel nõu, abi
ja tuge ning etteantud infomaterjale;
7. oskab oma töö tulemusi hinnata nõustamisel;
8. juhendamisel kohaneb ja tuleb toime erinevates sotsiaalsetes
keskkondades;
9. teab mõningaid infotehnoloogia võimalusi;
10. oskab mõnel määral kasutada internetti;
11. oskab kasutada mõningaid rakendusi juhendamisel;
12. oskab väljendada oma ideid ning neid juhendamisel
rakendada;
13. teeb juhendamisel etteantud võimalustest oma oskustele
sobivaid valikuid;
14. osaleb oma karjääriplaani koostamisel

Õppekava rakendamine
Õpe toimub statsionaarse koolipõhise õppena. Sihtrühmaks on noored, kes on õpingud
katkestanud; kellel on ebapiisav valmidus õpingute jätkamiseks, eriala valikuks, tööle
asumiseks.
Nõuded õpingute alustamiseks
Puuduvad
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Kutsevaliku õppekava loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite
saavutamist, mida hinnatakse mitteeristavalt.

Õpingute läbimisel omandatav(ad)
…kvalifikatsioon(id): puudub
… osakutse(d): puudub
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Teise taseme kutseõppe lõpetanule väljastab kool
lõputunnistuse koos hinnetelehega
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (9EKAP)
Nimetus

Maht

Õpiväljund

Eesti keel

1 EKAP

väljendab end korrektselt ja arusaadavalt nii
kõnes kui kirjas, kasutades suhtlusolukorrale
sobivat ja korrektset sõnavara; õpilane koostab
lihtsamaid tarbetekste

Matemaatika

1 EKAP

kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja -oskusi
uutes situatsioonides ning eluliste ülesannete
lahendamisel ja hinnates tulemuste tõepärasust

Õiguse alused

1 EKAP

õpilane on teadlik tema elu mõjutava õigusruumi
toimimisest

Individuaalne tegevus

1 EKAP

hindab juhendamisel oma arenguvajadust ja seab
sellest lähtuvalt eesmärgid edasiseks tegevuseks

Karjäär ja suhtlemine

3 EKAP

planeerib juhendamisel oma karjääri- ja õpiteed
juhendamisel teeb valikuid oma võimetest ja
huvidest lähtuvalt kutsevaliku protsessis
mõistab erinevaid elurolle ning nendevahelisi
seoseid oma karjääri planeerimisel
kirjeldab juhendamisel töökoha ohutegureid ja
järgib neidtööülesannete täitmisel
oskab suhelda harjumispärastes olukordades ja
tavapäraste suhtluspartneritega

Õpioskused

2 EKAP

kahaneb õpingutega ja mõistab kutseõppe
iseärasusi.
planeerib oma aega lähtuvalt oma tegevustest ja
eesmärkidest.
teab enda kui õppija erisusi ning lahendab
suunamisel ettetulevaid probleeme

Valikõpingute moodulid (21 EKAP)
Nimetus

Maht

Sissejuhatus puidutöö erialadesse

2 EKAP

Sissejuhatus metallitöö erialadesse

2 EKAP

Sissejuhatus ehituserialadesse

2 EKAP

Sissejuhatus toitlustuserialadesse

2 EKAP

Sissejuhatus majutuserialadesse

2 EKAP

Sissejuhatus infotehnoloogia erialadesse

2 EKAP

Süvendatud õpe puidutöö erialades

3 EKAP

Süvendatud õpe metallitöö erialades

3 EKAP

Süvendatud õpe ehituserialades

3 EKAP

Süvendatud õpe toitlustuserialades

3 EKAP

Süvendatud õpe majutuserialades

3 EKAP

Süvendatud õpe infotehnoloogia erialades

3 EKAP

Majandusõpetus

1 EKAP

Asjaajamine

1 EKAP

Ohutusõpetus

1 EKAP

Töötukassa juhtumikorraldaja teenus

1 EKAP

Töötukassa karjäärinõustamine

1 EKAP

Vajaduspõhine lisatugi/nõustamine

1 EKAP

Grupitegevused

2 EKAP

Vabatahtlik töö

2 EKAP

Arvutiõpetus

2 EKAP

Tasandusõpe eesti keeles

2 EKAP

Tasandusõpe matemaatikas

2 EKAP

Tasandusõpe inglise keeles

2 EKAP

Iga õpilane valib valikõpingute moodulist endale sobivad ja tema eesmärkidega kattuvad
moodulid. Valikõpingute seas on erialaga tutvumine, süvendatud erialaõpe ja üldpädevused.
Õpilasel on kohustus valida vähemalt kaks eriala moodulit.
Spetsialiseerumised (moodulite nimetus ja maht) Puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi: Elin Võro
ametikoht: Psühholoog-nõustaja
telefon: 7850 820
e-post: elin.voro@vkhk.ee
Märkused
Rakenduskavad asuvad aadressil:
Lisa 1 Eneseanalüüsi alus õpiväljundite kõrvutamiseks kutseharidusstandardiga

