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Lihtsustatud õppekava 

 

 

Toimetulekuõppekava 
 



Lihtsustatud õppekava alusel 1 

aasta 

Toimetuleku õppekava alusel 3 

õppeaastat 

Õppekavade koostamisel on 

põhirõhk suunatud praktiliste 

oskuste omandamisele 



 Eelkutseõppe läbinud noored omavad 
kogemusi erinevatest valdkondadest 
ning oskavad kindlamaid ja oma 
huvidest lähtuvaid valikuid teha, mis 
aitab kaasa õigete otsuste tegemisele 
haridustee valikul ning paremale 
tööturule integreerimisele 
 

 Noored vajavad võimalust erinevate 
erialade katsetamiseks, 
kutsenõustamiseks ja kogemuste 
omandamiseks, et teha õigeid valikuid 
edasise haridustee ja elukutse valikul 
 
 
 
 



1. Puutöö – ehitus-laudsepp -6 t. (LÕK+TT) 

2. Metsandus 3t. (LÕK+TT) 

3. Sepatöö 6t. (LÕK+TT) 

4. Klaas, savi, aed 2t. (TT) 

5. Kangakudumine 3t. (TT) 

6. Kodundus 4t. (LÕK+TT) 

7. Puhastusteenindus 6t. (TT) 

8. Käsitöö 6t. (TT) 

9. Remonditööd 2t(LÕK) 

10. Masinaõpetus 2t.(LÕK) 

 

 



 Omandab oskused ja teadmised 

puidutööpinkide kasutamiseks 

 Õppija oskab korras hoida töökohta ja 

hooldada töövahendeid 

 Valida töövahendeid ja arvestada tööks 

vajaminevat materjali 

 Kasutada erinevaid mõõte, kontrollimis- 

ja märkimisvahendeid 

 Oskab puitu ohutult saagida, 

peiteldada, puurida 

 



 



 



 



 



 Metsakultuuride hooldamine.  

  Metsamaterjalide kvaliteetnõuete, 

kasvavate puude kvaliteedi, neist 

saadavate materjalide tundmine; 

 Raielangi märgistamine, 

ettevalmistamine, praktiliselt raietööde 

läbiviimise planeerimine 

 Oskab iseseisvalt sooritada kõiki põhilisi 

puhastussaega sooritatavaid töid. 

 



 



 



 



 



 

 

Õpilased suudavad iseseisvalt teostada 

 sepistamisprotsesse, 

 analüüsida töö tulemit, 

 mõistavad sepatöö olemust 

 

 



 



 



 



 



Erinevate masinate eristamine 

Teab traktori põhiosi 

On teadlik ja hindab ohte töötamisel 

masinaga 

Omab teadlikku masina juhtimise võimet 



 



 



 



 Saab hakkama pisiremonttöödega 

 Omandab oskused koduremondi 

valdkonnas 

 Oskab määratleda esemete vigastuste 

suurust ja hinnata selle ohtlikkust 

ümbritsevale 

 Omab algteadmisi elektrikeevitusest 

 Oskab käsitleda erinevaid tööriistu ja 

kaitsevahendeid 





 



 



 Eetika ja esteetika 

 Toiduvalmistamine 

 Lauakombed 

 Lauakatmine 

 Kodu kujundamine ja kaunistamine 



 



 



 



 



 Loov mõtlemine 

 Oskus lõigata klaasi 

 Klaasiahju kasutamine 



 



 



 



 



 Kodu korrashoid 

 Erinevad puhastusvahendid ja 

puhastuspinnad 

 Tervist ja keskkonda säästvad 

puhastusained 



 



 



 



 



 Materjali taaskasutamine 

 Oskus lõime üles panna 

 Vaibad, linikud jm. kangastelgedel 



 



 



 



 



 Loominguline mõtlemine 

 Erinevad käsitöövõtted 

 Materjali taaskasutusoskuste arendamine 

ja süvendamine 



 



 



 



 Enamkasutatavate aiatööriistade 

kasutamine 

 Taimede ettekasvatamine 

 Külvamine, istutustööd 

 Hooldustööd aias 



 



 



 



 Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool 

 Olustvere Teenindus- ja 

Maamajanduskool 

 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 
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 Suure – Jaani valla ettevõtted 

 Suure – Jaani valla eraettevõtjad 



 Uurimustöö – iga õpilane koostöös 

juhendajaga kirjutab ühel valitud erialal  

uurimustöö enda valmistatud toote 

valmimiskäigu, materjali jm. kohta 



 Iga lõpetaja saab tööpassi, kus : 

1) Omandatud töövõtted 

2) Teostatud tööd 

3) Töövahendite kasutamine 



 Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool 

 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool 

 Valgamaa Kutseõppekeskus 

 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

 Põltsamaa Ametikool 

 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 

 

http://www.vykk.vil.ee/
http://www.vigalattk.ee/
http://www.vigalattk.ee/
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TÄNAME ! 
 

Meil on vahvad noored! 


