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FLORISTI	  ÕPPEKAVA	  PÕHIÕPINGUTE	  MOODULITE	  RAKENDUSKAVA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kinnitatud	  Räpina	  Aianduskooli	  direktori	  22.08.2014	  käskkirjaga	  nr	  1-‐6/50	  	  

Sihtrühm	   EKR	  4.tase,	  kutsekeskharidusõpe	  

Õppevorm	   Statsionaarne	  /koolipõhine	  õpe	  

Mooduli	  nr	   Mooduli	  nimetus	   	  Mooduli	  maht	  	  (EKAP)	   Õpetajad	  

1	   KARJÄÄRI	  PLANEERIMINE	  JA	  
ETTEVÕTLUSE	  ALUSED	  

6	  EKAP	   	  A.	  Seim,	  T.	  Ruuspõld,	  	  U.Minka,	  K.	  
Kivistik,	  Ü.	  Viksi,	  K.Herman	  

Nõuded	  	  mooduli	  alustamiseks	   Puuduvad	  

Mooduli	  eesmärk	   Õpetusega	  taotletakse,	  et	  õpilane	  tuleb	  toime	  enda	  karjääri	  planeerimisega	  kaasaegses	  majandus-‐,	  ettevõtlus-‐	  ja	  
töökeskkonnas,	  lähtudes	  elukestva	  õppe	  põhimõtetest.	  

Õpiväljundid	   Hindamiskriteeriumid	  

Õpilane:	  	  	   Õpilane:	  

1.	  käitub	  vastastikust	  suhtlemist	  
toetaval	  viisil	  

• kasutab	  situatsioonile	  sobivat	  verbaalset	  ja	  mitteverbaalset	  suhtlemist	  nii	  ema-‐	  kui	  võõrkeeles	  
• kasutab	  erinevaid	  suhtlemisvahendeid,	  sh	  järgib	  telefoni-‐	  ja	  internetisuhtluse	  head	  tava	  
• järgib	  üldtunnustatud	  käitumistavasid	  
• selgitab	  tulemusliku	  meeskonnatöö	  eeldusi	  
• 	  kirjeldab	  juhendi	  alusel	  meeskonnatööna	  kultuurilisi	  erinevusi	  suhtlemisel	  
• analüüsib	  juhendamisel	  enda	  isiksust	  ja	  kirjeldab	  enda	  tugevaid	  ja	  nõrku	  külgi	  

2.	  mõistab	  majanduse	  olemust	  ja	  
majanduskeskkonna	  toimimist	  	  	  

• kirjeldab	  enda	  majanduslikke	  vajadusi,	  lähtudes	  ressursside	  piiratusest	  
• selgitab	  nõudluse	  ja	  pakkumise	  ning	  turutasakaalu	  kaudu	  turumajanduse	  olemust	  
• koostab	  juhendi	  alusel	  elektrooniliselt	  enda	  leibkonna	  ühe	  kuu	  eelarve	  
• loetleb	  Eestis	  kehtivaid	  otseseid	  ja	  kaudseid	  makse	  
• 	  täidab	  juhendamisel	  etteantud	  andmete	  alusel	  elektroonilise	  näidistuludeklaratsiooni	  
• leiab	  iseseisvalt	  informatsiooni	  	  peamiste	  pangateenuste	  ja	  nendega	  kaasnevate	  võimaluste	  ning	  kohustuste	  kohta	  
• kasutab	  majanduskeskkonnas	  orienteerumiseks	  juhendi	  alusel	  riiklikku	  infosüsteemi	  e-‐riik	  

3.	  mõtestab	  oma	  rolli	  
ettevõtluskeskkonnas	  

• kirjeldab	  meeskonnatööna	  ettevõtluskeskkonda	  Eestis	  enda	  õpitavas	  valdkonnas	  
• 	  võrdleb	  iseseisvalt	  oma	  	  võimalusi	  tööturule	  sisenemisel	  palgatöötaja	  ja	  ettevõtjana,	  lähtudes	  

ettevõtluskeskkonnast	  
• kirjeldab	  meeskonnatööna	  vastutustundliku	  ettevõtluse	  põhimõtteid	  
• 	  selgitab	  meeskonnatööna	  	  ühe	  ettevõtte	  majandustegevust	  ja	  seda	  mõjutavat	  ettevõtluskeskkonda	  
• arvestab	  juhendi	  abil	  iseseisvalt	  ajatöö,	  tükitöö	  ja	  majandustulemustelt	  makstava	  tasu	  bruto-‐	  ja	  netopalka	  ning	  
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ajutise	  töövõimetuse	  hüvitist	  
• kirjeldab	  meeskonnatööna	  kultuuridevaheliste	  erinevuste	  mõju	  ettevõtte	  majandustegevusele	  
• kirjeldab	  ja	  analüüsib	  ettevõtte	  äriideed	  õpitava	  valdkonna	  näitel	  ja	  koostab	  juhendi	  alusel	  meeskonnatööna	  

elektrooniliselt	  lihtsustatud	  äriplaani	  	  	  

4.	  mõistab	  oma	  õigusi	  ja	  kohustusi	  ning	  
töötervishoiu	  ja	  tööohutuse	  peamisi	  
suundumusi	  töökeskkonnas	  toimimisel	  

• loetleb	  ja	  selgitab	  iseseisvalt	  tööandja	  ja	  töötajate	  peamisi	  õigusi	  ning	  kohustusi	  ohutu	  töökeskkonna	  tagamisel	  
• tunneb	  ära	  ja	  kirjeldab	  meeskonnatööna	  töökeskkonna	  üldisi	  füüsikalisi,	  keemilisi,	  bioloogilisi,	  psühhosotsiaalseid	  ja	  

füsioloogilisi	  ohutegureid	  ja	  meetmeid	  nende	  vähendamiseks	  
• tunneb	  ära	  tööõnnetuse	  ja	  loetleb	  meeskonnatööna	  lähtuvalt	  seadusandluses	  sätestatust	  töötaja	  õigusi	  ja	  kohustusi	  

seoses	  tööõnnetusega,	  leiab	  iseseisvalt	  töötervishoiu	  ja	  tööohutuse	  alast	  informatsiooni	  erinevatest	  allikatest	  
juhtumi	  näitel	  

• kirjeldab	  tulekahju	  ennetamise	  võimalusi	  ja	  enda	  tegevust	  tulekahju	  puhkemisel	  töökeskkonnas	  
• leiab	  juhtumi	  näiteliseseisvalt	  eri	  allikatest,	  sh.	  Elektrooniliselt	  töötervishoiu	  ja	  tööohutuse	  alast	  informatsiooni	  
• leiab	  iseseisvalt	  töölepinguseadusest	  informatsiooni	  töölepingu,	  tööajakorralduse	  ja	  puhkuse	  kohta	  
• nimetab	  töölepingu,	  töövõtulepinguja	  käsunduslepingu	  peamisi	  erinevusi	  ja	  kirjeldab	  	  töölepinguseadusest	  

tulenevaid	  töötaja	  õigusi,	  kohustusi	  ja	  vastutust	  
• koostab	  ja	  vormistab	  juhendi	  alusel	  iseseisvalt	  elektrooniliselt	  algatus-‐	  ja	  vastuskirja	  ning	  e-‐kirja,	  sh	  allkirjastab	  

digitaalselt	  
• kirjeldab	  iseseisvalt	  dokumentide	  säilitamise	  vajadust	  organisatsioonis	  ja	  seostab	  seda	  isiklike	  dokumentide	  

säilitamisega	  

5.	  mõistab	  oma	  vastutust	  teadlike	  
otsuste	  langetamisel	  elukestvas	  
karjääriplaneerimise	  protsessis	  

• seostab	  kutse,	  eriala	  ja	  ametialase	  ettevalmistuse	  nõudeid	  tööturul	  rakendamise	  võimalustega	  
• leiab	  iseseisvalt	  informatsiooni	  tööturu,	  erialade	  ja	  õppimisvõimaluste	  kohta,	  
• leiab	  iseseisvalt	  informatsiooni	  praktika-‐	  ja	  töökohtade	  kohta	  
• koostab	  juhendi	  alusel	  elektroonilisi	  kandideerimisdokumente	  (CV,	  motivatsioonikiri,	  sooviavaldus),	  lähtudes	  

dokumentide	  vormistamise	  heast	  tavast	  
• valmistab	  ette	  ja	  osaleb	  näidistööintervjuul	  
• koostab	  juhendamisel	  oma	  lühi-‐	  ja	  pikaajalise	  karjääri	  plaani	  

Teemad,	  alateemad	   Karjääri	  planeerimise	  ja	  ettevõtluse	  alused	  6	  EKAP/156	  tundi,	  sh.	  auditoorne	  	  töö	  	  133	  	  tundi,	  iseseisev	  töö	  	  23	  	  tundi	  

Suhtlemise	  alused	   0,75	  EKAP/19	  tundi,	  	  sh.auditoorne	  töö	  17	  tundi,	  iseseisev	  töö	  2	  tundi	  
	  

SUHTLEMISE	  ALUSED	  
Suhtlemise	  mõiste.	  Isiksuslik	  SWOT.	  Mina-‐pilt	  ja	  maailmapilt;	  empaatia.	  Suhtlemise	  sisemised	  tagamaad	  (põhimõtted,	  

väärtused,	  identiteet,	  eesmärk).	  Suhtlemisvahendid,	  suhtlemisviisid.	  Suhtlemisakti	  etapid.	  Suhtlemistõkked.	  
Suhtlustasandid.	  Suhtlemise	  baasoskused.	  Kontaktioskused.	  Kuulamisoskused:	  aktiivne	  kuulamine,	  kuulamistõkked.	  
Selge	  eneseväljendamine.	  Enesekehtestamine.	  Alistuv	  ja	  agressiivne	  käitumine.	  Konstruktiivne	  tagasiside.	  Konfliktid	  ja	  
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nende	  lahendamise	  strateegiad.	  Konflikti	  vahendamine.	  

Majanduse	  ja	  ettevõtluse	  alused	   1,5	  EKAP/39	  tundi,	  	  sh	  auditoorne	  töö	  	  33	  tundi,	  	  iseseisev	  töö	  6	  tundi	  
	  
MAJANDUSE	  ALUSED.	  Majandusteooria	  olemus,	  majanduse	  põhiküsimused,	  mõisteid.	  Inimeste	  majanduslik	  käitumine	  ja	  
mõtlemine	   ühiskonnas.	   Vajadused	   ja	   ressursid.	   Nõudluse	   ja	   pakkumise	   mehhanismid.	   Turumajanduse	   olemus.	  
Eraomand,	   hinnasüsteem	   ja	   konkurents.	   Valitsuse	   roll	   ja	   funktsioonid:	   eelarve,	   maksud	   ja	   nende	   olemus.	  
Finantsasutused	  ja	  nende	  teenused,	  
ETTEVÕTLUSE	  ALUSED	  Ettevõte,	  ettevõtja,	  ettevõtlus.	  Ettevõtluse	  põhialused	  ja	  ettevõtluse	  koht	  majanduses,	  	  Ettevõtte	  
loomise	  etapid.	  Ettevõte	  ja	  seadustemaastik	  Äriühing,	  mittetulundusühing	  ja	  füüsilisest	  isikust	  ettevõtja.	  Ettevõtlust	  
toetavad	  tugisüsteemid.	  Äriidee	  olemus	  ja	  püstitamine.	  	  Äriplaani	  koostamise	  põhimõtted.	  Äriplaani	  koostamine.	  
TÖÖ	  TASUSTAMINE	  	  	  Töö	  tasustamise	  alused:	  aja-‐	  ja	  tükipalk,	  põhi-‐	  ja	  keskmine	  palk,	  lisatasu	  ja	  juurdemaksed;	  puhkuse	  
tasustamine.	  Kinnipidamised	  palgast.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Töökeskkonnaohutuse	  ja	  
tööseadusandluse	  alused	  

1,15	  EKAP/30	  tundi	  s.h.auditoorne	  töö	  25	  tundi,	  iseseisev	  töö	  5	  tundi	  
	  
TÖÖTERVISHOID	  JA	  TÖÖOHUTUS.	  
Töökeskkond:	   üldnõuded,	   töökoht,	   töövahend.	   Tööolme.	   Tööohutuse	   ja	   töötervishoiu	   tagamise	   meetmed.	  
Töökeskkonna	   ohutegurid	   ja	   ohutusjuhendid.	   Tervisekontroll.	   Tööandja	   ja	   töötaja	   kohustused	   ja	   õigused.	  
Turvalisus.	  Õnnetusoht	  ja	  käitumine	  ohuolukorras.	  Tööõnnetus	  ja	  kutsehaigus.	  
TÖÖSEADUSANDLUSE	  ALUSED	  
Lepingulised	   suhted:	   lepingu	   mõiste;	   lepingulisi	   kohustusi	   sätestavad	   õigusaktid;	   lepingute	   liigid,	   sisu	   ja	   sõlmimise	  
kord.	  	  Tööleping:	  töölepingu	  pooled,	  nende	  õigused	  ja	  kohustused;	  töölepingu	  kohustuslikud	  tingimused;	  määratud	  ja	  
määramata	   ajaks	   töölepingu	   sõlmimine;	   	   muutmine,	   lõpetamine.	   Katseaeg.	   Töötaja	   üleviimine	   teisele	   tööle.	  
Kollektiivleping.	   Töövaidluste	   lahendamine.	   Töötajate	   usaldusisik.	   Töö-‐ja	   puhkeaeg;	   tööpäev,	   töönädal,	   töövahetus.	  
Ületunnitöö.	   Töötamine	   puhkepäevadel,	   rahvus-‐	   ja	   riigipühadel.	   Puhkuse	   liigid:	   põhi-‐	   ja	   palgatapuhkus,	  
vanemapuhkused,	  õppepuhkus	  ja	  nende	  andmise	  kord.	  

Dokumendihaldus	   1,5	  EKAP/39	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  33	  tundi,	  	  iseseisev	  töö	  6	  tundi	  
	  
1.DOKUMENDIHALDUSE	  KORRALDAMINE	  
1.1.	  Põhimõisted.	  
1.2.	  Asjaajamise	  korraldamise	  eesmärk	  ja	  üldpõhimõtted	  ettevõttes.	  
1.3.	  Asjaajamise	  korraldamist	  reguleerivad	  õigusaktid	  ja	  nende	  kehtivusala.	  
1.4.	  Asjaajamise	  alusdokumendid.	  
1.5.	  Kaasaegne	  dokumendihaldussüsteem.	  
1.6.	  Dokumendiringlus.	  Registreerimine,	  menetlemine,	  säilitamine	  
2.	  DOKUMENTIDE	  LOOMINE	  
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2.1.	  Dokumendiplank	  (üldplank,	  kirjaplank),	  väljad,	  üldnõuded	  dokumentidele.	  
2.2.	  Ametikirja	  vormingu	  elemendid	  (vastavalt	  kirja	  standardile),	  nende	  paiknemine	  kirjaplangil,	  vormistamise	  	  	  	  	  	  	  
reeglid.	  
2.3.	  Elektrooniline	  dokument,	  dokumendi	  mall.	  
2.4.	  Ametikirjade	  liigid	  (algatuskiri,	  vastuskiri,	  kaaskiri;	  järelepärimine,	  tellimus,	  võlanõue,	  pretensioon,	  avaldus,	  jt).	  
2.5.	  Ametikirja	  eriliigid	  (volikiri,	  garantiikiri,	  tõend,	  teatis)	  
2.6.	  Korrektne	  keelekasutus	  ametikirjades	  jt	  dokumentides	  (sagedasemad	  vead,	  lühendid,	  telefoninumbrid,	  koodid,	  
kuupäevad,	  perekonnanimede	  käänamine)	  
2.7.	  Ametlik	  e-‐kiri	  (meilietikett,	  e-‐kirja	  vorming,	  e-‐kirjale	  vastamine).	  
2.8.	  Käskkiri,	  protokoll,	  akt	  
3.	  PERSONALIDOKUMENDID	  
3.1.	  CV	  vormistamine.	  
3.2.	  Kaaskirja,	  motivatsioonikirja	  vormistamine.	  

Karjääriõpetus	   0,75	  EKAP	  /20	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  17	  tundi,	  	  iseseisev	  töö	  3	  tundi	  	  
	  
KARJÄÄRIÕPETUS	  
Tööturu	  tundmine	  ning	  selle	  tähtsus	  karjääri	  planeerimisel	  
Muutuv	  tööturg:	  hetkeolukord,	  trendid,	  arengud,	  prognoosid.	  Hariduse	  ja	  tööturu	  vahelised	  seosed,kutsesüsteem,	  
elukestev	  õpe	  
Planeerimine,	  otsustamine,	  karjääriplaan	  
Otsustamine	  ja	  seda	  mõjutavad	  tegurid	  –	  alternatiivid	  valikutes,	  omavastutus,	  aja	  planeerimine.	  Karjääriplaneerimine	  
kui	  elukestev	  protsess:	  karjäär,	  karjääriplaneerimine,	  karjääriinfo	  allikad,	  infootsimine,	  karjäärinõustamine,	  muutustega	  
toimetulek,	  elurollid,	  elulaad.	  
Tööotsimine:	  kandideerimisdokumendid,	  tööintervjuu,	  tööotsimisallikad.	  
Lühi-‐	  ja	  pikaajaline	  karjääriplaan	  lähtuvalt	  erialast.	  

Esmaabi	   0,35 EKAP/9 tundi, sh auditoorne töö 4 tundi, praktiline töö 4 tundi, iseseisev töö 1 tundi	  
	  
ESMAABI.	  Tüüptraumad	  õpitaval	  erialal.	  Tegutsemine	  õnnetuspaigal	  jakannatanu	  esmane	  ülevaatus,	  edasiste	  õnnetuste	  
vältimine	   ja	   abi	   kutsumine.	  Põhilised	  esmaabivõtted	  erinevate	   traumade	  korral:	   haavad	   ja	   verejooksud,	   luumurrud,	  
lülisambatraumad	   (või	   lülisambatrauma	   kahtlus),	   liigesetraumad,	   mürgitused,	   kemikaalikahjustused,	   põletused,	  
külmumised,	   võõrkehad.	   Äkkhaigestumised.	   Krooniliste	   haiguste	   ägenemised.	   	   Teadvusetu	   kannatanu	   abistamine	  
(külgasend).	   Elustamine.	   Psüühiline	   kriisiseisund.	   Kannatanu	   tõstmine,	   kandmine,	   transportimine.	   Esmaabi	   vahendid	  
töökohal.	  

sh	  iseseisev	  töö	   Kokku	  23	  tundi	  
1.	  E-‐õpimapi	  koostamine	  Office	  365-‐s	  -‐	  	  sisaldab	  	  õpetaja	  	  antud	  e-‐jaotusmaterjale	  ja	  iseseisvalt	  koostatud	  töid	  ning	  
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enesehinnangut	  õppijana	  oma	  eesmärkide	  saavutamise	  kohta.	  Koostatud	  vastavalt	  kirjalike	  tööde	  juhendile	  kogu	  
moodulis	  läbitud	  teemade	  kohta,	  (4	  tundi)	  
2.	  Isiksusliku	  SWOT-‐i	  koostamine	  (2	  	  tundi)	  
3.	  Elektrooniliselt	  pere-‐eelarve	  	  koostamine	  1	  kuu	  kohta	  reaalsete	  tulude	  ja	  kulude	  põhjal,	  plaani	  jälgimine	  (4	  tundi)	  
4.	  Äriplaani	  vormistamine	  (4	  tundi)	  
5.	  Koostada	  ja	  vormistada	  juhendi	  abil	  asjaajamise	  heale	  tavale	  ja	  kirjakeele	  normidele	  vastav	  elektrooniline	  algatuskiri	  
ja	  vastuskiri	  ning	  allkirjastada	  see	  digitaalselt.	  	  (2	  tundi)	  
6.	  Koostada	  ja	  vormistada	  iseseisvalt	  ametlik	  e-‐kiri	  ja	  vastus	  sellele.	  (2	  tundi)	  
7.	  Koostada	  ja	  vormistada	  CV,	  kaaskiri,	  motivatsioonikiri.	  (2	  tundi)	  
8.	  Lühi-‐ja	  pikaajalise	  karjääriplaani	  koostamine.	  (3	  tundi)	  

sh	  praktika	   Puudub	  

Hindamine	   Loeng,	  arutelu,	  praktiline	  töö,	  tööleht,	  küsimustik,	  meeskonnatöö,	  tööleht,	  arvutipõhine	  töö,	  iseseisev	  töö,	  
demonstratsioon,	  tagasiside	  

sh. hindekriteeriumid Kujundav	  hindamine	  toimub	  kogu	  õppeprotsessi	  jooksul	  

sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Mitteeristav	  hindamine	  (A	  /	  MA)	  

sh. hindamismeetodid Õpilane	  on	  sooritanud	  kõik	  kirjalikud	  ja	  praktilised	  ülesanded,	  sh	  iseseisva	  töö	  õpimapi	  ja	  praktilise	  töö	  lühi-‐	  ,	  pikaajalise	  
karjääriplaani	  vähemalt	  lävendi	  tasemel	  „A“	  arvestatud.	  

1.Lühi-ja  pikaajalise karjääriplaani 
koostamine ja esitlemine 

Mitteeristav	  hindamine	  (A	  /	  MA)	  
Avaleht,	  sisukord	   Karjääriplaan	  on	  koostatud	  vastavalt	  kooli	  kirjalike	  tööde	  juhendile.	  

Materjali	  teemakohasus,	  ülesehitus	  	  	  Sisaldab:	  
• isiksuslikku	  SWOT-‐i;	  
• elektroonilisi	  kandideerimisdokumente	  (CV,	  motivatsioonikiri,	  sooviavaldus);	  
• ettevalmistatud	  tööintervjuud	  
• lühi-‐	  ja	  	  pikaajalisi	  eesmärke	  

Esitlemine,	  ettekandmine	   Väljendab	  ennast	  selgelt,	  kasutab	  situatsioonile	  sobivat	  verbaalset	  ja	  
mitteverbaalset	  suhtlemist	  

	  

2.	  E-‐õpimapi	  koostamine	  ja	  esitlemine	   Mitteeristav	  hindamine	  A	  /	  MA	  
Avaleht,	  sisukord	   E-‐õpimapp	  on	  koostatud	  vastavalt	  kirjalike	  tööde	  juhendile.	  

Asjakohasus	   Sisaldab	   kogu	   mooduli	   õpetajate	   poolt	   	   antud	   e-‐jaotusmaterjale	   ja	   iseseisvalt	  
koostatud	   töid	   ning	   enesehinnangut	   õppijana	   oma	   eesmärkide	   saavutamise	  
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kohta.	  

Esitlemine	   Demonstreerib,	  et	  materjal	  on	  loogiliselt	  üles	  ehitatud	  

Ettekandmine	   Väljendab	   ennast	   selgelt,	   kasutab	   situatsioonile	   sobivat	   verbaalset	   ja	  
mitteverbaalset	  suhtlemist.	  

	  

Õppematerjalid	   Õpetaja	  konspekt,	  jaotusmaterjalid	  (k.a	  e-‐jaotusmaterjalid)	  
Edukad	  läbirääkimised.	  1.	  ja	  2.	  osa	  	  Stuart,D.	  2012	  
Enesekehtestamine	  -‐	  ei	  või	  jah?	  Niiberg,	  T,	  Urva,	  T.	  2009	  
Etikett	  -‐	  äriedu	  võti:	  käsiraamat	  	  Post,	  P,	  Post,	  P	  2008	  
Intelligentsuse	  psühholoogia	  Mõttus,	  R.	  2011	  
Konfliktidest	  ja	  suhtlemisoskustest...	  Krips	  H.	  
Kultuuridevahelised	  erinevused:	  kuidas	  edukalt	  ületada	  kultuuribarjääre	  Lewis,	  Richard	  D	  2003	  
Ole	  oma	  elu	  peremees:	  kuidas	  kasutada	  enda	  sisemist	  psühhoenergiat	  Sinelnikov,	  V.	  2012	  
Suhtlemise	  kuldreeglid:	  tunnusta,	  naerata	  ja	  kehtesta	  Niiberg,	  T.	  2011	  
Suhtlemine	  probleemsete...	  Krips,H.,	  	  Siivelt,P.,	  	  Rajasalu,	  A.	  
Sõbraks	  olemise	  kunst	  Niiberg,	  T.	  2012	  
www.areng.ee,	  
www.e-‐ope.ee/repositoorium	  
www.peaasi.ee	  

	   Majanduse	  ABC	  A.	  Arrak	  jt	  
Ettevõtlikkusest	  ettevõtluseni	  R.Eamets	  jt.	  
Ettevõtlusõpik-‐käsiraamat	  	  Suppi,	  K.	  
Põllumajandusturundus	  T.Ohvril	  
www.avatar.ee/majanduseabc	  
www.emta.ee	  
www.eas.ee	  
www.fin.ee	  
www.ki.ee	  
www.rik.ee	  
www.eesti.ee	  
www.minuraha.ee	  
www.riigiteataja.ee	  
www.tootukassa.ee	  
www.pensionikeskus.ee	  
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Moodle	  e-‐kursus	  Majandusõpetuse	  alused,	  T.Ruuspõld	  
Moodle	  e-‐kursus	  Ettevõtluse	  alused,	  T.Ruuspõld	  
www.ti.ee	  
www.tooelu.ee	  

	   Dokumentide	  näidised	  
Kõrven	  T.-‐R.	  Dokumendihaldus.	  Tallinn:	  Külim,2006	  
Raadik,	  M.	  Kuidas	  vormistada	  ametikirja?	  Tartu,	  2008	  
Raadik,	  M.	  Väikesed	  tarbetekstid.	  Käsiraamat.	  Tallinn,	  2011	  
EVS	  882-‐1:2013.	  Informatsioon	  ja	  dokumentatsioon.	  Dokumendielemendid	  ja	  vorminõuded.	  Osa	  1:	  Kiri	  
Abiks	  kandideerijale.	  http://www.tootukassa.ee/content/otsin-‐tood/abiks-‐kandideerijale	  
Karjäärikeskus.	  http://www.cvkeskus.ee/career.php	  
Europassikeskus.	  http://www.europassikeskus.ee/europassi-‐cv	  
Rajaleidja.	  www.rajaleidja.ee	  

	  
Mooduli	  nr.	   Mooduli	  nimetus	   	  Mooduli	  maht	  	  (EKAP)	   Õpetajad	  

2	   ILUTAIMEDE	  KASVATAMINE	  JA	  
HOOLDAMINE	  

18	  EKAP	   S.Tund,	  Õ.Rämmann,	  A.Käär,	  M.Jakobi,	  
M.Pulk,	  A.Normet.	  J.	  Vaino	  

	  
Nõuded	  	  mooduli	  alustamiseks	   Puuduvad	  

Mooduli	  eesmärk	   Õpetusega	  taotletakse,	  et	  õpilane	  kasvatab	  ja	  hooldab	  ilutaimi	  avamaal,	  katmikalal	  ja	  siseruumides,	  (sh	  lõikelilled,	  
lõikeroheline	  ja	  toataimed)	  lähtuvalt	  kasvunõuetest	  ja	  agrotehnikast	  ning	  koristab	  ja	  säilitab	  toodangu.	  

Õpiväljundid	   Hindamiskriteeriumid	  

Õpilane:	   Õpilane:	  

1.	  selgitab	  ilutaimede	  kasvatamise	  	  	  	  	  
agrotehnikat	  ja	  taimede	  
klassifikatsiooni	  

• selgitab	  ilutaimede	  agrotehnikat,	  tunneb	  ära	  enamlevinumaid	  umbrohtusid,	  kahjureid	  ja	  haigusi	  
• klassifitseerib	   ilutaimed	   (sh	   lõikelilled,	   lõikeroheline,	   toataimed)	   etteantud	   soovitusnimekirja	   põhjal,	   nimetab	   neid	  

eesti	   ja	   ladina	   keeles,	   vajadusel	   kasutab	   erinevaid	   andmebaase	   lisainformatsiooni	   leidmiseks	   taimede	   liigituse	   ja	  
omaduste	  koht	  

2.	  valmistab	  ette	  külvi	  ja	  istutuspinna	  
ning	  külvab	  ja	  istutab	  seemned/taimed	  
agrotehnoloogia	  nõuetest	  lähtuvalt	  

• valmistab	  ette	  töökoha	  ja	  ilutaimede	  kasvukoha	  (valib	  tööks	  vajalikud	  vahendid,	  rohib,	  puhastab,	  kaevab,	  tasandab	  
jm)	  vastavalt	  etteantud	  juhistele,	  kasutades	  selleks	  vajalikke	  käsitööriistu	  

• sorteerib	  paljundusmaterjali	  vastavalt	  juhistele	  
• külvab	  seemned,	  pikeerib	  ning	  istutab	  ilutaimed	  vastavalt	  etteantud	  külvinormile	  ja	  istutusskeemile	  

3.	  hooldab	  ilutaimi	  agrotehnoloogia	   • multšib	  ja	  toestab	  taimi	  vastavalt	  etteantud	  juhistele	  
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nõuetest	  lähtuvalt	   • hindab	  ja	  analüüsib	  väetiste	  mõju,	  arvutab	  sobiva	  väetise	  koguse,	  väetab	  taimi	  vastavalt	  etteantud	  juhistele	  
• hindab	  ja	  analüüsib	  taimekaitsevahendite	  keemiliste	  ühendite	  mõju,	  arvutab	  sobiva	  taimekaitsevahendi	  koguse	  
• teeb	  taimekaitsetöid	  ning	  tõrjub	  umbrohtusid	  vastavalt	  etteantud	  juhistele,	  kasutades	  selleks	  vajalikke	  tööriistu	  ja	  –

vahendeid,	  järgib	  töö-‐	  ja	  keskkonnaohutusnõudeid	  
• kujundab	  ja	  lõikab	  taimi	  vastavalt	  etteantud	  juhistele	  

4.	  koristab	  ja	  säilitab	  toodangu	  ning	  
valmistab	  ette	  edasimüügiks	  

• selgitab	  toodangu	  kvaliteedinõudeid,	  koristab	  toodangu,	  sorteerib	  mittekvaliteetse	  saaduse,	  pakendab,	  markeerib	  
ning	  komplekteerib	  vastavalt	  etteantud	  juhistele	  

5.	  on	  teadlik	  keskkonna-‐	  ja	  
tööohutusnõuetest	  ning	  
esmaabivõtetest	  

• rakendab	  oma	  töös	  ergonoomika,	  keskkonna-‐	  ja	  tööohutusnõudeid,	  on	  teadlik	  esmaabivõtetest,	  osutab	  vajadusel	  
esmaabi	  

• loeb	  ja	  mõistab	  juhendite	  tähendust,	  annab	  selgitusi	  korrektses	  eesti	  keeles	  

6.	  arendab	  praktika	  käigus	  
õppekeskkonnas	  omandatud	  
kutsealaseid	  teadmisi,	  oskusi	  ja	  
hoiakuid,	  sotsiaalseid	  ja	  enesekohaseid	  
pädevusi	  

	  

Teemad,	  alateemad	  
	  

18	  EKAP/	  468	  tundi,	  sh	  auditoorne	  	  töö	  	  234	  	  tundi,	  	  iseseisev	  töö	  70	  	  tundi,	  	  praktika	  	  164	  tundi	  
A.Käär	  (90	  perekonda),	  J.Vaino,	  (140	  perekonda)	  ,	  M.Jakobi(20	  perekonda),	  M.Pulk	  (60	  perekonda),	  A.Normet	  
Lõiming	  loodusainetega.	  

Loodusained	   1	  EKAP/26	  tundi	  s.h.auditoorne	  töö	  22	  tundi,	  iseseisev	  töö	  4	  tundi	  
	  
ORGANISM	  KUI	  TERVIK.	  Organismide	  keemiline	  koostis.	  Anorgaanilised	  ja	  orgaanilised	  ained	  organismides.	  Biomolekulide	  
tähtsus	  eluslooduses.	  
RAKK.	  Eukariootse	  ja	  prokarüootse	  raku	  ehitus	  ja	  talitlus.	  
ORGANISMIDE	  AINE-‐	  JA	  ENERGIAVAHETUS.	  Organismide	  aine-‐ja	  energiavahetuse	  põhijooned.	  Raku	  metabolism	  ja	  
organismi	  üldine	  ainevahetus.	  Fotosüntees	  ja	  selle	  tähtsus.	  Toiduainete	  toiteväärtus,	  ning	  tervislikkuse	  seos	  koostisega.	  
Organismide	  energiavajadus.	  
MIKROMAAILM	  Keemilised	  elemendid	  Maal.	  Anorgaanilised	  ja	  orgaanilised	  aineklassid.	  Oksiidid,	  happed,	  alused,	  soolad.	  
Metallid,	  mittemetallid.Orgaanilised	  ained	  ja	  materjalid.	  Halogeeniühendid.	  Polümeerid.	  

Ilutaimed	  avamaal	   8,5	  EKAP	  /	  	  221	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  106	  tundi	  ,	  iseseisev	  töö	  33	  tundi,	  praktika	  82	  	  tundi	  
	  
Avamaa	  ilutaimede	  (roht	  ja	  puittaimed)	  süstemaatika,	  morfoloogia,	  füsioloogia.	  Eluea	  pikkus.	  Nõuded	  kasvukohale.	  Leht	  
ja	  õis-‐,	  vilidekoratiivsus.	  Õitsemise	  aeg.	  Kasvukõrgus.	  Külma-‐	  ja	  talvekindlus.	  
Avamaa	  ilutaimede	  kasvatustehnoloogiad.	  Kasvupinnase	  omadused	  ja	  nende	  omaduste	  mõjutamise	  (parandamise)	  
võimalused.	  Mineraalsed	  ja	  orgaanilised	  mullaparandusained.	  
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Orgaanilised	  ja	  mineraalsed	  väetised	  ning	  nende	  kasutamine.	  Multšid	  ning	  nende	  kasutamine	  
Ilutaimede	  paljundamise	  viisid.	  Külv,	  pistikute	  tegemine,	  jagamine.	  
Ilutaimede	  hooldamine	  vastavalt	  taimede	  vajadusele.	  Kastmine	  käsitsi	  ning	  kastmissüsteemidega.	  Ilutaimede	  kasvuaegne	  
kujundamine,	  tagasilõikus.Toestamine.	  
Taimekahjustajad,	  nende	  profülaktika	  ja	  tõrjeviisid;	  kasurid.	  Umbrohud	  ja	  nende	  tõrjeviisid.	  Taimekatsevahendid:	  
pestitsiidid,	  fungitsiidid	  nende	  kasutamine.	  
Ilutaimede	  saagi	  koristamine,	  pakendamine,	  säilitamine	  ja	  müügiks	  ettevalmistamine.	  Tööohutusnõuded	  ilutaimede	  
kasvatamisel,	  pakendamisel	  ja	  hoiustamisel.	  
Andmebaaside	  ja	  muude	  infoallikate	  kasutamine.	  
Töö	  planeerimine	  ja	  juhtimine.	  

Ilutaimed	  katmikalal	   	  7	  EKAP	  /	  182	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  	  91	  tundi	  ,	  	  iseseisev	  töö	  27	  tundi,	  praktika	  64	  tundi	  
	  
Katmiklillede	  süstemaatika,	  morfoloogia,	  füsioloogia.	  Eluea	  pikkus.	  Nõuded	  kasvukohale.	  Leht-‐,	  õis-‐ja	  vilidekoratiivsus.	  
Õitsemise	  aeg.	  Kasvukõrgus.	  
Katmikehitised:	  katmikrajatised.	  Mikrokliima,	  Kommunikatsioonid	  (kastmis-‐,	  väetamis-‐	  ja	  küttesüsteemid,	  valgus-‐	  ja	  
varjutussüsteemid,	  õhutussüsteemid).	  
Katmiklillede	  kasvatustehnoloogiad.	  Kasvusubstraatide	  liigid	  ja	  omadused	  ning	  nende	  mõjutamise	  võimalused.	  
Mineraalsed	  ja	  orgaanilised	  parendusained.	  
Orgaanilised	  ja	  mineraalsed	  väetised	  ning	  nende	  kasutamine.	  
Katmiklillede	  paljundamise	  viisid.	  Külv,	  pistikute	  tegemine,	  jagamine.	  
Katmiklillede	  hooldamine	  vastavalt	  taimede	  vajadusele.	  Kastmine	  käsitsi	  ning	  kastmissüsteemidega.	  Taimede	  kasvuaegne	  
kujundamine,	  tagasilõikus.Toestamine.	  
Taimekahjustajad,	  nende	  profülaktika	  ja	  tõrjeviisid;	  kasurid.	  Taimekatsevahendid:	  pestitsiidid,	  fungitsiidid,	  nende	  
kasutamine	  
Katmiklillede	  saagi	  koristamine,	  pakendamine,	  säilitamine	  ja	  müügiks	  ettevalmistamine.	  Tööohutusnõuded	  katmiklillede	  
kasvatamisel,	  pakendamisel	  ja	  hoiustamisel.	  
Andmebaaside	  ja	  muude	  infoallikate	  kasutamine.	  

Sibullillede	  	  ajatamine	   1,5	  	  EKAP	  /	  	  39	  	  tundi,	  shauditoorne	  töö	  15	  tundi	  ,	  iseseisev	  töö	  6	  	  tundi,	  	  praktika	  18	  tundi	  
	  
Ajatamiseks	  sobilikud	  kultuurid	  eesti	  tingimustes.	  
Ajatamiseks	  sobilikud	  ehitised	  ja	  katmikrajatised.	  Mikrokliima,	  Kommunikatsioonid	  (kastmis-‐,	  väetamis-‐	  ja	  
küttesüsteemid,	  valgus-‐	  ja	  varjutussüsteemid,	  õhutussüsteemid).	  
Ajatusviisid	  (kastides,	  pottides,	  krundis	  ajatamine).	  Ajatamiseks	  sobivad	  istutusaeg	  ja	  viisid,	  liigist	  lähtuvalt.	  Sibulate	  
külmatöötlus.	  Ajatusmaterjali	  tellimine	  ja	  ettevalmistus.	  
Ajatamiseks	  sobilikud	  substraadid.	  
Ajatamisel	  esinevad	  haigused,	  kasvuhäired,	  kahjurid	  ja	  nende	  tõrje.	  
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Vähemajatatavad	  kultuurid.	  
Saagi	  koristamine,	  sorteerimine,	  kvaliteedinõuded,	  pakendamine,	  markeerimine,	  säilitamine.	  
Tööohutusnõuded	  ajatatavate	  kultuuride	  kasvatamisel,	  pakendamisel	  ja	  hoiustamisel.	  
Andmebaaside	  ja	  muude	  infoallikate	  kasutamine.	  

sh.	  iseseisev	  töö	   70	  tundi	  
Toalille	  	  E-‐	  õpimapi	  koostamine	  Office	  365-‐s	  (vabalt	  valitud	  ühe	  toalille	  kasvatamine,	  hooldamine	  ja	  päeviku	  koostamine).	  
Õpilased	  koostavad	  2.	  õppeaasta	  alguses	  ühised	  andmebaasid	  avamaakultuuride	  ja	  katmikkultuuride	  kohta	  	  kirjeldades	  	  	  
põhjalikult	  taimede	  	  floristilisi	  omadusi	  etteantud	  tabelis.	  

sh.	  praktika	   164	  tundi	  ettevõttes	  
arendab	  praktika	  käigus	  õppekeskkonnas	  omandatud	  kutsealaseid	  teadmisi,	  oskusi	  ja	  hoiakuid,	  sotsiaalseid	  ja	  	  
enesekohaseid	  pädevusi	  

Õppemeetodid	   Demonstratsioon,	  loeng,	  info	  otsimine,	  info	  edastamine	  veebipõhiselt,	  analüüs,	  kirjalik	  ülesanne,	  ettekanne,	  rühmatöö,	  	  
vaatlus	  

Hindamine	   Kujundav	  hindamine	  toimub	  kogu	  õppeprotsessi	  jooksul	  

sh. hindekriteeriumid Mitteeristav	  A/MA	  ja	  eristav	  hinne	  „3“	  ,„4“,	  „5“	  

sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Õpilane	   on	   sooritanud	   kõik	   kirjalikud	   ja	   praktilised	   ülesanded,	   sh	   iseseisva	   töö	   vähemalt	   lävendi	   tasemel	   (hinne	   „3“	  
(rahuldav)	  ja	  „A“	  arvestatud).	  

sh. hindamismeetodid 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Praktiliste	  tööde	  demonstratsioon	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mitteeristav	  A/MA	  
TAIMEMORFOLOOGIA	  :	  selgitab	  erialaseid	  termineid	  kasutades	  suuliselt	  või	  kirjalikult	  juurte,	  lehtede,	  õite,	  viljade	  ja	  
seemnete	  ülesandeid,	  liigitab	  neid	  ning	  kirjeldab	  nende	  ehitust;	  võrdleb	  enamlevinud	  juure-‐,	  lehe-‐,	  õietüüpe	  
TAIMEFÜSIOLOOGIA:	  kirjeldab	  iluitaimede	  õitsemist	  (vajalik	  kasvufaas	  ning	  tingimused);	  kirjeldab	  erialaseid	  termineid	  
kasutades	  ilutaimede	  kasvuregulatsiooni	  välistegurite	  kaudu:	  valgus,	  temperatuur,	  niiskus,	  õhk	  TAIMESÜSTEMAATIKA:	  
täidab	  kasutades	  erialaseid	  andmebaase	  jm	  infoallikaid	  õpetaja	  poolt	  antud	  tabeli,	  mis	  kajastab	  ilutaimede	  süstemaatika	  
aluseid	  ja	  taksoneid	  (klass,	  sugukond,	  perekond,	  liik,	  sort)	  
	  
• Ilutaimede	  külv	  külvikasti	  ja	  kassetti	  
Külvikast	  ja	  kassett	  on	  täidetud	  rahuldavalt,	  seemed	  on	  külvatud	  ühtlaselt,	  valgusidanejad	  on	  jäetud	  katmata.	  Teostatud	  
on	  kastmine.	  
• Ilutaimede	  külv	  avamaale	  käsitsi	  või	  aiandustarvikuid	  kasutades.	  
Pinnas	  on	  rahuldavalt	  ettevalmistatud	  (on	  eemaldatud	  umbrohujuured	  ja	  kivid),	  külvisügavus	  valitud	  vastavalt	  juhendile,	  
teostatud	  on	  kastmine.	  
• Ilutaimede	  pikeerimine	  kasti,	  potti,	  kassetti.	  
Substraat	  on	  rahuldavalt	  ettevalmistatud,	  juureosa	  pintseeritud.	  Pikeerimisel	  on	  kasutatud	  õigeid	  töövahendeid.	  
Pikeeritud	  taimed	  paiknevad	  ühtlaselt	  ja	  õigel	  sügavusel.	  Teostatud	  on	  kastmine.	  
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Taimmaterjali	  vastamine	  
	  
	  
	  
	  
Kirjalikud	  tööd	  (testid)	  

• Ilutaimede	  potistamine.	  
Taimed	  paiknevad	  poti	  keskel,	  õigel	  sügavusel	  ja	  on	  korrektselt	  kinnivajutatud,	  kastetud.	  
• Katmiklillede	  paljundamine	  eritüüpi	  pistikutega	  (ladva-‐,	  varre-‐,	  lehepistikud).	  
Valitud	  on	  sobilik	  paljundusmaterjal,	  rahuldav	  pistiku	  pikkus	  ja	  kuju	  ning	  paigutus	  substraati.	  
• Katmiklillede	  paljundamine	  jagamise	  teel.	  
Emataim	  on	  jaotatud	  võrdseteks	  osadeks,	  eemaldatud	  on	  liigsed	  juured	  ja	  kahjustatud	  taimeosised.	  Istutamiseks	  on	  
valitud	  õige	  suurusega	  potid	  ja	  sobilik	  substraat.	  
	  
Eristav	  hinne	  „3“	  ,„4“,	  „5“	  
• Ilutaimede	  suuline	  või	  kirjalik	  määramine	  vastavalt	  etteantud	  ülesandele.	  
Lävend	  –	  50-‐74%	  antud	  materjalist	  määratud	  (hinne	  3),	  75-‐90%	  materjalist	  määratud	  (hinne	  4),	  91-‐100%	  materjalist	  
määratud	  (hinne	  5).	  
	  
• Hindamine	  ja	  lävendid	  vastavalt	  testi	  raskusele	  ja	  mahule.	  

Õppematerjalid	   Tooding,	  S.,	  Uurman,	  K,	  Albert,	  T.	  „Taimekasvatuse	  alused“	  -‐	  moodle	  keskkonnas	  e-‐kursus	  (https://moodle.e-‐
ope.ee/course/view.php?id=2663)	  
Manson,	  L.,	  Johanson,	  B.,	  Suvelilled,	  2006	  
Alanko,	  P.	  ,	  Püsililled,	  2009	  
Mis	  õitseb	  aknalaual?	  650	  taime,	  
Lancaster,	  R.,	  Matthew,	  B.,	  Iga	  toataim	  õigel	  kohal,	  
Sterman,	  K.,	  Wennström,	  A.,	  Toataimed	  (Päritolu,	  hooldamine	  ja	  paljundamine),	  
Taimede	  paljundamine.	  S.Tooding	  2013	  
Paljundamise	  alused.	  S.Bradley	  2008	  
Seemnest	  suureks.	  R.Teras	  2009	  
Suvelilled.	  A.K.	  Tara	  2009	  
Püsililled.	  P.Alanko	  2010	  
Suur	  püsikuraamat.	  A.Barlage,	  F.Berger	  2012	  
Toataimede	  piibel.	  D.	  Nissen	  2005	  
Mis	  õitseb	  aknalaual?	  A.Throll	  2008	  
Orhideed.	  V.Roost	  2011	  
Puud	  ja	  põõsad	  haljastuses.	  H.	  Sarapuu	  1983	  
Euroopa	  puud.	  O.	  Johnson,	  D.More	  2005	  
Dendroloogia.	  E.	  Laas	  1987	  
Okaspuud.	  E.	  Laas	  2004	  
Lehtpuud	  I.	  U.	  Roht	  2007	  
Sibullillede	  ajatamine.	  A.Normet	  2010	  
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Sibullilled	  läbi	  aasta.	  K.Braun	  2004	  
Õpetajate	  poolt	  koostatud	  õppematerjalid.	  

	  
Mooduli	  nr.	   Mooduli	  nimetus	   	  Mooduli	  maht	  	  (EKAP)	   Õpetajad	  

3	   LILLESEADETE	  VALMISTAMINE	   30	  EKAP	   	  I.	  Kaeli,	  M.	  Jakobi,	  L.	  Alaoja-‐Rein	  

Nõuded	  	  mooduli	  alustamiseks	   Moodulid	  1-‐2	  läbimisel	  

Mooduli	  eesmärk	   õpetusega	  taotletakse,	  et	  õpilane	  rakendab	  kompositsiooni	  ja	  disaini	  põhimõtteid	  erinevate	  lilleseadetööde	  
valmistamisel	  ning	  arendab	  oma	  teadmisi	  ja	  oskusi	  läbi	  pideva	  professionaalse	  arengu.	  

Õpiväljundid	   Hindamiskriteeriumid	  	  	  

Õpilane:	   Õpilane:	  

1.	  eristab	  ja	  võrdleb	  erinevaid	  lilleseade	  
disaini	  võimalusi	  ja	  rakendab	  oma	  töös	  
kompositsioonireeglitel	  põhinevaid	  
disainielemente	  

• lahendab	  kompositsiooni-‐	  ja	  disainiülesandeid	  
• võrdleb	  erinevaid	  lilleseade	  disaine	  ja	  kompositsioonireeglite	  rakendamise	  võimalusi	  
• valib	  lilleseade	  kunstilise	  lahenduse	  lähtuvalt	  konkreetsest	  ülesandest	  
• valmistab	  lilleseadeid	  järgides	  kompositsiooni	  reegleid	  

2.	  määratleb	  ja	  valib	  erinevaid	  
taimmaterjale	  ja	  tehnilisi	  abivahendeid	  
ning	  kasutab	  neid	  eesmärgipäraselt	  

• kasutab	  oskuslikult	  konkreetsetes	  tööülesannetes	  erinevaid	  taimmaterjale	  ja	  tehnilisi	  abivahendeid	  järgides	  
tööohutusnõudeid	  

3.	  valib	  õige	  tehnika	  ja	  töövõtted	  ning	  
valmistab	  erinevaid	  lilleseadeid	  
lähtuvalt	  kalkulatsioonist	  

• valmistab	  lilleseadeid	  järgides	  tehnikat	  ja	  tööde	  nõudeid,	  kasutab	  säästlikult	  ja	  efektiivselt	  ressursse,	  peab	  ajakavast	  
kinni,	  hoiab	  korras	  oma	  tööala	  

4.	  kasutab	  oskuslikult	  lilli	  ja	  teisi	  
materjale,	  arvestades	  ruumi	  ning	  
sündmuse	  eripära,	  etiketti	  

• valmistab	  erineva	  disaini	  ja	  raskusastmega	  lilleseadeid	  lähtuvalt	  töö	  eripärast	  ning	  kliendi	  soovidest	  ja	  võimalustest	  
• koostab	  tellimuse	  põhjal	  kalkulatsiooni	  
• rakendab	  eesmärgipäraseid	  tehnilisi	  lahendusi	  ja	  töövõtteid	  vastavalt	  töö	  nõuetele,	  arvestab	  oma	  töös	  etiketti	  ja	  

organisatsiooni	  tavasid	  

5.	  kasutab	  ja	  täiendab	  tööalaseid	  
teadmisi	  ning	  oskusi	  läbi	  pideva	  
professionaalse	  arengu,	  on	  avatud	  uute	  
tööülesannete,	  meetodite	  ja	  tehnikate	  
omandamisele	  

• genereerib	  ja	  pakub	  välja	  uusi	  ideid	  lilleseadete	  valmistamiseks	  
• kogub	  ja	  analüüsib	  infot	  sh	  võõrkeelsetest	  allikatest,	  mille	  põhjal	  langetab	  otsuseid	  või	  töötab	  välja	  toimivaid	  

lahendusi	  erinevatele	  probleemidele,	  hindab	  informatsiooni	  usaldusväärsust	  
• arvestab	  tööprotsesside	  ja	  tegevuste	  finantsilist	  poolt,	  kontrollib	  kulusid	  ja	  mõtleb	  kasumi,	  kahjumi	  ning	  lisaväärtuse	  

mõistetes	  

6.	  arendab	  praktika	  käigus	  
õppekeskkonnas	  omandatud	  

• Valmistab	  praktikal	  lilleseadeid	  vastavalt	  praktikakoha	  võimalustele,	  vastutab	  oma	  tööülesannete	  täitmise	  eest.	  
• Koostab	  ja	  vormistab	  praktika	  aruande.	  
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kutsealaseid	  teadmisi,	  oskusi	  ja	  
hoiakuid,	  sotsiaalseid	  ja	  enesekohaseid	  
pädevusi	  

Teemad,	  alateemad	   30	  EKAP	  /	  780	  	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  390	  tundi,	  iseseisev	  töö	  117	  tundi,	  praktika	  273	  tundi	  
Lõiming	  võõrkeele	  mooduliga	  

Materjaliõpetuse	  alused	   1	  EKAP/	  26	  tundi	  sh.	  auditoorne	  töö	  22	  tundi,	  iseseisev	  töö	  4	  tundi	  
	  
Töövahendid,	  abimaterjalid,	  plastvahu	  tooted,	  dekoratiivsed	  materjalid.	  
Materjalide	  ettevalmistamine	  ja	  käsitsemine	  
Tehnilised	  materjalid	  ja	  nende	  kasutamine	  lilleseades	  
Pakkematerjalid,	  nõuded	  lilleseadepakkimisel	  ja	  transpordil	  

Lilleseade	  disainid	  ja	  
kompositsioonireeglid	  

	  3	  EKAP	  /	  78	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  9	  tundi	  ,	  praktiline	  töö	  24	  tundi,	  iseseisev	  töö	  	  12	  tundi,	  praktika	  33	  tundi,	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  Lilleseade	  disainid	  ja	  	  kompositsioonireeglid	  	  
• Terminoloogia,	  vorm,	  maht,	  sümmeetria,	  ebasümmetria,	  tasakaal,	  harmoonia,	  kontrast,	  dominant,	  proportsioonid,	  

kuldlõige,	  värvus,	  struktuur,	  faktuur,	  aktsient,	  nüanss,	  dünaamika,	  staatika,	  rütm,	  foon	  

Lilleseade	   8,5	  EKAP	  /	  221	  tundi,	  sh	  auditoorne	  praktiline	  töö	  111	  tundi	  ,	  iseseisev	  töö	  33	  	  tundi,	  praktika	  80	  tundi,	  
	  
Kimp	  
• dekoratiivse	  disainiga	  spiraalkimp	  -‐	  hajali	  materjali	  asetusega,	  rühmitatud	  materjali	  asetusega,	  karkassil	   	  
• vorm-‐liinilise	  disainiga	  kimp	  paralleelse	  varte	  asetusega	  
• segatehnika	  
Seade	  
• dekoratiivne	  disain	  -‐	  hajali	  materjali	  asetusega,	  rühmitatud	  materjali	  asetuseg,	  kasvupunkt	  anuma	  sees	  
• vorm-‐liiniline	  disain	  	  -‐	  paralleelne	  varte	  asetus	  

Lilleseade	   8,5	  EKAP	  /	  	  221	  	  tundi	  ,	  sh	  auditoorne	  praktiline	  töö	  111	  tundi	  ,	  	  iseseisev	  töö	  33	  tundi,	  praktika	  80	  tundi,	  
	  
Pulmatööd	  
• pruudikimp	  -‐	  omade	  vartega,	  plastvahus	  ümar	  vorm,	  allalangev	  vorm,	  glamelie,	  lillepall	  
• ehe	  -‐	  	  pruudipärg,	  rinnakimp,	  peigmehe	  rinnanõel,	  liimitud	  ehe	  
• autokaunistus	  -‐	  plastvahus	  
• lauaseade	  
• kingituse	  dekoreerimine	  
• ühe	  lille	  dekoreerimine	  
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Lilleseade	   8,5	  EKAP	  /	  	  221	  tundi,	  sh	  auditoorne	  praktiline	  töö	  111	  tundi	  ,	  iseseisev	  töö	  33	  tundi,	  praktika	  80	  tundi	  
	  
Leinatööd	  
• leinakimp	  -‐	  omade	  vartega,	  plastvahus,	  ümar	  vorm,	  tilgakujuline	  vorm	  
• pärg	  -‐	  	  pärjaaluse	  valmistamine	  (vitstest	  alusele);	  põhualuse	  katmine	  lehtede,	  okste,	  samblaga;	  pärja	  dekoreerimine	  

ühe	  lillerühmaga;	  lillepärg	  plastvahust	  alusel	  
• kirstukaunistus	  -‐	  dekoratiivne	  disain	  plastvahus,	  vorm-‐liiniline	  disain	  
• urnikaunistus	  –	  plastvahus,	  punutud	  vanik/pärg	  

Võõrkeel	   0,5	  EKAP/	  13	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  11	  tundi,	  iseseisev	  töö	  2	  tundi	  
	  
Materjalid	  	  
Taimmaterjalid	  	  	  
Floristika	  põhimõisted	  

sh.	  iseseisev	  töö	   117	  tundi:	  	  Info	  kogumine	  ja	  analüüsimine,	  sh	  võõrkeelsetest	  allikatest	  ülaltoodud	  teemade	  kohta.	  
Materjalide	  kogumine	  ja	  töötlemine	  
E-‐õpimapi	  koostamine	  Office	  365-‐s	  

sh.	  praktika	   	  273	  tundi	  ettevõttes	  	  	  
	  Arendab	  praktika	  käigus	  õppekeskkonnas	  omandatud	  kutsealaseid	  teadmisi,	  oskusi	  ja	  hoiakuid,	  sotsiaalseid	  ja	  	  	  	  
enesekohaseid	  pädevusi	  
	  Valmistab	  lilleseadeid	  vastavalt	  praktikakoha	  võimalustele.	  
	  Koostab	  ja	  vormistab	  praktika	  aruande.	  

Õppemeetodid	   Loeng,	  arutelu,	  praktiline	  töö,	  	  demonstratsioon,	  näitus,	  tagasiside	  

Hindamine	   Kujundav	  hindamine	  toimub	  kogu	  õppeprotsessi	  jooksul.	  
Hindamine	  õppeprotsessis	  on	  mitteeristav.	  
Hinnatakse	  kõiki	  praktilisi	  töid,	  mille	  aluseks	  on	  õppija	  materjaliõpetuse,	  kompositsiooni-‐	  ja	  disainiõpetuse	  	  ning	  	  
lilleseadete	  valmistamise	  põhialuste	  loov	  rakendamine.	  

 sh. hindekriteeriumid Mitteeristav	  A/MA	  .	  
Arvestatud	  (A)	  -‐	  valmistab	  töö	  näidise	  alusel	  tehniliselt	  korrektselt	  rakendades	  loovalt	  materjaliõpetuse,	  kompositsiooni-‐	  
ja	  disainiõpetuse	  	  ning	  	  lilleseadete	  valmistamise	  põhialuseid.	  
Mittearvestatud	   (MA)	   -‐	   töö	  on	  esitamata	  või	  õpilane	   	  eksib	   	  materjaliõpetuse,	  kompositsiooni-‐	   ja	  disainiõpetuse	   	  ning	  	  
lilleseadete	  valmistamise	  põhialuste	  	  ja	  	  tehniliste	  nõuete	  vastu.	  

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine On	  saavutanud	  lävendi	  tasemel	  kõik	  õpiväljundid,	  sealhulgas	  läbinud	  praktika.	  
Kokkuvõttev	  hinne	  kujuneb	  kui	  õpilane	  on	  sooritanud	  kõik	  kirjalikud	  ja	  praktilised	  ülesanded	  sh	  iseseisva	  töö	  vähemalt	  
lävendi	  tasemel	  	  („A“	  arvestatud).	  
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 sh. hindamismeetodid Praktiline	  töö,	  õpimapp	  

Õppematerjalid	   Õpiobjektid:	  Kaeli,	  I.,	  Stiilid	  lilleseades;	  Kaeli,	  I.,	  Lilleseades	  kasutatavad	  tehnilised	  võtted;	  Kaeli,	  I.,	  
kompositsiooniõpetuse	  alused;	  Kaeli,	  I.,	  Pruudikimbud;	  Tuulik,	  T.,	  Vitsapärja	  valmistamine;	  
Õpikud:	  Walther,	  B.,	  2010,	  Lilleseaded	  ja	  kimbud.	  Floristika	  põhikursus,	  Oomen.	  

	  
Mooduli	  nr.	   Mooduli	  nimetus	   	  Mooduli	  maht	  	  (EKAP)	   Õpetajad	  

4	   RUUMIKUJUNDUS	  JA	  SISEHALJASTUS	   24	  EKAP	   V.Truija,	  M.Jakobi,	  M.Eensaar,	  J.	  Vaino	  

Nõuded	  	  mooduli	  alustamiseks	   Moodulid	  1-‐3	  	  läbimisel	  

Mooduli	  eesmärk	   Õpetusega	  taotletakse,	  et	  õpilane	  kujundab	  ja	  dekoreerib	  ruume,	  kasutades	  taimi	  ja	  teisi	  materjale	  ning	  arendab	  oma	  
teadmisi	  ja	  oskusi	  läbi	  pideva	  professionaalse	  arengu.	  

Õpiväljundid	   Hindamiskriteeriumid	  

Õpilane:	   Õpilane:	  

1.	  määratleb	  ja	  valib	  erinevaid	  
taimmaterjale,	  tehnilisi	  ja	  
dekoratiivseid	  vahendeid	  ning	  kasutab	  
neid	  eesmärgipäraselt	  

• eristab	  peamisi	  toataimi,	  nimetab	  neid	  eesti	  ja	  ladina	  keeles,	  selgitab	  nende	  hoolduspõhimõtteid	  ja	  kasvunõudeid	  

2.	  valib	  õige	  tehnika,	  töövõtted	  ja	  
materjalid	  ning	  valmistab	  erinevaid	  
dekoratsioone	  vastavalt	  
lähteülesandele	  

• kasutab	  oskuslikult	  konkreetsetes	  tööülesannetes	  erinevaid	  taimmaterjale,	  tehnilisi	  ja	  dekoratiivseid	  vahendeid,	  
järgides	  tööohutusnõudeid	  

3.	  koostab	  kavandi	  ja	  kujundab	  ruumi	  
või	  rajab	  sisehaljastuse	  vastavalt	  
kavandile	  

• valib	  ja	  kavandab	  ruumikujunduse	  kunstilise	  lahenduse	  lähtuvalt	  konkreetsest	  ülesandest	  
• koostab	  kalkulatsiooni	  lähtuvalt	  ruumikujunduse	  kavandist	  ning	  kliendi	  soovidest	  ja	  võimalustest	  
• kujundab	  ruumi	  lähtuvalt	  kompositsioonireeglitest,	  ruumi	  ja	  sündmuse	  eripärast	  ning	  kliendi	  soovist,	  hinnates	  oma	  

töö	  kvaliteeti	  
• rajab	  sisehaljastuse,	  järgides	  kompositsiooni	  reegleid,	  tehnikat	  ja	  tööde	  nõudeid,	  kasutab	  säästlikult	  ja	  efektiivselt	  

ressursse,	  peab	  ajakavast	  kinni	  
• dekoreerib	  erinevaid	  sise-‐	  ja	  välisruume	  lähtuvalt	  objekti	  eripärast,	  traditsioonidest,	  sündmustest	  ja	  tähtpäevadest	  

ning	  kunstilistest	  põhimõtetest	  

4.	  hooldab	  sisehaljastust	  lähtuvalt	  
hooldusjuhendist	  

• eristab	  enamlevinud	  toataimede	  kahjustajaid,	  selgitab	  nende	  kahjustusi	  ja	  tõrjevõtteid	  
• võrdleb	  taimede	  kasvatussüsteeme	  (potid,	  kastmissüsteemid	  jt)	  
• otsustab	  sisehaljastuse	  hoolduse	  vajaduse,	  koostab	  hoolduskava	  ning	  põhjendab	  selle	  vajadust	  
• hooldab	  sisehaljastust,	  lähtudes	  projektist	  ja	  objekti	  eripärast,	  järgib	  töötamisel	  ergonoomika	  põhimõtteid	  ning	  
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keskkonna-‐	  ja	  tööohutusnõudeid	  

5.	  kasutab	  ja	  täiendab	  tööalaseid	  
teadmisi	  ning	  oskusi	  läbi	  pideva	  
professionaalse	  arengu	  

• genereerib	  ja	  pakub	  välja	  uusi	  ideid	  ruumikujunduseks	  ja	  sisehaljastuseks	  
• arvestab	  tööprotsesside	  ja	  tegevuste	  finantsilist	  poolt,	  kontrollib	  kulusid	  ja	  mõtleb	  kasumi,	  kahjumi	  ning	  lisaväärtuse	  

mõistetes	  

6.	  arendab	  praktika	  käigus	  
õppekeskkonnas	  omandatud	  
kutsealaseid	  teadmisi,	  oskusi	  ja	  
hoiakuid,	  sotsiaalseid	  ja	  enesekohaseid	  
pädevusi	  

	  

Teemad,	  alateemad	   24	  EKAP	  /	  624	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  312	  tund	  iseseisev	  töö	  94	  tundi,	  praktika	  	  218	  tundi	  	  
Lõiming	  	  matemaatika	  ja	  loodusainetega.	  

Loodusained	  
Füüsika	  kui	  loodusteadus	  

1	  EKAP/	  26	  tundi,	  sh	  auditioorne	  töö	  22	  tundi,	  iseseisev	  töö	  4	  tundi	  
	  
Valgus.	  Valguse	  kiirgumine.	  Isoleeritud	  aatomi	  ja	  tahkise	  kiirgus.	  Kehade	  värvus.	  Peegeldumine	  ja	  murdumine.	  Valguse	  
difraktsioon	  ja	  interferents.	  	  

Ruumikujundus	   10	  EKAP	  /	  260	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  7	  	  tundi,	  praktiline	  töö	  84	  tundi,	  iseseisev	  töö	  39	  tundi,	  praktika	  100	  tundi	  
	  
Valgustus	  
Vaateakende	  kujundamine	  	  
Väljapanekute	  kujundamine	  	  
Dekoratsioon	  ja	  ruumikujundus	  

Joonistamine	   1	  EKAP	  /	  26	  tundi	  s.h.	  auditoorne	  praktiline	  töö	  22	  	  tundi,	  iseseisev	  töö	  4	  tundi,	  	  
	  
Joonistamise	  väljendusvõimalused	  –	  piirjoone,	  varjundi	  ja	  faktuuri	  kasutamine.	  
Joonistamisvahendid	  –	  grafiitpliiatsid,	  süsi,	  värvipliiatsid,	  kriit	  jm.	  Vabalt	  valitud	  harjutused.	  
Ruumi	  kujundamise	  põhialused.	  
Värvikasutus,	  valgus,	  terviku	  loomine.	  

Matemaatika	  
	  
Planimeetria	  

0,5	  EKAP/	  13	  tundi,	  s.h.	  auditoorne	  töö	  11	  tundi,	  iseseisev	  töö	  2	  tundi	  
	  
Tasapinnalised	  ja	  ruumilised	  kujundid,	  	  nende	  pindalad	  

Sisehaljastus	   11,5	  EKAP	  /	  299	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  136	  	  tundi,	  iseseisev	  töö	  45	  tundi	  ,	  praktika	  118	  tundi	  
	  
Sisehaljastuse	  rajamine	  ja	  hooldamine	  Kontseptsioon	  sisehaljastuses	  (ideekavand).	  
Siseruumi	  spetsiifika	  arvestamine	  kujunduses.	  Sisekujundusstiilid	  Lähteülesande	  koostamine.	  Kliendikesksus.	  
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Toalillede	  rühmitamine	  (eluea-‐pikaealised	  toalilled	  ja	  hooajataimed,	  kasvuomaduste-‐	  valgus-‐	  ja	  varjutaimed,	  
kompositsioonireeglite-‐aksent-‐	  ja	  rühmataimed	  järgi	  )	  	  	  
Materjalide	  valik	  (potid,	  kastmissüsteemid,	  kasvusegud,	  multsid,	  väetised,	  kergkruus).	  	  
Kalkulatsiooni	  koostamine.	  	  
Hoolduskava	  koostamine.	  
Arhitektuuri	  ajalugu.	  	  
Interiöör.	  	  
Vormikompositsioon.	  Värvuslahendus	  	  
Sisustusstiil	  

sh.	  iseseisev	  töö	   94	  tundi	  
1. Vaateakende	  analüüs	  (kolme	  hea	  ja	  kolme	  halva	  aknakujunduse	  analüüs)	  	  
2. Lillepoe	  kujunduse	  ja	  väljapanekute	  plaani	  välja	  töötamine	  ja	  koostamine	  	  
3. Ruumikujunduse	  plaani	  koostamine	  eskiisi	  või	  kollaažina,	  ruumikujunduse	  kalkulatsiooni	  koostamine	  	  
4. Õpilased	  koostavad	  vastavalt	  taimerühmadele	  istutusjärgse	  ja	  aastaajalise	  hoolduskava	  etteantud	  tabelisse	  	  

sh.	  praktika	   218	  tundi	  ettevõttes:	  arendab	  praktika	  käigus	  õppekeskkonnas	  omandatud	  kutsealaseid	  teadmisi,	  oskusi	  ja	  hoiakuid,	  
sotsiaalseid	  ja	  enesekohaseid	  pädevusi	  

Õppemeetodid	   Loeng,	  arutelu,	  praktiline	  töö,	  meeskonnatöö,	  juhtumianalüüs,	  demonstratsioon,	  tagasiside	  

Hindamine	   Kujundav	  hindamine	  toimub	  kogu	  õppeprotsessi	  jooksul	  

sh. hindekriteeriumid Mitteeristav	  A/MA	  ja	  eristav	  hinne	  „3“	  ,„4“,	  „5“	  .	  

sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Õpilane	   on	   sooritanud	   kõik	   kirjalikud	   ja	   praktilised	   ülesanded	   sh.iseseisva	   töö	   vähemalt	   lävendi	   tasemel	   (hinne	   „3“	  
(rahuldav)	  ja	  „A“	  arvestatud).	  

sh. hindamismeetodid Mitteeristav	  (A/MA)	  
INFO	  OTSIMINE	  
• Õpilased	  rühmitavad	  peamised	  toataimi	  vastupidavuse,	  valgus-‐	  ja	  kasvusegunõudluse	  ning	  kasvukuju	  alusel.	  
• Õpilased	  koostavad	  elus-‐	  ja	  eluta	  materjalide	  hinnakalkulatsiooni	  tabeli	  
VAATLUS	  
• Õpilased	  analüüsivad	  ühe	  asutuse	  sisehaljastust	  (liigid,	  sobivus,	  hooldatus)	  
RÜHMATÖÖ:	  
• Õpilased	  kirjeldavad	  rühmatöö	  käigus	  võimalikke	  sisehaljastuses	  kasutatavaid	  kommunikatsioone	  (kastmis-‐,	  

väetamis-‐	  ja	  küttesüsteeme,	  valgus-‐	  ja	  varjutussüsteeme,	  õhutussüsteeme),	  kasutades	  ka	  võõrkeelseid	  infoallikaid.	  
• Õpilased	  rühmitavad	  peamised	  toataimi	  vastupidavuse,	  valgusnõudluse	  ja	  kasvukuju	  alusel.	  
• Õpilased	  koostavad	  lihtsa	  väiksemahulise	  sisehaljastusplaani	  
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Eristav	  hindamine	  
Peamistetoalillede	  ja	  hooajataimede	  äratundmine	  perekonna	  tasemel	  ja	  oluliste	  kasvutingimuste	  kirjeldamine	  
(valgustingimused,	  kasvusegu,	  kastmisvajadus),	  
	  
Lävend,	  hinne	  “3”	  
Toalilled:	  agaav,	  aaloe,	  flamingolill,	  aspar,	  tsissus,	  kliivia,	  hibisk,	  rohtliilia,	  säntpoolia(varjukannike)	  ,	  turdleht,	  
diifenbahhia,	  draakonipuu,	  nõelköis,	  viigipuu,	  vahalill,	  kalanhoe,	  näsakaktus,	  nefroleep,	  peperoomia,	  kuuking,	  
filodendron	  ,	  havisaba,	  sõrmlehik,	  jõulukaktus	  (lülikaktus),	  tradeskantsia,	  tääkliilia,	  sulgvõhk	  
Hooajataimed	  (lühiajaline	  sisehaljastus):	  alpikann	  ,	  jõulutäht	  ,	  ratsuritäht,	  pelargoon,	  fuktsia,	  kirinõges,	  
lemmmalts(virkliisu),	  säntpoolia	  ,	  kalla,	  gusmaania,	  tillandsia	  
Hinne	  “4”	  
Toalilled:	  agaav	  ,	  aaloe,	  flamingolill,	  aspar,	  lehtliilia,	  noliina,	  	  laternlill,	  tsissus,	  kliivia,	  rohtliilia,	  tsitrus,	  ebakrooton,	  	  
säntpoolia(varjukannike)	  ,turdleht,	  lõikhein,	  diifenbahhia,	  draakonipuu,	  nõelköis,	  viigipuu,	  gasteeria,	  havortia,	  vahalill,	  
kalanhoe,	  näsakaktus,	  nefroleep,	  noliina,	  viigikaktus.	  	  paksjalg,,	  peperoomia,	  kuuking,	  monstera,	  filodendron,	  
sarvsõnajalg,	  havisaba,	  sõrmlehik,	  jõulukaktus	  (lülikaktus)	  ,	  tõlvlehik,	  sõrgköis,	  	  tradeskantsia,	  tääkliilia,	  sulgvõhk	  
Hooajataimed:(lühiajaline	  sisehaljastus):	  alpikann,	  jõulutäht,	  sinisilm,	  ratsuritäht,	  idahüatsint,	  pelargoon,	  fuktsia,	  
kirinõges,	  lemmmalts(virk	  liisu),	  asalea,	  kalla,	  nartsiss,	  gusmaania,	  tillandsia	  
Hinne	  “5”	  
Toalilled:	  agaav,	  aglaoneema,	  aaloe,	  punahuul,	  flamingolill,	  aspar,	  lehtliilia,	  raunjalg,	  noliina,	  bilbergia,	  sammaskaktus,	  
siilkaktus,	  laternlill,	  kukehari,	  tsissus,	  kliivia,	  rohtliilia,	  tsitrus,	  ebakrooton,	  säntpoolia	  (varjukannike),	  tõlvpuu,	  turdleht,	  
palmlehik,	  tsümbiidium,	  lõikhein,	  	  kõverjalg,	  dendroobium,	  diifenbahhia,	  draakonipuu,	  nõelköis,	  lamekaktus,	  viigipuu,	  
gasteeria,	  havortia,	  vahalill,	  kalanhoe,	  korallpõõsas,	  näsakaktus,	  kanntaim,	  nefroleep,	  noliina,	  viigikaktus.	  	  paksjalg,	  
pahhiira,	  peperoomia,	  kuuking,	  monstera,	  kruvipuu	  (pandan),	  filodendron,	  sarvsõnajalg,	  havisaba,	  sõrmlehik,	  
jõulukaktus	  (lülikaktus),	  helmekaktus,	  hõbeköis,	  tõlvlehik,	  sõrgköis,	  	  tradeskantsia,	  tääkliilia,	  sulgvõhk,	  pärgväändik,	  
helksiine,	  mürt,	  loorberipuu	  
Hooajataimed	  (lühiajaline	  sisehaljastus):	  alpikann,	  ardiisia,	  ilupaprika,	  jõulutäht,	  sinisilm,	  ratsuritäht,	  idahüatsint,	  
korallmari,	  pelargoon,	  fuktsia,	  kirinõges,	  lemmmalts(virkliisu),	  priimula,	  asalea,	  koralltomat,	  sinningia,	  kalla,	  roos,	  
nartsiss,	  gusmaania,	  tillandsia	  
	  
Eristav	  hindamine	  
Kokkuvõttev	  kompleksülesanne:	  
Väiksemõõtmelise	  sisehaljastuse	  rajamine	  plaani	  alusel	  ergonoomiliselt	  ning	  aega	  säästvalt.	  
Õpilane:	  
Lävend,	  hinne	  “3”	  
Valib	  etteantud	  toataimede	  hulgast	  kvaliteetsed	  toalilled,	  valmistab	  ette	  sisehaljstusistutusala	  (s.	  h.	  hindab	  
drenaazivajadust	  ja	  kasvusegu	  )	  ning	  istutab	  ja	  kastab	  taimed	  nõuetekohaslt	  kasutades	  õigeid	  vahendeid	  (jälgides	  
tööohutusnõudeid).	  Analüüsib	  oma	  tööd.	  
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Hinne	  “4”	  
Valib	  etteantud	  paljude	  erinevate	  toalillede	  hulgast	  plaani	  järgi	  sobivad	  kvaliteetsed	  toalillede	  liigid,	  nimetab	  neid	  eesti	  
ja	  ladina	  keeles	  ja	  kirjeldab	  omadusi	  .	  Valmistab	  taimed	  ja	  istutusala(s.	  h.	  hindab	  drenaazivajadust	  ja	  kasvusegu),	  istutab	  	  
ja	  kastab	  nõuetekohaselt	  kasutades	  õigeid	  töövahendeid	  õiges	  järjekorras	  (jälgides	  tööohutusnõudeid).	  Vajadusel	  lisab	  
kasvusegu,	  multsib.Analüüsib	  oma	  tööd	  kasutades	  erialast	  sõnavara.	  
Hinne	  “5”	  
Arvestab	  materjali	  mahud.	  Valib	  iseseivalt	  plaani	  järgi	  sobivad	  kvaliteetsed	  toalillede	  liigid,	  nimetab	  neid	  eesti	  ja	  ladina	  
keeles	  ning	  kirjeldab	  omadusi	  .	  Valmistab	  istutusala	  (s.	  h.	  hindab	  drenaazivajadust	  ja	  kasvusegu)	  ning	  taimed	  istutuseks	  
ette,	  istutab	  ja	  kastab	  nõuetekohaselt	  kasutades	  õigeid	  töövahendeid	  õiges	  järjekorras	  (jälgides	  tööohutusnõudeid).	  
Lisab	  vajadusel	  kasvusegu,	  mutsib.	  Analüüsib	  oma	  tööd	  kasutades	  erialast	  sõnavara.	  Põhjendab	  oma	  tegevusi..	  

Õppematerjalid	   P.Niemelä,	  T.	  Räihä	  `Kukkinen	  sommitelu	  ja	  sidonta`	  
SISEHALJASTUS:	  
Mis	  õitseb	  aknalaual?	  650	  taime,	  
Lancaster,	  R.,	  Matthew,	  B.,	  Iga	  toataim	  õigel	  kohal,	  
Sterman,	  K.,	  Wennström,	  A.,	  Toataimed	  (Päritolu,	  hooldamine	  ja	  paljundamine),	  
Nissen,	  D.	  ,	  Toataimede	  piibel	  
Hollandi	  	  lillekataloogid	  
Jaana	  Vaino	  konspekt	  „Sisehaljastus	  floristile“	  

	  
Mooduli	  nr.	   Mooduli	  nimetus	   	  Mooduli	  maht	  	  (EKAP)	   Õpetajad	  

5	   MÜÜMINE	  	  JA	  KLIENDI	  NÕUSTAMINE	   21	  EKAP	   Õ.	  Rämmann,	  I.Samoldina,	  I.	  Nagelmaa,	  
A.	  Seim	  

Nõuded	  	  mooduli	  alustamiseks	   Õpilane	  on	  läbinud	  põhiõpingute	  mooduli	  1,	  moodulid	  2-‐4	  läbimisel	  

Mooduli	  eesmärk	   Õpetusega	  taotletakse,	  et	  õpilane	  teenindab	  kliente	  lähtuvalt	  teeninduse	  heast	  tavast	  ning	  tuleb	  loovalt	  toime	  erineva	  
kultuuritaustaga	  klientidega	  erinevates	  keelekasutus	  -‐ja	  töösituatsioonides.	  

Õpiväljundid	   Hindamiskriteeriumid	  

Õpilane:	   Õpilane:	  

1.	  valmistab	  müügiks	  ette	  kauba,	  
töövahendid	  ja	  materjalid	  

	  
• valmistab	  kauba	  müügiks	  ette,	  hoiab	  korras	  vajalikud	  töövahendid,	  materjalid	  ja	  müügikoha	  lähtuvalt	  töökoha	  

nõuetest	  ja	  kutse-‐eetikast	  
• paigutab	  kauba	  	  müügisaali:	  puhastab,	  markeerib	  ja	  grupeerib	  kaubad	  vastavalt	  kauba	  eripärale	  

2.	  kujundab	  kaupluse	  väljapanekud	  ja	  
vaateaknad,	  lähtudes	  

• kujundab	  kaupluse	  vaateakna	  ja	  kauba	  väljapanekud	  ning	  lillepoe	  sisustuse,	  arvestades	  lillepoe	  vajadusi,	  nõudeid	  ja	  
kompositsioonireegleid	  
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müügistrateegiast	  ning	  
ruumikujundusest	  

3.	  selgitab	  kliendi	  vajadused	  ja	  soovid,	  
nõustab	  klienti	  ja	  tutvustab	  kaupa	  
professionaalselt	  

• selgitab	  kliendi	  vajadused,	  esitades	  suunavaid	  küsimusi,	  sealjuures	  lähtub	  kliendi	  võimalustest	  ja	  soovidest	  ning	  
kultuuriruumist	  ja	  traditsioonidest	  

• suhtleb	  kliendiga	  eesti	  ja/või	  vähemalt	  ühes	  võõrkeeles,	  vajadusel	  kasutab	  infotehnoloogilisi	  vahendeid	  ja	  
sotsiaalmeediat	  

• kasutab	  nõustamisel	  valdkonnaspetsiifilisi	  teadmisi	  ja	  terminoloogiat,	  selgitades	  neid	  kliendile	  arusaadavalt	  

4.	  müüb	  kaubad	  ja	  arveldab	  
klientidega,	  pakib	  kauba	  vastavalt	  
kauba	  eripärale,	  järgib	  
klienditeeninduse	  hea	  tava	  
põhimõtteid	  

• müüb	  kaubad,	  pakub	  ja	  soovitab	  lisaostuvõimalust	  kliendi	  rahulolu	  tagamiseks	  
• selgitab	  kassatöö	  aluseid	  
• arveldab	  kliendiga,	  kasutab	  vastavalt	  vajadusele	  erinevaid	  arveldusviise	  või	  infotehnoloogilisi	  vahendeid	  
• pakib	  kauba	  lähtuvalt	  kauba	  eripärast,	  ilmastikutingimustest	  ja	  kasutatavast	  transpordivahendist	  

5.	  lahendab	  kliendi	  probleeme	  ja	  
kaebusi,	  analüüsib	  tagasisidet	  

• lahendab	  kliendi	  probleeme	  ja	  kaebusi	  oma	  pädevuse	  piires,	  pakub	  alternatiivseid	  lahendusi	  lähtuvalt	  teeninduse	  
heast	  tavast	  

6.	  arendab	  praktika	  käigus	  
õppekeskkonnas	  omandatud	  
kutsealaseid	  teadmisi,	  oskusi	  ja	  
hoiakuid,	  sotsiaalseid	  ja	  enesekohaseid	  
pädevusi	  

	  

Teemad,	  alateemad	   21	  EKAP/	  	  546	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  191	  tundi,	  iseseisev	  töö	  	  82	  tundi	  ,	  praktika	  273	  tundi	  
Lõiming	  võõrkeele,	  loodus-‐	  ja	  sotsiaalainete	  mooduliga	  	  

Sotsiaalained	   1	  EKAP/	  26	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  14	  	  tundi,	  iseseisev	  töö	  4	  tundi,	  praktika	  8	  tundi	  
	  
Maailma	  rassiline,	  rahvuslik	  ja	  religioosne	  mitmekesisus.	  

Klienditeeninduse	  alused	   12	  EKAP	  /	  312	  	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  	  99	  tundi,	  	  iseseisev	  töö	  47	  tundi,	  praktika	  166	  tundi	  
	  
Klienditeeninduse	  mõiste	  ja	  olemus	  Teenindusühiskonna	  mõiste,	  teeninduslik	  mõttekultuur,	  teeninduse	  kvaliteet,	  
kaupade	  ja	  teenuste	  erinevused.	  Teeninduse	  korraldamine.	  Teenindustüübid.	  Siseteenindus	  ja	  siseklient.	  
Klienditeenindaja	  roll.	  Rolli	  mõiste.	  Klienditeenindaja	  roll	  ja	  pädevused:	  teadmised,	  oskused,	  hoiakud.	  Klienditeenindaja	  
tööks	  olulised	  oskused,	  hoiakud,	  isiksuse	  omadused	  ja	  nende	  arendamine.	  
Kliendikeskne	  teenindus.	  Klientide	  määratlemine.	  Sihtklient.	  Püsiklient.	  Klientide	  ootused	  ja	  vajadused,	  nende	  
väljaselgitamine,	  täpsustamine.	  Klientide	  nõustamine.	  
Vanuselise,	  kultuurilise	  ja	  tervisliku	  eripäraga	  kliendid	  .Puuetega	  kliendid.	  Klientide	  ohutuse	  ja	  turvalisuse	  tagamine.	  
Kaebuste	  ennetamine	  ja	  käsitlemine	  teeninduses:	  konfliktide	  olemus;	  konfliktis	  käitumine	  ja	  konfliktide	  reguleerimine;	  
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probleemide	  lahendamine	  ja	  konfliktidega	  toimetulek;	  kliendi	  vastuväidetega	  tegelemine;	  kaebuste	  ja	  pretensioonide	  
ning	  kiituste	  käsitlemine	  
Kliendikeskne,	   teenindaja-‐keskne	   ja	   asutusekeskne	   teenindusfilosoofia.	   Klientide	   ootuste,	   vajaduste	   ja	   soovide	  
väljaselgitamine;	  võimalik	  eetikakonflikt	  ja	  vastutus.	  Spetsiifiliste	  ja	  erivajadustega	  kliendid,	  nende	  teenindamine.	  
Kaebused	   ja	   probleemid	   ning	   nende	   käsitlemine.	   Kiitused	   ja	   komplimendid.	   Klientide	   turvalisus.	   Klienditeenindaja	  
enesejuhtimine	  keerulistes	  olukordades.	  Stress;	  toimetulek	  stressiga.	  Aiandustöötaja	  kui	  klienditeenindaja	  eneseanalüüs:	  
oma	  tugevate	  ja	  nõrkade	  külgede	  hindamine,	  

Võõrkeel	   1	  EKAP/	  26	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö14	  tundi	  ,	  iseseisv	  töö	  4	  tundi,	  praktika	  8	  tundi	  
	  
Kliendi	  teenindamine	  võõrkeeles	  
Kontakti	  loomine.	  Vajaduste	  väljaselgitamine.Ostuõhkkonna	  loomine.	  Lahenduste	  tutvustamine.	  Vastuväidete	  käsitlemine	  
ja	  ennetamine.	  Ettepaneku	  tegemine,	  kontakti	  lõpetamine.	  Järelteenindus	  -‐	  tagasiside	  küsimine.	  

Loodusained	   2	  EKAP/	  52	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  26	  tundi	  ,	  iseseisv	  töö	  8	  tundi,	  praktika	  18	  tundi	  
	  
Keskkonnakaitse.	  Olmekemikaalid.	  
Jäätmekäitlus	  kaupluses.	  Jäätmete	  liigitus.	  Jäätmete	  kogumine.	  Jäätmete	  biokäitlus.	  
Taaskasutus	  kaupluses.	  

Müügitöö	   5	  EKAP	  /	  	  130	  	  tundi	  s.h.	  auditoorne	  töö	  38	  tundi,	  	  iseseisev	  töö	  19	  tundi,	  praktika	  73	  tundi,	  
	  
MÜÜGITÖÖ	  
Müümise	  ja	  müügi	  mõiste	  ja	  olemus.	  Müügiprotsess.	  Müügistrateegia.	  Müügieetika.	  
Müügitehnikad.	  Isiklik	  Müük.	  Letimüük.	  Kassamüük.	  Selvemüük.	  Messimüük.	  Telefonimüük.	  Virtuaalkaubandus.	  
Lisamüük.	  
Toodete	  ja	  teenuste	  tundmine.	  Kaupade	  sortimendi,	  kvaliteedi,	  garantiiaja,	  kasutamistingimuste,	  -‐võimaluste	  teadmine.	  
Kaupade	  ümbervahetamine	  ja	  tagasi	  võtmine.	  

sh.	  iseseisev	  töö	   82	  tundi	  
1.	  Juhtumiuuringu	  läbiviimine	  	  teenindajatüüpide	  väljaselgitamiseks.	  
2.	  Referaadi	  “Teeninduskultuur”	  koostamine	  ja	  esitlemine	  	  
3.	  Siseteeninduse	  analüüs	  oma	  töö/praktikakohas	  lähtudes	  keskkonnasäästlikest	  põhimõtetest.	  	  
4.	  Teeninduspädevuste	  SWOT	  	  
5.	  Juhtumiuuring	  lillekaupluses	  kaupade	  paigutamisel	  müügisaalis	  	  
6.	  Hinnaettiketi	  kujundamine	  lähtudes	  seaduses	  sätestatud	  nõuetele.	  
7.	  Praktikaaruande	  koostamine	  vastavalt	  juhendile,	  sisaldab	  kõiki	  aruande	  osi	  ja	  kajastab	  kõiki	  kohustuslikke	  tegevusi	  	  

sh.	  praktika	   273	  tundi	  ettevõttes:	  
	  Arendab	  praktika	  käigus	  õppekeskkonnas	  omandatud	  kutsealaseid	  teadmisi,	  oskusi	  ja	  hoiakuid,	  sotsiaalseid	  ja	  enesekohaseid	  
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pädevusi	  
• valmistab	  kauba	  müügiks	  ette,	  hoiab	  korras	  vajalikud	  töövahendid,	  materjalid	  ja	  müügikoha	  lähtuvalt	  töökoha	  

nõuetest	  ja	  kutse-‐eetikast;	  
• paigutab	  kauba	  	  müügisaali:	  puhastab,	  markeerib	  ja	  grupeerib	  kaubad	  vastavalt	  kauba	  eripärale	  
• kujundab	  kaupluse	  vaateakna	  ja	  kauba	  väljapanekud	  ning	  lillepoe	  sisustuse,	  arvestades	  lillepoe	  vajadusi,	  nõudeid	  ja	  

kompositsioonireegleid	  
• selgitab	  kliendi	  vajadused,	  esitades	  suunavaid	  küsimusi,	  sealjuures	  lähtub	  kliendi	  võimalustest	  ja	  soovidest	  ning	  

kultuuriruumist	  ja	  traditsioonidest	  
• suhtleb	  kliendiga	  eesti	  ja/või	  vähemalt	  ühes	  võõrkeeles,	  vajadusel	  kasutab	  infotehnoloogilisi	  vahendeid	  ja	  

sotsiaalmeediat	  
• kasutab	  nõustamisel	  valdkonnaspetsiifilisi	  teadmisi	  ja	  terminoloogiat,	  selgitades	  neid	  kliendile	  arusaadavalt	  
• müüb	  kaubad,	  pakub	  ja	  soovitab	  lisaostuvõimalust	  kliendi	  rahulolu	  tagamiseks	  
• selgitab	  kassatöö	  aluseid	  
• arveldab	  kliendiga,	  kasutab	  vastavalt	  vajadusele	  erinevaid	  arveldusviise	  või	  infotehnoloogilisi	  vahendeid	  
• pakib	  kauba	  lähtuvalt	  kauba	  eripärast,	  ilmastikutingimustest	  ja	  kasutatavast	  transpordivahendist	  
• lahendab	  kliendi	  probleeme	  ja	  kaebusi	  oma	  pädevuse	  piires,	  pakub	  alternatiivseid	  lahendusi	  lähtuvalt	  
teeninduse	  heast	  tavast	  

Õppemeetodid	   Loeng,	  arutelu,	  videote	  vaatamine,	  praktiline	  töö,rollimäng,	  probleemülesanne,	  meeskonnatöö,	  	  demonstratsioon,	  
tagasiside	  

Hindamine	   Kujundav	  hindamine	  toimub	  kogu	  õppeprotsessi	  jooksul	  

	  sh.	  hindekriteeriumid	   Mitteeristav	  (	  A/MA)	  ja	  eristav	  („3“	  ,„4“,	  „5“	  )	  hindamine	  

	  sh.	  kokkuvõtva	  hinde	  kujunemine	   Õpilane	  on	  sooritanud	  kõik	  kirjalikud	  ja	  praktilised	  ülesanded,	  sh	  iseseisva	  töö	  vähemalt	  lävendi	  tasemel	  (hinne	  „3“	  
(rahuldav)	  ja	  „A“	  arvestatud).	  Kokkuvõttev	  hinne	  on	  mitteeristav	  (A/MA)	  

	  sh.	  hindamismeetodid	  
Probleemülesanne	  
Kliendi	  teenindamine	  
müügisituatsioonis 

Eristav	  hindamine	  
Hinne	  3	   	  Hinne	  4	   Hinne	  5	   	  

selgitab	  kliendi	  vajadused,	  esitades	  
suunavaid	  küsimusi,	  sealjuures	  lähtub	  
kliendi	  võimalustest	  ja	  soovidest	  

selgitab	  kliendi	  vajadused,	  esitades	  suunavaid	  küsimusi,	  sealjuures	  lähtub	  
kliendi	  võimalustest	  ja	  soovidest	  ning	  kultuuriruumist	  ja	  traditsioonidest,	  järgib	  
üldtunnustatud	  käitumistavasid	  

suhtleb	  kliendiga	  eesti	  ja/või	  vähemalt	  
ühes	  võõrkeeles,	  vajadusel	  kasutab	  
infotehnoloogilisi	  vahendeid	  ja	  
sotsiaalmeediat	  

suhtleb	  kliendiga	  korrektses	  eesti	  
ja/või	  vähemalt	  ühes	  võõrkeeles	  ,	  
vajadusel	  kasutab	  oskuslikult	  
infotehnoloogilisi	  vahendeid	  ja	  
sotsiaalmeediat	  

suhtleb	  kliendiga	  korrektses	  eesti	  ja/või	  
vähemalt	  ühes	  võõrkeeles	  ladusalt,	  
vajadusel	  kasutab	  oskuslikult	  
infotehnoloogilisi	  vahendeid	  ja	  
sotsiaalmeedia	  sh	  järgib	  telefoni-‐	  ja	  
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internetisuhtluse	  head	  tava	  

kasutab	  nõustamisel	  
valdkonnaspetsiifilisi	  teadmisi	  ja	  
terminoloogiat,	  selgitades	  neid	  
kliendile	  arusaadavalt	  

kasutab	  nõustamisel	  
valdkonnaspetsiifilisi	  teadmisi	  ja	  
terminoloogiat,	  selgitades	  neid	  
kliendile	  arusaadavalt	  korrektses	  
eesti	  ja	  /või	  ühes	  võõrkeeles	  

kasutab	  nõustamisel	  
valdkonnaspetsiifilisi	  teadmisi	  ja	  
terminoloogiat,	  selgitades	  neid	  kliendile	  
arusaadavalt	  eesti	  ja	  /või	  ühes	  
võõrkeeles,	  kasutab	  suhtlussituatsioonile	  
sobivat	  verbaalset	  ja	  mitteverbaalset	  
suhtlemist	  

	  

müüb	  kaubad,	  pakub	  ja	  soovitab	  
lisaostuvõimalust	  kliendi	  rahulolu	  
tagamiseks	  

müüb	  kaubad,	  pakub	  ja	  soovitab	  
lisaostuvõimalust	  kliendi	  rahulolu	  
tagamiseks	  

müüb	  kaubad,	  pakub	  ja	  soovitab	  ning	  
sooritab	  lisaostuvõimaluse	  	  kliendi	  
rahulolu	  tagamiseks	  

lahendab	  kliendi	  probleeme	  ja	  kaebusi	  
oma	  pädevuse	  piires,	  pakub	  
alternatiivseid	  lahendusi	  lähtuvalt	  
teeninduse	  heast	  tavast	  

lahendab	  kliendi	  probleeme	  ja	  
kaebusi	  oma	  pädevuse	  piires,	  pakub	  
alternatiivseid	  lahendusi	  lähtuvalt	  
teeninduse	  heast	  tavast	  

lahendab	  kliendi	  probleeme	  ja	  kaebusi	  
oma	  pädevuse	  piires,	  pakub	  
alternatiivseid	  lahendusi	  lähtuvalt	  
teeninduse	  heast	  tavast	  

	  

	  

Koostab	  praktika	  aruande	  
paraktikaettevõtte	  kohta	  kirjeldades	  ja	  
analüüsides	  oma	  tegevusi,	  esitleb	  
praktikaaruande	  

Mitteeristav	  hindamine	  (A/MA)	  
Avaleht,	  sisukord	   Praktikaaruanne	  on	  koostatud	  vastavalt	  RAK	  kirjalike	  tööde	  juhendile.	  

Materjali	  teemakohasus,	  ülesehitus	   Sisaldab	  illustreerivate	  materjalidega	  	  kõiki	  aruande	  osi	  ja	  kajastab	  kõiki	  
kohustuslikke	  tegevusi,	  enesehinnangut	  praktika	  läbimise	  kohta	  

Ettekandmine	   Väljendab	   ennast	   selgelt,	   kasutab	   situatsioonile	   sobivat	   verbaalset	   ja	  
mitteverbaalset	  suhtlemist	  

	  

Õppematerjalid	   Jaotusmaterjal,	  erialane	  kirjandus:	  
“Inimeselt	  inimesele“	  H.	  Tooman,	  	  A.	  Mae	  1999,	  
"Isiklik	  müük"	  	  T.	  Mauring	  1997	  
„Kuidas	  suurendada	  müüki?“	  R.Martin,	  	  2013	  	  	  
„Küsi,	  kuula	  peegelda”	  Äripäev	  2011,	  	  	  	  
„Müük	  ja	  müügikorraldus	  kaupluses“	  Ü.	  Mallene	  2005,	  
“Teenindusühiskond…”	  H.	  Tooman	  2003,	  
www.areng.ee,	  	  
www.e-‐ope.ee/repositoorium	  
www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Kutsehariduse%20programm/HEV/Lihtsa%20keele%20klienditeenindus%202.pdf	  
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http://www.lvrkk.ee/kristiina/Heli_Freienthal/Klienditeenindaja_2/neli_teenindaja_tpi.htm	  
www.myygiproff.ee	  
www.peaasi.ee	  
www.riigiteataja.ee	  
www.teeninduskvaliteet.ee	  

	  
Mooduli	  nr.	   Mooduli	  nimetus	   	  Mooduli	  maht	  	  (EKAP)	   Õpetajad	  

6	   JUHTIMINE,	  JUHENDAMINE	  JA	  
MÜÜGITÖÖ	  KORRALDAMINE	  

9	  EKAP	   T.	  Ruuspõld,	  K.	  Rauk,	  M.	  Nool,	  A.	  Seim	  

Nõuded	  	  mooduli	  alustamiseks	   Õpilane	  on	  läbinud	  põhiõpingute	  mooduli	  1,	  moodulid	  2-‐5	  läbimisel.	  

Mooduli	  eesmärk	   Õpetusega	  taotletakse,	  et	  õpilane	  süvendab	  oma	  teadmisi	  ettevõtte	  majandamisest	  ja	  müügitöö	  korraldamisest	  ning	  
lähtub	  oma	  tegevuses	  kaugematest	  eesmärkidest	  ja	  ettevõtte	  huvidest,	  rakendab	  oma	  oskusi	  müügitöö	  korraldamisel	  
ning	  juhendab	  oma	  pädevuse	  piires	  kaastöötajaid.	  

Õpiväljundid	   Hindamiskriteeriumid	  

Õpilane:	   Õpilane:	  

1.	  mõistab	  majanduse,	  ettevõtluse	  ja	  
turunduse	  aluseid	  üldiselt	  ja	  
lillekaubanduse	  kontekstis,	  omades	  
ülevaadet	  konkurentide	  ja	  kolleegide	  
tegevusest	  ning	  majanduses	  toimuvast	  

• selgitab	  majanduse,	  ettevõtluse,	  turunduse	  ning	  müügitöö	  aluseid,	  kirjeldab	  reklaamikampaania	  eesmärke	  ja	  
korraldust	  

• analüüsib	  majanduses	  toimuvat,	  lähtudes	  lillekaubanduse	  turusituatsioonist	  
• osaleb	  turu-‐uuringute	  korraldamisel,	  müügikorralduse	  planeerimisel,	  reklaamikampaania	  läbiviimisel	  vastavalt	  

püstitatud	  eesmärkidele	  

2.	  planeerib	  kaubavarusid	  ning	  koostab	  
ja	  käsitleb	  kauba	  saatedokumente,	  sh	  
kalkulatsioone	  ja	  hindu	  

• planeerib	  kaubavarusid,	  arvestades	  müüki,	  kujundab	  sortimendi	  ja	  hangib	  kaubad,	  lähtuvalt	  kaupluse	  eripärast,	  
tähtpäevadest	  ja	  hooajast	  

• pakub	  välja	  ideid	  ja	  lahendusi	  uuteks	  ärivõimalusteks,	  on	  avatud	  muutustele	  
• koostab	  ja	  käsitleb	  kauba	  saatedokumente	  ning	  kaubaaruannet,	  vormistab	  kliendilt	  saadud	  tellimuse	  ja	  korraldab	  

selle	  täitmist	  vastavalt	  asjaajamiskorrale	  ja	  kehtivatele	  õigusaktidele	  
• selgitab	  inventeerimise	  põhimõtteid,	  osaleb	  juhendamisel	  inventeerimisprotsessis	  
• kujundab	  hinnad,	  koostab	  hinnapakkumised	  ja	  kalkulatsioonid,	  kasutades	  võimaluse	  korral	  asjakohast	  tarkvara	  
• selgitab	  taimmaterjalide	  realiseerimisaegu,	  pakendamise	  ja	  märgistamise	  nõudeid	  vastavalt	  kehtestatud	  

standarditele	  

3.	  mõistab	  personalitöö	  aluseid,	  
juhendab	  oma	  pädevuse	  piires	  
kaastöötajaid,	  lähtudes	  organisatsiooni	  

• jagab	  ja	  selgitab	  kolleegidele	  tööülesandeid,	  jälgib	  tööde	  kvaliteeti,	  osaleb	  meeskonnatöös	  ja	  annab	  tagasisidet	  
• analüüsib	  oma	  tegevust	  meeskonnaliikmena	  
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vajadustest	  

4.	  arendab	  praktika	  käigus	  
õppekeskkonnas	  omandatud	  
kutsealaseid	  teadmisi,	  oskusi	  ja	  
hoiakuid,	  sotsiaalseid	  ja	  enesekohaseid	  
pädevusi	  

	  

Teemad,	  alateemad	   9	  EKAP/	  	  234	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  117	  tundi,	  	  iseseisev	  töö	  	  35	  tundi,	  	  praktika	  82	  tundi	  
Lõiming	  moodulitega	  eesti	  keel	  ja	  krjandus	  ning	  matemaatika	  

Turunduse	  alused	   2	  EKAP	  /	  52	  	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  	  23	  tundi,	  	  iseseisev	  töö	  	  8	  tundi,	  praktika	  21	  tundi	  
	  
TURUNDUSE	  OLEMUS:	  Põhimõisted.	  Turunduse	  areng.	  Vajadus,	  	  turundusmeetmestik.	  
TURUNDUSKESKKOND.	  Ettevõtte	  sisekeskkond,	  mikro-‐	  ja	  makrokeskkond.	  
TARBIJAKÄITUMINE.	  Tarbija	  tunnused,	  ostuotsustusprotsess,	  tarbijakäitumise	  mõjurid.Tarbija	  lojaalsus.	  
TURU	  SEGMENTEERIMINE	  JA	  POSITSIONEERIMINE.	  Turu	  mõiste,	  segmenteerimise	  alused,	  toote	  positsioneerimise	  
mõiste.	  
TOODE	  JA	  TOOTE	  ARENDUS:	  Toote,	  kaubamärgi	  ja	  brändi	  mõiste	  ning	  liigitus,	  kauba	  ja	  teenuse	  olemus	  ning	  erinevused,	  
toote	  elutsükkel.	  Kasulik	  mudel,	  patent.	  Patendi	  registreerimise	  põhimõtted.	  
TURUNDUSUURINGUD.	  Uuringute	  liigid,	  ülesanded,	  etapid.	  
MÜÜGITOETUS	  JA	  TURUSTUS.	  Müük,	  strateegiad,	  taktikad,	  reklaam,	  müügitoetus.	  Turunduskanali	  valik.	  
Müügikampaaniad.	  

Keel	  ja	  kirjandus	  
	  

0,5	  EKAP/	  13	  tundi,	  sh	  	  auditoorne	  töö	  11	  tundi,	  iseseisev	  töö	  2	  tundi	  
	  
	  Reklaam.	  Reklaami	  erandlik	  keelekasutus	  

Matemaatika	  
	  

0,5	  EKAP/	  13	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  11	  tundi,	  iseseisev	  töö	  2	  tundi	  
	  
Arvutamine.	  
Protsentarvutus	  -‐	  	  osa	  ja	  tervik.	  

Raamatupidamise	  ja	  rahanduse	  alused	   2	  EKAP	  /	  	  52	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  	  23	  	  tundi,	  iseseisev	  töö	  8	  tundi	  ,	  praktika	  21	  tundi	  
	  
RAAMATUPIDAMISE	   OLEMUS	   JA	   PÕHIMÕISTED:	   Majandusarvestuse	   süsteem,	   selle	   tähtsus	   ja	   ülesanded,	   arvestuse	  
korraldamine	   ettevõttes,	   majandusinformatsiooni	   kasutajad,	   raamatupidamiskohustus,	   raamatupidamise	   meetodid,	  
raamatupidamise	  siseeeskiri.	  
KASSAPÕHINE	  RAAMATUPIDAMINE.	  Majandustehingute	  dokumenteerimine	  ja	  dokumendikaustad,	  päevaraamat,	  kulude	  
ja	  tulude	  arvestus,	  FIE	  maksuarvestused	  ja	  vastavad	  deklaratsioonid.	  
TEKKEPÕHINE	  RAAMATUPIDAMINE.	  Ettevõtte	  varad	  ja	  varade	  moodustamise	  allikad,	  bilansi	  mõiste	  ja	  struktuur,	  
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bilansimuutused,	  kontode	  olemus	  ja	  ülesehitus,	  kontoplaan,	  kahekordne	  kirjendamine,	  lausend,	  majandustehingute	  
dokumenteerimine	  ja	  registreerimine	  arvestusregistrites,	  	  finantsaruanded,	  majandusaasta	  aruanne.	  
RAAMATUPIDAMISE	  KORRALDAMIST	  JA	  ARUANDLUST	  REGULEERIVAD	  ÕIGUSAKTID.	  Raamatupidamise	  seadus,	  
raamatupidamise	  toimkonna	  juhendid.	  
RAHANDUSE	  JA	  PANGANDUSE	  OLEMUS:	  	  Pank	  ja	  pangateenused.	  Rahaühiku	  väärtus,	  kurss,	  noteerimine.	  Rahaturu	  
teenused	  (hoius,	  laen,	  intress,	  viivis,	  arveldused,	  rahavahetus,.	  

Müügitöö	  korraldus	   2,5	  EKAP	  /	  	  65	  	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  	  25	  tundi	  ,	  iseseisev	  töö	  10	  tundi,	  praktika	  	  30	  tundi	  
	  
MÜÜGITÖÖ	  KORRALDUS	  
Kaubanduslik	  inventar	  ja	  sisustus.	  Kaupade	  markeerimine	  ja	  turvamine.	  
Kassapidaja	   töökoha	   korraldus.	   Erinevad	   kassaaparaadid.	   Ostjatega	   arvlemise	   kord	   ja	   võtted.	   Erinevad	   makseviisid.	  	  
Arvlemine	   kliendiga.	   Hinnakujunduse	   alused.	   Hinna	   arvutamine.	   Käibemaks.	   Juurde-‐	   ja	   allahindlus.	   Sularahaarve.	  
Igapäevane	  rahatulem.	  Kaubaaruanne.	  Inkassatsioon.	  
Kaupade	   vastuvõtmisele	   eelnevad	   tegevused,	   kaupade	   vastuvõtmine	   ja	   ladustamine.	   Kauba	   saatedokument.	  
Kaubasaatedokumentide	   rekvisiidid,	   saatelehe	   vormistamine.	   Kaupade	   sissetuleku	   allikad	   ja	   viisid.	   Taara	   ja	   pakend.	  
Kaupade	  paigutuse	  põhimõtted	  ja	  nõuetekohane	  säilitamine.	  
Kaupade	  müügiks	  ettevalmistamine	  ja	  väljapanekud.	  
Tööde	  tegemiseks	  vajalikud	  materjalid	  ja	  vahendid,	  töökoha	  korraldus.	  Kaupluse	  töö	  põhi-‐	  ja	  abioperatsioonid.	  
Ohutusmärgistus.	  Kaupade	  müügiks	  ettevalmistamine,	  hinnaetiketi	  kujundamine.	  Kaupade	  väljapanekud,	  nende	  
kujundamine	  Väljapanekud	  kampaaniate,	  soodusmüükide	  ajal.	  Lisateenused	  kaubandusettevõttes.	  Ostjatevoolu	  
jälgimise	  võtted.	  Müügiprotsessiks	  vajaliku	  info	  hankimine	  ja	  süstematiseerimine,	  säilitamine.	  Müügiplaan	  ja	  
müügiaruanne.	  Kaupluse	  tööajagraafik.	  

Organisatsioonikäitumine	  
	  

1	  EKAP	  /26	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  12	  tundi,	  iseseisev	  töö	  	  4	  tundi,	  praktika	  10	  tundi	  
	  
ORGANISATSIOONIKÄITUMINE	  
Organisatsioonikäitumise	  olemus,	  mõisted,	  käitumisviisid.	  Sotsiaalsüsteem	  ja	  organisatsioonikultuur,	  inimene	  
organisatsioonis.	  Inimese	  motiveerimine.	  Inimvajadused,	  käitumise	  muutumine.	  Suhted	  organisatsioonis.	  Grupp	  ja	  selle	  
tunnused,	  grupi	  areng.	  Meeskonnatöö.	  Inimese	  ja	  organisatsiooni	  suhted.	  Juhtimine.	  Juhi	  tegevused:	  funktsioonid,	  rollid,	  
tegevust	  mõjutavad	  tegurid.	  Ametlik	  ja	  mitteametlik	  suhtlemine.	  Konfliktid.	  Stress	  ja	  nõustamine.	  
Organisatsiooniteooria.	  Organisatsioonikultuur.	  Organisatsiooni	  arendamine.	  	  	  

Müügitööga	  seonduvad	  õigusaktid	   0,5	  EKAP	  /	  13	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  12	  tundi,	  iseseisev	  töö	  1	  tund	  
	  
Kaubandustegevuse	  seadus.	  Toote	  	  ohutuse	  vastavuse	  seadus,	  Tarbijakaitseseadus.	  Võlaõigusseadus.	  Pakendiseadus.	  
Jäätmeseadus,	  Reklaamiseadus.	  Taimekaitseseadus,	  Kemikaaliseadus,	  Väetiseseadus,	  Kauba	  ja	  teenuse	  hinna	  avaldamise	  
nõuded.	  
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sh.	  iseseisev	  töö	   35	  tundi	  
1	  Kirjeldab	  turu	  uuringu	  vajadust	  ja	  läbiviimist	  	  
2.	  Valmistab	  ette	  toote	  reklaami.Reklaamteksti	  	  koostamine	  
3.	  Kirjendab	  majandustehinguid	  arvestusregistrites	  ning	  koostab	  selle	  põhjal	  bilansi	  ja	  kasumiaruande.	  
4.	  Saatedokumendil	  vajalike	  rekvisiitide	  kirjeldamine,	  äratundmine,	  	  nõuetekohase	  arve-‐saatelehe	  vormistamine	  	  
5.	  Töögraafiku	  koostamine	  etteantud	  tingimustel	  lähtudes	  seaduses	  kehtestatust	  	  
6.	  Kokkuvõtte	  müügitööd	  reguleerivatest	  seadustest	  	  
7.	  Praktikaaruande	  koostamine	  vastavalt	  juhendile,	  sisaldab	  kõiki	  aruande	  osi	  ja	  kajastab	  kõiki	  kohustuslikke	  tegevusi	  	  

sh.	  praktika	   82	  tundi	  praktikat	  ettevõttes	  
• koostab	  ja	  käsitleb	  kauba	  saatedokumente	  ning	  kaubaaruannet,	  vormistab	  kliendilt	  saadud	  tellimuse	  ja	  korraldab	  

selle	  täitmist	  vastavalt	  asjaajamiskorrale	  ja	  kehtivatele	  õigusaktidele,	  
• selgitab	  inventeerimise	  põhimõtteid,	  osaleb	  juhendamisel	  inventeerimisprotsessis	  
• kujundab	  hinnad,	  koostab	  hinnapakkumised	  ja	  kalkulatsioonid,	  kasutades	  võimaluse	  korral	  asjakohast	  tarkvara	  
• jagab	  ja	  selgitab	  kolleegidele	  tööülesandeid,	  jälgib	  tööde	  kvaliteeti,	  osaleb	  meeskonnatöös	  ja	  annab	  tagasisidet	  
• analüüsib	  oma	  tegevust	  meeskonnaliikmena	  

Õppemeetodid	   Loeng,	  arutelu,	  praktiline	  töö,	  meeskonnatöö,	  	  demonstratsioon,	  tagasiside,	  praktikaaruande	  koostamine	  

Hindamine	   Kujundav	  hindamine	  toimub	  kogu	  õppeprotsessi	  jooksul	  

sh.	  hindekriteeriumid	   Mitteeristav	  A/MA	  

sh.	  kokkuvõtva	  hinde	  kujunemine	   Õpilane	  on	  sooritanud	  kõik	  kirjalikud	  ja	  praktilised	  ülesanded	  sh.iseseisvad	  tööd	  vähemalt	  lävendi	  tasemel	  („A“	  
arvestatud).	  Kokkuvõttev	  hinne	  on	  mitteeristav	  A/MA	  

sh.	  hindamismeetodid	  
1. Koostab	  praktikaaruande	  kirjeldades	  
ja	  analüüsides	  oma	  tegevusi,	  esitleb	  
praktikaaruande 
 

Mitteeristav	  A/MA	  
Avaleht,	  sisukord	   Praktikaaruanne	  on	  koostatud	  vastavalt	  juhendile.	  

Materjali	  teemakohasus,	  
ülesehitus	  

Sisaldab	  illustreerivate	  materjalidega	  	  kõiki	  aruande	  osi	  ja	  kajastab	  kõiki	  kohustuslikke	  
tegevusi,	  enesehinnangut	  praktika	  läbimise	  kohta	  

Ettekandmine	   Väljendab	  ennast	  selgelt,	  kasutab	  situatsioonile	  sobivat	  verbaalset	  ja	  mitteverbaalset	  
suhtlemist	  

	  

Õppematerjalid	   Jaotusmaterjal,	  erialane	  kirjandus:	  
Ettevõtlikkusest	  ettevõtluseni.	  R.Eamets	  jt.	  SA	  Teadlik	  Valik	  2012,	  
Ettevõtlus	  õpik-‐käsiraamat	  K.Suppi,	  Atlex	  2013,	  
Ideest	  eduka	  ettevõtteni,	  R.Sirkel	  jt.	  SA	  Innove	  2008,	  
”Organisatsioonikäitumine”	  Vadi,	  M.Tartu	  Ülikooli	  Kirjastus	  2001,	  
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“	  Organisatsioon	  ja	  juhtimine”	  Üksvärav..	  	  R,TTÜ	  2008	  ,	  
	  Põllumajandusturundus.	  T.Ohvril.	  Tallinn2010	  
Sissejuhatus	  raamatupidamisse	  J.Kütt	  OÜ	  Külim	  2009,	  
Teadlik	  Turundus.	  A.Kuusik	  jt.TÜ	  Kirjastus	  2010,	  
Turunduse	  alused.	  A.Vihalem	  Külim2008,	  	  	  
www.rsturundus.ee	  
www.raamatupidaja.ee	  
www.rmp.ee	  
www.fi.ee	  
“Inimeselt	  inimesele“	  H.	  Tooman,	  	  A.	  Mae	  1999,	  
„Kuidas	  suurendada	  müüki?“	  R.Martin	  2013,	  	  	  
	  „Küsi,	  kuula	  peegelda”	  Äripäev	  2011,	  	  	  
	  „Müük	  ja	  müügikorraldus	  kaupluses“	  Ü.	  Mallene	  2005,	  	  	  	  
”Organisatsioonikäitumine”	  Vadi,	  M.Tartu	  Ülikooli	  Kirjastus	  2001,	  
“	  Organisatsioon	  ja	  juhtimine”	  Üksvärav..	  	  R,TTÜ	  2008	  ,	  
“Teenindusühiskond…”	  H.	  Tooman	  2003,	  
www.e-‐ope.ee/repositoorium,	  
www.myygiproff.ee,	  
	  www.riigiteataja.ee,	  
www.teeninduskvaliteet.ee	  

	  
Mooduli	  nr.	   Mooduli	  nimetus	   	  Mooduli	  maht	  	  (EKAP)	   Õpetajad	  

7	   KEEL	  JA	  KIRJANDUS	   6	  EKAP	   K.	  Rauk,	  U.	  Grünberg	  

Nõuded	  	  mooduli	  alustamiseks	   Põhiõpingute	  	  moodulid	  1-‐5	  läbimisel.	  Põhiharidusega	  isik	  või	  vähemalt	  22-‐aastane	  põhihariduseta	  isik,	  kellel	  on	  
põhihariduse	  tasemele	  vastavad	  kompetentsid.	  

Mooduli	  eesmärk	   Õpetusega	  taotletakse,	  et	  õpilane	  mõistab	  loetud	  tekste	  ning	  väljendab	  ennast	  õppekeeles	  selgelt	  ja	  arusaadavalt	  nii	  
suuliselt	  kui	  ka	  kirjalikult.	  
Seos	  gümnaasiumi	  riikliku	  õppekava	  eesti	  keele	  ja	  kirjanduse	  valdkonna	  eesti	  keele	  ja	  kirjanduse	  õppeainetega.	  

Õpiväljundid	   Hindamiskriteeriumid	  

Õpilane:	   Õpilane:	  

1.	  väljendub	  selgelt,	  eesmärgipäraselt	  
ja	  kirjakeele	  normile	  vastavalt	  nii	  
suulises	  kui	  ka	  kirjalikus	  suhtluses	  

• kõneleb	  arusaadavalt,	  valib	  sobiva	  sõnakasutuse	  vastavalt	  suhtlussituatsioonile	  
• koostab	  ja	  vormistab	  teksti	  vastavalt	  juhendile,	  järgides	  kirjutamisel	  õigekirjareegleid	  
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2.	  arutleb	  teemakohaselt	  ja	  
põhjendatult	  loetud,	  vaadatud	  või	  
kuulatud	  teksti	  põhjal	  

• leiab	  sidumata	  tekstist	  vajaliku	  info	  ja	  kasutades	  saadud	  teavet	  eesmärgipäraselt	  suulises	  esinemises	  või	  enda	  
loodud	  tekstides	  

3.	  koostab	  eri	  liiki	  tekste,	  kasutades	  
alustekstidena	  nii	  teabe-‐	  ja	  
ilukirjandustekste	  kui	  ka	  teisi	  allikaid	  
neid	  kriitiliselt	  hinnates	  

• kasutab	  erinevatest	  infoallikatest	  saadud	  teavet	  enda	  loodud	  tekstides	  ja	  igapäevaelus,	  põhjendab	  infoallika	  valikut	  
	  

4.	  loeb	  ja	  mõistab	  sidumata	  tekste	  
(tabel,	  graafik,	  diagramm),	  hindab	  neis	  
esitatud	  infot,	  teeb	  järeldusi	  ja	  loob	  
uusi	  seoseid	  

• koostab	  etteantud	  faktide	  põhjal	  tabeli	  või	  diagrammi	  
• põhjendab	  oma	  lugemiseelistusi	  ja	  –kogemusi	  
• tutvustab	  loetud	  kirjandusteose	  autorit,	  kirjeldab	  tegevusaega	  ja	  -‐kohta	  ning	  	  olulisis	  	  sündmusi,	  iseloomustab	  

tegelasi	  
	  

5.	  .väärtustab	  lugemist,	  suhestab	  
loetut	  iseendaga	  ja	  tänapäeva	  
elunähtustega,	  oma	  kodukohaga	  

• avaldab	  ja	  põhjendab	  oma	  arvamust,	  kasutab	  oma	  väidete	  kinnitamiseks	  tekstinäiteid	  ja	  tsitaate	  
• arutleb	  teose	  probleemide	  ja	  väärtushinnangute	  üle,	  toob	  sobivaid	  näiteid	  nii	  	  tekstist	  kui	  ka	  oma	  elust	  
	  

6.	  tõlgendab	  ja	  analüüsib	  
kirjandusteost,	  seostab	  seda	  ajastu	  
ühiskondlike	  ja	  kultuuriliste	  
sündmustega	  

• selgitab	  ja	  kasutab	  teksti	  analüüsimiseks	  tarvilikke	  põhimõisteid	  

Teemad,	  alateemad	  
Keel	  ja	  kirjandus	  

6	  EKAP/156	  	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  128	  	  	  tundi,	  iseseisev	  töö	  	  24	  tundi,	  praktika	  	  0	  tundi	  
Lõiming	  karjääri	  planeerimise	  ja	  ettevõttluse,	  müümise	  ja	  kliendi	  nõustamise,	  juhtimise,	  juhendamise	  	  	  ja	  müügitöö	  	  
korraldamise	  moodulitega,	  matemaatika,	  võõrkeele,	  sotsiaal-‐	  	  ja	  kunstiainetega.	  	  	  

Keel	  suhtlus-‐	  ja	  tunnetusvahendina	   Suulise	  ja	  kirjaliku	  suhtluse	  ja	  teksti	  erinevused.	  	  Kirjakeel	  ja	  kõnekeel,	  murdekeel	  ja	  släng.	  Keelekontaktid:	  saksa,	  vene,	  
inglise	  ja	  soome	  keele	  mõju	  eesti	  keelele.	  Keeleline	  etikett,	  sh	  virtuaalkeskkonnas.	  	  Oskuskeele	  erinevused	  

Sõnavara	   Sõnavara	  rikastamise	  võimalused.	  Keele	  kujundlikkus	  ja	  loov	  keelekasutus.	  	  
Märkab	  kirjandusteose	  keelekasutuse	  eripära.	  	  

Meedia	  ja	  mõjutamine	   Meediateksti	  tunnused..	  Kriitilise	  reklaamitarbija	  kujundamine..	  Olulisemad	  meediažanrid	  (uudis,	  reportaaž,	  intervjuu,	  
arvamus)..	  Sotsiaalmeedia	  —	  kvaliteetajakirjanduse	  ja	  meelelahutusaja-‐	  kirjanduse	  erinevused.	  	  Sihtgruppidest	  lähtuvalt	  
tähtsamad	  meediakanalid	  Eestis:	  meediakanal	  esmärk,	  info	  edastamise	  eesmärk,	  teemade	  skaala,	  peamised	  teemad,	  info	  
edestamisviis,	  argumenteerimine	  ja	  demagoogia	  meediakanalites.	  .	  Kriitiline	  ja	  teadlik	  lugemine.	  Fakti	  ja	  arvamuse	  
eristamine.	  Oma	  seisukoha	  eetiline	  ja	  asjakohane	  sõnastamine.	  

Funktsionaalne	  lugemine	  ja	  kirjutamine	   Kirjutamise	  eesmärk,	  teksti	  ainestik,	  materjali	  kogumine	  ja	  süstematiseerimine.	  	  Teksti	  ülesehitus	  ja	  selle	  sidusus.	  Lõigu	  
ülesanne.	  .	  Arutleva	  teksti	  kirjutamine	  alusteksti	  põhjal.	  Oma	  teksti	  toimetamine	  ja	  pealkirjastamine.	  Tüüpilised	  stiilivead.	  	  
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Kokkuvõtte	  ja	  referaadi	  kirjutamine.	  	  Teabeotsing.	  	  Seotud	  ja	  sidumata	  tekstid	  (nimestikud,	  tabelid,	  graafikud...).	  	  
Lihtsamad	  tarbetekstid.	  	  Õigekirjaoskuse	  parandamine	  ja	  kinnistamine.	  	  

Ilukirjandus	  kui	  kunst	   Ilukirjanduse	  põhiliigid.	  Kirjandusvoolud.	  Autori	  koht	  ajas,	  traditsioonis,	  rahvuskirjanduses.	  	  
Kirjandusteose	  ja	  lugeja	  suhe.	  Lugejaoskused:	  teadlik	  lugeja	  ja	  tema	  isiklik	  elukogemus,	  põlvkondlik	  ja	  sotsiaal-‐	  
kultuuriline	  kuuluvus.	  Proosateksti	  analüüs	  ja	  tõlgendamine.	  	  Lemmikraamat.	  Kirjandusküsimuste	  käsitlemisel	  kasutatakse	  
õpetaja	  ja	  õpilaste	  valikul	  erinevate	  autorite	  teoseid	  nii	  maailmakirjandusest	  kui	  eesti	  kirjanduses	  	  

sh.	  iseseisev	  töö	   24	  tundi	  
Videoklippide	  võrdlus-‐	  keelekasutus	  erinevates	  kultuurides	  ja	  keskkondades.	  	  
Referaat	  
Tänavaintervjuu	  läbiviimine	  ja	  esitlemine	  
Uudislugu	  koolis	  toimunud	  sündmusest	  
Arutleva	  kirjandi	  kirjutamine	  
Lühikokkuvõte	  kuulatud	  raadiosaatest	  

sh.	  praktika	   Puudub	  

Õppemeetodid	   Rollimäng,	  mõistekaart,	  	  ajurünnak,	  loovusharjutus,	  rollis	  kirjutamine,	  kontrolltöö,	  tekstiloome,	  reklaamtekst,	  
pressikonverents,	  arutelu,	  ajurünnak,	  	  praktiline	  töö,	  video,	  meeskonnatöö,	  refereering,	  demonstratsioon,	  tagasiside,.	  

Hindamine	   Eristav	  hinne	  „3“	  ,„4“,	  „5“	  
Kokkuvõttev	  hindamine.	  Kujundav	  hindamine	  toimub	  kogu	  õppeprotsessi	  jooksul	  

sh	  hindekriteeriumid	   Täidab	  ülesande	  rühmas,	  annab	  hinnangu	  enda	  ja	  rühmakaaslaste	  panusele	  	  
Kontrolltöö	  lävend	  on	  50	  %	  õigeid	  vastuseid	  numbriline	  hindamine	  (lävend	  :Tõlkes	  on	  teksti	  mõte	  õigesti	  edasi	  antud)	  
Iseseisev	  töö	  analüüs	  vastab	  õpetaja	  poolt	  koostatud	  juhendile	  	  
Oskab	  kasutada	  Õsi	  ja	  võõrsõnade	  leksikone	  
kirjutab	  muinasjutu,	  arvestades	  selle	  iseloomulikke	  jooni	  ning	  kontrollib	  ÕSi	  abil	  oma	  õigekirja	  referaadis	  on	  oluline	  edasi	  
antud,	  õpilane	  tunneb	  refereerimise	  metoodikat	  õpilane	  järgib	  kirjandi	  ülesehituse	  nõudeid	  ,	  	  
Õpilane	  koostab	  õpikuteksti	  alusel	  mõistekaardi	  Järgib	  rolli	  ,viib	  läbi	  tänavaintervjuu	  ning	  esitab	  küsitluse	  kokkuvõtte	  
kaaslastele	  paaristööna	  võrdleb	  einevate	  ajalooperioodide	  ajakirju	  ,	  teeb	  õpetaja	  poolt	  antud	  tööjuhendi	  põhjal	  
kokkuvõtte	  ning	  esitleb	  seda	  leiab	  tekstist	  vähemalt	  6	  erinevat	  demagoogiavõtet.	  
	  Kirjutab	  reklaamteksti	  ja	  hindab	  kaaslaste	  reklaame	  	  
Kirjutab	  uudise	  ühest	  koolis	  toimunud	  üritusest,	  mis	  vastab	  uudise	  ülesehituse	  nõuetele	  	  
Kirjutab	  arutleva	  kirjandi,	  toetudes	  alustekstile	  Leiab	  tekstist	  olulise	  info	  ja	  vastab	  teksti	  alusel	  küsimustele(50-‐100	  	  
sõna).	  	  Koostab	  ajakirjandusteksti	  põhjal	  tabeli	  või	  diagrammi	  Teeb	  lühikokkuvõtte	  kuulatud	  raadiosaatest,	  milles	  annab	  
edasi	  olulise	  info	  	  
Tunneb	  kirjanduse	  põhiliike	  ja	  põhimõisteid(	  kontroll-‐töö)	  	  
Leiab	  tekstist	  peamõtte	  ja	  peaprobleemid	  Teeb	  teksti	  alusel	  skeemi	  tegelastevaheliste	  suhete	  kohta	  Samastab	  end	  
loetud	  teksti	  tegelasega	  ja	  jutustab	  loo	  läbi	  tema	  silmade	  Külastab	  teatrietendust	  ja	  kirjutab	  selle	  põhjal	  retsentsiooni.	  
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On	  läbi	  lugenud	  vähemalt	  kaks	  pikemat	  teost	  ,	  teab	  sisu,	  peamõtet,	  tegelasi	  On	  iseseisvalt	  lugenud	  läbi	  ühe	  tänapäeva	  
eesti	  kirjaniku	  teose.	  Teeb	  intervjuu	  klassikaaslasega	  loetu	  kohta	  	  
	  
Eristav	  hindamine	  
Numbrilise	  hindega	  väljendatakse	  õpiväljundite	  saavutatuse	  taset	  järgmiselt:	  
hinne	  „3”	  –	  „rahuldav”	  –õpilane	  on	  saavutanud	  kõik	  õpiväljundid	  lävendi	  tasemel	  
hinne	  „4”	  –	  „hea”	  –	  õpiväljundite	  eesmärgipärane	  kasutamine	  
hinne	  „5”	  –	  „väga	  hea”	  –	  õpiväljundite	  iseseisev,	  eesmärgipärane	  ja	  loov	  kasutamine	  
hinne	  „2”	  –	  „puudulik”	  –	  õpilane	  ei	  ole	  saavutanud	  kõiki	  õpiväljundeid	  lävendi	  tasemel	  

sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli	  kokkuvõttev	  hinne	  kujuneb	  mooduli	  teemade	  kokkuvõtvate	  hinnete	  ja	  eesti	  keele	  riigieksamile	  sarnaneva	  
kirjaliku	  töö	  hinnete	  alusel	  (teemade	  kokkuvõttev	  hinne	  50%	  ja	  mooduli	  lõpul	  kirjalik	  töö	  50%	  

sh hindamismeetodid 
	  

Venni	  diagrammi	  kasutamine:	  suulise	  ja	  kirjaliku	  keelekasutuse	  võrdlus,	  leida	  ühisosa	  ja	  erisused.	  .	  Teksti	  analüüs:	  kõne-‐	  
ja	  kirjakeelsete	  lõikude	  eristamine.	  .	  Kontrolltöö:	  keelenormide	  tundmine,	  õigekirja	  tundmine.	  .	  Praktiline	  harjutus:	  
sõnaraamatu	  kasutamine,	  õigekirja	  tundmine.	  .	  Analüüs:	  oma	  ja	  kaaslase	  keele	  analüüs,	  keelekasutuse	  eripära,	  
ajastuomased	  keelenähtused.	  .	  Sõnaraamatu	  abiga	  slängiteksti	  muutmine	  kirjakeelseks.	  	  
	  Valib	  vastavalt	  suhtlussituatsioonile,	  .	  järgib	  kirjutamisel	  õigekirjareegleid,	  .	  koostab	  ja	  vormistab	  tekste	  vastavalt	  
juhendile.	  Praktiline	  harjutus-‐sõnade	  tähenduse	  leidmine,	  uudissõnade	  leidmine	  ja	  nende	  kasutamine	  tekstis	  
Kontrolltöö-‐sõnavara	  koostis	  Tekstiloome	  (kirjand,	  arutlus,	  refereering)	  Tekstiliikide	  eristamine	  ja	  analüüs.Ilukirjanduslik	  
tekst,	  meediatekst,tarbe-‐	  tekst	  Loovtöö:	  mõne	  autori	  stiili	  jäljendamine.	  Kirjand	  kirjutatakse	  slängis-‐slängikirjand	  	  
Nimetab	  meediateksti	  üldtunnused,	  koostab	  ja	  vormistab	  teksti	  vastavalt	  juhendile,	  nimetab	  infootsingu	  võimalusi,	  
põhjendab	  infoallika	  valikut,	  kirjutab	  lähtuvalt	  õigekirjareeglitest.	  Koostab	  lihtsamaid	  meediatekste	  (uudis,	  intervjuu,	  ...)	  
ja	  vajadusel	  analüüsib.	  Paaristöö:	  erinevate	  ajalooperioodide	  ajalehe	  /ajakirja	  võrdlemine	  ja	  esitlus	  Kirjutab	  
arvamusartikli	  päevasündmustest,	  väidete	  tõestamine,	  vastuväidete	  esitamine,	  kokkuvõtte	  tegemine.	  	  Reklaamteksti	  
analüüs:	  eristab	  fakti	  arvamusest,	  leiab	  usaldusväärse	  info,	  analüüsib	  kriitiliselt	  reklaami	  	  
Kirjutab	  alusteksti	  põhjal	  arutluse,	  kasutades	  tekstinäiteid	  ja	  tsitaate.	  	  
Leiab	  seotud	  ja	  sidumata	  tekstist	  vajaliku	  info	  ja	  vastab	  esitatud	  küsimustele,	  viitab	  kasutatud	  allikatele.	  Koostab	  ja	  
vormistab	  tekste	  vastavalt	  juhendile,	  leiab	  sidumata	  tekstist	  vajaliku	  info,	  koostab	  etteantud	  faktide	  põhjal	  lihtsama	  
tabeli	  või	  diagrammi,	  kirjutab	  lähtuvalt	  	  õigekirjareeglitest.	  Teksti	  koostamine	  ja	  pealkirjastamine.	  Praktiline	  harjutus	  –	  
oma	  teksti	  toimetamine	  ja	  stiilivigade	  parandamine.	  Referaadi	  või	  stendiettekande	  koostamine,	  vormistamine	  ja	  
ettekandmine.	  	  Tabelite	  ja	  diagrammide	  analüüs,	  lünktekstide	  täitmine.	  Kontrolltöö	  õigekirjaoskuse	  kontrollimiseks	  	  
	  Selgitab	  ja	  kasutab	  teksti	  analüüsiks	  vajaminevaid	  põhimõisteid,	  tutvustab	  loetud	  teost	  ja	  selle	  autorit..	  Põhjendab	  oma	  
seisukohti,	  arutleb	  teose	  probleemide	  ja	  väärtushinnangute	  üle,	  toob	  sobivaid	  näiteid	  tekstist	  ja	  oma	  elust,	  vastab	  loetud	  
teksti	  põhjal	  küsimustele	  .	  Tekstitüüpide	  tundmine	  ja	  analüüs.	  .	  Ilukirjandusteksti	  (loetud	  raamatu)	  analüüs.	  .	  Alusteksti	  
põhjal	  arutluse	  kirjutamine.	  .	  Retsensiooni	  koostamine	  loetu	  või	  nähtu	  põhjal	  (teatrietendus,	  film	  …)	  või	  aruande	  
koostamine	  õppekäigu	  kohta.	  	  
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Õppematerjalid	   Gümnaasiumiõpikud,	  ERR	  materjalid,	  tele-‐ja	  raadiosaated,	  filmid,	  
E.Kraut,	  E.Liivaste,	  A.Tarvo	  Eesti	  õigekeel	  2000	  
M.Ehala	  „Praktiline	  eesti	  keel“	  9	  vihikut;	  
A.Kiin,	  A.	  Lunter	  „Gümnaasiumi	  eesti	  õigekeele	  vihik“;	  
K.Kalamees	  „Maailmakirjandus“	  gümnaasiumiastme	  õpik	  ja	  töövihik;	  
S.	  Nootre	  „Kirjanduse	  kõnetus“	  I-‐II;	  
A.Lunter	  „Lugemisest	  kirjutamiseni“	  
Sõnaraamatud	  

	  
Mooduli	  nr.	   Mooduli	  nimetus	   	  Mooduli	  maht	  	  (EKAP)	   Õpetajad	  

8	   VÕÕRKEEL	   4,5	  EKAP	   K.	  Kivistik,	  I.	  Nagelmaa,	  	  
I.	  Samoldina	  

Nõuded	  	  mooduli	  alustamiseks	   Põhiõpingute	   moodulid	   1-‐5	   läbimisel.Põhiharidusega	   isik	   või	   vähemalt	   22-‐aastane	   põhihariduseta	   isik,	   kellel	   on	  
põhihariduse	  tasemele	  vastavad	  kompetentsid.	  

Mooduli	  eesmärk	   Õpetusega	  taotletakse,	  et	  õpilane	  suhtleb	  õpitavas	  võõrkeeles	  argisuhtluses	  nii	  kõnes	  kui	  kirjas	  iseseisva	  
keelekasutajana.	  
Seos	  gümnaasiumi	  riikliku	  õppekava	  võõrkeele	  valdkonnaga.	  

Õpiväljundid	   Hindamiskriteeriumid	  

Õpilane:	   Õpilane:	  

1.	  suhtleb	  õpitavas	  võõrkeeles	  
argisuhtluses	  nii	  kõnes	  kui	  kirjas	  
iseseisva	  keelekasutajana,	  esitab	  ja	  
kaitseb	  erinevates	  
mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides	  
oma	  seisukohti	  

• kasutab	  iseseisvalt	  võõrkeelset	  põhisõnavara	  ja	  tuttavas	  olukorras	  grammatiliselt	  õiget	  keelt	  
• esitab	  ja	  põhjendab	  lühidalt	  oma	  seisukohti	  erinevates	  mõttevahetustes	  
• väljendab	  end/suhtleb	  õpitava	  keele	  erinevate	  osaoskuste	  kaudu	  (loeb,	  kuulab,	  räägib,	  kirjutab	  B1	  tasemel)	  

2.	  kirjeldab	  võõrkeeles	  iseennast,	  oma	  
võimeid	  ja	  huvisid,	  mõtteid,	  kavatsusi	  ja	  
kogemusi	  seoses	  valitud	  erialaga	  

• tutvustab	  vestlusel	  iseennast	  ja	  oma	  sõpra/eakaaslast	  
• koostab	  oma	  kooli	  (lühi)tutvustuse	  
• põhjendab	  kooli	  ja	  erialavalikut,	  hindab	  oma	  sobivust	  valitud	  erialal	  töötamiseks	  
• hindab	  oma	  võõrkeeleoskuse	  taset	  

3.	  kasutab	  võõrkeeleoskuse	  
arendamiseks	  endale	  sobivaid	  
võõrkeele	  õppimise	  strateegiaid	  ja	  
teabeallikaid,	  seostades	  võõrkeeleõpet	  

• põhjendab	  võõrkeele	  õppimise	  vajalikkust,	  loob	  seoseid	  eriala	  ja	  elukestva	  õppega	  
• eristab	  võõrkeelseid	  teabeallikaid	  info	  otsimiseks,	  kasutab	  neid	  ja	  hindab	  nende	  usaldusväärsust	  
• kirjeldab	  suhtluskeskkondi,	  mida	  kasutab	  (nende	  eeliseid,	  puudusi	  ja	  ohte)	  ja	  suhtlemist	  nendes	  keskkondades	  



33 

elukestva	  õppega	  

4.	  mõistab	  eesti	  ja	  teiste	  rahvaste	  
elukeskkonda	  ja	  kultuuri	  ning	  arvestab	  
nendega	  võõrkeeles	  suhtlemisel	  

• võrdleb	  sihtkeele/emakeele	  maa(de)	  ja	  Eesti	  elukeskkonda,	  kultuuritraditsioone	  ja	  -‐norme	  
• arvestab	  sihtkeele	  kõnelejate	  kultuurilise	  eripäraga	  
• tutvustab	  (oma	  eakaaslasele	  välismaal)	  Eestit	  ja	  soovitab	  külastada	  mõnda	  sihtkohta	  

5.	  on	  teadlik	  edasiõppimise	  ja	  tööturul	  
kandideerimise	  rahvusvahelistest	  
võimalustest,	  koostab	  tööleasumiseks	  
vajalikud	  võõrkeelsed	  
taotlusdokumendid	  

• kirjeldab	  võõrkeeles	  oma	  tööpraktikat	  ja	  analüüsib	  oma	  osalemist	  selles	  
• tutvustab	  õpitavas	  võõrkeeles	  omaeriala	  hetkeseisu	  tööturul	  ja	  edasiõppimise	  võimalusi	  
• koostab	  võõrkeeles	  töökohale/praktikakohale	  kandideerimise	  avalduse,	  CV/Europassi,	  arvestades	  sihtmaa	  eripäraga	  

Teemad,	  alateemad	  
Võõrkeel	  

4,5	  EKAP/117	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  99	  	  	  tundi,	  iseseisev	  töö	  	  	  18	  tundi,	  praktika	  	  0	  tundi	  

1.	  Mina	  ja	  maailm	   1.1.Mina	  ja	  eakaaslased	  8	  
1.2.Mina	  ja	  Eesti	  10	  
1.3.Erinevad	  maad	  ja	  rahvad	  12	  

2.	  Keskkond	  ja	  tehnoloogia	   2.1	  Mina	  ja	  keskkond.	  Keskkonnakaitse	  probleemid	  10	  
2.2.Tervislik	  eluviis	  10	  
2.3.	  Keeletehnoloogilised	  rakendused	  igapäevaelus	  ja	  suhtluskeskkonnad	  6	  
2.4.	  Erinevad	  leiutised	  ja	  kaasaegsed	  tehnoloogilised	  saavutused	  Eestis	  ja	  maailmas	  

3.	  Haridus	  ja	  töö	   3.1.	  Õppimisvõimalused	  Eestis	  ja	  minu	  koolis	  8	  
3.2.	  Internetipõhine	  õppimine	  6	  
3.3.	  Mina	  tööturul	  12	  
3.4.	  Rahaga	  ja	  rahata	  9	  

sh.	  iseseisev	  töö	   18	  tundi	  
1.	  Mina	  ja	  maailm	  
Oma	  kodukohta	  tutvustav	  PowerPointi	  esitlus	  
Sihtkeele	  maad	  tutvustav	  Power	  pointi	  esitlus	  
2.	  Keskkond	  ja	  tehnoloogia	  
Sõnavara	  käsitleva	  ristsõna	  koostamine	  kasutades	  infotehnoloogilisi	  seadmeid	  ja	  programme.	  
3.	  Haridus	  ja	  töö	  
SWOT	  analüüs-‐minu	  oskused	  

sh.	  praktika	   Puudub	  

Õppemeetodid	   Sõnavara	  test	  
Dialoog	  terviseprobleemidest	  
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Telefonivestlus	  tööandjaga	  -‐	  haigestumisest	  teatamine	  
Lünktekst	  lugemine	  
Probleemvideo	  vaatamine,	  arutelu	  
Reklaam	  oma	  koolile	  –videotutvustus/	  suuline	  tutvustus	  
Võõrkeele	  tasemetest	  
Taotlus	  tööle	  /	  praktikakohale	  kandideerimiseks	  (kirjalik)	  
Rollimäng	  -‐tööintervjuu	  
Sõnavara	  töö	  
Lugemisülesanne,	  
Andmeleht	  oma	  kooli	  kohta,	  mille	  põhjal	  koostab	  kooli	  võimaluste	  kirjelduse	  
Tutvumine	  võõrkeeleõppimise	  võimalustega	  internetis	  
Info	  otsimine	  ja	  esitamine(	  töökuulutused,	  praktika	  võimalused)	  
Töölehtede	  täitmine	  (CV/Europassi	  näidised)	  
Videoklipi	  vaatamine	  ja	  arutelu	  (	  näidisintervjuu,	  kehakeel,	  tööintervjuu	  sooritamise	  nipid)	  
Küsimuste	  koostamine	  või	  nende	  tõlge	  ja	  küsimustele	  vastamine	  õpetaja	  poolt	  antud	  juhendmaterjali	  alusel	  (	  
ettevalmistus	  tööintervjuuks)	  
Rollimäng	  tööintervjuu	  harjutamiseks	  
Lünktekstid	  
Kuulamisharjutused	  

Hindamine	   Kokkuvõttev	  hindamine.	  Kujundav	  hindamine	  toimub	  kogu	  õppeprotsessi	  jooksul	  

sh. hindekriteeriumid	   Eristav	  hinne	  „3“	  ,„4“,	  „5“	  
Hinne	  3	  –	  Õpiväljund	  ja	  lävend	  on	  saavutatud.	  
Iseseisvas	  töös	  esitletud	  informatsioon	  on	  põhiosas	  olemas.	  Teemakäsitlus	  on	  piisav.	  
Rollimängudes	  ei	  ole	  märgata	  isikupära,	  kuid	  esitlus	  on	  arusaadav.	  
Situatsioon	  lahendatakse	  adekvaatselt	  reageerides.	  Aktiivse	  sõnavara	  ja	  grammatika	  kasutamisega	  on	  mõningaid	  raskusi.	  
Öeldu	  mõte	  on	  arusaadav	  ja	  küsimustele	  suudetakse	  vastata.	  
Kirjalikud	  tööd	  on	  nõuetekohaselt	  vormistatud,	  võib	  esineda	  keelelisi	  eksimusi,	  kuid	  mõte	  on	  jälgitav.	  
Hinne	  4	  –	  Õpiväljund	  on	  saavutatud,	  lävend	  on	  ületatud	  
Iseseisvas	  töös	  esitletud	  informatsioonis	  esineb	  mõningaid	  puudusi.	  Ülesehitus	  on	  süsteemne	  ja	  terviklik.	  
Teemakäsitlus	  on	  heal	  tasemel.	  
Rolliesitus	  on	  isikupärane.	  Öeldu	  mõte	  on	  hästi	  arusaadav,	  situatsioon	  lahendatakse	  igati	  asjakohaselt	  ja	  viisakalt	  
reageerides.	  Aktiivses	  sõnavaras	  ja	  grammatikas	  esineb	  üksikuid	  vigu,	  mis	  ei	  raskenda	  arusaamist.	  Situatsioonide	  
lahendamisel	  jääb	  mõnel	  määral	  puudu	  iseseisvusest.	  Öeldu	  mõte	  on	  selge	  ja	  küsimustele	  suudetakse	  piisava	  
põhjalikkusega	  vastata.	  
Kirjalikud	  tööd	  on	  korrektselt	  ja	  nõuetekohaselt	  vormistatud,	  võib	  esineda	  üksikuid	  keelelisi	  eksimusi,	  kuid	  mõte	  on	  hästi	  
jälgitav	  ning	  töö	  täidab	  oma	  eesmärgi.	  
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Hinne	  5	  –	  Õpiväljund	  on	  saavutatud,	  lävend	  on	  ületatud	  õpilase	  omapoolse	  panusega	  õpitavasse.	  
Iseseisvas	  töös	  esitatud	  informatsioon	  on	  süsteemne	  ja	  terviklik.	  Teemakäsitlus	  on	  põhjalik	  ja	  sisaldab	  uudset	  
informatsiooni	  või	  keelelisi	  vahendeid,	  mille	  kasutamine	  aktiivselt	  ei	  ole	  nõutud.	  
Rolliesitus	  on	  väga	  isikupärane	  ja	  nauditav,	  igati	  vestluspartnerit	  arvestav	  ja	  viisakas.	  Situatsioonides	  ilmneb	  omandatu	  
iseseisev	  ja	  loov	  rakendamine.Öeldu	  mõte	  on	  üheselt	  selgeja	  küsimustele	  suudetakse	  väga	  põhjalikult	  ja	  lisainfot	  andes	  
vastata.	  
Kirjalikud	  tööd	  on	  korrektselt	  ja	  nõuetekohaselt	  vormistatud,	  keelelisi	  eksimusi	  peaaegu	  ei	  esine,	  kirjutatu	  mõte	  on	  väga	  
hästi	  arusaadav	  ning	  töö	  täidab	  suurepäraselt	  oma	  eesmärgi.	  

sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Hindamise	  eelduseks	  on:	  
kolme	  teema	  hinded	  ja	  alateemade	  hinded	  õpiväljundi	  tasemel	  
iseseisvad	  tööd	  lävendi	  tasemel	  täidetud	  
osavõtt	  õppetööst	  70%	  -‐	  õppetööst	  osavõttu	  arvestatakse	  saavutatud	  hindekrtiteeriumite	  „hea“	  ja	  „väga	  hea“	  tasemel	  
Kokkuvõttev	  hinne	  kujuneb:	  
kolme	  teema	  hinded	  ja	  alateemade	  hinded	  vastavad	  õpiväljundi	  tasemele	  „rahuldav“	  -‐hinne	  „3“ 
teemade	  hinded	  ja	  alateemede	  hinded	  ületavad	  lävendit	  hindekriteeriumis	  kirjeldatud	  „hea“	  -‐	  hinne	  „4“	  
teemade	  hinded	  ja	  alateemede	  hinded	  ületavad	  lävendit	  hindekriteeriumis	  kirjeldatud	  „väga	  hea”	  -‐	  hinne	  5.	  

sh. hindamismeetodid 
	  

E-‐mail	  sõbrale/tuttavale	  (enesetutvustus,	  sõbrad,	  hobid))	  
Eesti	  ja	  oma	  kodukoha	  PowerPoint	  esitlus	  
Sõnavara	  test	  
Sihtkeele	  maa	  mõne	  piirkonna/linna	  tutvustav	  esitlus	  
Keskkonnaalase	  teksti	  tõlge	  ja	  sisukokkuvõte,	  kasutades	  keeletehnoloogilist	  rakendust	  
Dialoog	  terviseprobleemidest	  
Telefonivestlus	  tööandjaga	  -‐haigestumisest	  teatamine	  
Lünktekst	  
Reklaam	  oma	  koolile	  –videotutvustus/	  suuline	  tutvustus	  
Võõrkeele	  tasemetest	  
Taotlus	  tööle	  /	  praktikakohale	  kandideerimiseks	  (kirjalik)	  
Rollimäng	  -‐	  tööintervjuu	  

Õppematerjalid	   Õpetaja	  jaotusmaterjalid	  
H.	  Puchta,	  J.	  Stranks	  "English	  in	  Mind"	  
Ch.	  Latham-‐Koenig,	  C.	  Oxenden,	  P.	  Seligson	  "English	  File"	  
http://www.Youtube.com	  
http://www.eures.eu	  

	  
Mooduli	  nr.	   Mooduli	  nimetus	   	  Mooduli	  maht	  	  (EKAP)	   Õpetajad	  
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9	   MATEMAATIKA	   5	  EKAP	   M.	  Nool	  

Nõuded	  	  mooduli	  alustamiseks	   Põhiõpingute	   	   moodulid	   1-‐5	   läbimisel.	   Põhiharidusega	   isik	   või	   vähemalt	   22-‐aastane	   põhihariduseta	   isik,	   kellel	   on	  
põhihariduse	  tasemele	  vastavad	  kompetentsid.	  

Mooduli	  eesmärk	   Õpetusega	  taotletakse,	  et	  õpilane	  kasutab	  oma	  matemaatikateadmisi	  elus	  edukalt	  toimetulekuks.	  
Seos	  gümnaasiumi	  riikliku	  õppekava	  matemaatika	  valdkonnaga	  

Õpiväljundid	   Hindamiskriteeriumid	  

Õpilane:	   Õpilane:	  

1.	  kasutab	  õpitud	  
matemaatikateadmisi	  ja	  -‐oskusi	  uutes	  
situatsioonides	  ning	  eluliste	  ülesannete	  
lahendamisel,	  analüüsides	  ja	  hinnates	  
tulemuste	  tõepärasust	  

• Arvutab	  peast,	  kirjalikult	  ja	  taskuarvutiga,	  eristab	  ja	  teisendab	  murde,	  rakendab	  tehete	  järjekorda	  
• Sõnastab	  vajadusel	  tekstülesande	  mõtte,	  toob/kirjutab	  välja	  andmed,	  määrab	  otsitavad	  suurused	  toob/kirjutab	  välja	  

vajalikud	  seosed	  ja	  valemid	  
• Ümardab	  arve	  etteantud	  täpsuseni.	  
• Otsustab	  tulemuse	  tõepärasuse	  üle,	  lähtuvalt	  igapäevaelust	  ja	  ligikaudse	  arvutamise	  reeglitest.	  
• Koostab	  tabeleid,	  jooniseid,	  graafikuid	  ja	  diagramme	  õpitud	  materjali	  ulatuses	  
• Nimetab	  järguühikuid	  ja	  teisendab	  pikkus-‐,	  raskus-‐,	  pindala,	  ruumala,	  mahu,	  aja-‐	  ja	  	  rahaühikuid	  

2.	  kasutab	  vajadusel	  erinevaid	  
teabeallikaid	  ning	  saab	  aru	  erinevatest	  
matemaatilise	  info	  esitamise	  viisidest	  

• Täiendab	  lahenduskäiku	  vajadusel	  joonisega/skeemiga,	  teostab	  vajalikud	  arvutused,	  vormistab	  lahenduskäigu,	  
kontrollib	  lahenduskäigu	  õigsust.	  

• Kasutab	  vajaliku	  teabe	  leidmiseks	  nii	  paberkandjal	  kui	  ka	  Internetis	  leiduvaid	  teabeallikaid	  
• Kasutab	  vajadusel	  õpetajakoostatud	  juhendmaterjale	  ja	  näpunäiteid	  ülesande	  õigeks	  lahendamiseks	  
	  

3.	  seostab	  matemaatikat	  teiste	  
õppeainetega,	  kasutades	  õppimisel	  
oma	  matemaatikaalaseid	  teadmisi	  ning	  
oskusi	  

• Väljendub	  matemaatilist	  keelt	  kasutades	  õigesti.	  
• Kasutab	  kirjalikke	  ülesandeid	  lahendades	  õigesti	  matemaatilisi	  sümboleid.	  
	  

4.	  	  esitab	  oma	  matemaatilisi	  
mõttekäike	  loogiliselt,	  väljendades	  
oma	  mõtet	  selgelt	  ja	  täpselt	  nii	  
suuliselt	  kui	  kirjalikult	  

• Väljendub	  matemaatilist	  keelt	  kasutades	  õigesti.	  
• Kasutab	  kirjalikke	  ülesandeid	  lahendades	  õigesti	  matemaatilisi	  sümboleid.	  
• Leiab	  tekstist,	  tabelist,	  jooniselt,	  graafikult,	  diagrammilt	  vajaliku	  info	  
• Valib	  ülesande	  sisust	  lähtuvalt	  õigeid	  vaelmeid	  

5.	  .kasutab	  matemaatika	  võimalusi	  
enda	  ja	  teiste	  tegevuse	  tasuvuse	  ning	  
jätkusuutlikkuse	  hindamisel	  

• Kasutab	  analoogiat	  objektidevaheliste	  seoste	  leidmiseks	  
• Kasutab	  loogikat	  etteantud	  probleemide	  lahendamisel	  
• Eristab	  olulist	  ebaolulisest	  

Teemad,	  alateemad	  
	  

5	  EKAP/130	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  110	  	  tundi,	  iseseisev	  töö	  	  20	  tundi,	  praktika	  	  0	  tundi	  
Lõiming	  karjääri	  planeerimise	  ja	  ettevõtluse,	  ilutaimede	  kasvatamise	  ja	  hooldamise,	  lilleseadete	  valmistamise,	  müümise	  
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Matemaatika	   ja	  kliendi	  nõustamise,	  juhtimise,	  juhendamise	  ja	  müügitöö	  korraldamise,	  loodus-‐,	  sotsiaalainetega	  

Arvutamine	   Tehted	  ratsionaalarvudega;	  arvuhulgad	  (naturaalarvud	  N,	  täisarvud	  Z,	  ratsionaalarvud	  Q,	  irratsionaalarvud	  I,	  reaalarvud	  
R).	  
Ümardamine.	  
Arvu	  absoluutväärtus	  (mõiste	  ja	  geomeetriline	  tähendus).	  
Täisarvulise,	  negatiivse	  ja	  ratsionaalarvulise	  astendajaga	  aste	  (arvu	  juur).	  Tehted	  astmetega.	  Arvu	  kümme	  astmed.	  Arvu	  
standardkuju.	  Arvutamine	  taskuarvutiga.	  
Ühend	  ja	  ühisosa	  (sümboolika	  Ì,	  Î,	  Ç,	  È,	  Ë,	  Ï	  kasutamine;	  ülesanded	  hulkade	  ühendi	  ja	  ühisosa	  kohta,	  graafiline	  
kujutamine).	  
Elulise	  sisuga	  tekstülesanded.	  (raha	  igapäevane	  kasutamine,	  vahemaad,	  majapidamine,	  	  jms).	  

Mõõtühikud	   Mõõtühikute	  vahelised	  	  seosed,	  teisendamine	  
Elulise	  sisuga	  tekstülseanded	  

Avaldised.	  Võrrandid	  ja	  võrratused	   Ratsionaalavaldiste	  lihtsustamine.	  
Võrre.	  Võrdeline	  jaotamine.	  Valemite	  teisendamine.	  
Võrdeline	  suurendamine	  ja	  vähendamine	  (mõõtkava,	  plaan).	  
Lineaarvõrrand.	  Ruutvõrrand.	  Kahe	  tundmatuga	  lineaarvõrrandisüsteem.	  
Arvtelje	  erinevad	  piirkonnad.	  
Lineaarvõrratuse	  mõiste	  ja	  omadused	  ja	  lahendamine.	  Lineaarvõrratuste	  süsteem.	  
Elulise	  sisuga	  tekstülesanded	  

Protsent	   Osa	  ja	  tervik,	  	  promill.	  
Elulise	  sisuga	  tekstülesanded	  

Tõeäosusteooria	  ja	  statistika	   Sündmuse	  tõenäosus,	  tõenäosuse	  summa	  ja	  korrutis	  (sh	  tõenäosus	  loteriis	  ja	  hasartmängudes).	  
Statistika	  põhimõisted	  ja	  arvkarakteristikud.	  Statistiline	  ja	  variatsioonirida,	  sagedustabel	  ja	  suhteline	  sagedus,	  
diagrammid	  keskväärtus,	  kaalutud	  keskmine,	  mediaan,	  mood,	  maksimaalne	  ning	  minimaalne	  element,	  standardhälve.	  
Statistiliste	  andmete	  kogumine,	  süstematiseerimine,	  statistiline	  andmetöötlus.	  

Trigonomeetria	   Pythagorase	  teoreem.	  Teravnurga	  siinus,	  koosinus,	  tangens.	  Täisnurkse	  kolmnurga	  lahendamine	  
Elulise	  sisuga	  tekstülesanded	  

Planimeetria	   Tasapinnaliste	  geomeetriliste	  kujundite	  (kolmnurk,	  ruut,	  ristkülik,	  rööpkülik,	  romb,	  trapets,	  korrapärane	  kuusnurk,	  ring)	  
elemendid,	  ümbermõõdud	  ja	  pindalad	  
Elulise	  sisuga	  tekstülesanded	  

Stereomeetria	   Püstprisma,	  korrapärase	  püramiidi,	  silindri,	  koonuse	  ja	  kera	  (sfääri)	  elemendid,	  pindalad	  ja	  ruumala.	  
Elulise	  sisuga	  tekstülesanded	  

sh.	  iseseisev	  töö	   20	  tundi	  Hindamine	  mitteeristav	  A/MA	  
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Õpimapi	  koostamine	  
Iseseisev	  ülseannete	  lahendamine	  

sh.	  praktika	   puudub	  

Õppemeetodid	   Kodune	  kontrolltöö	  (vilumuste	  tagamiseks	  ja	  tööharjumuste	  kujundamiseks)	  õppimisoskuste	  arendamiseks	  
Mõistekaart	  arvuhulkade	  kohta	  
Õpimapi	  koostamise	  alustamine	  
Tunnikontrollid	  alateemade	  kohta	  
Ühikute	  teisendamine	  teabeallikate	  kasutamisega	  (elulistes	  ülesannetes	  SI-‐süsteemiväliste	  mõõtühikute	  SI-‐	  
süsteemi	  ühikuteks	  teisendamine)	  
Ühikute	  teisendamise	  harjutusülesanded	  (rühmatöö,	  paaristöö)	  
Interaktiivsed	  testid	  (koostatud	  MS	  Exceli,	  Wirise	  või	  mõne	  muu	  programmiga,	  kohe	  tagasisidet	  andvad	  töölehed)	  
Näitlikustamine	  (pinna,	  mahu	  jms	  ühikutevahelistest	  seostest,	  näitlikke	  jooniseid	  võivad	  õpilased	  ka	  ise	  koostada)	  
Essee	  
Ajurünnak	  või	  test	  (teooria	  tundmine),	  loeng,	  õpiring	  (ülesannete	  lahendamine),	  praktiline	  töö	  
programmiga	  geogebra,	  praktiline	  töö	  (püramiidi	  jt	  kehade	  voltimine	  või	  valmistamine),	  
iseseisev	  töö	  (foto	  ja	  sellel	  hulktahuka	  ja	  pöördkeha	  esiletoomine	  programmiga	  geogebra	  või	  muude	  
joonestamisvahenditega,	  esitlemine)	  

Hindamine	   Kokkuvõttev	  hindamine.	  Kujundav	  hindamine	  toimub	  kogu	  õppeprotsessi	  jooksul	  

 sh. hindekriteeriumid 	  

Tunnikontrollid	  alateemade	  kohta	   Eristav	  hindamine	  	  

Arvutamine	   „3“	  
Arvutab	  reaalarvudega	  õigesti	  peast,	  
kirjalikult	  või	  taskuarvutiga.	  
Teostab	  tehted	  õiges	  järjekorras.	  
Ümardab	  arveetteantud	  
täpsuseni.Tunneb	  murde.	  Oskab	  leida	  
arvu	  absoluutväärtust.	  
Lahendab	  konspekti/näidete	  abil	  
elulisi	  tekstülesandeid	  

“4“	  
Arvutab	  reaalarvudega	  õigesti	  peast	  ja	  
kirjalikult.	  
Teostab	  tehted	  õiges	  järjekorras.	  
Ümardab	  arve	  etteantud	  täpsuseni.	  
Teab	  ja	  teisendab	  murde,	  teab	  
järguühikuid.	  Leiab	  arvu	  
absoluutväärtuse,	  seostab	  reaalse	  
arvuskaalaga,	  teab	  arvu	  kümne	  
astmeid.	  
Lahendab	  iseseisvalt	  elulisi	  sõnalisi	  
tüüpülesandeid	  

“5”	  
Arvutab	  reaalarvudega	  õigesti	  peast	  ja	  
kirjalikult.	  
Ümardab	  arve,	  kasutades	  ligikaudse	  
arvutamise	  reegleid.	  Oskab	  teha	  
tehteid	  kümnend-‐ja	  harilike	  
murdudega.	  
Lahendab	  iseseisvalt	  ja	  loovalt	  elulisi	  
tekstülesandeid	  ja	  vormistab	  korrektse	  
lahenduskäigu.	  Oskab	  leida	  arvu	  
absoluutväärtust,	  seostab	  reaalse	  
arvuskaalaga,	  teab	  arvu	  kümne	  
astmeid,	  kasutab	  arvu	  standardkuju,	  
oskab	  teha	  tehteid	  arvu	  
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kümneastmetega.	  Otsustab	  
tulemuse	  tõepärasuse	  üle	  lähtuvalt	  
igapäevaelust	  ja	  ligikaudse	  arvutamise	  
reeglitest.	  

	  

Mõõtühikud	   “3“	  
Teisendab	  pikkus-‐,	  raskus-‐,	  pindala-‐,	  
ruumala-‐,	  mahu-‐,	  aja-‐	  ja	  rahaühikuid	  
	  

“4“	  
Teisendab	  pikkus-‐,	  raskus-‐,	  pindala-‐,	  
ruumala-‐,	  mahu-‐,	  aja-‐ja	  rahaühikuid.	  
Oskab	  kasutada	  internetis	  ja	  
paberkandjal	  leiduvaid	  teabeallikaid	  
	  

“5”	  
Teisendab	  pikkus-‐,	  raskus-‐,	  pindala-‐,	  
ruumala-‐,	  mahu-‐,	  aja-‐ja	  rahaühikuid.	  
Oskab	  kasutada	  internetis	  ja	  
paberkandjal	  leiduvaid	  teabeallikaid,	  
võrdleb	  erinevaid	  mõõtühikutega	  
väljendatud	  suurusi,	  oskab	  
näitlikustada	  ühikute	  vahelisi	  seoseid	  
joonsega	  

	  

Avaldised.	  Võrrandid	  ja	  võrratused	   “3“	  
Lihtsustab	  avaldisi	  kasutades	  summa	  ja	  
vahe	  ruudu	  ning	  ruutude	  vahe	  valemit,	  
lahendab	  lihtsamaid	  lineaarvõrrandeid	  
ja	  lineaarvõrrandisüsteeme	  ning	  
normaalkujulisi	  ruutvõrrandeid	  
Lahendab	  lihtsamaid	  
lineaarvõrratusi.Elulisi	  tekstülesandeid	  
lahendab	  konspekti	  
/näidete	  abil	  
	  

“4“	  
Lahendab	  võrrandeid	  lihtsustamise	  
valemeid	  kasutades.	  Lahendab	  
lineaarvõrrandeid	  ja	  
lineaarvõrrandisüsteeme	  ning	  
ruutvõrrandeid	  .	  
Lahendab	  lineaarvõrratusi	  ja	  
võrratusesüsteeme.	  
Lahendab	  iseseisvalt	  ja	  elulisi	  
tüüpülesandeid,	  vormistab	  korrektse	  
lahenduskäigu	  

“5”	  
Lahendab	  võrrandeid	  lihtsustamise	  
valemeid	  kasutades.	  Lahendab	  
lineaarvõrrandeid	  ja	  
lineaarvõrrandisüsteeme	  ning	  
ruutvõrrandeid	  .	  
Lahendab	  lineaarvõrratusi	  ja	  
võrratusesüsteeme.	  
Lahendab	  iseseisvalt	  ja	  loovalt	  elulisi	  
tekstülesandeid,	  vormistab	  korrektse	  
lahenduskäigu.	  

	  

Protsent	   “3“	  
Arvutab	  protsenti	  (osa)	  tervikust.	  
Arvutab	  tervikut	  protsendimäära	  
(osamäära)	  ja	  osa	  kaudu.Leiab,	  mitu	  
protsenti	  üks	  suurus	  moodustab	  
teisest.	  Arvutab	  promilli(nt.	  
alkoholisisaldust	  veres)	  .	  

“4“	  
Arvutab	  protsenti	  (osa)	  tervikust.	  
Arvutab	  tervikut	  protsendimäära	  
(osamäära)	  ja	  osa	  kaudu.Leiab,	  mitu	  
protsenti	  üks	  suurus	  moodustab	  
teisest.	  Arvutab	  promilli(nt.	  
alkoholisisaldust	  veres)	  Vormistab	  

“5”	  
	  
Lahendab	  iseseisvalt	  ja	  loovalt	  
vähemalt	  kolme	  tehtega	  elulisi	  
protsentülesandeid.	  Vormistab	  
korrektselt	  lahenduskäigu.	  Vajadusel	  
põhjendab	  saadud	  tulemust.Valib	  
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korrektselt	  lahenduskäigu	   erinevate	  võimaluste	  vahel	  
ökonoomsema	  lahenduskäigu	  

	  

Tõeäosusteooria	  ja	  statistika	   “3“	  
Õpilane	  oskab	  lahendada	  
“Tõenäosusteooria”	  ja	  “Statistika”	  
näidisülesandeid	  ja	  on	  esitanud	  
statistika	  uurimustöö	  

“4“	  
Õpilane	  oskab	  lahendada	  
“Tõenäosusteooria”	  ja	  “Statistika”	  
näidetele	  baseeruvaid	  ülesandeid.	  
Õpilane	  on	  esitlenud	  oma	  iseseisvat	  
uurimustööd	  klassis,	  kirjutanud	  essee	  
“Loteriide	  ja	  hasartmängudega	  seotud	  
riskidest”.	  

“5”	  
Õpilane	  lahendab	  “Tõenäosusteooria”	  
ja	  “Statistika”	  teooriale	  baseeruvaid,	  
kuid	  loogilist	  mõtlemist	  ja	  
järeldusoskust	  nõudvaid	  
probleemülesandeid	  ;	  on	  esitlenud	  
oma	  iseseisvat	  uurimistööd	  klassis	  ja	  
saanud	  hea	  või	  väga	  hea	  hinnangu	  
osaliseks.	  Õpilane	  on	  esitlenud	  esseed	  
“Loteriide	  ja	  hasartmängudega	  seotud	  
riskidest”	  ja	  võtnud	  aktiivselt	  osa	  
aruteludest	  klassis.	  

Õpiväljundite	  saavutamise	  taset	  hinnatakse	  järgnevalt:	  
1.	  Kontrolltöö	  „Tõenäosusteooria”	  sisaldab	  ainekavas	  kirjeldatud	  näidetele	  baseeruvaid	  ülesandeid.	  Hinnatakse	  
eristavalt.	  Hinde	  osakaal	  30%	  kokkuvõtvast	  hindest.	  
2.	  Kontrolltöö	  „Statistika”	  on	  õpiväljundite	  saavutamise	  taset	  kontrolliv	  test.	  Hinnatakse	  eristavalt.	  Hinde	  osakaal	  30%	  
kokkuvõtvast	  hindest.	  
3.	  Iseseisvad	  tööd	  hinnatakse	  eristavalt	  ja	  nad	  moodustavad	  kokku	  20%	  kokkuvõtvast	  hindest.	  
4.	  Essee	  „Loteriide	  ja	  hasartmängude	  mängimisega	  seotud	  riskidest”hinnatakse	  mitteeristavalt	  
	  

Trigonomeetria	   “3“	  
Oskab	  korrektselt	  (teeb	  joonise,	  
kirjutab	  andmed,	  valemid	  javastuse)	  
lahendada	  konspekti/näidete	  abil	  
(elulisi)	  ülesandeid	  kasutades	  
valemikaarti.	  Oskab	  valemikaardi	  abil	  
leida	  õigeid	  elementidevahelisi	  
seoseid,	  ümbermõõdu	  ja	  pindala	  
valemeid.	  

“4“	  
Oskab	  korrektselt	  (teeb	  joonise,	  
kirjutab	  andmed,	  valemid	  ja	  vastuse)	  
lahendada(elulisi)	  ülesandeid	  
kasutades	  valemikaarti.	  Liigitab	  
tasandilisi	  kujundeid,	  oskab	  
valemikaardi	  abil	  leida	  õigeid	  
elementidevahelisi	  seoseid,	  
ümbermõõdu	  ja	  pindala	  
valemeid.Esitab	  tõepärased	  vastused	  
lähtuvalt	  igapäevaelust.	  

“5”	  
Lahendab	  iseseisvalt	  (abimaterjale	  
kasutamata)	  elulisi	  ülesandeid	  
trigonomeetriateadmisi	  rakendades	  ja	  
esitab	  tõepäraseid	  vastuseid	  lähtuvalt	  
igapäevaelust.Liigitab	  tasandilisi	  
kujundeid	  ja	  teab	  elementidevahelisi	  
seoseid,	  ümbermõõdu	  ja	  pindala	  
valemeid.	  Lahendab	  iseseisvalt	  ja	  
loovalt	  elulisi	  tekstülesandeid	  ja	  
vormistab	  korrektse	  lahenduskäigu	  
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Planimeetria	   “3“	  
Õpilane	  	  teeb	  tasapinnaliste	  kujundite	  
joonised	  ja	  lahendab	  antud	  andmetega	  
kujundi	  pindala	  	  ja	  	  ümbermõõdu	  

“4“	  
Õpilane	  teisendab	  ühikud	  ja	  vormistab	  
lahenduskäigu	  korrektselt	  

“5”	  
Õpilane	  	  teeb	  tasapinnaliste	  kujundite	  
joonised	  ja	  lahendab	  antud	  andmetega	  
kujundi	  pindala	  	  ja	  	  
ümbermõõduLahendab	  loovalt	  elulisi	  
ülesandeid	  trigonomeetria	  -‐ja	  	  
planimeetriateadmisi	  rakendades	  ja	  
esitab	  tõepäraseid	  vastuseid	  lähtuvalt	  
igapäevaelust	  

	  

Stereomeetria	   “3“	  
Õppija	  lahendab	  näidisülesannete	  
tasemel	  elulisi	  stereomeetria	  
ülesandeid	  valemite	  lehe	  abi,teeb	  
joonis,	  vajadusel	  teisendab	  
mõõtühikuid,	  annab	  vastuse	  lähtudes	  
igapäevaelust.	  Esitleb	  iseseisva	  töö	  ja	  
vastab	  mõnele	  esitatud	  küsimusele	  
	  

“4“	  
Õppija	  lahendab	  näidisülesannete	  
tasemel	  elulisi	  stereomeetria	  
ülesandeid,	  teeb	  joonis,	  vajadusel	  
teisendab	  mõõtühikuid,	  esitab	  vastuse	  
lähtudes	  igapäevaelust	  Esitleb	  
iseseisva	  töö	  ja	  vastab	  esitatud	  
küsimustele.	  
	  

“5”	  
Õppija	  lahendab	  elulisi	  stereomeetria	  
ülesandeid,	  esitab	  põhjaliku	  
lahenduskäigu,teeb	  joonis,	  vajadusel	  
teisendab	  mõõtühikuid,	  annab	  vastuse	  
lähtudes	  igapäevaelust,	  suudab	  
hinnata	  vastuse	  õigsust.	  Esitleb	  
iseseisva	  töö	  mis	  on	  sooritatud	  
programmiga	  geogebra	  ja	  vastab	  
kõigile	  esitatud	  küsimustele.	  

	  

	  sh.	  kokkuvõtva	  hinde	  kujunemine	   Kõikide	  teemade	  kokkuvõtvate	  hinnete	  aritmeetilise	  keskmisena	  ja	  õpimapi	  olemasolu	  kõikide	  teemade	  kohta	  

	  	  sh.hindamismeetodid	  
	  

Iseseisev	  ülesannete	  lahendamine	  
Arvestuslik	  töö.	  
Tunnikontrollid	  
Kontrolltöö	  
Kodune	  kontrolltöö	  (vilumuse	  tagamiseks	  ja	  tööharjumuse	  kujundamiseks)	  õppimisoskuse	  arendamiseks	  

Õppematerjalid	   Õpetaja	  poolt	  koostatud	  materjalid.	  
Gümnaasiumi	  kitsa	  matemaatika	  õpikud	  :	  
I	  Arvuhulgad.Avaldised.Võrrandid	  ja	  võrratused	  
II	  Trigonomeetria	  
IV	  Tõenäosus	  ja	  statistika	  
VII	  Tasandilised	  kujundid.Integraal	  
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V.	  Luigelaht	  ,E.Reiman	  „Matemaatika	  ülesannete	  kogu	  tehnikumidele“	  
T.Leego,	  	  L.Vedler,	  S.Vedler	  Matemaatika	  õpik	  kutseõppeasutustele	  

	  
Mooduli	  nr.	   Mooduli	  nimetus	   	  Mooduli	  maht	  	  (EKAP)	   Õpetajad	  

10	   LOODUSAINED	   6	  EKAP	   S.	  Tund,	  Õ.	  	  Rämmann,	  V.	  Truija	  

Nõuded	  	  mooduli	  alustamiseks	   Põhiõpingute	  	  moodulid	  1-‐5	  läbimisel.	  Põhiharidusega	  isik	  või	  vähemalt	  22-‐aastane	  põhihariduseta	  isik,	  kellel	  on	  
põhihariduse	  tasemele	  vastavad	  kompetentsid.	  

Mooduli	  eesmärk	   Õpetusega	  taotletakse,	  et	  õpilane	  omab	  loodusteaduslikku	  maailmapilti,	  väärtustab	  ja	  järgib	  jätkusuutliku	  arengu	  
põhimõtteid.	  
Seos	  gümnaasiumi	  riikliku	  õppekava	  loodusaine	  valdkonna	  bioloogia,	  geograafia,	  keemia,	  füüsika	  ainetega.	  

Õpiväljundid	   Hindamiskriteeriumid	  

Õpilane:	   Õpilane:	  

1.	  mõistab	  loodusainete	  omavahelisi	  
seoseid	  ja	  eripära,	  saab	  aru	  mudelite	  
tähtsusest	  reaalsete	  objektide	  
kirjeldamisel	  
	  

• kirjeldab	  maa	  sfääre	  kui	  süsteeme	  ja	  nendega	  seotudmudeleid	  
• kirjeldab	  maa	  evolutsioonilist	  arengut,	  elus-‐	  ja	  eluta	  looduse	  tunnuseid	  
• kirjeldab	  abiootiliste	  tegurite	  toimet	  organismidevahelisi	  suhteid	  ja	  looduses	  toimivaid	  aineringe	  
• kirjeldab	  organismide	  ehitust,	  aine-‐	  ja	  energiavahetust,	  paljunemist	  ja	  arengut	  (eristab	  rakutüüpe)	  
• iseloomustab	  inimese	  keemilist	  koostist	  ja	  mõistab	  pärandumise	  seaduspärasusi	  

2.	  mõtestab	  ja	  kasutab	  loodusainetes	  
omandatud	  teadmisi	  keskkonnas	  
toimuvate	  nähtuste	  selgitamisel	  ja	  
väärtustamisel	  ning	  igapäevaelu	  
probleemide	  lahendamisel	  

• kirjeldab	  mehaanika	  nähtusi	  ja	  kasutades	  selleks	  õigeid	  füüsikalisi	  suurusi	  ja	  mõisteid	  
• kirjeldab	  korrektsete	  mõistete	  ja	  füüsikaliste	  suurustega	  elektromagnetismi	  nähtusi	  ja	  nendevahelisi	  seoseid	  
• iseloomustab	  soojusenergia	  muutmise	  viise,	  nähtusi,seaduspärasusi	  
• kirjeldab	  õigete	  füüsikaliste	  suurustega	  ja	  mõistetega	  valguse	  tekkimise,	  levimise	  ja	  kadumise	  nähtusi	  
• kirjeldab	  tähtsamaid	  mikromaailma	  mudeleid,	  tuumareaktsioone	  ning	  radioaktiivsust	  
• kasutab	  keemiliste	  elementide	  perioodilisustabelit	  ja	  ühendite	  molekulaarmudeleid	  mikromaailma	  kirjeldamisel	  ja	  

ainete	  omaduste	  elgitamisel	  
• selgitab	  evolutsiooni	  kulgu	  ning	  seostab	  protsesse	  looduses	  nähtavaga	  
• nimetab	  majandustegevusega	  kaasnevaid	  looduskeskkonna	  probleeme	  

3.	  mõistab	  teaduse	  ja	  tehnoloogia	  
saavutuste	  mõju	  looduskeskkonnale	  ja	  
inimesele,	  saab	  aru	  ümbritseva	  
keskkonna	  mõjust	  inimese	  tervisele	  

• selgitab	  loodus-‐	  ja	  sotsiaalkeskkonnas	  omavahelisi	  seoseid	  ja	  probleeme	  
• võrdleb	  erinevate	  piirkondade	  kliima,	  mullastiku,	  taimestiku	  ja	  oomastiku	  omavahelisi	  seoseid	  
• võrdleb	  looduslikke	  ja	  tehismaterjale	  ning	  nende	  omadusi	  
• selgitab	  tervisliku	  toitumise	  põhimõtteid	  
• selgitab	  nakkushaiguste	  vältimise	  võimalusi	  
• kirjeldab	  orgaaniliste	  ja	  anorgaaniliste	  ainete	  toimet	  inimestele	  ja	  keskkonnale	  
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• kirjeldab	  inimese	  arengut	  ja	  tervislikku	  seisundit	  sõltuvalt	  sotsiaalsest,	  majanduslikust	  või	  looduskeskkonnast	  
• nimetab	  loodusteaduste	  ning	  tehnoloogia	  arengu	  positiivseid	  ja	  negatiivseid	  ilminguid	  ning	  võrdleb	  erinevaid	  eetilis-‐	  

moraalseid	  seisukohti	  ning	  nende	  usaldusväärsust	  

4.	  leiab	  iseseisvalt	  usaldusväärset	  
loodusteaduslikku	  informatsiooni	  ja	  
kasutab	  seda	  erinevate	  ülesannete	  
lahendamisel	  

• kirjeldab	  ja	  toob	  näiteid	  loodusteaduste,	  tehnoloogia	  ja	  ühiskonna	  vahelistest	  seostest	  
• kirjeldab	  teaduse	  ning	  tehnoloogia	  võimalusi	  ja	  piiranguid	  ühiskonna	  heaolu	  ja	  majanduse	  arengu	  tagamiseks	  
• kirjeldab	  oma	  elukoha	  (loodus)	  keskkonda,	  uurides	  ja	  analüüsides	  seal	  erinevaid	  probleeme	  
• lahendab	  loodusteaduslike	  ülesandeid	  ja	  probleeme,	  kasutades	  erinevaid	  usaldusväärseid	  teabeallikaid	  
• koostab	  erinevate	  andmete	  põhjal	  tabeleid	  ja	  graafikuid	  
• kirjeldab	  ja	  kohandab	  korrektsete	  lähteandmetega	  ülesandele	  õige	  lahendusmudeli	  ning	  fikseerib	  otsitavad	  

suurused,	  kasutades	  õigesti	  mõõtühikute	  süsteeme	  
• arvutab	  õigesti,	  kontrollides	  saadud	  tulemust	  ning	  vormistab	  ülesande	  vastuse	  	  korrektselt	  

Teemad,	  alateemad	   6	  EKAP/156	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  132	  	  	  tundi,	  iseseisev	  töö	  24	  tundi,	  praktika	  	  0	  tundi	  

ORGANISM	  KUI	  TERVIK	  
RAKK	  
ORGANISMIDE	  AINE-‐	  JA	  
ENERGIAVAHETUS	  
ORGANISMIDE	  PALJUNEMINE	  JA	  
ARENG	  
ORGANISMIDE	  KOOSEKSISTEERIMINE	  
	  
UNIVERSUM	  JA	  SELLE	  KUJUNEMINE	  
MIKROMAAILM	  JA	  AINEEHITUS	  
LOODUSTEADUSTE	  
RAKENDUSVÕIMALUSI	  
	  
KESKKOND	  JA	  
KESKKONNAKAITSE	  
	  

ORGANISM	  KUI	  TERVIK.	  
RAKK..	  
ORGANISMIDE	  AINE-‐	  JA	  ENERGIAVAHETUS.	  
Rakkude	  jagunemine.	  Mitoos.	  Meioos.	  Organismide	  suguline	  ja	  mittesuguline	  paljunemine.	  
Viljastumine.	  Embrüonaalne	  ja	  postembrüonaalne	  areng.	  Taimede	  paljunemise	  ja	  arengu	  iseärasused.	  Pärilikkus.	  
Mendeli	  seadused.	  
Peamised	  ökoloogilised	  tegurid.	  Organismide	  vahelised	  suhted.	  Elu	  päritolu	  ja	  selle	  areng.	  
UNIVERSUM	  JA	  SELLE	  KUJUNEMINE.	  Maakera	  kui	  süsteem.	  Maa	  teke,	  areng	  ja	  
geoloogiline	  ajaskaala.	  Maa	  sfäärid.	  
MIKROMAAILM	  JA	  AINEEHITUS.	  Keemilised	  elemendid	  Maal.	  Anorgaanilised	  ja	  orgaanilised	  aineklassid.	  Oksiidid,	  
happed,	  alused,	  soolad.	  Metallid,	  mittemetallid.Orgaanilised	  ained	  ja	  materjalid.	  Halogeeniühendid.	  Polümeerid.	  
LOODUSTEADUSTE	  RAKENDUSVÕIMALUSI.	  Anorgaanilised	  ja	  orgaanilised	  ained	  igapäevaelus.	  Organismi	  kahjustavad	  
ained.	  Tehis-‐	  ja	  looduslikud	  ained.	  Lisaained	  
KESKKOND	  JA	  KESKKONNAKAITSE.	  Keemiatööstus	  ja	  keskkond.Globaliseerumine	  ja	  keskkonnaprobleemid.Elukeskkond,	  
selle	  süsteemid	  ning	  kaitse.	  Õkoloogilised	  tegurid	  sh	  organismide	  
omavahelised	  suhted.	  Ökosüsteemid	  ja	  selle	  muutused.	  Looduskaitse-‐ja	  keskkonnakaitse	  nüüdisaegsed	  suunad	  ning	  
rahvusvaheline	  koostöö.	  Liikide	  hävimist	  põhjustavad	  tegurid,	  liikide	  kaitsevõimalused	  ja	  –vajadus	  

FÜÜSIKA	  KUI	  LOODUSTEADUS	   1.	  Teeoreetilised	  alused	  
Mõtlemisviiside	  liigitus:	  teaduslik,	  mütoloogiline,pragmaatiline.	  Täppis-‐ja	  loodusteadusliku	  
(TTMV	  ja	  LTMV)	  mõtlemisviisi	  sarnasused	  ja	  erinevused.	  LTMV	  kujundamise	  võtted.	  Looduse-‐ja	  füüsikaseadused.	  
2.	  Praktilised	  rakendused	  
Mõõtmine	  ja	  mõõtemääramatus.	  Mõõtmise	  liigid.	  Mõõtemääramatuse	  mõiste.	  A	  ja	  B	  tüüpi	  määramatused.	  
Määramatuseja	  mõõtetulemuse	  esitamine.	  Kulgemine.	  Keskmine-‐ja	  hetkkiirus.	  Keskmine-‐	  ja	  hetkkiirendus.	  Punktmass	  ja	  
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massikese	  (selle	  leidmine).	  Liikumise	  graafiline	  kirjeldamine	  (s,t	  jav,t	  graafikud).	  
Newtoni	  seadused.	  Inerts	  ja	  inertsus.	  Resultantjõud.	  Newtoni	  II	  seaduse	  
demonstreerimine.	  Jõud.	  Newtoni	  III	  seadus	  ja	  kolmas	  keha.	  
Impulss.	  
Impulsi	  kui	  “purustusvõime”	  demonstreerimine.	  Impulsi	  jäävus	  ja	  isoleeritud	  süsteem.	  Põrked	  ja	  “pehmuse	  probleem”	  
Gravitatsioon	  ja	  vaba	  langemine.	  Gravitatsioonivälja	  olenevus	  kehadevahelisest	  kaugusest.	  Vaba	  langemine.	  Raskusjõud	  
ja	  kaal.	  Kaalutus.	  Esimene	  kosmiline	  kiirus.	  
Rõhk.	  Pascali	  seadus.	  Vedelikusamba	  rõhk	  anuma	  põhjale.	  Üleslükkejõud	  ja	  Archimedese	  seadus.	  
Ujumise	  tingimus.	  
Pöörlemine.	  Pöörlemine	  ja	  tiirlemine.	  Periood	  ja	  sagedus.	  Joonkiirus	  ja	  nurkkiirus.	  Kesktõmbejõud	  ja	  kesktõukejõud.	  
Pöörlemise	  inerts.	  Jõumoment.	  Keha	  tasakaalu	  tingimus.	  
Töö	  ja	  energia.	  Töö.	  Konservatiivsed	  jõud.	  Energia.	  Potentsiaalne	  ja	  kineetiline	  energia.	  Potentsiaalse	  energia	  miinimumi	  
printsiip.	  Mehaanilise	  energia	  jäävus.	  Võimsus.	  
Mehaanika	  kuldreegel.	  
Soojus.	  Soojus,	  soojusenergia,	  siseenergia.	  Temperatuur	  ja	  molekulide	  keskmine	  kiirus.	  Soojushulk.	  Soojusjuhtivus.	  
Konvektsioon.	  Soojuskiirgus.	  Entroopia.	  Aine	  olekud.	  Tahke,	  vedel	  ja	  gaasiline	  olek.	  Tihedus,	  rõhk,	  üleslükkejõud.	  
Gaaside	  isoprotsessid.	  Agregaatolekute	  muutused.	  
Võnkumised,	  lained,	  heli.	  
Võnkumine	  ja	  laine.	  Lainete	  liigid:	  kulg-‐	  ja	  seisulaine,	  piki-‐ja	  ristlaine.	  Elastsulainete	  difraktsioon	  ja	  interferents.	  
Heliallikas.	  Heli	  omadused.	  Doppleri	  efekt.	  Kaja.	  
Elekter	  ja	  magnetism.	  Hõõrdeelekter.	  Elektrostaatiline	  induktsioon.	  Alalis-‐ja	  vahelduvvool.	  
Metalli	  ja	  pooljuhi	  takistuse	  sõltuvus	  temperatuurist.	  Püsimagnet.	  Ferromagneetik.	  Vooluga	  
juhtme	  ümber	  olev	  magnetväli.	  Elektromagnetväli.	  Lenzi	  reegel.	  
Kvantnähtused.	  Mikromaailm.	  Kvandienergia.	  Määramatuse	  relatsioon	  (täpsuspiirang).	  Bohri	  mudel.	  Tunnelefekt.	  
Massidefekt.	  Radioaktiivne	  kiir	  

sh.	  iseseisev	  töö	   24	  tundi	  
1.	  Õpimapp,	  mis	  sisaldab	  täidetud	  töölehti	  (10	  tundi).	  Hindamine-‐mitteristav	  (A/MA)	  
2.	  Koostada	  esitlus	  evolutsiooni	  teemal	  (7	  tundi).	  Hindamine-‐mitteeristav	  (A/MA)	  
3.	  Koostada	  esitlus	  astronoomia	  või	  meteoroloogia	  teemal	  (7	  tundi).	  Hindamine-‐	  mitteeristav	  (A/MA)	  

sh.	  praktika	   puudub	  

Õppemeetodid	   Loeng,	  slaidiettekanne,	  rühmatöö,	  töö	  teabeallikatega,	  mõistekaart,	  referaat,	  videod	  

Hindamine	   Õppeprotsessi	  käigus	  kujundav	  hindamine	  

 sh. hindekriteeriumid 	  

 sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Moodulit	  hinnatakse	  mitteeristavalt	  (A/MA).	  
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Mooduli	  kokkuvõttev	  hinne	  kujuneb,	  kui	  õpilane	  on	  sooritanud	  kõik	  hinnatavad	  ülesanded	  sh	  iseseisvad	  ülesanded	  
vähemalt	  lävendi	  tasemel	  (hinne	  „3“	  (rahuldav)	  ja	  „A“	  arvestatud)	  

 sh. hindamismeetodid 
	  

	  

1.	  Kirjalik	  	  ülseannete	  lahendamine	   Õpilane:	  
• kasutab	  korrektselt	  ülesande	  lähteandmeid	  ja	  fikseerib	  otsitavad	  suurused	  
• kasutab	  õigesti	  mõõtühikute	  süsteeme	  
• kirjeldab	  ja	  kohandab	  antud	  ülesande	  jaoks	  õige	  lahendusmudeli	  
• teostab	  õigesti	  arvutused,	  kontrollib	  saadud	  tulemust	  ning	  vormistab	  ülesande	  vastuse	  korrektselt	  
• koostab	  erinevateandmete	  	  põhjal	  tabeleid	  	  ja	  graafikuid,	  loeb	  neid	  

2.	  Referaat	  koos	  esitlusega	   Koostab	  referaadi	  etteantud	  juhendi	  järgi	  
Leiab	  infot	  erinevatest	  teabeallikatest	  
Esitleb	  oma	  	  tööd	  teistele	  

3.	  Testide	  lahendamine	   	  

Õppematerjalid	   Õppetunnis	  koostatud	  konspekt	  ja	  õpilastele	  tunnis	  jagatud	  töölehed.	  
Õppevideod	  http://www.chemicum.com/ava.htm	  
Külanurm,	  E.,	  2003.	  Keemia	  õpik	  kutseõppeasutusele.	  Tartu	  
Tuulmets,	  A.,	  2012.	  Keemia	  õpik	  gümnaasiumile	  II	  osa,	  orgaaniline	  keemia	  meie	  ümber.	  
Maurus	  Kirjastus	  OÜ.	  
Keppart,	  V.,	  2006.	  Keskkonnakaitse.	  AS	  Kirjastus	  Ilo.	  
Pärgmäe,	  E.,	  2002.	  Füüsika	  õpik	  kutse	  
koolidele.	  Tartu	  
Sarapuu,	  T.,2008.	  Bioloogia	  gümnaasiumile	  I	  ,	  II	  osa.	  Eesti	  Loodusfoto	  
Tenhunen,	  A.,	  ...	  2007.	  Bioloogia	  gümnaasiumile	  I	  .	  Avita	  
Tokko,	  U.,	  2009.	  Bioloogia	  koduõpetaja.	  AS	  Kirjastus	  Ilo	  

	  
Mooduli	  nr.	   Mooduli	  nimetus	   	  Mooduli	  maht	  	  (EKAP)	   Õpetajad	  

11	   SOTSIAALAINED	   	  7	  EKAP	   Ü.	  Viksi,	  I.	  Samoldina,	  H.	  Lumpre	  

Nõuded	  	  mooduli	  alustamiseks	   Põhiõpingute	  moodulid	  1-‐5	  läbimisel.	  Põhiharidusega	  isik	  või	  vähemalt	  22-‐aastane	  põhihariduseta	  isik,	  kellel	  on	  
põhihariduse	  tasemele	  vastavad	  kompetentsid.	  

Mooduli	  eesmärk	   Õpetusega	  taotletakse,	  et	  õpilane	  mõistab	  ühiskonna	  arengu	  põhjuslikke	  seoseid,	  teeb	  teadlikke	  valikuid	  seonduvalt	  
iseenda	  ja	  sotsiaalse	  keskkonnaga,	  lähtub	  ühiskonnas	  kehtivatest	  väärtustest	  ja	  moraalinormidest	  ning	  toimib	  kõlbelise	  
ja	  vastutustundliku	  ühiskonnaliikmena.	  Õpilane	  on	  Eesti	  Vabariigi	  lojaalne	  kodanik.	  
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Seos	  gümnaasiumi	  õppekava	  kehalise	  kasvatuse	  valdkonna,	  riigikaitse	  valikkursuse	  ja	  sotsiaalainete	  valdkonna	  ajaloo,	  
ühiskonnaõpetuse,	  inimeseõpetuse,	  inimgeograafia	  õppeainetega	  

Õpiväljundid	   Hindamiskriteeriumid	  

Õpilane:	   Õpilane:	  

1.	  omab	  adekvaatset	  enesehinnangut	  
ning	  teadmisi,	  oskusi	  ja	  hoiakuid,	  mis	  
toetavad	  tervikliku	  ja	  terviseteadliku	  
inimese	  kujunemist	  

• analüüsib	  juhendamisel	  enda	  isiksust	  ja	  kirjeldab	  enda	  tugevusi	  ja	  nõrkusi,	  lähtudes	  erinevatest	  rollidest	  ja	  
kohustusest	  ühiskonnas	  

• analüüsib	  üksikisiku,	  perekonna	  ja	  erinevate	  institutsioonide	  rolli	  ühiskonna	  arengus	  
• nimetab	  ja	  teab	  terviseriske	  ning	  võimalikke	  vigastusi,	  kirjeldades	  nendele	  reageerimist	  ja	  ennetamise	  võimalusi	  
• tegeleb	  teadlikult	  ja	  võimetekohaselt	  tervisespordiga,	  treenides	  sobiva	  koormusega	  ning	  sooritab	  treeningujärgselt	  

taastumist	  soodustavaid	  harjutusi	  

2.	  omab	  arusaama	  esinevatest	  
nähtustest,	  protsessidest	  ja	  
konfliktidest	  ühiskonnas	  ning	  nende	  
seostest	  ja	  vastastikusest	  mõjust	  

• selgitab	  nüüdisühiskonna	  kujunemist,	  struktuuri	  ja	  korraldust	  
• määratleb	  Eesti	  ajaloo	  olulisemad	  pöördepunktid	  sündmused	  muinasajast	  tänapäevani,	  paigutades	  tähtsamad	  Eesti	  

ajaloo	  ja	  kultuuri	  sündmused	  õigesse	  ajaperioodi	  ja	  Euroopa	  ning	  maailma	  ajaloo	  konteksti	  	  
• selgitab,	  millised	  muutused	  on	  toimunud	  taasiseseisvumisjärgses	  Eesti	  majanduses,	  õigusruumis,	  

valitsemiskorralduses,	  riigikaitses	  ja	  kultuurielus,	  eristades	  põhjusi	  ja	  tagajärgi	  
• põhjendab	  inimeste	  ja	  riikide	  jätkusuutliku	  käitumise	  vajalikkust	  	  
• kasutab	  kontekstis	  sotsiaalainete	  põhimõisteid	  
• toob	  asjakohaseid	  näiteid	  sotsiaalainetes	  käsitletavate	  ja	  ühiskonnas	  esinevate	  nähtuste	  omavaheliste	  seoste	  kohta	  
• nimetab	  erinevaid	  julgeolekuriske,	  sh	  Eesti	  Vabariigile	  ning	  selgitab	  nende	  maandamise	  võimalusi	  

3.	  mõistab	  kultuurilise	  mitmekesisuse	  
ning	  demokraatia	  ja	  selle	  kaitsmise	  
tähtsust	  ning	  jätkusuutliku	  arengu	  
vajalikkust,	  aktsepteerides	  erinevusi	  

• arutleb	  teiste	  rahvaste	  kommete,	  traditsioonide	  ja	  religiooni	  ning	  nende	  omavaheliste	  konfliktide	  teemadel	  
• iseloomustab	  demokraatliku	  valitsemiskorralduse	  toimemehhanisme	  Eesti	  ja	  Euroopa	  Liidu	  näitel	  
• selgitab	  Eesti	  rolli	  NATOs,	  ELs	  ja	  ÜROs	  
• põhjendab	  inimeste	  ja	  riikide	  jätkusuutliku	  käitumise	  vajalikkust	  
• analüüsib	  teabeallikate	  abil	  riigi	  majanduse	  struktuuri	  ningpanust	  maailma	  majandusse	  
• tunneb	  üleilmastumise	  majanduslikke,	  poliitilisi,	  sõjalisi	  ja	  kultuurilisi	  tahke,	  nimetab	  erineva	  arengutasemega	  riike	  
• analüüsib	  kaartide	  ja	  statistiliste	  andmete	  põhjal	  riigi	  või	  regiooni	  rahvaarvu	  muutumist,	  rahvastiku	  paiknemist	  ja	  

soolis-‐vanuselist	  struktuuri	  
• demonstreerib	  grupi	  koosseisus	  seisanguid,	  pöördeid	  ja	  rivisammu	  ning	  kontrollib	  juhendamisel	  relva	  ohutust	  	  

4.	  hindab	  üldinimlikke	  väärtusi,	  nagu	  
vabadus,	  inimväärikus,	  võrdõiguslikkus,	  
ausus,	  hoolivus,	  sallivus,	  
vastutustunne,	  õiglus,	  isamaalisus	  ning	  
lugupidamine	  enda,	  teiste	  ja	  keskkonna	  

• selgitab	  inimõiguste	  olemust	  ja	  nende	  vajalikkust,	  analüüsib	  inimõiguste	  tähenduse	  muutumist	  20.-‐21.	  sajandil	  ning	  
toob	  näiteid	  üksikisiku	  põhiõiguste	  muutumisest	  ajaloo	  vältel	  

• selgitab	  enda	  õigusi	  ja	  kohustusi	  kodanikuna	  
• orienteerub	  õigusaktides,	  kasutades	  erinevaid	  infokanaleid	  
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vastu	  

Teemad,	  alateemad	   7	  EKAP/182	  	  tundi,	  shauditoorne	  töö	  154	  tundi,	  iseseisev	  töö	  28	  tundi,	  praktika	  	  0	  tundi	  

MINA	  JA	  TERVIS	   1. Enesetundmine.	  
2. Inimese	  elukaar.	  
3. Enesehinnang	  ja	  vaimne	  tervis.	  
4. Tervisekäitumine.	  
5. Tervislik	  toitumine.	  
6. Sõltuvusained	  ja	  nendega	  seotud	  riskid.	  
7. Kehalise	  aktiivsuse	  tähtsus	  ja	  mõju	  inimorganismile.	  
8. Vigastuste	  vältimine	  sportimisel.	  
9. Erinevad	  treeningud	  ja	  teadmised	  iseseisvalt	  sportimiseks.	  
10. Õiged	  koormused	  treenimisel.	  
11. Kooli	  ja	  lähikonna	  sportimisvõimalused.	  
12. Mitmekülgsuse	  arendamine	  spordis.	  
13. Harjutused	  lihaspingete	  leevendamiseks.	  

MINA	  TEISE	  ÜHISKONNA	  LIIKMENA	  –	  
ERINEVAD	  RIIGID	  JA	  
ÜHISKONNAKORRALDUSED	  	  

1. Ühiskonna	  areng	  ja	  moderniseerimine,	  info-‐	  ja	  teadmusühiskonna	  kujunemine.	  
2. Ühiskonnaelu	  reguleerivad	  normid	  ja	  väärtused.	  
3. Arengumaad	  ja	  arenenud	  riigid.	  
4. Tänapäeva	  Eesti	  ühiskonna	  korraldus.	  

MINU	  
PEREKOND/SUGULASED/TUTTAVAD	  
TAASISESEISVUNUD	  EESTIS	  
	  

1. Eluolu	  nõukogude	  perioodil,	  taasiseseisvunud	  Eestis	  ja	  tänasel	  päeval.	  
2. Üleminek	  plaanimajanduselt	  turumajandusele,	  omandireform.	  
3. Eesti	  Vabariigi	  põhiseadus	  ja	  riigiaparaadi	  ümberkujundamine.	  
4. Erakondade	  teke	  ja	  areng	  ning	  erisused.	  
5. Riigikaitse	  ümberkorraldamine	  ja	  liikumine	  ELi	  ja	  NATO	  suunas.	  
6. Muutused	  sotsiaal-‐	  ja	  kultuurivaldkonnas.	  

MINU	  ÕIGUSED	  JA	  KOHUSTUSED	  
	  

1. Ajaloo	  periodiseerimine.	  
2. Ajalooallikad	  ja	  allikakriitika.	  
3. Arheoloogia	  ja	  ajalooteadus.	  
4. Kultuuripärandi	  väärtustamine.	  
5. Eesti	  mäluasutused	  ja	  seal	  leiduvad	  ajalooallikad.	  
6. Muinasaeg	  Eestis.	  
7. Keskaeg	  Eestis.	  
8. Sõdade	  periood	  (Liivi	  sõda,	  Põhjasõda,	  sõjad	  Euroopas	  ja	  nende	  mõju	  siinsetele	  aladele.)	  
9. Eesti	  erinevate	  riikide	  võimu	  all	  (Poola,	  Rootsi,	  Venemaa).	  
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10. Eesti	  Vabariigi	  väljakuulutamine	  ja	  omariikluse	  areng.	  
11. II	  maailmasõda	  ja	  eestlaste	  erinevad	  saatused.	  
12. Nõukogude	  okupatsioon.	  
13. Taasiseseisvumine.	  

MAJANDUS	  JA	  RAHVASTIK	  
	  

1. Globaliseerumise	  mõju	  majandusele.	  
2. Erinevate	  riikide	  rahvastiku-‐	  ja	  majandustrendid.	  
3. Eesti	  ja	  Euroopa	  rahvastiku	  muutumine	  ajas	  ja	  selle	  põhjused.	  
4. Immigratsioon.	  
5. Tööturg,	  tööhõive	  ja	  tööränne.	  
6. Ühiskonna	  jätkusuutlikkus.	  

RIIGIKAITSE	  
	  

1. Vabadussõda,	  I	  maailmasõda,	  II	  maailmasõda.	  
2. Riigikaitse	  taastamine	  Eestis	  taasiseseisvumise	  järel.	  
3. ÜRO,	  NATO	  ja	  EL	  asutamine	  ja	  funktsioonid	  tänasel	  päeval.	  
4. Eesti	  riigikaitse	  struktuur	  ja	  juhtimine.	  
5. Kriiside	  tekkimine,	  sõja	  ja	  mässu	  erinevused.	  
6. Julgeolekuriskid	  ja	  hädaolukord.	  
7. Kaitsejõud.	  
8. Riigikaitse	  strateegia	  ülesehitus	  ja	  ressursid.	  
9. Esmaabi.	  
10. Riigikaitsealane	  õppepäev	  

sh.	  iseseisev	  töö	   28	  tundi	  
1. Referaat	  valitud	  riigi	  kohta	  (teemakogum)	  	  	  
2. Intervjuu	  pereliikme,	  sugulase	  või	  tuttavaga	  (III	  teemakogum)	  	  
3. Esitlus	  kodukoha	  ajaloo	  ja	  mälestiste	  kohta	  (V	  teemakogum)	  	  

sh.	  praktika	   puudub	  

Õppemeetodid	   1. Aktiivne	  loeng,	  arutelu,	  diskussioon.	  
2. Rühmatöö.	  
3. Teabeallikast	  andmete	  otsimine	  ja	  üldistuste	  tegemine.	  
4. Mõistekaardi	  koostamine.	  
5. Ajalehe	  uudiste	  uurimine.	  
6. Filmide	  ja	  dokumentaalsaadete	  vaatamine	  ja	  arutelu.	  
7. Töö	  veebikeskkondadega.	  
8. Ajatelje	  koostamine.	  
9. Graafikute	  ja	  tabelite	  koostamine.	  
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10. Rollimängud.	  
11. Riigikaitsealane	  õppepäev	  
12. Õpilaselt	  õpilasele	  õpe	  ja	  treenimise	  juhendamine.	  
13. Iseseisvate	  treeningkavade	  koostamine	  ja	  treeningkavade	  läbitegemine.	  
14. Praktiliste	  harjutuste	  ettenäitamine.	  
15. Liikumismängud.	  
16. Võistlused	  erinevatel	  spordialadel.	  

Hindamine	   	  Mitteeristav	  (A/MA)	  

sh.	  hindekriteeriumid	   1. Rühmatööna	  esitlus	  „Mina	  teise	  ühiskonna	  liikmena“	  (Võrdlus	  Eestiga,	  mis	  on	  meil	  hästi	  võrreldes	  uuritud	  riigiga,	  mis	  
võiks	  paremini	  olla	  –	  põhjendused.)	  

2. Tabel	  ühiskonna	  erinevate	  nähtuste	  kohta	  kindlatel	  aastatel,	  kus	  on	  3-‐4	  mõõdiku	  puhul	  välja	  toodud	  toimunud	  
muutuste	  põhjused.	  

3. Ülevaade	  õpilase	  sündimise	  päeval	  Eestis	  toimunud	  sündmustest	  ühe	  ajalehe	  põhjal.	  
4. Mõistekaart	  teemal	  „Minu	  õigused	  ja	  kohustused“,	  kus	  iga	  rolli	  (laps,	  õpilane,	  Eesti	  kodanik,	  tulevane	  lapsevanem,	  

tulevane	  töövõtja/tööandja)	  puhul	  on	  välja	  toodud	  vähemalt	  viis	  õigust	  ja	  viis	  kohustust.	  
5. Rühmatööna	  risttabel,	  mis	  hõlmab	  perioodi	  muinasajast	  tänapäevani	  ja	  kus	  on	  välja	  toodud	  Eesti	  ajaloo	  

pöördepunktid.	  
6. Rühmatööna	  graafikud	  Eesti	  ja	  ühe	  Euroopa	  riigi	  rahvastikuprotsesside	  kohta	  (trendid	  viimase	  viie	  aasta	  lõikes	  ja	  

tulevikus).	  
7. Kiri	  ministrile	  ettepanekutega	  rahvastikupoliitika	  ja	  majandusprotsesside	  muutmiseks	  ühiskonnas	  tulenevalt	  

rahvastiku	  muutumise	  trendidest.	  
8. Eneseanalüüs	  „Minu	  roll	  riigikaitses“,	  kus	  on	  koos	  põhjendusega	  välja	  toodud	  õpilase	  võimalused	  ja	  kohustused	  

seoses	  riigikaitsega.	  
9. Toitumis-‐	  ja	  treeningpäevik	  kindla	  ajaperioodi	  kohta.	  
10. Eneseanalüüs	  „Minu	  tervisekäitumine“.	  

sh.	  kokkuvõtva	  hinde	  kujunemine	   Mooduli	  hinne	  kujuneb	  kõigi	  mooduli	  osade	  (teema	  kogumite)	  positiivsete	  hinnete	  summast.	  

sh.	  hindamismeetodid	   1. Rühmatöö	  
2. Ülevaade	  	  
3. Mõistekaart	  	  
4. Kiri	  
5. Eneseanalüüs	  

Õppematerjalid	   Eesti	  Vabariigi	  Põhiseadus	  
Abiks	  Eesti	  Vabariigi	  Põhiseaduse	  õpetamisel.	  Koostajad:	  Jüri	  Põld,	  Oliver	  Kask	  jt.	  Tln.	  2004	  
Valmistume	  ühiskonnaõpetuse	  eksamiks.	  Ülesanded.	  Koostaja:	  Mai	  Kahru.	  Tln.	  2009	  
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Heiki	  Raudla.	  Ühiskonnaõpetus	  gümnaasiumile.	  I	  osa.	  2009	  
Heiki	  Raudla	  jt.	  Ühiskonnaõpetus	  gümnaasiumile.	  II	  osa.	  2009	  
Mart	  Laar,	  Lauri	  Vahtre.	  Eesti	  ajalugu	  I	  gümnaasiumile.	  Maurus	  2013	  
Mati	  Laur,	  Ain	  Mäesalu	  jt.	  Eesti	  ajalugu	  I.	  Muinasajast	  19.	  sajandi	  lõpuni.	  Tln.	  2006	  
Ago	  Pajur,	  Tõnu	  Tannberg.	  Eesti	  ajalugu	  II.	  20.	  sajandist	  tänapäevani.	  Tln.	  2006	  
Mart	  Laar,	  Lauri	  Vahtre.	  Lähiajalugu	  I	  gümnaasiumile.	  AS	  BIT	  2006	  
Mart	  Laar,	  Lauri	  Vahtre.	  Lähiajalugu	  II	  gümnaasiumile.	  Avita	  2007	  
Ajaloo	  atlas	  põhikoolile.	  Regio	  2000.	  
Anu	  Raudsepp	  jt.	  Mängud	  ajalootunnis.	  Raudpats	  2008	  
Anu	  Raudsepp	  jt.	  Sõjad	  ja	  konfliktid.	  Raudpats	  2008.	  
Anu	  Raudsepp	  jt.	  Majandusteemad	  ajalootunnis.	  Raudpats	  2009	  
Mart	  Laar,	  Lauri	  Vahtre.	  Eesti	  ajaloo	  lugemik	  gümnaasiumile.	  Maurus	  2012	  
Riigiteataja	  
Riigiportaal	  eesti.ee	  
Valijakompass.ee	  
Parlamendikompass.ee	  
Kaitseministeerium	  
Riigikaitse	  Rügement	  
Riigikohtu	  kaasuskonkursi	  kogumikud	  
Eesti	  ajaloo	  e-‐keskkond	  
Eesti	  mõisaportaal	  
Statistika	  andmebaas	  
Õpetaja	  koostatud	  materjalid	  
Filmid,	  dokfilmid.	  
Tervise	  Arengu	  Instituudi	  toitumisalased	  brošüürid	  
Toitumine.ee	  
Terviseinfo.ee	  
Alkoinfo.ee	  
Narkoinfo.ee	  
Lühifilm	  “Mõttelaine“	  
Film	  „Nimepoolest	  võitja“	  
(2001)	  Peep	  Vehm“	  Rääkimata	  lugu“	  
Harro,	  J.	  2005	  Uimasti	  ajastu	  
Jalak,R.	  2006	  Tervise	  treening.	  
Jalak,	  R.	  2006	  Enesetestimise	  käsiraamat	  
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Mooduli	  nr.	   Mooduli	  nimetus	   	  Mooduli	  maht	  	  (EKAP)	   Õpetajad	  

12	   KUNSTIAINED	   	  1,5	  EKAP	   M.	  Eensaar,	  J.	  Prükk	  

Nõuded	  	  mooduli	  alustamiseks	   Põhiõpingute	  moodulid	  1-‐5	  läbimisel.	  Põhiharidusega	  isik	  või	  vähemalt	  22-‐aastane	  põhihariduseta	  isik,	  kellel	  on	  
põhihariduse	  tasemele	  vastavad	  kompetentsid.	  

Mooduli	  eesmärk	   Õpetusega	  taotletakse,	  et	  õpilane	  kasutab	  kunstialaseid	  teadmisi	  ja	  kogemusi	  oma	  elukvaliteedi	  tõstmiseks	  ja	  isiksuse	  
arendamiseks.	  
Seos	  gümnaasiumi	  riikliku	  õppekava	  kunsti	  valdkonnamuusika,	  kunsti	  õppeainetega.	  

Õpiväljundid	   Hindamiskriteeriumid	  

Õpilane:	   Õpilane:	  

1.	  eristab	  näidete	  alusel	  kunstiliike	  ja	  
muusikažanreid	  

• võrdleb	  näidete	  alusel	  erinevate	  kunstiliikude	  ja	  muusikažanride	  emotsionaalset	  mõju	  
• toob	  näiteid	  oma	  kokkupuudetest	  erinevate	  kunstiliikude	  ja	  muusikažanritega	  

2.	  tunneb	  maailma	  ning	  Eesti	  kunsti	  ja	  
muusika	  olulisi	  teoseid	  ning	  seostab	  
neid	  ajalooga	  

• määrab	  kunsti-‐ja	  muusikakultuuri	  ajastuid	  ajateljel	  
• uurib	  ja	  kirjeldab	  enda	  pooltvalitud	  kunsti-‐ja	  muusikateosteajaloolist	  ja	  kultuurilist	  tausta	  

3.	  analüüsib	  oma	  suhet	  kultuuriga	  ja	  
loomingulisust	  läbi	  vahetu	  kogemuse	  

• koostab	  oma	  Eesti	  lemmikteostest	  virtuaalse	  kogu	  ja	  esitleb	  seda	  3	  kunstiteost	  +	  3	  muusikateost)	  

4.	  kasutab	  kunsti	  ja	  muusikat	  
elukvaliteedi	  tõstmiseks	  ja	  isiksuse	  
arendamiseks	  

• kirjeldab	  kogetud	  kunsti-‐ja	  muusikaelamust	  ja	  /või	  omaloomingu	  eelistusi	  

5.	  väljendab	  ennast	  läbi	  loomingulise	  
tegevuse	  

• mõistab	  ja	  esitleb	  ühte	  enda	  jaoks	  tähendusrikast	  muusika-‐	  või	  kunstiteost	  ja	  põhjendab	  oma	  valikut,	  kirjeldades	  
selle	  emotsionaalset	  mõju	  endale	  

Teemad,	  alateemad	   1,5	  EKAP/39	  tundi,	  sh	  auditoorne	  töö	  	  33	  	  tundi,	  iseseisev	  töö	  6	  tundi,	  	  praktika	  0	  tundi	  

KUNST	  JA	  MUUSIKA	  MEIE	  ÜMBER	   1.1.	  Tänapäevane	  muusikamaastik	  -‐2	  tundi	  
1.2.	  21.sajand:	  kehakunst,	  graffiti,	  häppening,	  installatsioon,	  fotokunst,	  videokunst,	  performance,	  netikunst	  –2	  tundi	  
1.3.	  Muusikaalane	  oskussõnavara,	  mõisted	  –1	  tund	  
1.4.	  Kunsti	  mõisted,	  liigid	  ,	  nendevahelised	  seosed	  –1	  tund	  
1.5.	  Rahvamuusika	  kui	  identiteedi	  kujundaja	  –1tund	  
1.6.	  Rahvakunst	  kui	  identiteedi	  kujundaja	  –1	  tund	  
1.7.	  Kultuur	  kui	  elukvaliteedi	  tõstja	  –1	  tund	  

ERI	  AJASTUTE	  KUNSTI	  JA	  
MUUSIKA	  SEOSED	  

2.1.	  Antiikaeg	  ja	  keskaeg	  
2.1.1	  Vana-‐Kreeka,	  Vana-‐Rooma,	  Egiptus	  –Ajastu	  kultuurilooline	  taust-‐3	  tundi	  
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TÄNAPÄEVAGA	   2.1.2	  Muusika	  roll	  vanadel	  kultuurrahvastel	  –3	  t.	  
2.1.3	  Gooti	  stiili	  arhektuuri	  tunnused.	  Tallinna	  vanalinn.	  Eesti	  kirikud.	  1	  tund	  
2.2.4.	  Mitmehäälsuse	  ja	  noodikirja	  kujunemine	  –1	  tund	  
2.3.	  Renessanss	  ja	  barokk:	  
2.3.1.	  Polüfoonilise	  muusika	  areng	  –1	  tund	  
2.3.2.Õukonnamuusika,	  uued	  žanrid	  -‐1	  tund	  	  
2.3.3.Uuenenud	  inimese	  maailmapilt,	  trükipressi	  leiutamine,	  maadeavastused.	  Arhitektuur	  –1	  tund	  
2.3.4.Itaalia	  kõrgrenessansi	  maalikunstnikud:	  Leonardo	  da	  Vinci,	  Raffael,	  Michelangelo	  –2	  tundi	  
2.3.5.Barokkarhitektuur,	  näited	  Eestis	  –	  1	  tund	  
2.4.	  Klassitsism	  ja	  romantism:	  
2.4.1.	  Instrumentaalmuusika	  areng–1	  tund	  
2.4.2.	  Soololaul,	  programmiline	  muusika	  –1	  tund	  
2.4.3.	  Arhitektuuri	  põhitunnuste	  tuletamine	  antiikkultuurist	  –1	  tund	  
2.5.	  19.	  ja	  20.	  sajand:	  
2.5.1.	  Ülevaade	  ajastu	  muusikastiilidest	  –2	  tundi	  
2.5.2.	  Olulisemad	  heliloojad	  –2	  tundi	  
2.5.3.	  Uuendused	  maalikunstis	  –1	  tund	  
2.5.4.	  Seosed	  nüüdiskunstiga	  –1	  tund	  
2.5.5.	  Ülevaade	  ajastu	  kunstivooludest	  –1	  tund	  impressionism,	  ekspressionism,	  juugend	  

sh.	  iseseisev	  töö	   6	  tundi	  
1.	  Kunst	  ja	  muusika	  meie	  ümber	  
Rahvamuusika	  ja	  -‐kunsti	  kui	  identiteedi	  kujundaja	  –referaat	  
Muusika	  ja	  kunsti	  mõisted	  –	  ristsõna	  
2.	  Eri	  ajastute	  kunsti	  ja	  muusika	  seosed	  tänapäevaga	  
Virtuaalne	  kogu	  Eesti	  lemmikteostest	  
	  
Hindamine	  mitteeristav	  (A/MA)	  	  
Õpiväljund	  on	  saavutatud	  hindekriteeriumides	  välja	  toodud	  lävendi	  tasemel	  -‐A	  (arvestatud)	  
Lävend	  saavutamata	  -‐	  MA	  (mittearvestatud)	  

sh.	  praktika	   puudub	  

Õppemeetodid	   Joonistab	  kehamaalingu	  ja	  graffiti	  
Loovtöö/grupitöö:	  häppeningi	  või	  installatsiooni.	  (rahvakunst	  ja	  muusika)	  lavastamine	  
Kogemuste	  vahetamine/vestlus:	  fotografeeritud	  või	  filmitud	  pildiseeria	  või	  lühifilmi	  (taustamuusika)	  põhjal	  
Visuaalse	  taiese	  loomine	  lähtuvalt	  esitatavast	  muusikapalas	  
Kavandab	  ajatelje	  ja	  märgib	  teljele	  erinevad	  ajastud	  ning	  kunsti	  -‐ja	  muusikateosed	  ning	  autorid,	  mida	  õpilane	  kasutab	  ja	  
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täiendab	  edaspidi	  üldajaloo	  ja	  erialaajaloo	  ainetes.	  Märgib	  teljele	  ka	  oma	  tähelepanekud	  ja	  arvamused.	  
Esitlus	  virtuaal	  -‐keskkonnas:	  valib	  Eesti	  lemmik	  -‐autorid	  ja	  –teosed,	  valikute	  põhjendamine	  ja	  võrdlemine	  
Ristsõna	  koostamine	  ja/või	  lahendamine.	  
Kunstnike	  teoste	  matkimine.	  Toodud	  õppemeetodeid	  võib	  õpetaja	  valikul	  kasutada	  ka	  hindamismeetodina	  

Hindamine	   Eristav	  “3”,	  “4”,	  “5”,	  mitteeristav	  A/MA	  

sh. hindekriteeriumid Hinne	  3	  –	  Õpiväljund	  ja	  lävend	  on	  saavutatud.	  
Iseseisvas	  töös	  esitletud	  informatsioon	  on	  põhiosas	  olemas.	  Teemakäsitlus	  on	  piisav.	  
Kirjalikud	  tööd	  on	  nõuetekohaselt	  vormistatud,	  võib	  esineda	  mõningaid	  eksimusi,	  kuid	  mõte	  on	  jälgitav.	  
Hinne	  4	  –	  Õpiväljund	  on	  saavutatud,	  lävend	  on	  ületatud	  
Iseseisvas	  töös	  esitletud	  informatsioonis	  esineb	  mõningaid	  puudusi.	  Ülesehitus	  on	  süsteemne	  ja	  terviklik.	  Teemakäsitlus	  
on	  heal	  tasemel.Kirjalikud	  tööd	  on	  korrektselt	  ja	  nõuetekohaselt	  vormistatud,	  võib	  esineda	  üksikuid	  eksimusi,	  mõte	  on	  
hästi	  jälgitav	  ning	  töö	  täidab	  oma	  eesmärgi.	  
Hinne	  5	  –Õpiväljund	  on	  saavutatud,	  lävend	  on	  ületatud	  õpilase	  omapoolse	  panusega	  
õpitavasse.	  
Iseseisvas	  töös	  esitatud	  informatsioon	  on	  süsteemne	  ja	  terviklik.	  Teemakäsitlus	  on	  põhjalik	  ja	  sisaldab	  uudset	  
informatsiooni.	  
Kirjalikud	  tööd	  on	  korrektselt	  ja	  nõuetekohaselt	  vormistatud,	  eksimusi	  peaaegu	  ei	  esine,	  kirjutatu	  mõte	  on	  väga	  hästi	  
arusaadav	  ning	  töö	  täidab	  suurepäraselt	  oma	  eesmärgi.	  
Hinne	  2	  –	  õppija	  ei	  ole	  saavutanud	  kõiki	  õpiväljundeid	  lävendi	  tasemel	  

sh. kokkuvõtva hinde kujunemine Hindamise	  eelduseks	  on:	  
kolme	  teema	  hinded	  ja	  alateemade	  hinded	  õpiväljundi	  tasemel	  
iseseisvad	  tööd	  lävendi	  tasemel	  täidetud	  
osavõtt	  õppetööst	  70%-‐õppetööst	  osavõttu	  arvestatakse	  saavutatud	  
hindekrtiteeriumite	  „hea“	  ja	  „väga	  hea“	  tasemel	  
Kokkuvõttev	  hinne	  kujuneb:	  
kolme	  teema	  hinded	  ja	  alateemade	  hinded	  vastavad	  õpiväljundi	  tasemele	  „rahuldav“	  -‐hinne	  „3“	  
teemade	  hinded	  ja	  alateemede	  hinded	  ületavad	  lävendit	  hindekriteeriumis	  kirjeldatud	  „hea“	  tasemel	  -‐	  hinne	  „4“	  
teemade	  hinded	  ja	  alateemede	  hinded	  ületavad	  lävendit	  hindekriteeriumis	  kirjeldatud	  „väga	  hea“	  tasemel	  -‐	  hinne	  „5	  

sh. hindamismeetodid 
	  

Kirjeldab	  ja	  võrdleb	  näidete	  alusel	  erinevate	  kunstiliikide	  ja	  muusikažanride	  emotsionaalset	  mõju	  
Toob	  näiteid	  oma	  kokkupuudetest	  erinevate	  kunstiliikide	  ja	  muusikažanritega	  
Esitlus	  (või	  referaat/ülevaade	  koos	  esitlusega)	  või	  analüüs	  eri	  muusikažanride	  mõjust	  kuulatud	  muusika	  põhjal	  või	  
erikunstiliikide	  mõjust	  nähtu	  põhjal	  
Määrab	  kunstikultuuri	  ajastuid	  ajateljel	  
Ajatelje	  koostamine	  
Uurib	  ja	  kirjeldab	  valitud	  teoste	  ajaloolist	  ja	  kultuuriloolist	  tausta	  (kujutavas	  kunstis	  nn	  „pildi	  sisse	  minek“,	  
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GoogleArtProject.com)	  
Uurimisülesanne	  
Koostab	  oma	  Eesti	  lemmikteostest	  virtuaalse	  kogu	  ja	  esitleb	  seda	  (3	  kunsti-‐	  ja	  3	  muusikateost	  
Esitlus	  

Õppematerjalid	   Õpetaja	  jaotusmaterjalid	  
	  


