
ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA

1. Üldandmed

Õppeasutus: Haapsalu Kutsehariduskeskus

Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):

Koka täiendõpe koos kutseeksamiks (kokk tase 4)
ettevalmistamisega

Õppekavarühm: (täiendus-
koolituse standardi järgi)

Kokandus

Õppekeel: Eesti keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste
erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on
optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.
Sihtrühm: Kokana või abikokana töötavad erialase haridusega isikud kellel puudub
kutsetunnistus  ja kellel on soov töötada koka erialal ning kes vajavad täiendavat
ettevalmistust koka kutseeksamiks valmistumisel.
Grupi suurus: 12 õppijat
Õppe alustamise nõuded: Kokana või abikokana töötav või koka erialase haridusega isik
kellel puudub kutsetunnistus ja kellel on soov töötada koka erialal või kes vajab täiendavat
ettevalmistust koka kutseeksami sooritamiseks.

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
Koolituse lõpuks õppija:
1.  valmistab ette oma töökoha, lähtudes tööülesannetest, hoiab oma töökoha korras,
planeerib köögi puhastustöid, lähtudes hügieeninõuetest ning planeerib oma tööaega,
lähtudes meeskonna tööjaotusest, korraldades oma tööd ratsionaalselt vastavalt
töökoormusele;
2. koostab erinevat tüüpi menüüd, lähtudes ettevõtte eripärast ja sihtrühmast ning arvestades
õigusaktide nõudeid ja riiklikult heakskiidetud toitumise ja toidusoovitusi;
3.võtab vastu ja ladustab kauba vastavalt toiduhügieeni nõuetele, koostab tooraine- ja
hinnakalkulatsioonid ja arvutab tooraine vajaduse ja toidu omahinna, lähtudes juhendist ja
vormistab tehnoloogilisi kaarte, lähtudes juhendist.
4.valmistab ja serveerib erinevaid roogasid tehnoloogilise kaardi alusel, katab ja teenindab
erineva lauatüübiga toitlustust, järgides toiduhügieeninõudeid ja kasutab ohutuid töövõtteid.



Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse.
Kutsestandard Kokk, tase 4 Teeninduse Kutsenõukogu otsus nr 11/ 09.11.2017
Kutsestandardi tähis kutseregistris 04-09112017-1.3/9k

B.2.1 Töö planeerimine, B.2.2 Puhastus- ja koristustööd, B.2.3  Menüü koostamine, B.2.4
Kaupade haldamine, B.2.5 Toitude valmistamine, B.2.6 Teenindus ja müük

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.
Koolitus on kooskõlas riikliku täienduskoolituse 2022. aasta lisatellimuse tingimustega, kus
prioritedina on toodud välja tööjõupuuduses olevatesse sektoritesse sisenemiseks vajalike
oskuste koolitamine. Kokkade koolitamine aitab kaasa turismisektori heaolule, mida on
tugevasti riivanud COVID-19 (OSKA uuring). Koolituse eesmärk on tõsta inimeste
konkurentsivõimet tööturul ja pakkuda piirkonna toitlustusettevõtete kutsetunnistuseta
kokkadele võimalust arendada erialaseid teadmisi ja oskusi.

Piirkonnas on üksjagu töötavaid kokkasid, kes ei oma kutsetunnistust. Vanemaealiste
õpingutest on möödunud palju aega ja nad on tihti spetsialiseerunud ühele kindlale
töölõigule. Antud õpiväljundid hõlmavad koka kutseeksami sisu ja võimaldavad tõsta oma
kutsekvalifikatsiooni. Õppeprotsessi on kaasatud õpetama suurte kogemustega
erialaspetsialistid erinevatest toitlustusettevõtetest.

3. Koolituse maht

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 140

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 140

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

40

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

100

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded



Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on õpiväljundite
saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui
need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.
Õppe sisu:
Auditoorse töö maht akadeemilistes tundides 40h:

1. Töö planeerimine ja korraldamine:
2. töö planeerimine, enesekontrolli nõuded
3. Puhastustööd. Seadmed, väikevahendid
4. Menüü koostamine; tooraine- ja hinnakalkulatsioonid, menüüde koostamise

põhimõtted erimenüüd (toidutalumatus jm)
5. Kaupade haldamine; nõuded kaupade haldamisele, laomajanduse põhimõtted,

toidukaupade pakendid ja märgistused, realiseerimisajad, teksti- ja tabeltöötluse
programmid, laoprogramm

6. Teenindus ja müük, kliendikeskne teenindamine, laudade tüübid, serveerimisviisid
7. Teeninduse ettevalmistus, klientide teenindamine tavateeninduses, teeninduse

järeltoimingud
Praktiline töö maht akadeemilistes tundides 100 h:

1. Kaupade haldamine. Kaupade vastuvõtt, kontroll, ladustamine
2. Töö planeerimine, töökoha korraldamine, seadmete, väikevahendite kasutamine ja

puhastamine, käitlemisruumide puhastamine
3. Toidutoorme eeltöötlemine
4. Toitude valmistamine, salatid, supid, pearoogade põhikomponendid lihast, kanast,

kalast,lisandid pearoogadele, kastmed,  magustoidud, plaadikoogid, joogid
5. Teenindus ja müük; teeninduse ettevalmistus, eelkatete koostamine, klientide

teenindamine tavateeninduses, teeninduse järeltoimingud

Õppekeskkonna kirjeldus: õpe viiakse läbi kaasajastatud seadmete ja vahenditega
õppeköögis ja teenindusklassis. Õppeköök on mõeldud tasemeõppe läbiviimiseks ning vastab
nõuetele.  Töö toimub paaris või individuaalselt või meeskonnas. Köögis on olemas töökohad
ja koolitusvahendid annab koolitaja. Õppeköögis on kohustuslik kanda vahetusjalatseid.
Osa õppest viiakse töökeskkonda, et pakkuda õppijatele töökeskkonnast tulenevat kogemust.
Lisaks kooli õppeköögile ja klassiruumidele ettevõtetes.

Õppemeetod: praktiline töö. Vaatlus ja analüüs. Ühine degustatsioon.
Õppematerjalid koostavad koolitajad.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt
70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid
vähemalt lävendi tasemel: osalenud õppetöös vähemalt 70% ja on koostatud kirjalik töö,
eneseanalüüs, sooritatud praktiline töö (eksam). Kriteeriumid
http://www.ehrl.ee/koka-kutseeksami-materjalid) Mitteeristav hindamine.

Lõpetajale väljastatakse:
● Haapsalu KHK täienduskoolituse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on



täidetud. Nõutav on õpiväljundite hindamine ja vähemalt 70% ulatuses õppekava
läbimine. Hindamine on mitteeristav.
või

● tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend
väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija
osales vähem kui pooltes tundides.

5. Koolitaja andmed

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks
vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.
Kaire Raba,
Tallinna Tehnikaülikool (1995) toitlustusettevõtte juhtimine ja töökorraldamine Lisainfo:
Keemiateaduskonna lõpetanud insener-tehnoloog toitlustusvaldkonnas. Eesti Hotellide – ja
Restoranide liidu  koka kutseeksami hindamiskomisjonide liige (2010)
Teenistuskäik:
KR Food Consult OÜ  juhatuse liige ja koolitaja
Nurme Bistroo , juhatuse liige, igapäevase töö juhtimine
Grand Holm Marina sadama restorani , juhatuse liige, manager
HKHK kutseõpetaja

Lea Rand,
ETKVL Koperatiivi kooli  pagar-kondiitri eriala
Aardemaa OÜ pagar
Haapsalu Tarbijate Ühistu pagarikoja ülempagar
37 aastat pidevat tööstaaži pagar-kondiitrina

Demo Kaev,
HKHK-s koka eriala 2007. aastal ja omab koka kutsekvalifikatsiooni. Demo on olnud kokk
terve oma tööelu, on töötanud väga erinevates toitlustussektorites – olnud restoranides kokk,
aidanud välja töötada kalatööstust ja pidanud ise kohvikuid ning restorani. Osalenud mitmetel
kutsevõistlustel  ja saanud esimese koha vabariiklikel noorkokkade kutsevõistlusel. Ta on
töötanud paljudest tuntud Eesti restoranides kokana ja täiendanud ennast Itaalias Milanaos,
töötades maailmakuulsa peakoka Paolo Sari käe all.

Paap Pihelgas,
HKHK-s koka eriala 2008. a. ja omab koka kutsekvalifikatsiooni. Juba kooli ajal oli Paap
edukas mitmetel kutsevõistlustel,  nt pälvis hõbemedali Iirimaal toimunud toitlustuse ja
teeninduse võistlustel ning kolmanda koha vabariiklikel kokkade kutsevõistlusel. Eesti
Baristade Meistrivõistlustel saavutas Paap Pihelgas Eesti Meister 2011 tiitli ja osales ka
Euroopa Meistrivõistlustel. Ta on töötanud Eesti parimates restoranides teenindajana, hetkel
tunneb suurt huvi baarinduse vastu ja koolitab ennast sellel teemal. Paap tõi 2017. aastal
turule oma kohvibrändi. Grand Holm Marina restorani barista, joogikaardi koostaja ja
teenindusjuht.



Riho Lepp,
1989 a. lõpetas 15 Tehnikakooli, eriala välisturistide toitlustamise oskusega kokk.
Haapsalu Tarbijate Ühistu, liha-kulinaariatsehhi lihameister-tootmisjuht
2002-2004 AS Valga lihatööstus, Haapsalu lihalõikusosakonna tootmis-ja müügijuht
2004-2007 AS Valga lihatööstus, kaubandus lihalettide tootmis-ja müügijuht(6
lihalõikusosakonda)
Täna töötab Karjamõisa OÜ-s, müügijuhina, müüme ja väärindame ainult eestimaist
veiseliha.

Kersti Õim,
on töökogemus toitlustusettevõtetes 16 aastat. Töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses
teenindusjuht- kutseõpetajana (al 2008). Kersti on lõpetanud Eesti Hotelli ja
Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korralduse eriala. Ta on EHRL Kelner
4 Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige. EKEL (Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liit)
liige.

Enna Kallasvee,
Estonian Business Schoolis rahvusvaheline ärijuhtimise eriala (MBA), tal on
turunduskoolituste läbiviimise kogemus HKHK-s ja praktiline töökogemus majutus- ja
toitlustusettevõtte juhina.

Tiina Sootalu,
HKHK kutseõpetaja; Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika. Kutseõpetaja HKHK-s alates 2005
aastast. EHRL Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2009 a., kokk tase IV
kutsekvalifikatsioon

Mag. Aili Tervonen
Eesti Põllumajandusülikool, kodumajandus Kutseõpetaja HKHKs alates 2001 aastast

Õppekava koostaja:
Kaire Raba
kaireraba@hotmail.com
KR Food Consult OÜ

mailto:kaireraba@hotmail.com

