
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA  
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 
 

Vana-Vigala Tehnika-ja Teeninduskool 

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

Pagari-ja kondiitritoodete valmistamise algkursus 

Õppekavarühm: (täiendus- 
koolituse standardi järgi)  

Toiduainetetöötlus ja tootmine 

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:  
Erialase tasemehariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega 
elanikkond vanuses 50+ 

Õppe alustamise nõuded: 
Eesti keele oskus. 
Grupi suurus 10 inimest. 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  
 
1) valmistab tehnoloogilise juhendi alusel kvaliteetseid pagari- ja kondiitritooteid, 
lähtudes toidu- ja tööohutuse nõuetest; 
2) korraldab enda tööd ratsionaalselt, töötab iseseisvalt, tulemuslikult ja 
ressursisäästlikult ning lähtub töös kutse-eetikast; 
3) analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonna tööd toiduainetööstuse või 
toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes; 
4) väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpitut lähtuvalt toiduainetööstuse või Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse. 
Kutsestandard   kondiiter, tase 4 (Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu  otsus 
nr 19, 16.05.2013), kooliõppekava kondiiter tase 4 
Kompetentsid, mida koolitusel saavutatakse: 
Pooltoodete ja/või kaunistusmaterjalide valmistamine 
Tainaste valmistamine 
Tainaste vormimine ja kergitamine 
Toodete küpsetamine 
Toodete jahutamine ja viimistlemine 
 



                                                                                                      
 

  

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas  

Anda õppijale teadmised ning oskused töötamaks iseseisvalt pagari- või kondiitritooteid 
tootvas või toitlustusteenuseid pakkuvas ettevõttes. 
Eelmise pagari-ja kondiitritoodete valmistamise algkursusel oli soovijaid rohkem ja kõik ei saanud 
osaleda, kuna grupp täitus kiiresti. 
 

 
3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  80 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 80 

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

6 

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

74 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: - 
 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua sisu peamised teemad ja alateemad sh eristada 
auditoorne ja praktiline osa. Esitada õpiväljundite saavutamiseks vajaliku õppekeskkonna 
lühikirjeldus. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui need on 
olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  
Õppe sisu:  
1.Auditoorne 
• Sissejuhatus, pagari ja kondiitritoodete tehnoloogia 4 tundi 
• Tööohutus ja seadmed 2 tund 
2. Praktiline töö 
• Lihtpagaritoodete valmistamine 5 tundi. 
• Pärmitaignatest väikesaiade ja pirukate valmistamine  5 tundi 
• Pärmileht- ja kihilisest pärmitaignast toodete valmistamine 6 tundi 
• Kringlite, struudlite,  stritslite valmistamine 10 tundi 
• Rukkitaignast toodete valmistamine 6 tundi 
• Mure- ja liivataignast toodete valmistamine 6 tundi 
• Küpsised 5 tundi 
• Keedu- ja beseetaignast toodete valmistamine, 5 tundi. 
• Biskviittaignast toodete valmistamine 10 tundi. 
• Tortide valmistamine 10 tundi. 
• Kaunistuste valmistamine šokolaadist, martsipanist ja suhkrumassist 6 tundi 

 
Õppekeskkonna kirjeldus:  
koolitus toimub õppeklassis ja õppetöökojas, mis on varustatud  
tänapäevaste koolitus-ja töövahendite ning seadmetega. Õpperuumid vastavad töötervishoiu 
ja – ohutuse seaduse nõuetele.  
 



                                                                                                      
 

  

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutav on 
õpiväljundite saavutamise hindamine ja vähemalt 70% õppekava läbimine. Õppijale 
väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus. 
Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ja selles kirjeldatud õpiväljundite 
saavutamist lävendi tasemel ning kompetentsuse hindamist positiivsele tulemusele. 
Kursus lõppeb praktilise tööga. Lõpuülesande sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud 
õppekava 70% ulatuses ja sooritama praktilise ülesande. Lõpuülesande sisu: 
• Praktiline töö - õppur valmistab iseseisvalt pagari- ja kondiitritoote . Mitteeristav 
hindamine. 

 
 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks vajalikku 
kompetentsust näitav kvalifikatsioon või kompetentsi näitava õpi- või töökogemuse kirjeldus.  
Elle Pool-Juhkenson, elle@vigalattk.ee,  kutseõpetaja, lõpetanud Tallina Ülikooli 
kutsepedagoogika erialal, bakalaureuseõppes, töökogemus õpetajana 20 aastat 

 
Õppekava koostaja: Inge Rego, Toitlustuserialade juhtivõpetaja, inge@vigalattk.ee 
/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
 
 
 


