ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE
ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Õppekava nimetus:
(venekeelsetel kursustel nii
eesti kui vene keeles):
Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi järgi)

Sinu hingamine on Sinu hääl

Õppekeel:

Eesti keel

Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

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: Ilma erialase hariduseta inimesed või aegunud oskustega 50+ inimesed, kes
töötavad giidina, muuseumigiidina, loodusgiidina
Õppe alustamise nõuded: Töötamine giidina, muuseumigiidina, loodusgiidina
Õppija ei tohi õppida kutse või kõrgkoolis tasemeõppes
Grupi suurus 15 inimest

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.
Õpingud läbinud õppija:
1) väärtustab hingamise ja hääle kasutamise valdamist
2) oskab kontrollida ja suunata oma hingamist
3) teab hääle mõju ja hääle kasutamist mõjutavaid tegureid, teab kuidas hääl tekib
4) teab hääle kasutamise põhielemente, oskab suunata oma häält
5) reflekteerib omahääle kasutamist, kontrollib ja kujundab seda teadlikult
Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav
kutsestandard ning viide konkreetsetele kompetentsidele, mida koolitusega saavutatakse.
Giid tase 5 kutsestandard
B.2.4 Klienditeenindus: Giid kõneleb selgelt ja ilmekalt

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas
Giidi töös on õige hingamine ja sellega seonduv hääle kasutamine määrava tähtsusega.
Kindlasti kasutab iga giid oma töös erinevaid kõnelemise tehnikaid. Kuivõrd mõjusalt giid
suudab oma hingamist kontrollida ning oma hääle kasutamist suunata, seda mõjusamalt saab
ta oma teadmisi objekti ja sihtkoha kohta edastada. Mida meisterlikum esineja on giid, seda
meeldejäävam on sihtkoha/ettevõtte külastuselamus. Koolitus õpetab ja arendab oma häält
teadlikult kasutades edastama sõnumit soovitud kujul.
3. Koolituse maht
Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

16

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

16

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

16

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:
(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)
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:
 Peamised esinemistel tehtavad vead, mida tulevikus vältida
 Kõneks ettevalmistumise kõige olulisemad tehnikad
 Kontakti loomine, tähelepanu äratamine ja efektiivne sissejuhatus
 Kõne sisu, struktureerimine
 Efektiivne näitlikustamine ja tehniliste vahendite kasutamine
 Kõne kokkuvõtmine, küsimustele vastamine, kontakti lõpetamine
 Esinemishirmu ohjeldamise võtteid
Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolil on olemas õppe läbiviimiseks õppeklassid koos kaasaegse esitlustehnikaga.
Õppetöö läbiviimisel kasutatakse lektori enda poolt koostatud õppematerjale.
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutav on vähemalt
70% kontakttundides osalemine ja õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppijale
väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
Osalemine koolitusel vähemalt 70 % ulatuses.
Koolitaja poolt antud praktilistes harjutustes aktiivne kaasategemine, õppija poolt valitud
sihtkoha tutvustus kaasõppijatele kasutades õpitut. Koolitust hinnatakse mitteeristavalt.
Koolituse läbinud õppijale väljastatakse tunnistus

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.
MEELIS SARV – Pärnu Kolledži lektor
Lõpetanud 1997 Viljandi Kultuurikolledži näitleja eriala, osalenud Viljandi „Ugala“ ja Tartu
„Vanemuise“ ning Teatrilabori jt. etendustes. Pernau Rahwateatri juhendaja, paljude ürituste,
vastuvõttude juht

Õppekava koostaja:
Tiina Ardel – Turismivaldkonna õppekavarühma koordinaator, kutseõpetaja,
ardel@olustvere.edu.ee

