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Valikkursuse nimetus 
 

Teenindusõpetus 

Õppe maht   35 tundi, millest 30 tundi kontaktõpet (10 tundi teoreetilist ettevalmistust veebis ja/või auditooriumis ja 20 tundi praktilist tööd) ja 5 tundi 
juhendatud iseseisvat tööd. 

Valikkursuse 
koostamise alus 

Kursuse koostamisel on kasutatud kutsestandardi „Abikelner, tase 3“ kompetentsi  „Teenindamine ja müügitöö“ ning „Spaateenindaja, tase 4“  
kompetentsi „Kliendi teenindamine“ tegevusnäitajad. 

Kursuse lühikirjeldus 
 

Gümnaasiumiõpilastel on võimalik tutvuda klienditeenindaja tööga erinevates teenindusettevõtetes ja saada teada, kuidas saada heaks 
teenindajaks. Teenindusõpetus aitab mõista, miks ja kuidas teenindada, ning õppida tundma teenindaja rolli ja vastutust ning klientide 
võimalikke ootusi teenindusele.  
Kursus on jagatud kolmeks suuremaks osaks: teeninduskultuur ja klienditeeninduse põhimõtted; ettevalmistustööd teeninduseks ja teenindaja 
tööd klientide teenindamisel teenindusettevõttes; toitlustusteeninduse põhimõtted ja toimingud. Kõik osad sisaldavad nii teoreetilist 
ülevaadet kui ka praktilist õpet. Arutletakse töösse suhtumise teemal, milline mõju on heal teenindusel ettevõtte sisekliimale, klientidele, 
töötaja ja ettevõtte mainele ning arengule. Praktiliste harjutuste käigus saavad õpilased kogemuse teenindaja töö eripärast iluteeninduses  ja 
toitlustusettevõttes.  
Kursuse läbinud õpilane mõistab klienditeeninduse põhimõtteid ja omandab oskuse teenindada klienti külastajateekonna vältel, tutvustades ja 
müües juhendatult pakutavaid teenuseid ja tooteid. Üldpädevustest kujundatakse õpilase suhtluspädevust, kultuuri- ja väärtuspädevust ning 
arendatakse teeninduslikku mõtlemist, head teenindust väärtustavat hoiakut, teenindusoskusi ja teenindusvalmidust. 
Sügavama huvi korral on võimalik edasi õppides omandada ka põhjalikumad teadmised ja oskused majutuse ja toitlustuse valdkonna erialadel.  

Õppe- ja 
kasvatuseesmärgid 

Õpetusega taotletakse, et õpilane:  
1) mõistab klienditeeninduse põhimõtteid ja hea teeninduse mõju töötaja ning ettevõtte arengule ja mainele; 
2) omandab teadmised, oskused, hoiakud ja sotsiaalse valmiduse, teenindamaks kliente erinevates teenindusolukordades. 

Õpitulemused   Kursuse läbimisel õpilane: 
1) mõistab klienditeeninduse põhimõtteid ja tähtsust ettevõtte arengule ja mainele; 
2) planeerib juhendamisel oma tööd, arvestades ettevõtte tööpäeva; 
3) teeb juhendamisel abitöid teenindusruumide ja vahendite ettevalmistamisel, sh katab laudu ja kohandab eelkatet vastavalt juhistele; 
4) teenindab juhendamisel külastajaid kogu külastajateekonna vältel, arvestades külastajate vajadusi ja soove, suheldes külastajatega oma 

vastutusala piires, neid abistades ning tooteid ja teenuseid tutvustades; 
5) serveerib juhendamisel lihtsamaid toite ja jooke. 
 

Õppetegevus  
 

Õppetegevust kavandades on soovitatav lähtuda aktiivõppe põhimõtetest, võimaldades õpilastel töötada nii üksi, paaris kui ka rühmas, et 
arendada koostööoskust ja vastutustunnet. Kursus on üles ehitatud, lõimides omavahel teooriaõppe ja praktilised tegevused.  Õppetöö 
läbiviimisel on soovitatav kombineerida järgmisi õppetegevusi: 
1) auditoorsed või veebipõhised loengud teoreetiliseks ettevalmistuseks; 
2) praktilised harjutusülesanded õpetaja juhendamisel; 
3) iseseisev töö töö e-õppematerjalidega;  
4) õppekäigud teenindusettevõtetesse; 
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5) probleemülesannete lahendamine;  
6) rollimängud erinevate teenindussituatsioonide lahendamiseks; 
7) eneseanalüüs;  
8) iseseisva töö esitluse ettevalmistamine; 
9) avalik esinemine. 

Kogu kursuse mahust moodustab praktiline töö 66%. Kursus lõpeb iseseisvalt sooritatud praktilise töö esitlusega.  
Iseseisevad tööd (näiteks):  
1. Iseloomustada ennast kliendina konkreetse näite põhjal. 
2. Külastajateekonna kaardistamine konkreetse teenindusettevõtte näitel. 
3. Teenindusettevõtte külastajate vajaduste ja soovide kindlakstegemine. 
4. Konkreetse teenindusettevõtte näitel kirjalik töö, milles kirjeldatakse teenindaja rolli ja ülesandeid, teenindusliike.  
5. Lauakate ja kaunistuse planeerimine valitud söögikorra serveerimiseks. 
Praktilised tööd õpetaja juhendamisel klientide teenindamisel, toodete ja teenuste pakkumisel, laudade katmisel õppeklassis. Õppekäik, mille 
tulemusena koostavad õpilased teeninduskvaliteedi analüüsi. 

Õppesisu   
Kõik teemad algavad teoreetilise sissejuhatusega, millele järgnevad praktilised harjutusülesanded baasoskuste omandamiseks. Õppesisu 
teemad on järgmised: 
I. Klienditeeninduse olemus (12 t) 

1) teeninduse olemus ja peamised mõisted teeninduses, teenindusmõttelaad ja -valmidus, teenindusühiskond; 
2) kliendid ja nende ootused teenindusele (sh 1 t iseseisvat tööd);  
3) toote ja teenuse erinevused; 
4) teeninduseetika ja teenindaja isikuomadused (konfidentsiaalsus kliendi ja ettevõtte suhtes, hea tava) 
5) külastajateekond ja selle erinevad etapid, esmamulje kujunemine (sh 1 t iseseisvat tööd); 
6) teenindaja hoiakud, roll ja ülesanded, välimus, suhtumine töösse, kolleegi; 
7) teenindussõnavara, suhtlemistsoonid, rollid, isiksuse tüübid; 
8) hooliv ja tähelepanelik teenindamine. 
II. Klientide teenindamine teenindusettevõttes (9 t) 

1) suhtlemine kliendiga erinevates teenindussituatsioonides (sh 1 t iseseisvat tööd); 
2) teenuste, toodete tutvustamine ja müümine, klientide nõustamine;  
3) klientide teenindamine, sh vastuvõtmine ja ärasaatmine; 
4) keerulised situatsioonid teeninduses.   
III. Klientide teenindamine toitlustusettevõttes (14 t) 

1) toitlustusteeninduse tähtsus ja vajalikkus; 
2) lauakatmis- ja serveerimisvahendid; 
3) toitlustusteeninduse liigid: iseteenindus e selveteenindus, osaline teenindus, täisteenindus; 
4) abikelneri tööülesanded; 
5) ettevalmistustööd teenindamiseks ja laudade katmiseks, töö planeerimine, laudade eelkatte tegemine hommikusöögiks, lõuna- ja 
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õhtusöögiks (sh 1 t iseseisvat tööd);  
6) ruumide ja laudade kohandamine ja kaunistamine (sh 1 t iseseisvat tööd); 
7) roogade ja jookide (sh kohv ja tee) serveerimine, portsjonroogade laualetoomise tehnika, vaagnalt serveerimine, kandikult serveerimine, 

taldrikute ja klaaside koristamise tehnika; 
8) klientide teenindamine, sh vastuvõtmine, menüü tutvustamine, tellimuse vastuvõtmine, serveerimine, arveldamine, ärasaatmine. 

Füüsiline 
õppekeskkond 

Söögisaali sisustus vähemalt nelja laua ja toolidega, lauapesu (tekstiilid), serveerimisvahendid, serviis, klaasid ja söögiriistad, kohvivalmistamise 
seade, külmkapp, nõudepesumasin või nõudepesu võimalus, koristustarvikud ja -ained. 

Edasiõppimise 
võimalused 

Kursuse käigus omandatut on võimalik edasi arendada, jätkates õpinguid majutuse ja toitlustuse õppekavarühma erialadel, mida saab õppida 
järgmistes kutseõppeasutustes: Haapsalu Kutsehariduskeskus, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Järvamaa Kutsehariduskeskus, Kuressaare 
Ametikool, Kehtna Kutsehariduskeskus, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, 
Tallinna Teeninduskool, Tartu Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool, Viljandi 
Kutseõppekeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus 

 


