
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Valgamaa Kutseõppekeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Äri inglise keele suhtluskursus algtase 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Isikuareng 

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: Ettevõtja, ärijuht, klienditeenindaja, projektijuht, asjaajaja, administraator, 

tippspetsialist, juhiabi, sekretär, kantselei töötaja (inimesed, kellel puudub inglise keeles 

suhtlemise praktika või julgus inglise keeles suhelda). 

 

Grupi suurus: 12 

 

Õppe alustamise nõuded: soovitatav inglise keele tase A2, arvuti kasutamise oskus 

algtasemel. 

 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 
● Oskab ennast viisakalt tutvustada. 
● Moodustab iseseisvalt grammatiliselt korrektseid lihtsamaid jutustavaid ja 

küsilauseid. 
● Saab aru vestluskaaslase esitatud küsimustest ja oskab neile vastata (telefoni teel või 

otsesel suhtlemisel). 
● Oskab rääkida ettevõttest. 
● Mõistab vestluskaaslase probleeme ja oskab neid aidata. 
● Oskab arvamust avaldada, ettepanekuid teha ja vabandada ning teiste poolt öeldule 

reageerida. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      
 

  

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Logistik tase 5 inglise keelne õppekava, moodul Juhtimine, juhendamine ja meeskonnad 

logistikas 3EKAP, moodul Kliendisuhted ja -teenindus logistikas 5 EKAP, moodul Logistika 

erialane võõrkeel (inglise ja vene) 3EKAP, moodul Logistika erialased võõrkeeled II 3EKAP. 

 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem OSKA raportist lähtuvalt vajavad kõik töötajad 
lisaks spetsiifilistematele kompetentsidele ka võõrkeelega seotud kompetentse. Antud kursus 
toetab kõiki uuringus esile tõstetud valdkondi ning värskendab ja arendab võõrkeele oskusi 
kõigi valdkondade töötajatel. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  39 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 39 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

10 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

29 

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 teemad - 10 tundi 

● Lühiülevaade peamiste grammatikareeglite meeldetuletamiseks. 

● Sõnavara ja suhtlemine järgmistel teemadel: 

○ Mina kui töötaja 

○ Kolleegid 

○ Ametid ja töökohad 

○ Ettevõtte struktuur 

○ Ekskursioon töö juures 

○ Ettevõtte ajalugu 

○ Ettevõtte tegevuse kajastamine 

 

Praktilise töö lühikirjeldus - 29 tundi 

● Läbirääkimised ja koosolekud 



                                                                                                      
 

  

● Enda kui töötaja tutvustamine 

● Arvamuse avaldamine 

● Nõustumine ja mitte nõustumine 

● Ettepanekud ja soovitused 

● Vabandamine 

● Küsimuste esitamine ja küsimustel vastamine 

● Probleemide lahendamine 

● Tagasiside andmine 

● Kokkuvõtete tegemine   

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  Koolitus toimub Valgamaa Kutseõppekeskuse õppeklassides, 

kus on olemas kaasaegsed IKT vahendid. 

 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

 

Nõutav on osalemine vähemalt 70% õppetundides ja kõikide praktiliste ülesannete 

sooritamine ning õpiväljundite saavutamine. 

 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud. 

 

Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus. 

 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Suuline vestlus ● õppija vastab arusaadavalt vestluse 

käigus esitatud küsimustele; 

● õppija räägib kaasa kursuse jooksul 

läbitud teemadel; 

● õppija kasutab õpitud sõnavara õiges 

vormis; 

● õppija suudab etteantud teemal 

koostada lihtsa ja seostatud jutu. 
 

 

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.  

Mario Liimann - Valgamaa Kutseõppekeskuse inglise keele õpetaja. 

 

 



                                                                                                      
 

  

Õppekava koostaja: Mario Liimann, ettevõtja/koolitaja, mario@liimann.com 

/ees- ja perenimi, amet, e-mail/ 
 
 


