
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Erialane inglise keel puiduettevõtete töötajatele 

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:  Tehnoloogiavaldkonna ja puiduettevõtete töötajad, kelle inglise keele oskuse tase 

pole piisav nõuetekohaseks ja korrektseks tööalaseks suhtlemiseks ja koostööks.  

Grupi suurus:  8  inimest 

Õppe alustamise nõuded:  

Oskavad inglise keelt A1 tasemel. 

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

Koolituse lõpuks õppija:  

• mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast inglise keelset 

terminoloogiat; 

• mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel puidutehnoloogia alast inglise keelset 

terminoloogiat; 

• vestleb juhendamisel igapäevases töösistuatsioonis inglise keeles. 

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

Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteem A2 tase 

Kutsestandardis käsitletakse võõrkeele õpet kutset läbiva kompetentsina.  

Nt.: Tisler, tase 4 B.2.6 Keeleoskus  

 

Põhjendus. Tuua põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas.  

Lähtuvalt  COVID- 19 põhjustatud majanduskriisi mõjust tööjõu- ja oskuste vajaduse 

muutusele (OSKA uuring, 2020)on välja toodud kasvav vajadus heade 

kommunikatsioonioskuste järele, sh keeleoskus on jätkuvalt oluline välismaa 

koostööpartneritega suhtlemiseks, rahvusvahelisetel veebikoolitustel osalemiseks, erialaseks 

enesetäiendamiseks (programmid ja juhendmaterjalid on sageli võõrkeelsed) ning paremaks 

toimetulekuks tööülesannete (seadmete juhendid on võõrkeeles).  
 

3. Koolituse maht 



                                                                                                      
 

  

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  26 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 26 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

13 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

13 

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:  

Auditoorne töö: 13 tundi 
Tehnoloogiavaldkonna mõisted ja terminid; 

Puiduettevõtte ja puidu töötlemisega seotud mõisted ning terminid 

Puidutöötlemisseadmed ja töödeldavate materjalid inglise keeles; 

Puidutöötlemisseadmete kasutusjuhendid; 

Igapäevane suhtlemine;  

Telefonisuhtlus; e-posti suhtlus, e-kirja kirjutamine ja vastamine;  

Suhtlemine ja koostöö (ettevõtte ja enda tutvustamine, etikett suhtlemisel). 

(Veebi)koosolekul osalemine.  

Praktiline töö: 13 tundi 

Grammatika harjutused 

Dialoogid etteantud teemadel 

Terminoloogia ja mõistete kasutamine 

Juhendite lugemine ja mõistmine 

Ettevõtte ja enda tutvustamine 

Telefoni- ja meilisuhtlus.  

Koosolekul osalemine. 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Koolitus toimub keeleklassis, kus on olemas seadmed, tehnika, õpetaja valmistatud 

õppematerjalid inglise keele omandamiseks 

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

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

Hindamine mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud. Osalenud vähemalt 70% kontakttunnis. 

Kõikide õpiväljundite saavutamisel omistatakse tunnistus.  

 

 

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.  

Airi Pilt – kutseõpetaja, haridustase: kõrgharidus, lõpetanud Tartu Ülikooli, täiskasvanute 

koolituses kogemustega inglise keele koolitaja.  

 

Õppekava koostaja: Airi Pilt, kutseõpetaja, airi.pilt@vkhk.ee; Terje Kruusalu, projektgijuht, 

terje.kruusalu@vkhk.ee 

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