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Täienduskoolituse õppekava: Eesti keel muukeelsetele töötajatele 

 

Õppekavarühm 

 090 – Isikuareng 

Õppekava koostamise alus:  

Teeninduse ja tehnoloogia valdkonna ÕKR (3 – 5) õppekavad, keeleoskuse nõuded 
kutsestandardites.  

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus 
Õppe kogumaht on 60 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe (sh 48 akad. tundi 
praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 0 akad. tundi iseseisev töö. 
Täiendav info - puudub  

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Sihtrühma kuuluvad kõikide valdkondade muukeelsed töötajad, olenemata ametikohast ning töötud ja 
tööotsijad, kes ei valda nõutaval (vähemalt B1) tasemel eesti keelt.  

 

Eesmärk  

Täienduskoolituse eesmärgiks on  eesti keele oskuste arendamine (B1 – B2)  igapäevaste 
suhtlemis- ja koostööoskuste ning parema tööalase toimetuleku saavutamiseks.  

 

Õpiväljundid 

Koolituse lõpuks õppija: 

 teab ja tunneb oma tööalast sõnavara ja põhitermineid 
 oskab end mõistetavaks teha ja rääkida (tase B1) 
 mõistab kuuldud ja loetud teksti 
 oskab luua selget ja loogilist kirjalikku teksti 

 
 
 

Õppesisu 



Auditoorne töö: 

Enda tutvustamine 

Minu haridustee, töö ja hobid 

Minu töökoht ja amet 
Ettevõte ja asutus 
Tööalane sõnavara ja terminoloogia 
Suhtlemine ja koostöö 
 
Praktilised tööd:  

Praktilised harjutused auditoorse töö teemadel 

Valiklugemine, info leidmine ja vahendamine 

Lünktekstid, analüütilised tekstid 

Ametikirjade, lihtsamate tekstide ja dokumentide koostamine 

Suuline esinemine 

Õppemeetodid 
Praktilised harjutused 

Ülesanded ja lünktekstid 

Lugemis- ja kuulamisülesanded 

Rollimängud 

Õppekeskkond 
Õpe viiakse läbi õppeklassides (arvuti ja esitlustehnika). 

Õppematerjalid 
Õppematerjalid on koostatud koolitaja poolt.  

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid  
Õppija teadmisi kontrollitakse ja analüüsitakse õppeprotsessi käigus praktiliste harjutuste abil 
Hindamine on mitteeristav ning tulemus: arvestatud/mittearvestatud.  
Õpiväljundite saavutamisel omistatakse tunnistus.  
  

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Praktilised harjutused (test, vestlus, 

lugemis- ja kuulamisülesanne, dialoog, 

rollimäng)  

Õppija läbib praktilised harjutused täies 

mahus, kõik õpiväljundid on 

saavutatud..  

 

 

  

Koolituse läbimisel väljastatav dokument 
Tunnistus 



 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 
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