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Kinnitatud direktori 26.04.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/74 

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Praktiline klienditeeninduse ja müügi aluskoolitus 

Õppekavarühm: Hulgi- ja jaekaubandus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 

 Erialase tasemehariduseta müügi- ja klienditeeninduse valdkonnas tööd alustavad isikud,  
oma teadmiste värskendamist või täiendamist soovivad isikud, väikeettevõtjad oma 
toote/teenuse paremaks müügiks. 

 Aegunud oskustega elanikkond, kes vajavad klienditeeninduse ja müügialaseid oskusi 
oma töös, tööturul konkurentsivõime säilitamiseks või eraettevõtluse parandamiseks. 

Koolituse alustamise nõuded 

 Valmisolek osaleda õppetöös. 

Rühma optimaalne suurus 

16 inimest 

Koolituse õpiväljundid 

Kursuse läbinu: 

 Oskab luua positiivset kliendikontakti ja suhtleb kliendiga teenindusvalmilt 

 Oskab selgitada välja kliendi vajadused 

 Rakendab kuulamistehnikaid 

 Praktiseerib erinevaid müügitehnikaid 

 Oskab lõpetada kliendikontakti 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel) 

Kutsestandard müüja-klienditeenindaja, tase 4 (kompetents A.2.2) 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas 
Antud koolitus on kujunenud praktiliselt vajadusest, kuna nõudlus kvalifitseeritud 
klienditeenindaja ja müügi-inimese järgi on Lõuna-Eestis jätkuvalt suur. Kliendi lojaalsus on 
täna tähtsam kui kunagi varem ja seetõttu saab müügivaldkonnas olla edukas vaid see, kes 
oskab ja suudab kohandada end kliendi vajadustele individuaalselt lähenema.  

Käesoleva koolituse eesmärgiks on õpetada klienditeeninduse ja müügi alus- ja põhiteadmisi, 
mis võimaldab töötada klienditeenindaja või müüjana või edukamalt oma väikeettevõtte 
müügitööd korraldada. Parima tulemuse saavutamiseks planeerisime kursuse suures ulatuses 
praktilisena, et osalised saaksid koheselt läbitud tehnikaid ja võtteid kinnistada. Oskuslik 
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klienditeenindus ja müügiprotsess aitab kaasa rahuloleva klientuuri tekkimisele, mis omakorda 
tagab klienditeenindajale jätkusuutliku töösuhte ja väikeettevõtjale stabiilsema ettevõtlustulu. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 16 

 sh kontaktõppe maht: 16 

  sh auditoorse töö maht: 10 

  sh praktilise töö maht: 6 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö  maht: - 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 
• Klienditeeninduse algtõed 
• Suhtlemistehnikate praktiseerimine 
• Kuulamisoskuste praktiseerimine 
• Avatud küsimuste ülesehitus ning praktiseerimine 
• Müügiprotsessi ülesehitus 
• Müügitehnikate erisused ning nende kasutamine 
• Nõustamisoskuste taktikaline kasutamine 
• Müügitehingu lõpetamine 
• Kliendikontakti lõpetamine 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Koolitus toimub avaras kaasaegses 24 kohalises klassiruumis, kus on olemas õppetööks vajalik 
esitlustehnika. 

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud) 
Õppematerjalid: Koolituse läbiviija poolt koostatud konspektid ja esitlused. 
Soovituslik kirjandus õppijale:  

 Äripäeva kirjastus, 2005 Klienditeenindus valguses ja varjus 

 Ülo Mallene, 2005 Müük ja müügikorraldus kaupluses 

 Tarmo Tamm, 2016 Must vöö müügis 

 Piret Bärg, 2017 Neljamõõtmeline teenindus 

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid 

 Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud 100% ulatuses õppetöös ning 
ülesanded on sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumitele. Tõend väljastatakse 
õppijale, kes on osalenud vähemalt 80% ulatuses õppetöös või hindamiskriteeriumitele 
vastavad ülesanded ei olnud piisavas mahus sooritatud. 

 Koolituse ülesannete edukas sooritamine. 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Videote analüüs Õppija toob välja positiivsed ja parendamist 
vajavad klienditeeninduse lahenduskäigud 
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Paaristöö Õppija toob välja klienditeeninduse 
põhitõed, kuulamistehnika ja 
suhtlemisoskuste erinevad viisid. 

Rollimäng Iga grupi liige (3 liiget grupis) saab läbi 
mängida klient-klienditeenindaja-vaatleja 
rolli, mille järgselt tehakse oma grupiga ja 
koolitusgrupiga rollimängu kokkuvõte 

Grupitöö Kõik rollimängu grupid esitavad oma grupi 
analüüsitulemused 

Kujundav hindamine: 

Õppetöö käigus läbiviidavate situatsiooni ülesannete lahendamine võimaldab koolitajal anda 
tagasisidet ning grupi diskussioon võimaldab avatud arutelu.  

Kokkuvõttev hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud.  

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Evely Rebane on lõpetanud EBS ärijuhtimise eriala. Töötanud 20 aastat erinevates 
kommertspankades ja finantsasutustes, erinevatel ametipositsioonidel. Omab 
müügimeeskonna juhtimise kogemust. On täiendanud ennast klienditeenindus- ja müügialastel 
koolitustel, läbinud täiskasvanute koolitaja koolituse, samuti täiendab oma teadmisi 
koolitajatele suunatud erinevatel täiendusõppe koolitustel.  

 

Õppekava koostaja andmed 

Evely Rebane – müügikoolitaja, praktik, evelyrebane@gmail.com 

Elina Oeselg – Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist, elina.oeselg@aianduskool.ee 

 


