
 

Kinnitatud direktori 26.04.2018 

käskkirjaga nr 6.2-1/74 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Eesti keel klienditeenindajatele 

Õppekavarühm: isikuareng 

Õppekeel: eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 
Töötavad või tööturule siseneda soovivad klienditeenindajad, kes räägivad emakeelena mõnda 
teist keelt. 

 

Koolituse alustamise nõuded 

Õppe alustamiseks on vajalik eesti  keele oskus vähemalt tasemel A1. 

Rühma optimaalne suurus: 

12 inimest 

Koolituse õpiväljundid: 

1. Kasutab korrektseid viisakusväljendeid tööalases suhtlemises 
2. Tunneb ja kasutab õigesti oma valdkonna  põhisõnavara(kaupade nimetused) 
3. Tuleb keeleliselt toime konfliktsituatsioonide lahendamisel 
4. Saab aru tööandja korraldustest, töölepingust, kaitseb vajadusel oma huvisid korrektses 

eesti keeles 
 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel): 

Müüja-klienditeenindaja, tase 4 
Kutsestandardi tähis:  04-31102013-5.1/6k 
A.2.2 Teenindamine ja müümine:  
1) kliendikontakti loomine ja kliendi vajaduste väljaselgitamine; 
2) kaupade tutvustamine, kliendi nõustamine, müümine;  
3) kliendikontakti lõpetamine; 
4) müügijärgne teenindamine 
 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas: 

Kaubanduses töötab palju  ebapiisava eesti keele  oskusega  teenindajaid. Venekeelsetes 
piirkondades on neil igapäevaselt raske oma keeleoskust parendada.  
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Korrektset eesti keele oskust vajavad teenindajad selleks, et tunda ennast  töösituatsioonides 
kindlamalt ning vältida puudulikust keeleoskusest tingitud  arusaamatusi  klientide ning 
tööandjatega. Keeleoskus annab lisavõimalusi tööturul kandideerimiseks. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 120 

 sh kontaktõppe maht: 80 

  sh auditoorse töö maht: 80 

  sh praktilise töö maht: 0 

 sh koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö  maht: 40 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppesisu (teemad, alateemad, sh auditoorne ja praktiline töö) kirjeldus 

Auditoorne töö on tihedalt seotud praktiliste ülesannetega 80t 

Teemad: 

1. Viisakusväljendid kliendiga suhtlemisel 7t 
2. Kaupade kirjeldamine ja iseloomustamine. Kasutusjuhendist aru saamine, selgitamine 

kliendile 15t 
3. Konfliktsituatsioonides suhtlemine. Konfliktide lahendamine. 16t 
4. Bürookaubad 7t 
5. Toidu- ja esmatarbekaubad 20t 
6. Aia- ja ehituskaubad 12t 
7. Garderoobikaubad 12t 
8. Vabaaja kaubad 7t 
9. Elektroonika- ja bürookaubad 12t 
10. Tööleping, sellest arusaamine ja oma seisukohtade väljendamine 5t 
11. Kokkuvõtvad situatsioonimängud. 5t 

 

Iseseisev töö 40t 

1. Viie kaubaartikli iseloomustamine 4t 

2. Kliendi nõustamise dialoogi koostamine koos kauba soovituse ja kirjeldusega 6t 

3. Lahendus konfliktsituatsioonile kasutades õpitud sõnavara 4t 

4. Bürookaupade ristsõna koostamine 4t 

5. Perekonnapeo sisseostude nimekirja koostamine koos põhjendusega 4t 

6. Köögi ja vannitoa remondiks vajalike materjalide nimistut  sisaldava töölehe täitmine 4t 

7. Rollimängu ettevalmistus kliendi nõustamiseks garderoobikaupade osakonnas 4t 

8. Tööleping lünktekstina. Küsimustele vastamine. Küsimuste esitamine. 10t 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 
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Õpe toimub klassiruumis.  

Klassiruumis on 20 õppijakohta, õpetaja arvuti ja dataprojektor. 

Igal õppijal on võimalik kasutada õpetaja poolt kaasatoodud õppekirjandust  

Õppematerjalid ja –vahendid (sh kohustuslikud): 

Õpetaja töölehed, jaotusmaterjalid. 

Temaatilised veebilehed, youtube.com  

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid: 
Õpingute lõpetamise eelduseks on 80% osalemine õppetegevuses. 
Arvestuse edukas läbimine  
 

Hindamismeetod-mitteeristav Hindamiskriteeriumid 

Arvestus – õppeperioodil läbitud 
temaatiliste ülesannete 
nõuetekohane sooritamine 

- Loob rollimängus kliendiga kontakti, tutvustab ja 
soovitab kaupa, lahendab tekkinud 
konfliktsituatsiooni kasutades viisakusväljendeid ja 
asjakohast sõnavara. 

- Saab üheselt aru näidiseks toodud töölepingu 
tingimustest ja esitab min. 3 küsimust seoses 
lepinguga. 

- On täitnud kõik iseseisvad ülesanded. 
 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koidula Rauk 

1976     Tartu Ülikooli Filoloogiateaduskond. Kvalifikatsioon: filoloog, eesti keele ja kirjanduse 
õpetaja.  Alates 2012 Räpina AK eesti keele ja eesti keel võõrkeelena õpetaja. 

 

Õppekava koostaja andmed 

Eda Gross, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik, eda.gross@aianduskool.ee 

 


