
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: forvarderioperaatori  4. taseme kutsehariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne 

 

Moodul nr 12  Erialane võõrkeel mooduli maht 4 EKAPit 

Mooduli vastutaja: 
 

Margit Alliksaar 

Mooduli õpetajad: Margit Alliksaar, Malle Purje, Reet Ainsoo 
 

Mooduli eesmärk: 
 

Õpetusega valmistatakse õpilane ette suhtlemiseks võõrkeelses keskkonnas nii era- kui tööalases suhtluses. 

Nõuded mooduli 
alustamiseks: 
 

Nõuded puuduvad. 

Nõuded mooduli 
lõpetamiseks: 
 

Moodul hinnatakse eristavalt. Õpilane peab esitama perioodi lõpul kogu materjali sisaldava konspekt-portfoolio. Mooduli 
hinne kujuneb alateemade hinnete keskmisest ja portfoolio esitamisest. 

Õpiväljundid (ÕV) 1. Saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli 

kasutatavatest sõnadest, mis on seotud 

erialavaldkonnaga 

 

 Vastab lühikesele ja selgelt väljahääldatud eriala vald-konna 

ütlusele asjakohaselt; 

 Eristab kuulatavas tekstis erialase sõnavara; 

 Refereerib kuulatava teksti põhisisu; 

2. Saab aru lihtsatest erialatekstidest  Võrdleb erinevates erialatekstides avaldatud spetsiifilist 

informatsiooni; 

 Koostab elukeskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse sõnade 

loendi; 

 Annab edasi loetud erialatekstide sisu ja seostab seda 



erialatundides õpituga või mujalt loetuga; 

 Koostab teksti põhjal küsimusi ja/või sisukokkuvõtte; 

3. Leiab lihtsatest erialatekstidest spetsiifilist 

informatsiooni  

 Saab aru lihtsamatest võõrkeelsetest keskkonnaalastest 

tekstidest; 

 Vastab teksti kohta käivatele küsimustele; 

 Valib ja kasutab sobivaid võõrkeelseid teabeallikaid; 

 Loeb ja tutvustab teistele võõrkeelseid tööpakkumisi; 

4. Saab hakkama suhtlusolukordades, mis nõuavad 

otsest ja lihtsat infovahetust erialateemadel 

 Kasutab vestluses fraase ja lauseid, mis on vajalikud 

erialaseks infovahetuseks; 

 Räägib kaasa tuttaval olulisel teemal, avaldab mõtteid ja 

arvamusi (tööintervjuu); 

 Tutvustab Eesti looduslikku mitmekesisust oma eriala piires; 

5. Koostab lihtsaid ametikirju  Kirjutab isiklikku kirja ja täidab ankeete; 

 Koostab võõrkeeles taotlusdokumendid (järelepäringu ja/või 

avalduse); 

 Koostab võõrkeeles (Europassi) CV koos korrektse kaaskirja-

ga; 

Mooduli maht kokku 104 tundi: sellest 68 tundi on kontaktõpe ja 36 tundi on iseseisev töö 
Teemad, alateemad K  

 
IT  
 

L1  P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hindamine Hindamis-
meetodid 

Hindamiskriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

1. Mina, mets ja 
keskkond 

1.1. Mets kui 
looduslik 
kooslus 

1.2. Mets ja 

24 10 0 0 1; 
3 

Lugemis ja/või 
kuulamisülesan
de täitmine. 
Eriala-sõnade 
loetelu 
koostamine, 

Eristav Sõnavara-
test. 
Interneti 
otsinguülesa
nnete 
täitmine.  

Mõistab 
lihtsamaid 
võõrkeelseid 
keskkonnaala-
seid tekste, leiab 
küsimustele 

Mõistab 
keerukam
aid võõr-
keelseid 
keskkon-
naalaseid 

Mõistab 
aktuaalsetel 
ja eriala-
teemadel 
võõrkeelseid 
tekste. 

                                                           
1
 K-kontaktõpe; IT-iseseisev töö; L-kontaktõppest lõimitud õpe; P-ettevõttepraktika 



keskkond 

1.3. Mets ja kliima 

1.4. Metsanduslikud 
ja keskkonna-
alased 
teabeallikad 

 

ristsõnade 
koostamine/ 
lahendamine. 
Video/filmi vaa-
tamine. 

Ristsõna 
koostami-
ne/lahenda
mine. 
Video/filmi 
kohta küsi-
mustele 
vastamine. 

vastates põhifak-
tid.  Vajab 
juhendamist  
õpitud väljendi-
te ja  lausemal-
lide kasutami-
sel. Eristab ja 
kasutab erine-
vaid teabealli-
kaid ja hindab 
nende  
usaldusväärsust. 

tekste ja 
formulee-
rib 
küsimus-
tele 
loogilised 
vastused. 

Eristab 
kuuldu 
detaile, 
järjestab 
sündmusi  ja 
toob näiteid 
keskkonna 
probleemi-
dest. 

2. Mina ja minu eriala 
2.1. Puuliigiõpetus 
2.2. Puu osad 
2.3. Metsatüübid 
2.4. Mets ja puit 
2.5. Puidu omadused 
2.6. Raiete liigid 
2.7. Metsamasinad 

ja 
metsamasinate 
ehitus 

2.8. Tööohutus 
metsatöödel 

2.9. Metsalangeta-
mine 

2.10. Metsa 
väljavedu 

30 10 0 0 1-5 Lugemis ja/või 
kuulamisülesan
de täitmine 
juhendi alusel. 
Info leidmine ja 
suuline 
esitamine, 
sõnavara 
täiendamine. 
Rühmatöö 
(mõistekaart): 
eriala 
tutvustuse 
koostamine 

Eristav Töölehed 
sõnavara, 
väljendite, 
sõnastike 
kasutamise 
kohta.  
Sõnade töö: 
minu  
eriala 

 

Väljendab end 
õpitava erialase 
võõrkeele 
erinevate 
osaoskuste 
(loeb , kuulab, 
räägib, kirjutab) 
kaudu. Kasutab 
õpitud erialast 
sõnavara.  
Tutvustab 
võõrkeeles oma 
kooli, põhjen-
dab eriala-
valikut. 

Saab 
hakkama 
suhtlus-
olukor-
dades, 
mis 
nõuavad 
info 
vahetust 
eriala-
teemadel. 

 

Suhtleb 
ettevalmis-
tuseta 
erialatee-
madel. 

 

3. Mina tööturul 
3.1. Minu praktika 
3.2. Töökuulutused 

14 16 0 0 3; 
4; 

Lugemine ja 
teksti analüüs. 
Kuulamisharju-

Eristav Küsimuste-
le vastami-
ne, küsi-

Kirjeldab 
võõrkeeles 
lühidalt oma 

Arutleb 
võõrkee-
les 

Analüüsib 
võõrkeeles 
oma praktika 



3.3. Ametikirjad 5 tused, rollimän-
gud, dialoog/ 
vestlus. 
Taotlusdoku-
mentide kirju-
tamine näidiste 
järgi. 

muste 
koostamine. 
Enese/kaasl
aste hinda-
mine.  
Europassi 
CV täitmine, 
kandideeri-
misavaldu-
se koosta-
mine. 

 

tööpraktikat.  
Loeb ja saab aru 
võõrkeelsete 
töökuulutuste 
põhisisust. 
Koostab 
võõrkeeles 
taotlusdoku-
mendid. 

 

praktika-
võimalus-
te üle. 
Tõlgen-
dab 
töökuulu-
tuste 
tekste. 
Koostab 
võõrkee-
les 
taotlus-
dokumen
did. 

tegevusi. 
Analüüsib 
erinevaid 
võõrkeelseid 
töökuulutusi.  
Koostab 
võõrkeeles 
taotlusdo-
kumendid, 
arvestades 
sihtmaa 
eripära. 

 

 


