
MOODULI RAKENDUSKAVA 

Sihtrühm: harvesterioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad 

Õppevorm: statsionaarne 

 

Moodul nr 21 
Erialane võõrkeel mooduli maht 4 EKAPit, millest 1 EKAPit on lõimitud 

loodusaineid (bioloogia) 
Mooduli vastutaja: 
 

Margit Alliksaar 

Mooduli õpetajad: Reet Ainsoo, Malle Purje, Margit Alliksaar 
 

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. Hindamisülesandeid on kolm, millest igaüks omab võrdset kaalu. Arvestatud peab olema mitteeristavalt 

hinnatav portfoolio. Lõimitud loodusaineid eraldi ei hinnata, vaid hindamine toimub võõrkeele teemade hindamise käigus. Moodul 

loetakse lõpetatuks, kui õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.  

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

sõnadest, mis on seotud erialavaldkonnaga 

 

 Vastab lühikesele ja selgelt väljahääldatud erialavaldkonna 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 kaaskirjaga; 

Mooduli maht kokku 104 tundi: sellest 74 tundi on kontaktõpe, millest 26 tundi on lõimitud loodusainete kontaktõpe ja 30 
tundi on iseseisev töö 

Teemad, alateemad K 
 

IT 
 

L1 P ÕV 
nr 

Õppemeetodid Hinda-
mine 

Hindamis-
meetodid 

Hindekriteeriumid 

 Lävend (3 või 
arvestatud) 

4 5 

1. Mets ja keskkond 26 10 12 0 1-3 Lugemis- ja 
kuulamisüles-
anded.  
Erialasõnade 
loetelu 
koostamine, 
ristsõnade 
koostamine/ 
lahendamine. 
Video/filmi vaa-

Eristav Kombinee-
ritud test, 
(sisaldab  
kirjalikku osa 
ja vestlus-
ülesannet)  
 

Mõistab lihtsa-
maid võõrkeel-
seid keskkon-
naalaseid teks-
te, leiab küsi-
mustele vasta-
tes põhifaktid.  
Vajab juhen-
damist  õpitud 
väljendite ja  

Mõistab keeru-
kamaid võõr-
keelseid kesk-
konnaalaseid 
tekste ja formu-
leerib küsimus-
tele loogilised 
vastused. 

Mõistab aktuaalse-
tel ja erialateemadel 
võõrkeelseid tekste. 
Eristab kuuldu de-
taile, järjestab sünd-
musi  ja toob näiteid 
keskkonna problee-
midest. 

Mina, mets ja keskkond. 
Mets kui looduslik koos-
lus. Mets ja keskkond. 
Mets ja kliima. Metsan-
duslikud ja keskkonna-
alased teabeallikad 

 
 

    

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



tamine. 
Portfoolio 
komplektee-
rimine 

lausemallide 
kasutamisel. 
Eristab ja 
kasutab erine-
vaid teabealli-
kaid ja hindab 
nende  usaldus-
väärsust. 

2. Mina ja minu eriala 34 10 14 0 1-4  

Puuliigid. Puu osad. 
Metsatüübid. Mets ja 
puit. Puidu omadused. 
Raiete liigid. Tööohutus 
metsatöödel. Metsalange-
tamine. Metsa väljavedu 

    Lugemis- ja  
kuulamisülesan
de täitmine 
juhendi alusel. 
Info leidmine ja 
suuline esita-
mine, sõnavara 
täiendamine. 
Rühmatöö 
(mõistekaart): 
eriala tutvus-
tuse koosta-
mine.  

Eristav Kombinee-
ritud test, 
(sisaldab  
kirjalikku osa 
ja vestlus-
ülesannet)  
 

Väljendab end 
õpitava erialase 
võõrkeele eri-
nevate osaos-
kuste (loeb , 
kuulab, räägib, 
kirjutab) kaudu. 
Kasutab õpitud 
erialast sõna-
vara. Tutvustab 
võõrkeeles oma 
kooli ja töö eri-
pära, põhjen-
dab 
erialavalikut 

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

Suhtleb ettevalmis-
tuseta erialatee-
madel. 
 

3. Mina tööturul 14 10 0 0 3- 5  

Minu praktika. Töökuu-
lutused. Ametikirjad 

    Lugemine ja 
teksti analüüs. 
Kuulamisharju-
tused, rollimän-
gud, dialoog/ 
vestlus. 
Taotlusdoku-
mentide kirju-

Eristav Kombinee-
ritud test 
 

Kirjeldab 
võõrkeeles 
lühidalt oma 
tööpraktikat.  
Loeb ja saab 
aru võõrkeel-
sete töökuu-
lutuste põhisi-

Arutleb võõr-
keeles prakti-
kavõimaluste 
üle. Tõlgendab 
töökuulutuste 
tekste. Koostab 
võõrkeeles 
taotlusdoku-

Analüüsib võõrkee-
les oma praktika 
tegevusi. Analüüsib 
erinevaid võõrkeel-
seid töökuulutusi.  
Koostab võõrkeeles 
taotlusdokumendid, 
arvestades sihtmaa 



tamine näidiste 
järgi. Portfoolio 
täiendamine 

sust. Koostab 
võõrkeeles 
taotlusdoku-
mendid. 

mendid. 
 

eripära. 
  

Mitte-
eristav 

Portfoolio, 
mis sisaldab 
materjale 
varemõpitud 
teemadel 
ning õppija 
koostatud 
ametikirju 
(Europassi 
CV, kandi-
deerimisa-
valdus, töö-
kulutus jt)  

Portfoolio sisaldab etteantud loetelule vastavaid mater-
jale, mis on korrastatud ja oma sisult arusaadavad. 
Tööga (praktikaga) seotud dokumendid on vormistatud 
korrektselt  ja sihtmaa eripära arvestades. 
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• Õpetaja valib lisaõppematerjale oma vabal valikul lähtudes seatud eesmärkidest. Kasutatakse videomaterjale, ajakirjandust, internetti ning mitmeid  

erinevaid sarju välismaal kirjastatud õpikutest.  


