
 

TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 
 

Õppeasutuse nimi 
 

RAKVERE AMETIKOOL 
Õppeasutuse kood 70003840 
Piiri tn 8 44316 Rakvere 
telefon. 329 5030 
info@rak.ee 

Õppekava nimetus:  Tööalase inglise suhtluskeele koolitus 
A 2.1 

Õppekavarühm:  222 Võõrkeeled ja -kultuurid 
 

Õppekava koostamise alus:  Euroopa keeleõppe raamdokument 

 

1. Koolituse eesmärk 
 
Tööalase keeleoskuse omandamine, mis võimaldab edukalt toime tulla igapäevastes töistes 
situatsioonides. Koolituse tulemusena valdab koolitatav inglise keelt A2.1 suhtlustasandil. 
 

2. Koolituse sihtgrupp, õppe alustamise tingimused ja õpiväljundid 
 

 

Sihtrühm: Isikud, kes soovivad jätkata inglise keele õpinguid ja arendada suhtluskeelt. 

Õppe alustamise tingimused: A1 keeletaseme olemasolu  

Õpiväljundid: 
● Mõistab nii kõnes kui kirjas lühikest, lihtsamat teksti, tuttavaid väljendeid ning 

sõnu; 
● Väljendab ennast õpitud sõnavara piires tööalastes suhtlussituatsioonides 

kasutades vastavaid ajavorme 
● Arendab viisakusvestlust kasutades tavaväljendeid 
● Kirjutab oma elulookirjeldust, kutset, emaili: päring/kaebus. Täidab ankeeti, 

esitab lühikest ettekannet. 
● Oskab kaitsta oma seisukohti erinevates situatsioonides kasutades vastavaid 

väljendeid 
● Tunneb kirjaliku ja suulise keele eripära ja kasutust 
● Eristab ameti (formaalset)- ja kõnekeelt  
● Mõistab inglise keelse kultuuri erisusi: kasutatavate väljendite ja sõnavara 

eripära võrrelduna eesti keele ja kultuuriga 
● Lisandunud on ca 400 uut sõna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Koolituse maht 
 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  60 

sh kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 60 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh praktika maht akadeemilistes tundides koolikeskkonnas:  20 

 

4. Koolituse sisu  
 

Nimetus  
Teemad Isikuandmed. Enda tutvustamine. Viisakusväljendid. Töö ja tööturg. 

Elatise teenimine. Asjaajamine telefoni teel. Arvuti – tehniline keel ja 
lühendid. Majandus. 
Keeleline materjal:  
tunneb lihtolevikku, lihtminevikku, lihttulevikku, kestvat  olevikku, 
täisminevikku, enneminevikku. Tingimusmääruslause I/II. Passiiv. 
 

Auditoorne õpe:  
 

Auditoorsel tööl on rõhk praktilise keeleoskuse arendamisel läbi 
rühmatöö, rollimängude,  kirjalike tööde – eesmärgiks arendada 
inglise keeles suhtlemisoskust erinevates tööalastes 
tüüpsituatsioonides ja omandatud sõnavara praktikas rakendamine 
enese ja oma ettevõtte tutvustamisel 
Kommunikatiivne keeleõppe meetod, et arendada nii rääkimist, 
kuulamist kui ka kirjutamist. Metoodilised võtted: Suhtlus- ja 
arutlusülesanded, paaris- ja rühmatöö, loovülesanded.  
 
 

Praktiline õpe Praktiliseks tegevuseks on suhtlemine käsitletavatel teemadel. 
Enamik auditoorsest tööst toimub praktiliste situatsioonide ja 
probleemide läbitöötamisena: toimub erinevate teenindusalaste 
olukordade läbimängimine rühmatööna, individuaalsed esitlused ja 
kirjalikud praktilised tööd. Kõik tööd (lugemine, suhtlemine, 
kuulamine, kirjutamine) on praktilise suunitlusega 
Tuleb toime erinevates suhtlus situatsioonides nii kliendi kui 
teenindaja rollis 
 

Kasutatud 
õppematerjal 

Antonia Clare, JJ Wilson SpeakOut 2nd ed; Pre-Intermediate 
Students’ Book BBC/Pearson 
Trish Scott, Alison Pohl Highly Recommended, Pre-Intermediate 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 
 
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 85%  tundides. Hinnatakse vestlustel 
ja diskussioonides osalemist. Koolituse lõppedes toimub suuline vestlus õpiväljundite 
saavutatuse hindamiseks ning õpilase tagasiside ja enesehinnang.  
 
Hindamismeetodid – suuline vestlus. 
 
Hindamiskriteerium – õppija väljendab ennast õpitud sõnavara piires tööalastes 
suhtlussituatsioonides, kasutades vastavaid ajavorme 
 

6. Väljastatavad dokumendid 
Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded – vähemalt 85% kontakttundides 
osalemine on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. Tunnistusele märgitakse lõpetatud 
koolituse nimetus ja maht, koolituse  toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. 

 

7. Õppekeskkonna kirjeldus 
Õppetööks kasutatakse Rakvere Ametikooli õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks 
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, 
teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad 
tervisekaitse nõuetele. Liikumispuudega isikutele on tagatud ligipääs koolitusruumidesse. 

 

Õppekava koostaja ja koolitaja 
Epp Jõgi, Rakvere Ametikooli inglise keele õpetaja,  
kõrgharidus – 1982 Tartu Riiklik Ülikool romaani-germaani keelte ja kirjanduse eriala inglise 
keele õpetaja.  
Õpetamiskogemus – 30 aastat, sh. kõrgkoolis 22 aastat.  
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