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käskkirjaga nr 6.2-1/107 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 
 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Eesti keel korrakaitseametnikele 

Õppekavarühm: isikuareng 

Õppekeel: eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühma kirjeldus 
Töötavad või tööturule siseneda soovivad erialase haridusega korrakaitseametnikud, kes 
räägivad emakeelena mõnda teist keelt. 

 

Koolituse alustamise nõuded 

Õppe alustamiseks on vajalik eesti  keele oskus vähemalt tasemel A2. 

Rühma optimaalne suurus: 

15 inimest 

Koolituse õpiväljundid: 

1. Kasutab korrektseid viisakusväljendeid tööalases suhtlemises 
2. Valdab oma valdkonna  eestikeelset  terminoloogiat kõnes ja kirjas 
3. Tuleb keeleliselt toime konfliktsituatsioonide lahendamisel 
4. Esineb eesti keeles kohtus  ja kohaliku omavalitsuse korrakaitsealastel nõupidamistel 
5. Saab aru elanike kaebustest ja teadetest ning vastab neile korrektses eesti keeles 
6. Saab aru tööandja korraldustest, töölepingust, kaitseb vajadusel oma huvisid korrektses 

eesti keeles 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga (kompetentside tasemel): 

Korrakaitseametnik 

Kutsestandardi tähis: 18-27062014-01/1k 
 
2.1.2. Isikute nõustamine. 
2.2.1. Informatsiooni kogumine. 
2.3.1. Väärteokoosseisu tuvastamine. 
2.3.2. Väärtegude menetlemine. 
2.4.2. Teadete vastuvõtmine. 
2.4.3. Teadete lahendamine. 
 

Põhjendus koolituse sihtrühma ja õpiväljundite valiku osas: 
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Korrakaitseametnike  hea eesti keele oskus on korrakaitseorganite  hea maine aluseks. 

Keelealased vääriti mõistmised  süütegude menetlemisel või kodanike teadete vastuvõtmisel 
võivad põhjustada soovimatuid või halbu tagajärgi ning usaldamatust korrakaitseametnike 
suhtes. 

 

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 elanike ja ametiasutustega suhtlemisel 10t 
2. Teated, neist arusaamine. Teadete vastuvõtmine ja neile vastamine 10t 
3. Avalikkuse teavitamine 5t 
4. Isikute kirjeldamine 10t 
5. Eestikeelne avaliku korra kaitsega seotud terminoloogia kõnes ja kirjas 5t 
6. Kohtuistungitega seotud sõnavara. Kohtuistungil esinemine. 10t 
7. Sündmuskoha kirjeldamine 10t 
8. Eestikeelsed juriidilised dokumendid ja nende koostamine. 10t 
9. Tunnistajate küsitlemine. Kahtlusalusele esitatavad standardküsimused 10t 

 

 

Iseseisev töö 40t 

Viisakusväljenditega dialoogi koostamine 3t 

Kahe teate koostamine 3t 

Pöördumise kirjutamine 2 t 

Isikukirjelduse koostamine ( grupikaaslase isikukirjeldus, tundmatu isik pildi põhjal) 5 t 

Kõne või esitluse koostamine kasutades erialast terminoloogiat 5t 

Tunnistust väljendav kõne kohtuistungil 5t 

Valmistumine rollimänguks kohtuistungil 2 t 

Dokumendi koostamine 5t 

Valmistumine tunnistaja küsitlemiseks 3t 

Standardküsimuste koostamine kahtlustatava ülekuulamiseks 3t 
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Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

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 

- Teade on koostatud arusaadavalt ja vastavalt teate 
aluseks olevale olukorrale 

- Protokolli keel on asjakohane ja üheselt mõistetav 
- Suuline tunnistus (simulatsioon) on asjakohane ja 

kasutatud sõnavara on üheselt mõistetav. 
- Sõnavara 6 kontrolltööd on läbitud vähemalt 80% 

ulatuses. 

 

 

 

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 

Irmen Nagelmaa, Räpina Aianduskooli täienduskoolituse spetsialist, koolitus@aianduskool.ee 

 


