
Tööalane eesti keele koolitus

1. Täienduskoolitus-
asutuse nimetus Jana Trink Erakool

Kooli pidaja: Sihtasutus Pärnu Vabahariduskeskus
2. Õppekava nimetus Tööalane eesti keele koolitus
3. Õppekavarühm (Vastav. 
ISCED 97 õppekava-rühmade 
klassifiktsioonile) 

222 Võõrkeeled

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) 160 akadeemilist tundi kontaktõpet, millele lisandub kuni 70 tundi iseseisvat tööd

5. Õppetöö korraldus 1-5 korda nädalas, 2-5 tundi korraga
Õppetöös on abikeeleks vene, inglise, saksa või soome keel 

6. Sihtgrupp ja õppe 
alustamise tingimused Isikud, kelle emakeel ei ole eesti keel ning kellele on tööle asumisel 

(klienditeenindusega seotud valdkondades) takistuseks ebapiisav eesti keele oskus
7. Õppe eesmärk Koolitus toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist, keelebarjääri ja võimalike 

suhtlusprobleemide ületamist.
Koolituse käigus on omandatud lisaks üldkeelele (s.h suhtluskeel, grammatika) ka 
töötamiseks vajalik sõnavara ja väljendid erinevatel teenindusega seotud 
ametikohtadel

8. Õpiväljundid Koolituse läbinu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevaelus, oskab 
rääkida endast, igapäevategevustest, oma haridusest ja töökogemustest. On 
võimeline alustama eestikeelset vestlust ning seda lihtsamate fraasidega arendama.
Suudab suhelda ja aru saada selgest eestikeelsest kõnest igapäevatöös, esitada 
vajalikke küsimusi täpsema info saamiseks.
Suudab omandatud sõnavara piires suhelda tööl tüüpsituatsioonides tööandja, 
kolleegide ja klientidega.
Oskab küsida ja vastata küsimustele töövestlusel, kirjutada Cvd, avaldust ja lihtsat 
kirja, lugeda lihtsamaid tööalaseid tekste. 
 

9. Õppesisu 
teemavaldkondade ja 
keeleteadmistena:

 Üldkeel (50 tundi)
Tutvumine, enese tutvustamine, isikuandmed
Viisakusväljendid
Pere ja suhted. Kodu
Igapäevane elu ja keskkond
Tervis ja heaolu
Vestluse alustamine ja jätkamine
Numbrid, aeg (kellaajad, nädalapäevad, kuud, aastaajad)
Tee, asukoha jms küsimine ja juhatamine
 Tööalane keel (110 tundi)
Töökuulutused, erinevad ametid, nende ülesanded
Haridus, töökogemus, tööalased oskused
CV koostamine, töövestlus 
Tööleping (sõnavara ja mõisted) 
Suhtlemine kliendiga (pöördumine, küsimuste esitamine, juhendamine, 
vabandamine, viisakas äraütlemine, kliendi nõustamine )
Telefonisuhtlus kliendiga
Erinevate klienditeenindusalaste situatsioonide/probleemide lahendamine, 
arvamuse avaldamine
Toidu- ja tööstuskaubad (tooted, värvid, suurused, hinnad jne), müügialane 
sõnavara
Hotelliteeninduse alane sõnavara
Klienditeenindus toitlustusasutuses (s.h toitude ja jookide nimetused)
Võimalused iseseisvaks keeleõppeks



10. Õppemeetodid Erinevad osaoskused nagu lugemine, kirjutamine, kuulamine, rääkimine ja 
keelestruktuurid omandatakse läbi eluliste teemade, kasutades hulganisti õpilast 
aktiveerivaid võtteid.
Koolitus on praktilise iseloomuga, sisaldades eelkõige suhtlus- ja kuulamisharjutusi 
ning erinevate tööalaste tüüpsitutsioonide läbimängimist.
Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, 
probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

11. Iseseisev töö Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus 
käsitletut, kasutatakse keeleoskuse arendamiseks elava keelekeskkonna võimalusi 

12. Õppematerjalide loend Kasutatakse lektorite koostatud jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid 
kirjastatud väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste 
tööde kogumikku.
Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse 
eesmärgi saavutamist. 

13. Nõuded õpingute 
lõpetamiseks Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 85% kontakttundides, 

vahetestide ja iseseisva töö  ja lõputöö sooritamine. 
Kursuse lõputöö (kirjalik ja/või suuline test) positiivseks soorituseks loetakse 
vähemalt 60 % õigeid vastuseid.  

14. Kursuse läbimisel 
väljastatav dokument Jana Trink Erakooli tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 

Tunnistusel kajastuvad õpiväljundid.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 
väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija 
osales vähem kui pooltes tundides. Tõendil võib kajastada koolituse käigus läbitud 
teemasid.

15. Koolitaja 
kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- 
või töökogemuse 
kirjeldus:

Kõrgharidus: eesti keele kui võõrkeele õpetaja või eesti filoloog. Koolitaja omab 
varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel. Läbinud 
andragoogikakursuse 
Muu kõrg- või keskeriharidus, läbitud täienduskoolitused õpetatavas ainevaldkonnas
ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus. 

Õppekeskkond Jana Trink Erakooli õppeklassid asuvad Õhtu põik 5 Pärnus: kaheksa klassiruumi - 
vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, nõuetele vastav valgustus. Kõik 
klassiruumid on varustatud tahvli/pabertahvli ja CD-mängijaga. Kahes klassis 
videoprojektor. Kooli ruumides saab kasutada tasuta WiFi-t.
Õppekeskkonna all mõistetakse ka õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja 
füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja 
vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad kui ka õppijad. Efektiivseks 
keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade 
arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja 
tunnustatakse kõigi õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad. 
Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid  info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel 
põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid.

16. Õppekava kinnitamiseaeg: '15.03.2016


