
VALIKAINE „KUTSEKEEL“  

Õppemaht: 35t 

Õppekeel: eesti keel 

Õppevorm: 35 kontakttundi 

 

 

ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 

 Õpib vestlema kutsesobisuintervjuul, kutsesobivusintervjuud läbi viima ja kandidaati hindama, uut töötajat juhendama, rääkima oma igapäevast tööst, 

vastama küsimustele, mis esinevad kutsesobivusvestluse käigus. 

 Õpib andma elanikele nõu turvalisuse alukeskkonna loomiseks, vestlema avaliku korra rikkujatega, lahendama avaliku korra rikkumise juhtmeid, 

kirjutama ettekanet politseiprefektuurile, esinema ülevaatega oma piirkonna probleemidest, kirjutama oma piirkonna probleemidest ja nende võimalikest 

lahendustest. 

 Õpib võtma ütlusi kakluse pealtnägijatelt, kirjeldama füüsilist rünnet, kirjeldama füüsilise ründe korral tekkinud vigastusi, andma nõu turvaliseks 

liikumiseks tänaval, viima läbi ajurünnakut, koostama tegevuskava vägivalla vähendamiseks. 

 Õpib koolivägivalla ohvriga suhtlema.  

 Õpib vestlema peatatud auto juhiga, küsitlema liikõnnetuse osapooli, kirjeldama toimunud liiklusõnnetuse käiku, täitma liiklusõnnetuse akti, vastama 

elanike liiklusteemalistele küsimustele. Õpib kirjeldama toimunud liiklusõnnetuse käiku. 

 Õpib küsitlema narkojoobes isikut, andma narkojoobes isikule korraldusi ja selgitusi, esitama ülevaadet narkootikumidest, rääkima narkootikumide 

tarvitamise vastaste abinõude üle. 

 

 

ÜLDPÄDEVUSED 

Väärtuspädevus: 

• mõistab ja aktsepteerib erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast.  

Sotsiaalne pädevus: 

• teostab ennast ka võõrkeeltes edukalt.  

• teab võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta.  

• see pädevus aitab kaasa erinevate õpitöövormide kasutamine (nt rühmatöö, projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava keelega seotud 

kultuuriprogrammidest.  

Õpipädevus: 

• peab tegema õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt).  

• peab tegema teabe otsimine võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine).  

Suhtluspädevus:  

• oskab ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid. 

• oskab oma seisukohti esitada ja põhjendada. 

• oskab kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili. 

Ettevõtlikkuspädevus: 



• oskab eesmärke seada ja neid ellu viia. 

• korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastuta tulemuste eest. 

• võtta arukaid riske. 

 

 

ÕPITULEMUSED 

 Õpilane oskab vestelda kutsesobisuintervjuul, kutsesobivusintervjuud läbi viia ja kandidaati hinnata, uut töötajat juhendada, rääkida oma igapäevast 

tööst. Oskab vastata küsimustele, mis esinevad kutsesobivusvestluse käigus. 

 Õpilane oskab anda elanikele nõu turvalisuse alukeskkonna loomiseks, kütleda politseisse helistanud kodanikku, vestelda avaliku korra rikkujatega, 

lahendada avaliku korra rikkumise juhtmeid, kirjutada ettekanet politseiprefektuurile, esineda ülevaatega oma piirkonna probleemidest.Oskab kirjutada 

oma piirkonna probleemidest ja nende võimalikest lahendustest. 

 Õpilane oskab võtta ütlusi kakluse pealtnägijatelt, kirjeldada füüsilist rünnet, kirjeldada füüsilise ründe korral tekkinud vigastusi, anda nõu turvaliseks 

liikumiseks tänaval, viia läbi ajurünnakut, koostata tegevuskava vägivalla vähendamiseks. 

 Saab mõistest koolivägivald aru. Oskab koolivägivalla ohvriga suhelda. Teab, mida peaks tegema, et koolivägivalla vähendada. 

 Õpilane oskab vestelda peatatud auto juhiga, küsitleda liikõnnetuse osapooli, kirjeldada toimunud liiklusõnnetuse käiku, täita liiklusõnnetuse akti, 

vastata elanike liiklusteemalistele küsimustele. Oskab kirjeldada toimunud liiklusõnnetuse käiku. 

 Õpilane oskab küsitleda narkojoobes isikut, anda narkojoobes isikule korraldusi ja selgitusi, esitada ülevaadet narkootikumidest, rääkida narkootikumide 

tarvitamise vastaste abinõude üle. 

 Õpilane teab, missuguseid ohte võib uimastite tarvitamine endaga kaasa tuua ning mida peaks ette võtma, kui tundub, et inimesel on tekkinud ebaterve 

huvi narkootikumide vastu. 

 

III ÕPPESISU 

 

Kuu Õppesisu Hindelise töö liik Oodatav õpitulemus sh ainekava õpitulemus 

september, 

oktoober 

 

 

„Politseisse tööle“ 

 

 

 

Õpilane oskab vestelda kutsesobisuintervjuul, kutsesobivusintervjuud läbi viia ja kandidaati hinnata, 

uut töötajat juhendada, rääkida oma igapäevast tööst. 

Arvestuslik töö 

antud teema piires 

Õpilane valdab teemakohalist sõnavara. Oskab vastata küsimustele, mis esinevad 

kutsesobivusvestluse käigus. 

november, 

detsember 

 

 

„See on minu 

piirkond“ 

Naabervalve 

 

 

 

 Õpilane oskab anda elanikele nõu turvalisuse alukeskkonna loomiseks, kütleda politseisse helistanud 

kodanikku, vestelda avaliku korra rikkujatega, lahendada avaliku korra rikkumise juhtmeid, 

kirjutada ettekanet politseiprefektuurile, esineda ülevaatega oma piirkonna probleemidest. 

Arvestuslik töö 

antud teema piires 

Õpilane valdab teemakohalist sõnavara. Oskab kirjutada oma piirkonna probleemidest ja nende 

võimalikest lahendustest. 

jaanuar, 

veebruar 

 

„Vägivalla vastu“  Õpilane oskab võtta ütlusi kakluse pealtnägijatelt, kirjeldada füüsilist rünnet, kirjeldada füüsilise 

ründe korral tekkinud vigastusi, anda nõu turvaliseks liikumiseks tänaval, viia läbi ajurünnakut, 

koostata tegevuskava vägivalla vähendamiseks. 

Arvestuslik töö Õpilane valdab teemakohalist sõnavara. Saab mõistest koolivägivald aru. Oskab koolivägivalla 



antud teema piires 

 

ohvriga suhelda. Teab, mida peaks tegema, et koolivägivalla vähendada. 

märts, 

aprill  

 

”Turvaline 

liiklus”  

 

 

 

 Õpilane oskab vestelda peatatud auto juhiga, küsitleda liikõnnetuse osapooli, kirjeldada toimunud 

liiklusõnnetuse käiku, täitma liiklusõnnetuse akti, vastata elanike liiklusteemalistele küsimustele. 

Arvestuslik töö 

antud teema piires 

Õpilane valdab teemakohalist sõnavara. Oskab kirjeldada toimunud liiklusõnnetuse käiku. 

mai, juuni  ”Ei uimastitele!”  Õpilane oskab küsitleda narkojoobes isikut, anda narkojoobes isikule korraldusi ja selgitusi, esitada 

ülevaadet narkootikumidest, rääkida narkootikumide tarvitamise vastaste abinõude üle. 

Arvestuslik töö 

antud teema piires 

Õpilane valdab teemakohalist sõnavara. Teab, missuguseid ohte võib uimastite tarvitamine endaga 

kaasa tuua ning mida peaks ette võtma, kui tundub, et inimesel on tekkinud ebaterve huvi 

narkootikumide vastu. 

 

 

 


