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Õppekava nimetus В1-taseme eesti keele täienduskoolitus 

Õppekavarühm Keeleõpe 

Õppe eesmärk/Sihtgrupp Isikud, kes töötavad või otsivad tööd teenindusega või kontoritööga, 

tootmine seotud valdkondades ja soovivad arendada keeleoskust ja saada 

julgustust ning tuge keele kasutamiseks igapäevaelus. 

Õpiväljundid Koolituse lõpetaja:  

- mõistab olulist tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg jne; 

- saab aru infost, mis on edastatud raadio- või telesaadete kaudu, kui kõne 

on aeglane ja selge; 

- mõistab tekste, mis on seotud töö ja ühiskonna- ja igapäevaeluga; 

- kirjeldab oma kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning põhjendab 

ja selgitab lühidalt oma seisukohti ja plaane; 

- koostab lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal, teksti 

koostamisel oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid. 

Õpingute alustamise 

tingimused 

Koolitusele saamiseks: 

- teeb õppija enne koolituse algust kirjalikult firmasisese tasemetesti (testi 

põhjal hinnatakse õppija vastavust tasemele); 

- või on eelnevalt sooritanud eesti keele A2-taseme eksami ja omab A2-

taseme keeletunnistust. 

Õppe kogumaht, sealhulgas 

auditoorse, praktilise ja 

iseseisva töö osakaal 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides – 160 (auditoorne/ või 

distantsõppe töö – 80 tundi, koolitaja poolt tagasisidestav iseseisev töö – 

80 tundi). 

 

Õppe sisu 1) Isikuandmed: enda tutvustamine; faktiinfo; keelestiili valik; erinevate 

ankeetide täitmine. 

2) Kodu, kodukoht ja ümbruskond: kodukoha kirjeldus; 

elamistingimused; mööbel ja kodutehnika; kodutööd;  

3) Pere ja igapäevaelu: pere päritolu; pere koosseis; pere traditsioonid; 

osa võtmine igapäevaelu korraldamisest oma kodus;  

4) Vaba aeg ja meelelahutus: vaba aja veetmise võimalused, hobide ja 

huvide kirjeldamine, sport. 

5) Reisimine, transport, vaatamisväärsused: puhkuse planeerimine ja 

kirjeldamine; ühistransport;  

6) Tervis ja enesetunne: enesetunne ja kaebused; isiklik hügieen: arsti 

vastuvõtule registreerimine polikliinikus;  

7) Haridus: info hariduse ja koolitee kohta; oma koolitööst, kooliajast 

ja õppimisest jutustamine. 

8) Elukutse, amet ja töö: elukutse valik; erialad ja ametid; 

töökuulutused; tööintervjuu; tegevused tööl;  

9) Sisseostud, hinnad: kaubandus; reklaamid; lepingud; poodide 

asukohad;  

10) Söök ja jook: kohvikud; restoranid jm toitlustusasutused; laua 

reserveerimine; menüü mõistmine;  

11) Teenindus: postiteenused, pangateenused, poed ja 
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kaubanduskeskused, juuksur;  

12) Keel ja kultuur: kultuurisündmuste kirjeldamine ja teabe leidmine. 

13) Ilm, loodus ja keskkond: ilmateate mõistmine ja ilma 

kirjeldamine; ilmastiku kirjeldamine; aastaajad;  

 

Keeleteadmised: 

▪ Tegusõna: liht- ja ühendtegusõnad, pööramine olevikus, liht-, täis- ja 

enneminevikus; rektsioon; käskiv ja tingiv kõneviis; ma- ja da-

tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -mast, -mata). 

▪ Omadussõna: omadussõna käänamine, omadussõna võrdlusastmed. 

Selleks, et valmistada ette õppijaid eksamiks, tehakse proovieksami 

ülesandeid, mis on võetud Innove koduleheküljelt. 

Õppekeskkonna kirjeldus Igas õpperuumis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui 

ka koolitajale, kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed 

kuulamisülesannete jaoks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks.  

Õpperuumis on internetiühendus elektrooniliste õppematerjalide 

aktiivseks kasutamiseks. Õpperuumis on piisav valgustus ning õhutamise 

võimalus. Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav 

keskkond. Erakursused ettevõttele/asutusele toimuvad selleks ettenähtud 

tellija ruumides. 

E-õpe. Õpetamine toimub kaugõppe ja iseseisva töö vormis. Õpetajal ja 

õpilasel on arvuti, Internet. Õpetaja suhtleb õpilasega Skype'i kaudu. 

Õppematerjalide loend Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad 

koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatavate 

iseseisvat õppimist. 

Põhiõppematerjal:  

▪ Merge Simmul, Inga Mangus, „Tere Jälle! Eesti keele õpik A1-A2 

(B1)“, (https://kirjatark.ee/tere-jalle/), 

▪ Ülle Rannut,  „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik B1.1“,  

▪ Ülle Rannut, „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik B1.2“. 

Lisaõppematerjal:  

▪ Merge Simmul, Inga Mangus, „Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 

(B2)“. 

▪ Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid. 
  Elektrooniline õppematerjal: 

▪ Eesti keele põhisõnavara sõnastik: https://www.eki.ee/dict/psv/ 

▪ Eesti keele e-kursus vene keele baasil (B1) 

(https://www.keeletee.ee/) 

▪ Eesti-vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/ 

▪ http://web.meis.ee/testest/ 

▪ http://www.efant.ee/std/ 

▪ https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/ 

▪ http://kohanemisprogramm.tlu.ee/ 

▪ https://www.integratsioon.ee/raamatukogu 

▪ https://www.laulud.ee/ 

▪ http://www.kutsekeel.ee/ 
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Lõpetamise tingimused 

ja väljastatavad 

dokumendid 

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks peavad olema omandatud 

õppekavas esitatud õpiväljundid ja sooritatud praktilised tööd (harjutused) 

õppekeskkonnas vähemalt 70% on „arvestatud“ või „mittearvestatud“. 

Arvestatud – kõik ülesanded on täidetud korrektselt ja loogiliselt 

omapoolsete kommentaaridega, on kasutatud õppematerjalidest saadud 

teadmisi. 

Mittearvestatud – ülesanded on lahendatud pealiskaudselt, ei kasutatud 

õppematerjalidest saadud teadmisi, loogika puudub. 

Tunnistus: koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui õppija osales 

vähemalt 70% kontaktõppe tundidest, saavutas kõik õppekava 

lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja sooritas praktilised tööd (harjutused) 

õppekeskkonnas vähemalt 70% ulatuses. 

 Tõend: kui õppija osales vähem kui 70% kontaktõppe tundidest ja tema 

kokkuvõtva hindamise tulemuseks on „mittearvestatud”, siis väljastatakse 

talle tõend koolitusel osaletud kontaktõppe tundide mahuga. 

Koolituse läbiviimiseks 

vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- 

või töökogemuse kirjeldus 

Koolitusi viivad läbi eesti filoloogid või eesti keele kui võõrkeele õpetajad, 

kellel on erialane kvalifikatsioon või varasem täiskasvanute õpetamise 

kogemus 
 


