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Õppekava nimetus C1-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 pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust;  

- mõistab vaevata kõike kuuldut ja loetut; 

- oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti 

otsimata; 

- jälgib arusaadavalt enamikku loengutest, mõttevahetustest ja väitlustest. 

- loob selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades 

sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid. 

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 B2-taseme eksami ja omab B2-

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) Igapäevaelu: väärtushinnangud; enda põhjalik tutvustamine; lähis- ja 

peresuhted;  

2) Haridus: haridus ja õpingud; haridussüsteem Eestis ja mujal: riiklikud 

ja eraõppeasutused; elukestev õpe;  

3) Amet ja töö: karjääri planeerimine, töötingimused; CV ja 

motivatsioonikirja koostamine;  

4) Vaba aeg ja meelelahutus: vaba aja sisustamise viisid, võimalused ja 

plaanid; meelelahutuslikud, kultuurilised ja tervislikud harrastused;  

5) Eluase ja kinnisvara: kodu otsimine ja ostmine;  

6) Teenindus ja kaubandus: reklaam ja selle mõju; tarbijakaitse; 

internetikaubandus; taaskasutus;  

7) Tervis ja eluviis: inimese iseloom ja käitumine; iga inimese kordumatu 

eripära; enesetunne ja kaebused; isiklik hügieen; e-tervis; tervisealased 

nõuanded ja juhendid; tervisekontroll;  

8) Riik ja ühiskond: sotsiaalsüsteem ja sotsiaaltoetused; riigikaitse; 

valimised ja riigieelarve; tööga seotud info;  

9) Infoühiskond ja meedia: ajakirjanduse, raadio, televisiooni, interneti 

kasutamisvõimalused, nendest saadav kasu ja võimalikud ohud;  

10) Kultuurielu: kultuurielu; kultuuriüritused; filmikunst, teatri-, 

kontserdi- ja balletietendused, kujutav kunst, tarbekunst;  

11) Liiklus ja reisimine: ühistransport ja liiklus, sõiduki rikked; piiriülene 

reisimine, piirivalve, toll;  
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12) Elukeskkond ja loodus: keskkonnakaitse, loodushoid 

keskkonnateadlikkus; ökotoit; Eesti tuntumad loodusobjektid ja 

vaatamisväärsused;  

 

Keeleteadmised: 

▪ Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; sihitise 

käänded, i-mitmus. 

▪ Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; 

tingiv, käskiv ja kaudne kõneviis; rektsioon; ühend- ja väljendverbid; 

ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised vormid (-mas, -

mast, -mata, -maks); modaalverbid; tegusõna isikuline ja umbisikuline 

tegumood. 

▪ Omadussõnad: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed. 

▪ Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna 

ühildumine nimisõnaga. 

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: 

• Mare Kitsnik, „Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1“, 

• Aino Siirak, Anneli Juhkama, „Süvenda ja täienda eesti keele 

oskust“. 

Lisaõppematerjal: 

▪ Mall Pesti, „K nagu Kihnu“,  

▪ Maie Sooneste „Eesti keele õpik ja töövihik vene õppekeelega 

gümnaasiumile. Kesk- ja kõrgtase“,  

▪ Ajalehed: „Äripäev“, „Postimees“, „Õhtuleht“, 

▪ Reet Kasik, „Sissejuhatus tekstiõpetusse“, 

(https://tyk.ee/admin/upload/files/raamatud/1308311343.pdf), 

▪ Krista Kerge, „Eesti süntaks keeleõppe praktikule“, 

▪ Ingrid Krall, Elle Sõrmus, „Eesti keele grammatika õpetamise 

võimalusi“, 

▪ Einar Kraut, „Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja 

helinäidetega“, 

▪ Erinevad ilukirjandusteosed ning autentsed materjalid. Аutentseteks 

materjalideks on näiteks statistilisi andmeid sisaldavad diagrammid, 

▪ Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid. 
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Elektrooniline õppematerjal: 

▪ Eesti õigekeelsussõnaraamat: https://www.eki.ee/dict/qs/ 

▪ e-päevik: https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea 

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

▪ Võõrsõnade leksikon: https://www.eki.ee/dict/vsl/ 

▪ 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 

▪ http://www.kutsekeel.ee/ 

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 
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