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andmed 

Täiskasvanute Interaktiivne Koolitus TIK OÜ 

Registrikood: 14851925 

E-post: info@harjutus.ee 

Õppekava nimetus В1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus 

Õppekavarühm Keeleõpe 

Õppe kogumaht, 

sealhulgas 

auditoorse, 

praktilise ja 

iseseisva töö 

osakaal 

Õppe kogumaht akadeemilistes tundides- 220 (auditoorne töö- 170; iseseisev 

töö- 50). 
 

Auditoorse töö - käigus sooritatakse nii ülesandeid kui ka, näiteks: 

küsimustiku täitmine; lühisõnumi, kutse, kaardi, isikliku kirja kirjutamine; 

uudistesaadete kuulamine; tekstide lugemine; küsimustele vastamine ja 

arutelu; dialoogide koostamine. 

 

Iseseisev töö - kodutööde tegemine; tekstide lugemine; sõnavara õppimine; 

grammatika- ja tõlkeharjutuste täitmine; eestikeelsete raadio- ja telesaadete 

kuulamine; praktiseerimine elektroonilistes õppematerjalides - 

https://www.keeletee.ee/; tehakse proovieksami ülesandeid, mis on võetud 

Innove koduleheküljelt.  

Õpingute alustamise 

tingimused 
• Isikud, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad 

jätkata eesti keele õppimist. On vajalik isiku õppimise sooviavaldus; 

• A2-taseme keeleteadmised, mis on tõendatud eesti keele A2-taseme 

tunnistusega eelmistest koolitustest. 

 

Õpiväljundid 
• mõistab olulist tuttavatel teemadel nagu töö, tervis, haridus, vaba aeg 

kodu ja kinnisvara; 

• oskab oma kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke kirjeldada ning 

seisukohti ja plaane lühidalt selgitada ja põhjendada ; 

• oskab kirjutada lühemaid kirju ja teateid õpitud teemade, sõnavara ja 

grammatika ulatuses; 

• oskab anda hinnanguid nähtule ja kogetule õpitud grammatika, 

sõnavara ja teemade ulatuses 

• peab jõudma keeleoskustasemeni B1 ja olema ette valmistatud 

tasemeeksami edukaks sooritamiseks. 

 

Õppe sisu 
1. Endast ja teistest rääkimine. Enda, pereliikmete ja sõprade tutvustus. 

Endast ja teistest erinevates olukordades rääkimine sobival määral. Pere 

koosseis, haridus, amet, hobid ja harrastused. Välimus. Iseloom. 

Isikuomadused. Peretraditsioonid. 

2. Haridus. Oma kooliajast, koolitööst ja õppimisest jutustamine. Küsitlus 

teise inimese hariduse ja koolitee kohta. Eriala ja ameti valimine. Info 

hariduse ja koolitee kohta. Eesti haridussüsteem. 

3. Elukutse, amet ja töö. Oma karjäärist jutustamine. 

Tööpakkumiskuulutused. Töötingimused. Tööintervjuu. Suhtlemine 

kolleegidega. Töökohustused ja -ülesanded. Tööpäeva või mingi juhtumi  

kirjeldus. Töövestlus.  

4. Teenindus. Kliendi soovide ja vajaduste mõistmine, reageerimine 

nendele, küsimuste esitamine ja vastustest arusaamine. Postiteenused, 

pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur. Kõneetikett 

teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja 

hindade kohta. Kuulutuste, juhendite, reklaamide ja teadaannete põhisisu 

mõistmine. Teeninduse kvaliteet. 

5. Igapäevaelu ja kodu. Kodused kohustused. Koduteenuste kirjeldus ning 
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teabe makseviisi ja tingimuste kohta esitamine. Igapäevased ülesanded. 

Külaliste kutsumine. Oma päevakava korraldamine. Pidupäevad. Jutustus 

oma päevast ja teiste küsitlus. 

6. Enesetunne ja tervis. Isiklik hügieen. Arsti vastuvõtule registreerimine 

polikliinikus. Apteegi külastamine. Kiirabi kutsumine. Oma halvast 

enesetundest teatamine. Orienteerumine digilugu keskkonnas. 

7. Vaba aeg ja meelelahutus. Vaba aja veetmisega seotud sündmuste 

kirjeldamine. Uudistesaated. Muuseumide, teatrite, kinode jne 

külastamine. Info tulevaste ürituste kohta. Teistelt vaba aja sisustamise 

viiside ja konkreetsete plaanide kohta küsimine. Täiendharidus. Hobid. 

Spordiga tegelemine. 

8. Söök ja jook. Söökide ja jookide tellimine ja ostmine. Menüü 

mõistmine. Söökide ja jookide küsimine, tellimine ning pakkumine. 

Teenusepakkujalt info saamine. Reklaami mõistmine. Tervislik 

toitumine. Suhtlemine kelneriga. 

9. Inimeste suhted ühiskonnas. Isiklikud ja avalikud teadaanded ja 

juhised. Sõbralik kogukond. Oma sõbra või sõpruskonna kirjeldamine. 

Avalikud üritused. Kollektiivne töö. Oma organisatsiooni eesmärkidest 

jutustamine. 

10. Keskkond, kohad, loodus, ilm. Ilmateate mõistmine ja ilma 

kirjeldamine. Aastaajad. Ilmastikuolud. Loodushoid. Kohalikud 

loodusobjektid ja vaatamisväärsused: linnud, loomad, taimed. Info 

hankimine asukohast. 

11. Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Vahetud kahekõned ja vestlused 

avalikku elu puudutavatel teemadel. Kultuurisündmused. Riigipühad. 

Keeleõppe võimalused. Info otsimine. Keelekohvikud. 

12. Reisimine, transport. Reisielamusest või reisikirjast jutustamine. 

Ühistransport. Piletite tellimine. Broneerimine. Vaatamisväärsused. 

Koha, piirkonna või vaatamisväärsuse kirjeldamine ja sellekohase info 

küsimine. Majutus. 

 

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). 

• Arvsõna: põhi- ja järgarvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine 

nimisõnaga. 

• Määrsõnad: aja-, viisi- ja kohamäärsõnad; määrsõna võrdlusastmed. 

• Asesõnad: asesõna käänamine ja kasutamine. 

• Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletised. 

• Omadussõna: omadussõna käänamine, omadussõna võrdlusastmed. 

 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

Igas klassis on istekohad ja kirjutuslauad õppijatele ja õpetajale, 

kirjutustahvel, arvuti, data-projektor, audioseadmed kuulamiseks. Lisaks on 

võimalus õppematerjalide väljatrükkimiseks. 

Klassis on internetiühendus elektroonsete õppematerjalide aktiivseks 

kasutamiseks. Kabinetis on piisav valgustus ja ventilatsioon. Õppimine 

toimub õppimist soodustavas keskkonnas. Kabinet (sh õppevahendid) vastab 

töökaitse ja ohutustehnika nõuetele, mis on reguleeritud töötervishoiu ja 

tööohutuse seadusega. Erakursused ettevõtetele/asutustele toimuvad tellija-

organisatsiooni ruumides. 



 

Õppematerjalide 

loend 

Põhiõppematerjal:  

• „E nagu Eesti“. Eesti keele õpik algajatele, autorid Mall Pesti, Helve Ahi. 

Kiri-Mari Kirjastus OÜ 2016.  

• „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.1“, autor Ülle Rannut, 

ImmiSoft 2015. 

• “Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.2“, autor Ülle Rannut, 

ImmiSoft 2015. 

 Lisaõppematerjal:  

• „Tere taas! Eesti keele õpik A2 – B1 (B2)“, autorid Merge Simmul, Inga 

Mangus, Kirjatark OÜ 2019. 

• Eesti keele e-kursus vene keele baasil (B1) (https://www.keeletee.ee/) 

Elektrooniline õppematerjal: 

• 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/ 

 

Lõpetamise 

tingimused 

ja 

väljastatavad 

dokumendid 

Koolituse läbimise kohta väljastatakse õppijale Tunnistus juhul, kui õppija on 

läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks 

nõutud õpiväljundid. 

Koolituse lõpetamist ja saavutatud õpitulemusi hinnatakse B1-taseme 

testkomplekti sooritusest. 

Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B1-

testide vähemalt 70 % sooritamist iga osaoskuse lõikes. 

Keelekursustel osalemise kohta väljastatakse õppijale Tõend, kui õppija ei 

läbinud koolitust täies mahus, koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite 

saavutatust või kui ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud 

õpiväljundeid. 
Koolituse 

läbiviimiseks 

vajaliku 

kvalifikatsiooni, 

õpi- või 

töökogemuse 

kirjeldus 

Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele 

õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti 

keele õpetamise kogemusega õpetajad. 
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