Õppekava nimetus
Ettevalmistuskursus eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks.
Õppekavarühm
Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.
Õpiväljundid
-

Väljendub üldsõnaliselt igapäevateemadel ja huvivaldkonnas. Kirjeldab lühidalt
sündmusi või olukordi, unistusi ja tundeid. Juhendab lihtsamates toimingutes.
Mõistab nii suulist kui ka kirjalikku kirjakeelsest juttu tuttavatel teemadel. Mõistab
juhiseid ja igapäevaeluga seotud lepingute põhipunkte.
On võimeline pidama isiklikku kirjavahetust ja täitma isikuandmeid nõudvaid
formulare.

Õpingute alustamise tingimused
Õppijate keeleoskuse tase ja gruppisobivus määratakse eelnevalt kindlaks tasemetesti abil.
Õppija valdab eesti keelt tasemel A2.
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Koolituse üldmaht on 260 tundi, sellest 180 tundi kontaktõpet ja 80 iseseisvat tööd.
Iseseisev töö
Kirjalikud tööd, uue sõnavara omandamine.
Õppe sisu
Läbivad teemad, alateemad

Keeleline pädevus

Endast ja teistest rääkimine.
Mina. Minu pere. Minu asutus
ja kolleegid. Inimsuhted.
Sõbrad.
Isikud ja suhted. Internet ja
suhted. Peresuhted. Abikaasa
kui sõber. Haridus.

Tegusõna
olevik, lihtminevik,
täisminevik. Küsimuste
moodustamine,
lühendid. Kiri sõbrale
(100-110 sõna).
Tegusõna olevik ja
minevik,
viisakusväljendid.
Päeva tegevuste
kirjeldus

Meetod
Iseseisev töö.
Paaristöö.
Rühmatöö.
Väitlus.
Kuulamis-, lugemisja grammatikatestid.
Iseseisev töö.

Tundide arv

20 + 8 tundi
iseseisvat
tööd

Igapäevane elu, kodu ja
kodukoht.
Kodu ja kodukoht, selle
kirjeldamine, elukoha plussid
ja miinused. Minu ja minu
pere päev.

Modaalsed tegusõnad. Rühmatöö.
Kindel kõneviis.
Rollimäng.
Paaristöö.
Iseseisev töö.
Argumenteerimine.
Seisukohtade
kaitsmine.
Kuulamis-, lugemis- ja
lünktestid.

Haridus.
Modaalsed tegusõnad. Rühmatöö.
Tingiv kõneviis.
Koolielu ja haridustee.
Rollimäng.
Koolitöö, kooliaeg ja õppimine.
Paaristöö.
Iseseisev töö.
Vaba aeg ja meelelahutus.
Vaba aja sisustamise viisid,
meelelahutuslikud ja
kultuurilised harrastused. Vaba
aja veetmise võimalused.

Algustähe ortograafia.
Asutuste nimed ja
nimetused, pealkirjad,
kohanimed.
Nimede kirjutus.
Infinitiivid. Käskiv
kõneviis.

10 + 4 tundi
iseseisvat
tööd

8+2 tundi
iseseisvat
tööd

Väitlus.
10 + 4 tundi
Paaristöö.
iseseisvat
Rühmatöö.
tööd
Iseseisev töö. Lugemis-,
kuulamistestid.

Sisseostud, hinnad.
Infinitiivid. Tegusõnad. Paaristöö.
Poodide asukoht ja
Rühmatöö.
Iseseisev töö.
lahtiolekuaeg. Kaubad ja
hinnad, maksmise võimalused.
Minu igapäevased ostud.
Reklaam ja selle tähendus.

8 + 4 tundi
iseseisvat
tööd

Keskkond, kohad, loodus, ilm. Küsimuste esitamine.
Elu linnas ja maapiirkonnas.
Isikuline tegumood.
Loodushoid ja loodussäästlik
tarbimine. Loodus,
vaatamisväärsused,
loodusobjektid. Ilmaolud.

Iseseisev töö. Paaristöö. 8 + 4 tundi
iseseisvat
tööd

Infoühiskond.
Infoühiskond ja selle
probleemid. Info
hankimine. Inimese ja
tehnika areng. Turvalisus.

Lugemis-, kuulamisja grammatikatestid.
Arutelud paaris ja
rühmatööna.

Modaalsed tegusõnad.
Infinitiiv.
Tegusõna pidama.
Ees- ja tagasõnad

8 + 4 tundi
iseseisvat
tööd

Elukutse, amet ja töö.
Elukutsed ja elukutse valik.
Elatise teenimine. Rutiinsed
tööülesanded. Minu tööpäev.
Juhtumid tööl.
Tööjõuturg. Töötus.
Töökeskkond ja töötingimused.
Suhted kollektiivis.

Tegusõnavormid.
Teadete kirjutamine.
Sisseütleva käände
lühike vorm.
Sõnumi /lühikirja (4050 sõna) koostamine.

Iseseisev töö.
Argumenteerimine.
Oma seisukohtade
16+ 8 tundi
kaitsmine.
iseseisvat
Nõustumine/mitte
tööd
nõustumine. Kuulamis-,
lugemistestid. Arutelud
paaris ja rühmatööna.
Rollimäng.

Tervis ja enesetunne.
Polikliinik ja haigla
(vastuvõtule
registreerimine,
enesetunde
kirjeldamine,
kiirabi kutsumine).
Tervis (haigused,
enda ja oma
perekonnaliikmete
tervislik seisund,
kehaosad
ja funktsioonid,
hügieen, sõltuvused)
Apteek (ravimite
ostmine, teabe
hankimine).

Käänded
Tingiv kõneviis.
Viisakusväljendid.
Tegusõnavormid.
Käskiv kõneviis

Iseseisev töö.
16 + 8 tundi
Paaristöö.
iseseisvat
Kuulamis-,
tööd
lugemistestid. Arutelud
paaris ja rühmatööna.

Inimeste suhted ühiskonnas. Rektsioon. Erinevused
Minu sõber, sõpruskond, peod rektsioonis.
Sündmuse (peo)
ja meeldejäävad sündmused.
kirjeldus

Iseseisev töö.
Paaristöö.
Kuulamis-,
lugemistestid

12+ 6 tundi
iseseisvat
tööd

Teenindus.
Avalik teenindus.
Läheme kauplusesse,
kohvikusse, kaubamajja,
turule, juuksurisse, panka jne.
Suhtlemine teenindajaga.

Käänded
Viisakusväljendid.
Tegusõnavormid.
Umbisikuline
tegumood.

Iseseisev töö.
Kuulamis-,
lugemistestid.
Arutelud paaris ja
rühmatööna.
Rollimäng.

22+6 tundi
iseiseisvat
tööd

Söök ja jook.
Söögi- ja joogikohad,
lahtiolekuajad ja asukoht.
Söögi ja joogi tellimine,
täiendava info küsimine.

Käänded
Viisakusväljendid.
Tegusõnavormid.

Iseseisev töö.
Paaristöö.
Kuulamis-,
lugemistestid.
Rollimäng.

20+10 tundi
iseseisvat
tööd

Käänded.
Kultuur ja keeled, keelte
õppimine.
Tegusõnavormid.
Kultuurisündmused (aeg, koht,
piletihinnad, esinejad).
Keeleoskus ja selle

Paaristöö.
Rühmatöö.
Iseseisev töö.

12+4 tundi
iseseisvat
tööd

arendamine.

Reisimine, transport,
vaatamisväärsused.
Reisid ja matkad.
Ühistranspordi sõiduplaan,
sõidupiletite ostmine. Võõras
linnas, tee juhatamine.
Vaatamisväärsused.
Minu reisielamus.

Käänded.
Tegusõnavormid.
Umbisikuline
tegumood.

Paaristöö.
Rühmatöö.
Iseseisev töö.
Arutelud paaris ja
rühmatööna.

16+ 4 tundi
iseseisvat
tööd

Kokku

260 ak/t

Õppekeskkonna kirjeldus








Koolitus toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena tunniplaani alusel.
Töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö, projekt, väitlus, kuulamis-,
lugemistestid, argumenteerimine, oma seisukohtade kaitsmine, nõustumine/mitte
nõustumine, rollimäng.
Õppetöö toimub õppeklassis aadressil Narva mnt 4, Tallinn.
Õppeklass on varustatud kaasaegse kontorimööbliga, kahekohaliste koolilaudadega,
mida saab teisaldada; sisustatud kaasaegsete IKT vahenditega: arvuti lektorile, DATAprojektor ning pabertahvel koos vajalike markeritega; klassis on kättesaadavad
sõnastikud ja eesti keele õpikud.
Õpperuumid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Õppematerjalide loend
Eesti keele õppekirjandus tunnis kasutamiseks:
 „Tere taas”, Inga Mangus, Merge Simmul (2015) Tln: Kirjatark.
 Muud jaotus- ja originaalmaterjalid, audio- ja videokassetid.
 Tööalase sõnavara ja keelekasutuse õpetamisel kasutatakse lisaks võrguleheküljel
http://www.kutsekeel.ee olevaid õppematerjale.
 Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid.
 Pildimaterjalid ajalehtedest ja Internetist.
 Eksamimaterjalid, mitmesugused testid Innove kodulehelt ja mujalt.
Eesti keele e-õpe:
 http://www.teretere.eu/tag/keeleope/
 http://www.meis.ee/keeleope
 http://www.efant.ee/student/
 http://www.keeleklikk.ee/
 http://www.kultuuriklikk.ee/



http://www.kutsekeel.ee/

Eksamikeskus:
 http://www.innove.ee/
Sõnastikud internetis:
 http://vene-eesti.ase.ee/
 http://vrukah.info/slovar/
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid





Kursuslane peab osalemine vähemalt 75-80% auditoorsetes tundides.
Kursuslane peab sooritama kõik kirjalikud ja suulised testid ning praktilised tööd.
Positiivse tulemuse saavutamiseks peab väljundipõhises hindamises täita kõik
hindamiskriteeriumid.
Õppetulemuste hindamise viis on arvestus. Lõpuarvestusel hinnatakse õpilase nelja
osaoskuse vastavust keeleoskustasemele. Ülesanded jagunevad kirjalikeks ja
suulisteks. Lugemis-, kirjutamis- ja kuulamisülesannete puhul kontrollitakse oskusi
testidega. Rääkimisoskust kontrollitakse vestluse käigus õpetajaga erinevatel
teemadel. Arvestus loetakse sooritatuks, kui õpilane on saanud vähemalt 60%
võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla null
punkti.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument
 Tunnistus väljastatakse, kui kõik õpingute lõpetamise tingimused on täidetud.
 Tõend väljastatakse, kui kursuslane osaleb vähemalt 50% auditoorsetes tundides või
üks või mitu ülejäänud õpingute lõpetamise tingimustest pole täidetud.

Lektorid
Veera Jefremova– Tallinna Pedagoogika Instituut, eesti keel ja kirjandus.
Irina Klišova– Tallinna Pedagoogikaülikool, vene kooli eesti keele õpetaja.

