Õppekava nimetus:
B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täiendkoolituse õppekava.
Õppekavarühm:
Keeleõpe.
Õpiväljundid:
•
•
•
•
•
•

Mõistab olulist tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg ning saab suhtlemisega
tavaolukordades hakkama.
Kirjeldab oma kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning põhjendab ja
selgitab lühidalt oma seisukohti ja plaane.
Tunneb, mõistab ja hindab eesti kultuuri püsiväärtusi, olulisemaid ajaloofakte,
rahvatavasid ja -kombeid ning huvitub nüüdisaegsest ühiskonna- ja
kultuurielust, rikastab oma mõtte- ja tundemaailma kultuuriteadmiste kaudu.
Räägib ja kirjutab õpitud temaatika, sõnavara ja grammatika ulatuses, kirjutab
märkmeid loetud või kuuldud tekstist.
Saab aru õpitud temaatika, sõnavara ja grammatika ulatuses suulisest ja
kirjalikust tekstist, annab hinnanguid nähtule ja kogetule.
Teab keeleeksami nõudeid ja leiab informatsiooni iseseisvaks õppimiseks.

Õpingute alustamise tingimused:
Õppijate keeleoskuse tase ja gruppisobivus määratakse eelnevalt kindlaks tasemetesti abil.
Kursuslane valdab eesti keelt tasemel A2.
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:
Maht: 200 õppetundi, sh 150 auditoorset, millest 60 teoreetilist ja 90 praktilist ning 50
iseseisva töö tundi.
Õppe sisu:
Teema

Isikuandmed ja perekond

Alateemad

•
•
•
•

•
•
•
Haridus ja töö

•

•
•

Andmed pereliikmete ja -sündmuste kohta;
pereliikmete elulood.
Päritolu ja sugulased.
Maa- ja linnakodu.
Suhtlemine peres, ema ja isa roll perekonnas,
pereliikmete harrastused ja huvid, aja
planeerimine.
Kommunaalmaksed.
Korteritingimused.
Suhtlemine naabritega.
Korteri üürimine.
Levinumad tööd Eestis.
Tööpuudus.

Tundide
arv

15

15

•
•
•
•
•
•
•
Vaba aeg ja puhkus

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
Suhted teiste inimestega

Elukeskkond

Teenindamine ja asjaajamine
Kodukoht
Olme

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tööjaotus peres.
Töökohad ja ametid.
Eesti haridusasutused.
Tööd kodus ja suvilas.
Tööriistad kodus ja suvilas.
Erinevad tööd erinevatel aastaaegadel.
Hästi ja halvasti tehtud töö.
Kiitus ja laitus.
Raudtee-, bussi-, lennujaamas, sadamas jm olev
teave.
Raadio teel teatatud info.
Reisibüroos.
Kultuuriasutused.
Näitused.
Reisimisvõimalused Eestis, Skandinaavias,
Euroopas.
Puhkus rahvarikkas või üksikus kohas.
Matk, ekskursioon.
Riigi, marsruudi ja transpordiliigi valik.
Puhkus Eestis suvel ja talvel.
Vaba aeg ja puhkus.
Puhkamisvõimalused väljaspool Eestit.
Meeldiv ja ebameeldiv puhkus.
Kursusekaaslaste iseloomustamine.
Enda iseloomustamine.
Soome-ugri rahvad, põlvnemine.
Enesekasvatus.
Kuidas võita sõprust?
Suhtlemine kodus ja tööl.
Usaldustelefon.
Elukeskkond
Rahvastik Eestis ja Venemaal.
Fauna ja floora.
Looduskaitsealad.
Kaunimad paigad Eestis.
Kuhu ostaksin või ehitaksin suvila/kodu?
Probleemolukordade lahendamine.
Ametikirjade koostamine, blankettide täitmine.
Asjaajamine telefoni teel.
Kodukoha kirjeldamine
Ilmaolud
Külaliste kutsumine
Teie kodukoha teenindusettevõtted.
Teeninduskultuur.
Teenindusvaldkonnad.
Suhtlemine teenindusettevõtetes.
Suhtlemine ametiasutustega
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•

•
•
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Kultuurilugu

•
•
•
•
•
•
•
•

Kalendritähtpäevad

Enesetunne ja tervis

•
•
•
•

•
•
•

Sisseostud ja hinnad
Erinevad õpitud teemad

Keeletaseme lõpu test ja
tagasiside testi tulemustest

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suhtlemine ametiasutustega hädaolukorras
(avariiteenistus, kiirabi, politsei).
Tervis. Suhtleme tervishoiuasutustes.
Toitlustamine. Suhtleme toitlustusasutustes.
Ametiasutused. Suhtleme ametiasutustes.
Kultuurilugu ajaloo kontekstis.
Tähtsamad kultuurisündmused Eestis.
Eesti linnad ja nende areng.
Kultuuriloo lühitutvustus.
Eesti Kunstimuuseum. Muuseumikülastuse
analüüs.
Tallinna huvitavamad kohad.
Tallinn: legendid ja tegelikkus.
Giiditekst vanalinna, Kadrioru pargi ja oma
kodukoha kohta.
Kalendritähtpäevad.
Riiklikud pühad ja tähtpäevad.
Jõulu- ja vana- aasta õhtu kombed.
Rahvakombed.
Enesetunde kirjeldamine.
Hügieen.
Tee juhatamine tualettruumidesse vms
ruumidesse.
Poed, nende asukohad ja lahtiolekuajad.
Kaubad, hinnad ja maksetingimused.
Räägime ostudest.
Kuulamisosa tüüpülesanded.
Lugemisosa tüüpülesanded.
Kirjutamisosa näidisülesanne.
Rääkimisosa ülesanded, harjutamine.
Teab nõuded testide edukaks sooritamiseks.
Kursuse lõpuarvestus koosneb kahest osast:
õpetaja poolt koostatud testist ning teine osa
koosneb erinevatest vestlusteemadest.

TUNDIDE ARV KOKKU

Õppekeskkonna kirjeldus:
•
•
•
•
•

Koolitus toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena tunniplaani alusel.
Töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö.
Õppetöö toimub õppeklassis aadressil Pargi 40, Jõhvi.
Õppeklass asub 4. korrusel, klassis on lauad ja toolid 16-le osalejale.
Väljaspool Jõhvit toimuvate koolituste tarbeks renditakse õppetööks sobilikud ruumid.

Õppematerjalide loend:
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Eesti keele õppekirjandus tunnis kasutamiseks:
• Helve Ahi; Mall Pesti (2018). „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele“ Kiri-Mari
Kirjastus, Tallinn.
• Inga Mangus, Merge Simmul „Tere taas. Eesti keele õpik B1 (B2)“.
• 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/
Kursuse lõpetamise tingimused:
•
•
•

Kursuslane peab osalemine vähemalt 70% auditoorsetes tundides.
Kursuslane peab sooritama kõik kirjalikud ja suulised testid ning praktilised tööd.
Positiivse tulemuse saavutamiseks tuleb väljundipõhises hindamises täita kõik
hindamiskriteeriumid.

Hindamismeetod ja hindamise kriteeriumid:
• Õppetulemuste hindamise viis on arvestus. Lõpuarvestusel hinnatakse õppija
õpiväljundite saavutamist lõputestiga.
• Lõputest koosneb lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja rääkimisülesandest. Iga testiosa
annab 10 punkti. Test loetakse sooritatuks, kui õppija on saanud vähemalt 60%
võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osa tulemus ei tohi olla null.
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.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse
kirjeldus:

•

Kõik koolitajad peavad omama eesti keele õpetaja või eesti filoloogi kvalifikatsiooni
või mõne muu keele õpetaja kvalifikatsiooni ja vähemalt kaheaastast töökogemust
eesti keele koolituste läbiviimisel.

