
 

 

KOOLITAJA ANDMED 

Koolitaja nimi: Lessonschool OÜ 

Registrikood: 14855277 

e-post: info@vilumus.ee 

 

ÕPPEKAVA NIMETUS 

C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus 

 

ÕPPEKAVARÜHM 

Keeleõpe 

 

ÕPPE KOGUMAHT, SEALHULGAS JA ISESEISVA TÖÖ OSAKAAL 

Õppe kogumaht akadeemilistes tundides - 450 (auditoorset tööd - 200 tundi, iseseisvat tööd - 250 

tundi).  

 

ÕPPEMEETODID 

Kursusel arendatakse rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Kasutatakse nii 

traditsioonilisi kui ka aktiivseid õppemeetodeid. Õppemeetodi valik sõltub ülesandest. Kõige 

sagedamini kasutatakse kombineeritud meetodit. Interaktiivsete õppemeetodite hulka kuuluvad 

rühma- ja paaritööd, rollimängud ja keeleõppe mängud, väitlused, arutelud, ettekanded, ja 

probleemide püstitamised. Õppetöös kasutatakse traditsioonilisi õppemeetodeid nagu kuulamine, 

lugemine, kirjutamine, suuliste ja kirjalike harjutuste tegemine. Õppetöös on esmatähtis luua 

usalduslik suhe koolitaja ja õppijate vahel. Kursusel kasutatakse võimalikult palju aktuaalseid ja 

autentseid materjale.  

Iseseisev töö – kodutööde tegemine, tekstide lugemine ja kirjutamine, sõnavara õppimine, 

grammatika ja tõlkeharjutuste tegemine, loovtekstide koostamine, keelekeskkonnas praktiseerimine, 

autentsete tekstide kuulamine ja lugemine, nende analüüsimine ning kokkuvõtete kirjutamine, filmide 

vaatamine, helisalvestiste kuulamine, emakeelekandjatega suhtlemine. 

 

 

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED 

Täikasvanud, kes soovivad õppida eesti keelt C1-tasemel. Koolitusele võetakse vastu 

registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on B2-taseme keelekursuse läbimine 

viimase kahe aasta jooksul või firmasisese suulise ja kirjaliku testi läbimine vähemalt 50%.   

 

ÕPIVÄLJUNDID 

- loob selget, loogilist ja põhjalikku teksti keerulistel teemadel; -  

- räägib spontaanselt ning ladusalt väljendeid otsimata, osaleb aktiivselt aruteludes ja väitlustes; 

- suhtleb vabalt emakeelekõnelejatega; 

- mõistab pikki ja keerukaid tekste ning tajub varjatud tähendusi, saab aru ilukirjanduslikest 

tekstidest; 

- mõistab vaevata kõike kuuldut, loetut ja öeldut.  

 

ÕPPE SISU 
1. Isikuandmed ja perekond. Enda põhjalik tutvustamine. Enda tugevad ja nõrgad küljed. Pere 

rollid. Perekond lähedased ja kodune elu. Erinevad ankeedid, küsitlused.  

2. Kodu ja kodukoht. Oma kodukoha kirjeldus, plussid ja miinused. Eluaseme ost, müük ja üür. 

Elamistingimused ja elamistingimustega seotud kaebuste ja nõuete esitamine. Probleemsed 

situatsioonid elukohas ja nende lahendamine. Turvalisus, kindlustus ja mjapidamine.     

3. Igapäevaelu. Igapäevaelu. Raadio- ja teleuudised. Info haldamine ja üksikasjalike juhiste 

järgimine. Soovide esitamine ja faktiteabe mõistmine igapäevaeluga seotud teemadel. Arutelud 

aktuaalsetel teemadel. Suhtlus ametiasutuses.  
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4. Vaba aeg ja meelelahutus. Vaba aja veetmise võimalused. Harrastused ja meelelahutusviisid. 

Raadio- ja telesaated. Arvuti ja internet.  

5. Haridus. Info hariduse ja õpingute kohta. Haridusasutusi ja haridust puudutavast infost 

arusaamine ja probleemide arutelu. Täiendõpe. Täiskasvanute õpe. Elukestev õpe. 

Õppimisvõimalused Eestis ja mujal. Väitlus hariduses arutamist vajavatel teemadel.  

6. Elukutse. Elukutsed ja elukutse valik. Karjääri planeerimine. Tööjõuturg. Töötus. Ettevõtlikkus. 

Erinevate dokumentide vormistamine.  

7. Tööelu. Töökeskkond ja töötingimused. Tööd puudutavad küsimused. Töökoosolekut, 

läbirääkimised ja sõnavõtud. Suhted kollektiivis. Tööalased probleemid ja nende lahendamine. 

Ametikirjade koostamine. Tööstress ja läbimõlemine. 

8. Enesetunne, tervis ja heaolu. Enesetunne ja tervislik seisund. Arstiabi ja selle kättesaadavus. 
Tervishoid. Tervisekontroll. Arutelu Eesti tervishoiusüsteemi plussidest ja miinustest. Haigused. 

Allergiad. Elukvaliteet. Harrastussport. Rekreatsioon. Ravitoetused. Tervislik eluviis ja selle 

propageerimine. 

9. Toitlustamine. Pere ja kodukandi toitumisharjumused. Lemmiksöögikohad. Söögi ja joogi 

valik. Lauakombed. Alkoholi tarbimine. Tervislik toit. Kaebuse esitamine toitlustusasutuses ja 

probleemi lahendamise viisid.  

10. Teenindus ja kaubandus. Avalikud asutused. Teenuste liigid ja hinnad. Tarbimine. Reklaam. 

Inimeste mõjutamine. Tarbijakaitse. Internetikaubandus. Pangateenused. Järelepärimiskiri. 

Pretensiooni esitamine teeninduse kvaliteedi kohta. Konfliktsituatsiooni lahendamine. 

Ettepanekut ja kaebused toodete ja kaupade kohta. Dokumentatsiooni täitmine. 

Kasutusjuhendid.  

11. Keel ja kultuur. Kultuuridevahelised erinevused. Etnilised grupid. Mitmekultuuriline ühiskond. 

Keeleõppimise vajalikkus ja kasulikkus. Mitmekeelsus. Keelteoskuse eelised. Rahvuslikud 

suhted.  

12. Inimeste suhted ühiskonnas. Era- ja töösuhted. Rühmituse või organisatsiooni eesmärgid ja 

tegevused. Ühiskonna ja oma kogukonna struktuur. Ühiskonna hüved ja pahed. Sotsiaalsed 

probleemid. Oma õigused ja kohustused.  

13. Majandus- ja õigussuhted. Kodaniku põhiõigused ja -kohustused. Majandusuudised Eestis.   

Politsei ja kohtusüsteemi kohta info hankimine ning päringule vastamine.  

14. Eesti ühiskond. Kuritegevus ja turvaline elu. Elatustase. Heategevus. Riigieelarve. Riigikaitse. 

Kodanikualagatus ja ettevõtlikkus. Elatustase. Sotsiaalsüsteem ja sotsiaaltoetused. 

Dokumentatsioon. Ametikirjad. Asjaajamine ametiasutustes. 

15. Keskkond. Info hankimine ja edastamine piirkonna, loodusobjektide ja ilmaolude kohta. 

Keskkonnakaitse ja reostamine. Keskkonnaprobleemid ja nende lahendamisviisid. 

Koristustalgud. Loodusobjektid. Oma kodukoha, selle looduse ja vaatamisväärsuste kirjeldus. 

Ökotoit. Taaskasutus. 

16. Reisimine. Aktiivne puhkus, reisimine ja matkamine. Reisimisvõimalused ja reisieelistused. 

Pretentsiooni esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelliteenuse kvaliteedi kohta. Kohtade, 

piirkondade ja huvipunktide kirjeldamine. Reisielamuste kirjeldus. 

17. Kultuur ja keeled. Keele- ja kultuurierinevused. Mitmekultuuriline ühiskond. Oma 

rahvusrühma kirjeldus. Mitmekeelsus ja keelteoskuse kasu. Võõrkeelte õppimine.  

18. Poliitika, aktuaalsed teemad. Aktuaalsed sündmused. Rahvastiku probleemid. Päevakajalised 

sündmused Eestis ja mujal maailmas. Poliitilised vaated. Valimised.  

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. 



 

 

▪ Määrsõnad: määrsõna võrdlusastmed. 

▪ Asesõnad: asesõna käänamine. 

▪ Kaassõnad: ees- ja tagasõnad. 

▪ Sidesõnad: punktuatsiooni reeglid. 

▪ Kesksõnad: v-, tav-, tud- ja nud-kesksõnad. 

▪ Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletiste käänamine ja pööramine, rööpvormid, -ki ja -gi 

rõhuliited. 

▪ Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine. 

▪ Kujundlikud väljendid. 

▪ Veaohtlikud nimi- ja tegusõnad. 

▪ Võõrsõnad: ortograafia ja semantika. 

▪ Algustäheortograafia. 

▪ Lausemoodustus: lauseliigid; sõnajärg. 

▪ Kirjavahemärgistamine. 

▪ Stiili ja registri valik. 

 

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS 

Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides Tallinnas, aadressil Marja tn 7. Erakursused 

ettevõtete/asutuste jaoks toimuvad tellija ruumides. Õppeklass on avar, hästivalgustatud ja kaasaegse 

ventilatsiooniga. Õppeklassis on lauad ja toolid kõigile õppijatele ja koolitajale. Õppeklassis on 

arvuti, audioseadmed ja dataprojektor. Laudu ja toole on võimalik paigutada ümber, et oleks võimalik 

kasutada erinevaid õppimismeetodeid. Õppematerjali tagab õppijatele kursuse korraldaja. Õppeklass 

vastab kõigile tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 

 

ÕPPEMATERJALIDE LOEND 

Põhiõppematerjal: 

• Mare Kitsnik, „Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1“, FIE Mare Kitsnik 2012, 

• Aino Siirak, Anneli Juhkama, „Süvenda ja täienda eesti keele oskust”, Koolibri 2016, 

• Krista Kerge, „Eesti süntaks keeleõppe praktikule“, TEA Kirjastus 2001. 

Lisaõppematerjal: 

• Aino Siirak, Annelii Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti”, Koolibri 2014, 

• Mall Pesti, „K nagu Kihnu”, Kiri-Mari Kirjastus 2018, 

• Maie Sooneste „Eesti keele õpik ja töövihik vene õppekeelega gümnaasiumile. Kesk- ja 

kõrgtase”, Varrak 2007, 

• Ajalehed: „Äripäev”, „Postimees”, „Õhtuleht“, 

• Reet Kasik, „Sissejuhatus 

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

Ülikooli, 

• Ingrid Krall, Elle Sõrmus, „Eesti keele grammatika õpetamise võimalusi”, TEA 2001, 

• Einar Kraut, „Eesti keele hääldamine. Käsiraamat harjutuste ja helinäidetega”, TEA 2000, 

• Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross, “Eesti keele käsiraamat”, 

https://www.eki.ee/books/ekk09/  

• Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp “Avatud uksed”, TEA 2002, 

• Inga Mangus, Merge Simmul “Tere taas”, Kirjatark 2019, 

• Martin Ehala, Mare Kitsnik “Praktiline eesti keel 11. klass”, Künnimees 2012, 

• Maie Sooneste “Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium”, Varrak 2007, 

• Mare Kitsnik “Eesti keel õppekomplekt B1, B2”, FIE Mare Kitsnik 2012, 

• Kristi Saarso “Käsikäes“, Integratiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed 2011, 

• Raili Pool „Eesti keele verbirektsioone”, Tartu Ülikooli 2019, 

• Filmid: “Seenelkäik”, “Mandariinid”, “1944” 

• Andrus Kivirähk „Rehepapp ehk November”, Varrak 2008, 

https://tyk.ee/admin/upload/files/raamatud/1308311343.pdf
https://www.eki.ee/books/ekk09/


 

 

• Andrus Kivirähk „Mees, kes teadis ussisõnu”, Eesti Keele Sihtasutus 2007, 

• Andrus Kivirähk „Lood“, Eksa 2012, 

• Tõnu Õnnepalu „Paradiis”, Varrak 2012, 

• Tõnu Õnnepalu „Mandala”, Varrak 2012. 

 
 

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 

Kursuse edukaks lõpetamiseks tuleb osaleda vähemalt 70% kontakttundidest (140 akadeemilist 

tundi), teha kodused ning iseseisvad tööd. Teadmisi hinnatakse kirjalikult ja suuliselt koolitusfirma 

koostatud C1-taseme lõputesti käigus. Lõputestis hinnatakse kõiki nelja osaoskust ning 

hindamiskriteeriumiks on 100%-st vähemalt 60%.  

 

Tunnistus väljastatakse õppijale, kes lõpetas kursuse, omandas kõik õpiväljundid ning täitis 

ülalnimetatud tingimused.  

Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa auditoorsetest tundidest vähem kui 70% ulatuses 

(vähem kui 140 akadeemilist tundi) või juhul, kui teadmiste kontrollis pole omandanud vajalikke 

teadmisi ja oskusi ega sooritanud nõutud ülesandeid. 

Tunnistus ja tõend vastavad täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele. 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI, ÕPI- VÕI 

TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS 

Kõik eesti keele koolitajad omavad eesti keele õpetaja või eesti filoloogi haridust ja/või 

täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust. 
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