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Õppekavarühm 
(Vastav. ISCED 97 
õppekavarühmade 
klassifiktsioonile)

222 Võõrkeeled

Õppe kogumaht 
(akadeemilistes tundides)

140 tundi kontaktõpet, millele lisandub kuni 60 tundi iseseisvat tööd.
Kursused:
B1.1  70 akadeemilist tundi + iseseisev töö 
B1.2  70 akadeemilist tundi + iseseisev töö 

Õppetöö korraldus 1 - 5 korda nädalas, 2 - 5 akadeemilist tundi korraga. Õppe kestus: 1 - 2 akadeemilist 
õppeaastat. 
Õppetöös on abikeeleks inglise, vene, saksa või soome keel 

Õppekava 
koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokument

Sihtgrupp ja õppe 
alustamise tingimused

Kursusel B1.1 osalemise eeldus on tunnistusega tõendatud eesti keele oskus tasemel A2. 
Kursusel B1.2 osalemise eeldus on tunnistusega tõendatud eesti keele oskus tasemel B1.1. 
Kool võib taset enne kursuse algust testida kirjaliku testi ja/või vestlusega

Õppe eesmärk Õppija on omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid lauseid ja tekste, 
saab hakkama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, omab algteadmisi eesti keele 
grammatika valdkonnas.
Kursuse edukalt lõpetanu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama igapäevastes 
töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, hotellid, turism, 
taastusravikeskused jne)

Õpiväljundid B1.1
Mõistab olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm; 
Saab enamasti hakkama riigis, kus vastavat keelt räägitakse; 
Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal; 
Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada – 
selgitada oma seisukohti ja plaane; 
Omandatatud on tööks ning suhtlemiseks vajalik sõnavara ja grammatika B1.1-tasemel
B1.2
Mõistab  kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm; 
Saab enamasti hakkama riigis, kus vastavat keelt räägitakse; 
Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal; 
Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada – 
selgitada oma seisukohti ja plaane; 
Omandatatud on tööks ning suhtlemiseks vajalik sõnavara ja grammatika B1.2-tasemel

Õppesisu teemavaldkondade 
ja 
keeleteadmistena

Teemad:
Mina ja teised (võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, 
koostöö ja teistega arvestamine) 
Kodu ja lähiümbrus (kodu ja koduümbrus; kodukoha vaatamisväärsused ja nende 
tutvustamine; perekondlikud sündmused ja tähtpäevad; Eestimaa loodus, asukoht, sümboolika,
tähtpäevad, vaatamisväärsused; ilm; loodus ja looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik 
käitumine; elu linnas ja maal) 
Riigid ja nende kultuur (Eesti keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende lühiiseloomustus, 
tuntumate riikide nimetused, rahvad, keeled)
Keskkond, kodukoht, Eesti (aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti asukoht, keel, 
pealinn, sümbolid, ilmakaared) 
Igapäevased tegevused (tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses, turvalisus; 
õpioskused ja harjumused)
Edasiõppimine ja kutsevalik. Töökohad. Elulugu ja CV
Harrastused ja kultuur (huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine, pühad. 
Kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja reklaam)



Grammatika: 
Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadussõna ja arvsõnaga, antonüümid 
ja sünonüümid, liitsõnad
Tegusõna: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis– ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja 
tingiv kõneviis, ma- ja da-tegevusnimi, ühendtegusõnad, umbisikuline tegumood
Sidesõnad: ja, ning, aga, ega, või, sest, sellepärast et, jm
Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna käänamine
Määrsõnad: määrsõnade moodustamine ja võrdusastmed
Omadussõna: käänamine ja võrdlusastmed, määrsõna. Asesõnad

Õppemeetodid Rollimängud, ajurünnak, arutluskaart, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, 
probleemõpe, grupi- ja paaristöö, vabakirjutamine

Iseseisev töö Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, 
kasutatakse keeleoskuse arendamiseks kooli internetikeskkonda ning elava keelekeskkonna 
võimalusi. 

Õppematerjalide 
loend TERE TAAS!  Eesti keele õpik A2–B1, I. Mangus, M. Simmul, Kirjastus Kirjatark. 

K nagu Kihnu Eesti keele õpik B1-B2. M. Pesti, H.Ahi. Kirjastus Kiri-Mari, (ilmumas 2016 juuli) 
Lisamaterjalid, allikad:
E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile A1+A2, M. Pesti, H. Ahi,  Kiri–Mari Kirjastus 2015
L nagu lugemik. Jutte ja luuletusi eesti keele õppijale. M. Pesti, H. Ahi, Kiri-Mari Kirjastus. 
2011.
Avatud uksed. M. Kitsing ,L. Kingsepp. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA 
Kirjastus. 2003
T nagu Tallinn. Eesti keele õpik kesktasemele. M.Pesti, H. Ahi, TEA Kirjastus. 2008. 
Eesti keele Põhisõnavara sõnastik. Eesti Keele Instituut, Eesti Keele Sihtasutus 2014
Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2. Kitsnik, M. MISA 2010
Mängides rääkima. Eesti keele käänded. Laane,L., Naestma,R. Tänapäev 2014
Kooli (JTEK) internetikeskkond 
 www.meis.ee/bw_client_files/lugemik_loeme_koos.pdf
www.meis.ee/raamatukogu; www.err.ee; www.delfi.ee ; www.neti.ee 

Nõuded õpingute lõpetamiseks Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 85% kontakttundides, vahetestide, 
iseseisva töö ja lõputöö sooritamine. 
Kursuse lõputöö (suuline ja kirjalik test) positiivseks soorituseks loetakse vähemalt 60 % 
õigeid vastuseid

Koolituse läbimisel 
väljastatav dokument

Jana Trink Erakooli tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse 
vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes 
tundides.

Koolitaja kompetentsust 
tagava 
kvalifikatsiooni või õpi- või 
töökogemuse 
kirjeldus

Kõrgharidus: eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti filoloog. Läbinud 
andragoogikakursuse. Koolitaja omab varasemat töökogemust õpetataval erialal, s.h  
täiskasvanute õpetamisel.
Muu kõrg- või keskeriharidus, läbitud täienduskoolitused õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 
160-tunnine pedagoogikakursus. 

Õppekeskkond Jana Trink Erakooli õppeklassid asuvad Õhtu põik 5 Pärnus: kaheksa klassiruumi - vastavad 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, nõuetele vastav valgustus. Kõik klassiruumid on varustatud 
tahvli/pabertahvli ja CD-mängijaga. Kahes klassis projektor. Kooli ruumides saab kasutada 
tasuta WiFi-t.
Õppekeskkonna all mõistetakse ka õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise 
keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna 
kujunemisel osalevad nii koolitajad kui ka õppijad. Efektiivseks keeleõppeks luuakse 
vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning 
kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõigi õppijate pingutusi ja õpiedu;
ollakse abivalmid ja toetavad. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid.

Õppekava 
kinnitamise aeg ´15.03.2016


