
 

 

Täienduskoolituse õppekava 

 

Jana Trink Erakool 

Kooli pidaja: Sihtasutus Pärnu Vabahariduskeskus 

 

1. Õppekava nimetus 

B1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus  

Õppekava koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument 

 

2. Õppekavarühm  

Keeleõpe 

 

3. Õpiväljundid 

Koolituse läbinud õppija: 

- Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg jne. Saab aru 

aeglaselt ja selgelt edastatud päevakajaliste või õppijale huvipakkuvate teemade 

põhisisust; 

- Vestleb tuttaval, huvitaval või talle olulisel teemal: pere, hobid, töö, päevasündmused; 

- Kirjutab lihtsa seostatud teksti tuttaval või endale huvipakkuval teemal; 

- Kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning põhjendab-selgitab lühidalt 

oma seisukohti ja plaane. 

 

4. Õpingute alustamise tingimused 

Õpingute alustamise tingimuseks on eesti keele oskus vähemalt tasemel A2 (tunnistus  

A2-taseme keelekursuse läbimise kohta või SA-s Innove sooritatud A2-taseme eksami 

tunnistus). 

Vajadusel kasutatakse teadmiste hindamiseks veebipõhist eesti keele A2-taseme testi: 

http://web.meis.ee/testest/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpublic=1&cmd=fra

meset&ref_id=1 või  https://viktoriin.meis.ee/soeltest/ 

Koolitus on suunatud eesti keele oskuse arendamiseks iseseisva keeleoskaja tasemele ning 

B1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele. 

 

5. Õppe kogumaht 

320 akadeemilist tundi, millest 180 tundi on auditoorset ja 140 tundi iseseisevat tööd.  

Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, 

dialoogid, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine jmt. 

Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara ja kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut: 

harjutuste tegemine õpikust, tekstide lugemine, kirjutamine, videode vaatamine, 

eestikeelsete tele- ja raadiosaadete jälgimine, veebipõhiste sõnastike ja harjutusvara 

kasutamine 

 

6. Õppe sisu  

      B1-taseme eesti keele kursusel arendatakse nelja osaoskust: kuulamine, lugemine,     

      rääkimine ja kirjutamine.  

       

      Teemad hõlmavad nelja suuremat valdkonda:  

      Avaliku elu valdkond, isikliku elu valdkond, töövaldkond ja haridusvaldkond. 

 

https://viktoriin.meis.ee/soeltest/


 

      Endast ja teistest rääkimine   

Enda ja teiste esitlemine; perekonna koosseis; asutus ja töökollektiiv; hariduse, elukutse, 

ameti ja huvialade kirjeldamine;  

 

Haridus  

Teave hariduse ja õpingute kohta; haridus- ja lasteasutused; haridust puudutava info 

mõistmine; 

 

Elukutse, amet ja töö 

Elukutsevalik, erialad ja ametid; tööpäev, tööülesanded ja töösuhted; 

tööpakkumiskuulutused ja CV koostamine; 

 

Teenindus  

Avalik teenindus, pöördumised; posti-, side- ja pangateenused, poed ja 

kaubanduskeskused; teave asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta; 

sisseostud ja maksmine; reklaam, sildid, viidad; 

 

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht  

Oma pere elu kodus, tööl ja koolis; elamistingimused ja elulaad; igapäevaelu korraldamine; 

kodu, majapidamine, kodukoha ümbrus; külalised ja külaskäigud; lähedased; 

 

Enesetunne ja tervis  

Enesetunne ja kaebused; isiklik hügieen; raviteenused; arsti juures, apteegis;  

arsti vastuvõtule registreerimine, koduvisiit, kiirabi kutsumine; 

 

Vaba aeg ja meelelahutus  

Vaba aja sisustamise viisid, võimalused ja eelistused; sport, hobid, meelelahutuslikud, 

kultuurilised ja tervislikud harrastused; puhkuse planeerimine; 

 

Sisseostud ja hinnad  

Poed, nende asukohad ja lahtiolekuajad; kaupade hinnad ja maksetingimused; kaup, ostud, 

ostuvõimalused; 

 

Söök ja jook  

Söögi- ja joogikohtade asukohad, stiil, hinnaklass ja lahtiolekuajad; info söögi ja joogi 

kohta; menüü, tellimine; toitlustuskohtade reklaami mõistmine; toitumisharjumused ja 

erisoovid; 

 

Inimeste suhted ühiskonnas  

Sõbrad ja sõpruskond; ühiskondlikud üritused, organisatsiooni eesmärgid, tegevused ja 

meeldejäävad sündmused; 

 

Keskkond, kohad, loodus ja ilm  

Piirkond, kohalik loodus ja vaatamisväärsused; aastaajad, kliima, ilm ja ilmastikuolud; 

ilmateate mõistmine ja kirjeldamine; tee küsimine ja juhatamine;  

 

Kultuur ja keeled, keelte õppimine  

Eesti kultuur ja selle huvipakkuvad valdkonnad; kultuurisündmused, esinejad; keeleõpe; 

 



Reisimine, transport ja vaatamisväärsused  

Reisid, matkad, transport, liigid ja eelistused; info hankimine ja planeerimine; sõidupileti 

ostmine, teenuse broneerimine; koht, piirkond ja vaatamisväärsused; reisielamused. 

 

Grammatika:  

Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga; 

Ainsuse ja mitmuse osastav kääne; 

Asesõnad, põhivormid, käänamine ja kasutamine; 

Tegusõna, pööramine olevikus ja minevikus. Tegevusnimed, ühendtegusõnad. Käskiv ja 

tingiv kõneviis; 

Arvsõna, põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine; 

Kohakäänded, lühike sisseütlev, saav ja olev kääne; 

Muutumatud sõnad, sidesõnad, määr- ja omadussõnade võrdlusastmed; 

Kaasaütlev kääne. Kaassõnad, küsisõnad; 

Lihtminevik, ma-/ da- infinitiiv, täisminevik. 

 

7.  Õppekeskkonna kirjeldus 

Koolituse toimumise aadress on J. V. Jannseni 7a, Pärnu linn, 80032.  

Õppeasutus paikneb ärihoone III korrusel. Vajadusel on juurdepääsuks võimalik kasutada 

kaldteed ja lifti.  

Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja reguleeritava 

temperatuuriga ning vastavad igati tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Õppimise läbiviimiseks 

on õpperuumid varustatud vajaliku mööbliga, nagu lauad, toolid ja tahvlid. Vajadusel on 

võimalik kasutada projektorit, arvutit, nii marker- kui pabertahvlit ning CD-mängijat.  

Lisaks on õpperuumides olemas õpikud, sõnaraamatud ja internetiühendus.  

 

8.  Õppematerjalide loend 

Põhiõpik:  

I. Mangus, M. Simmul „Tere taas!“, 2016. Eesti keele õpik A2 - B1 (B2). 

 

Täiendavad õpikud: 

M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“, 2015. Eesti keele õpik algajatele A1 + A2 + B1;  

M. Kitsnik „Eesti keele õpik B1, B2“, 2012. 

 

Vajadusel kasutatavad lisamaterjalid ja allikad: 

Õppetöös kasutatakse õpperaamatute kõrval originaalseid ja adapteeritud tekste, meedias 

ja internetis pakutavat teavet, audio- ja videomaterjale (nt www.enagueesti.ee, 

www.kirjatark.ee) 

Eesti keele põhisõnavara sõnastik: http://www.eki.ee/dict/psv/, Eesti Keele Instituut 

Eesti keele seletav sõnaraamat 2009: https://www.eki.ee/dict/ekss/, Eesti Keele Instituut 

Veebisõnastikud, kakskeelsed sõnaraamatud (eesti-vene, vene-eesti, inglise-eesti):  

Sõnaveeb: ( http://portaal.eki.ee/sonaraamatud.html),  

Keeleveeb: ( http://www.keeleveeb.ee/ ) 

Keeleõppeprogramm Keeletee ( https://www.keeletee.ee/ );   

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed: 

http://kohanemisprogramm.tlu.ee/;  

Eesti keele ja kultuuri kursused. Harjutused B1-tasemele  https://keeleweb2.ut.ee/ ; 

Eesti keele tasemetestid (harjutamiseks): http://web.meis.ee/testest ; 

EFANT õppekeskkond: http://www.efant.ee/std/test.asp?id=276709;  

Eestikeelne ajakirjandus jmt: www.err.ee , https://www.laulud.ee/; http://kutsekeel.ee/  

http://www.enagueesti.ee/
http://www.kirjatark.ee/
http://www.eki.ee/dict/psv/
https://www.eki.ee/dict/ekss/
http://portaal.eki.ee/sonaraamatud.html
http://www.keeleveeb.ee/
https://www.keeletee.ee/
http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
https://keeleweb2.ut.ee/
http://web.meis.ee/testest
http://www.efant.ee/std/test.asp?id=276709
http://www.err.ee/
https://www.laulud.ee/
http://kutsekeel.ee/


Innove B1-taseme näidiseksam: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-

tasemeeksamid/infomaterjalid-tasemeeksami-sooritajale/  

Eesti Keele Instituut, B1-taseme sõnavara: http://www.eki.ee/keeletase/#/wordlistspdf;  

Muud lisamaterjalid: www.meis.ee/raamatukogu;   

 

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid 

Tunnistus väljastatakse juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on hindamiskriteeriumitele 

vastavalt täidetud: õppija on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud 

lõputesti edukalt (vähemalt 60%).  

Tunnistusele märgitakse lõpetatud kursuse nimetus, maht, kursuse toimumise aeg, osaleja 

nimi ja isikukood. 

Tõend väljastatakse juhul kui õppija võttis osa õppetööst ja osales vähemalt pooltes 

tundides. Tõendil märgitakse osaletud tundide arv. 

 

Eesti keele B1-taseme lõputesti koostamiseks kasutatavad allikad: 

- SA Innove avaldatud materjalid tasemeeksami sooritajale, B1-taseme näidiseksam:   

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/infomaterjalid-      

tasemeeksami-sooritajale/; 

       -    I. Mangus, M. Simmul „Tere taas!“, 2016. Eesti keele õpik A2 - B1 (B2); 

-    M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“, 2015. Eesti keele õpik algajatele A1 + A2 + B1.  

 

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- ja töökogemuse kirjeldus 

Koolitajatel on Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja ja/ või filoloogi haridus 

kõrghariduse tasemel. Lisaks muu kõrg- või keskeriharidus ning täiendkoolitused, kus on 

omandatud eesti keele võõrkeelena õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Koolitajad 

omavad varasemat õpetamise kogemust (vähemalt 160 akadeemilist tundi) eesti keele 

tasemeeksamiks ettevalmistavate kursuste läbiviimisel.  

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/infomaterjalid-tasemeeksami-sooritajale/
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/infomaterjalid-tasemeeksami-sooritajale/
http://www.eki.ee/keeletase/#/wordlistspdf
http://www.meis.ee/raamatukogu
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/infomaterjalid-%20%20%20%20%20%20tasemeeksami-sooritajale/
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/infomaterjalid-%20%20%20%20%20%20tasemeeksami-sooritajale/

