
  

 

 

 

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud direktori 05.06.2019 

käskkirjaga nr 6.2-1/98 

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: RÄPINA AIANDUSKOOL 

Õppekava nimetus: Eesti keel B1.   taseme keeleõpe 

Õppekavarühm: Eesti keelest erineva kodukeelega  õppijad 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 
Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded.  

Sihtrühm: eesti keelest erineva kodukeelega täiskasvanud õppijad, kelle vähene eesti keele oskus 
ei võimalda neil siseneda tööturule 

 

 Grupi suurus: 
Kuni 15 inimest 
 

Koolituse alustamise nõuded: 

On läbinud A2 taseme keeleõppekursuse  või  omandanud selle taseme keeleoskuse iseseisvalt 

 

Õpiväljundid  

Õppija:   

1. selgitab, kuidas ta väärtustab eesti keele  õppimist ja eesti kultuuri tundmaõppimise vajadust; 

2. on motiveeritud eesti keelt igapäevasuhtluses kasutama ning saab hakkama igapäevastes 
suhtlusolukordades tuttavatel teemadel ning ise kaasa rääkida; 

3. 4 püüab  aru saada aktuaalseid päevasündmusi kajastavatest artiklitest ja telesaadetest ning 

4. oskab leida endale vajalikku infot eestikeelsetest meediaväljaannetest, reklaamitekstidest ja 
kuulutustest; 

5. oskab  kasutada fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, elutingimusi, hariduslikku 
tagapõhja, oma tööd ja hobisid, 

6. saab aru  päevakajaliste raadio- ja telesaadete põhisisust; 

7. oskab edasi anda jutu, raamatu, filmi, sündmuse kohta olulist infot; 

8. oskab kirjutada eesti keeles isiklikku kirja ning selgitada oma seisukohti ja plaane. 

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga.  



  

 

 

 

23.02.2011. a vastu võetud Keeleseadus 

Nimetatud Keeleseaduse eesmärgiks on arendada, säilitada ja kaitsta eesti keelt ning tagada eesti 

keele kasutamine peamise suhtluskeelena kõikides avaliku elu valdkondades. 

Selles  sätestatakse, et ametlik keelekasutus (avaliku sektori asutuste dokumendid, sildid, viidad, 
veebilehed, teadaanded) peab olema eestikeelne ja vastama kirjakeele normile.   

Selleks et  võimaldada muukeelsetel  elanikel sulanduda eesti ühiskonda, saada adekvaatset infot 
riigiasutuste toimimise eesmärkide ning  aktuaalsete tegevuste kohta ning  aidata  puuduliku  
keeleoskusega inimesi tööturule siseneda, on vajalik, et nad valdaksid eesti keelt vähemalt B1 
tasemel. 

 

Põhjendus. 

Paljud vene emakeelega kohalikud täiskasvanud, eeskätt töötud on osalenud A1 ja A2 taseme 
keeleõppes ning vajavad  keelekursust järgmisel tasandil. Õppeväljundid peavad silmas, et 
kursuse  lõpetanud  inimesed tuleksid toime  eestikeelses suhtlussituatsioonis igapäevastel 
teemadel vestlemise ning asjaajamisega , kuid suudaksid  oma tulevasel töökohal  eestikeelse 
suhtlemisega hakkama saada. 

Kursus on ellu kutsutud vajaduspõhiselt, et kursuse läbinu saaks paremini hakkama tööturul ja 
omaks paremaid võimalusi isiklikus karjääris. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 150 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 135 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

100 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

35 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes 
tundides: 

15 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 
Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus.  

Õppe sisu : 
Auditoorne töö : 100h 

Teemad: 
1. A 1 ja A2 taseme keeleoskuste  kordav harjutamine; (6h) 
2. Mina ja minu pere. Tööd, unistused, probleemid ja rõõmud; mis takistab? (4h) 
3. Minu hobid ja  harjumused. Erinevad  tegevused, nendega tegelemise võimalused. Seos 
materiaalse olukorraga; (4h) 
4. Inimesed minu ümber. Enda tundmine ja tutvustamine. Isiksuseomadused. Inimeste 



  

 

 

tegutsemismotiivid. Mis motiveerib, mis pärsib  suhtlemist; ( 5h) 
5. Töömaailm. Erinevad elukutsed. Töökuulutused ning nendele vastamine. Motivatsioonikirja 
koostamine.  Tööintervjuu; (10h) 
6. Riigiasutused. EV  valitsus. Vallavalitsuses praktiline õppepäev; (16h) 
7. Põlva ja Võru maakonna  loodusobjektid. Olulise info leidmine, lühikokkuvõtete tegemine ja 
kaaslastele tutvustamine;(12h) 
8. Reisimine. Reisi ettevalmistus, plaanimise etapid, info leidmine, eelarve koostamine, 
reisielamuste edastamise  võimalused. (8h) 
9. Isikliku kirja kirjutamine . Oma kogemused ja muljed eesti keele õppimisest erinevaid 
meetodeid kasutades; (8h) 
10. Huvitav film/ telesaade/ etendus/raamat. Olulise info edastamine selle kohta; (10h) 
12. Päevakajaliste sündmuste jälgimine meediaväljaannete vahendusel. Nädalast kokkuvõtete 
tegemine kaaskursuslastele; (10h) 
13. Ühe teatrietenduse külastamise ettevalmistus Vanemuises. Sellele eelneb etenduse 
mõistmiseks  vajalik ettevalmistav  töö ning järgneb etenduse lühianalüüs/ oma muljete 
sõnastamine. (5h) 
14. Test (4h) 
 
 
Praktiline töö : 35h (3 õppekäiku, 1 teatrietendus ja praktiline ülesanne oma hobide 
tutvustamiseks) 
a) Haanja ja Rõuge loodusobjektid . Kursuslased valivad ise objektid, mille kohta nad infot 
koguvad ja mida nad teistele tutvustavad. Koostavad ka  kontrollküsimused oma valdkonna 
kohta - 8 tundi; 
b) õppekäik Põlvamaa  loodusobjektidele.  Kursuslased valivad ise objektid, mille kohta nad 
infot koguvad ja mida nad teistele tutvustavad. Koostavad ka  kontrollküsimused oma 
valdkonna kohta - 8 tundi; 
c) õppekäik vallavalitsusse. Tutvumine  erinevate ametnike tööga. Vestlused  ametnikega. Oma 
töövõimaluste kaardistamine - 4 tundi 
d) oma hobide tutvustamise ettevalmistus ja praktiline tutvustamine kaaskursuslastele  koolis-
6 tundi; 
e) Vanemuise teatri külastus -  9 tundi koos eelneva ja järgneva tööga. 
 
C: Iseseisev töö -15 tundi 
Tundides õpitu kordamine kodus ja  suhtlemine kauplustes, ametiasutustes, naabrite ja 
sõpradega ning sellest juhendi abil kokkuvõtte koostamine 
 

Keeleõppes on oluline kasutada formaalsete  õppemeetodite kõrval  võimalikult palju 
mitteformaalseid õppemeetodeid ( väljasõite, kohtumisi ettevõtetes, kaaskursuslastele  
objektide tutvustuste tegemist, kultuuriürituste külastamist jms), et tundides õpitut  saaks 
kasutada ja kinnistada  uutes ja  harjumatutes suhtlussituatsioonides. 



  

 

 

Õppekeskkonna kirjeldus (seoses õpiväljunditega) 

Õppimine toimub Räpina Aianduskoolis kaasaegselt sisustatud 16 kohalises õppeklassis, 
väljasõitudel  erinevad loodusobjektid, Räpina vallavalitsus, Vanemuise teater 

 

Õppematerjalid ja –vahendid (kohustuslikud) 

1.Õpetaja poolt koostatud  töökomplekt (tekstid, grammatika, harjutused); 

2. „Keeleklikk” 

3.”Keeletee” 

5.ERR saated 

6.”E nagu Eesti”  teemakohased  tekstid, grammatikatabelid, harjutused 

7. You Tube`i  teemakohased näitevideod 
 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.  

Kursus lõpeb suulise vestluse  ja kirjaliku testiga, mille koostab õpetaja läbitud teemade kohta 

 

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid 

Test 

-ülesannete täitmise analüüs koos 
tagasisidega 

- suuline tagasiside igal õppepäeval 

 

-sooritab  testi (100 punkti) vähemalt 70 punktile 

- täidab õpetaja poolt antud praktilised ülesanded( 
kiri, motivatsioonikiri, loodusobjektide tutvustamine 
kaaslastele, nädalasündmuste kokkuvõtete 
tegemine, oma hobide tutvustamine jms) 

Hindamine on mitteeristav: arvestatud, mittearvestatud. Mitteeristav 
 
Tunnistus väljastatakse õppijale, kes  

 on osalenud 70% ulatuses õppetöös  

 on sooritatud suulise vestluse  

 on sooritanud kirjaliku testi vastavalt hindamiskriteeriumitele, 

 

 

 

5. Koolitaja andmed (sh kompetentsus) 

Koolitaja andmed..  

Koidula Rauk- filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tartu Riiklik Ülikool, 1976 
eesti keele võõrkeelena ( teise keelena ) õpetamise kogemus alates 1996. aastast erinevatel 
keelekursustel, keelelaagrites ja  aianduskoolis  vene kodukeelega integratsioonirühma õpetamisel, 
kellel õpinguid alustades eesti keele oskus puudus täielikult või puudus  suulisest kõnest arusaamise 
ja eesti keele kõnes  ja kirjas kasutamise oskus. 

 

 

Õppekava koostaja: Koidula Rauk- Räpina Aianduskooli eesti keele õpetaja; 
koidula.rauk@aianduskool.,ee 


