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1. Õppekava nimetus
Eesti keele B1-taseme täienduskoolitus

2. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):
Keeleõpe
3. Õpiväljundid
Täienduskoolituse läbinu:
1. mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest tekstidest tuttavatel teemadel,
millega puutub iga päev kokku tööl, koolis, vabal ajal jne;
2. oskab üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires;
3. suudab kirjeldada olukordi või sündmusi, unistusi ja tundeid, sõnastada oma vajadusi,
selgitada probleemi tuuma ning avaldada arvamust;
4. oskab koostada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid
lihtsas järjekorras.
4. Õpingute alustamise tingimused
Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt A2-tasemel olevad keeleteadmised. Õppija
keeleoskust testitakse või viiakse läbi suuline vestlus, mis kinnitab tema õpingute jätkamist B1taseme rühmas.
5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Õppe kogumaht on 140 õppetundi, sealhulgas 80 tundi auditoorset ja 60 tundi iseseisvat tööd.
Õppetöö toimub päevases ja/või õhtuses vormis. Õpe toimub vähemalt 2 korda nädalas
õpperühmades (kuni 16 inimest) või individuaalselt. Üks akadeemiline tund kestab 45 minutit.

6. Õppe sisu
Temaatika:
1. Mina ise ja minu isiklik elu
a. Enda põhjalik tutvustamine. Pere päritolu, koosseis jne.
b. Pere traditsioonid. Pühad ja tähtpäevad.
c. Erinevate ankeetide täitmine.
2. Elukutse, amet ja töö
a. Elukutse valik. Erialad ja ametid.
b. Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, CV.
c. Tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. Töötingimused.
Tööülesannete kirjeldamine.
4. Teenindus ja kaubandus
a. Postiteenused, pangateenused, kaubanduskeskused, juuksur jne.
b. Kõneetikett teenindusasutustes. Pretensioonide esitamine.
c. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine.
6. Toitlustamine
a. Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Arve sisu ja maksevõimalused.
b. Laua reserveerimine, menüüd, tellimine.
c. Toitumisharjumused.

8. Keskkond, ilm ja loodus
a. Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Ilmastikuolud.
b. Loodushoid. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused.
c. Linnud, loomad, taimed.
Grammatika
1. Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga.
2. Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
3. Asesõna. Põhivormid.
4. Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja
tingiv kõneviis. Tegevusnimed, ühendtegusõnad.
5. 5. Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
6. Küsisõnad.
7. Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitus viiakse läbi Macte Täienduskoolituskeskuse või kursuse tellija õpperuumides.
Ruumides järgitakse kõiki tehnika kasutamise eeskirju, tuleohutus nõudeid ja sanitaarnorme.
8. Õppematerjalide loend
Põhiõppematerjal
Mangus, Inga; Mangus, Merge. Tere jälle!. Kirjastus Kirjatark, 2015.
Pesti, Mall; Ahi, Helve. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1. Kiri-Mari
Kirjastus OÜ, 2015.
Lisamaterjalid
Kitsnik, Mare. Eesti keele õpik B1, B2 . AS Pakett, 2012.

veebipõhised õppematerjalid
www.meis.ee/testest
www.innove.ee
www.efant.ee
www.kirjatark.ee
www.err.ee saated
www.ut.ee/keeleweb2
9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontakttundidest ja iseseisvate tööde
tegemine. Kursuse lõpetamiseks sooritavad õpilased koolituskeskusesisese keeleeksami.
Eksami tulemusi hinnatakse sajapallisüsteemis:
• 90–100 punkti («väga hea») hinnatakse suulist vastust (esitust) või kirjalikku tööd, kui see on
täiel määral kursuse eesmärkidele/nõuetele vastav.
• 70–89 punkti («hea») hinnatakse tulemust, kui see on üldiselt kursuse eesmärkidele/nõuetele
vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi.
• 45–69 punkti («rahuldav») hinnatakse tulemust, kui see on üldiselt kursuse
eesmärkidele/nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu.

• 20–44 punkti («puudulik») hinnatakse tulemust, kui see on osaliselt kursuse
eesmärkidele/nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu.
• 0–19 punkti («nõrk») hinnatakse tulemust, kui see ei vasta kursuse eesmärkidele/nõuetele.
Kursuse lõpus saab õpilane tema oskusi ja arengut kajastava tunnistuse, juhul kui õpingute
lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid
mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Kogenud eesti keele õpetaja või filoloog.

