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Õpiväljundid

- saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud
igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö),
kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt;
- oskab suhelda lihtsates suhtlusolukordades;
- saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest talle tuttaval teemal;
- mõistab igapäevaeluga seotud teksti;
-oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat teksti talle tuttaval
teemal.
Õppijate eesti keele algsed keeleteadmised tuvastatakse
koolitusfirmasisese testi abil. Koolitusele soovija on samuti eelnevalt
tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa
Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed).
Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, sealhulgas 150
akadeemilist tundi kontaktõpet ja 50 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.
1. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Kodukirjeldus. Mööbel.
Kodutehnika. Kodutööd. Külaliste kutsumine.
2. Teenindus ja kaubandus. Postiteenused, pangateenused, poed ja
kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõnetikett teenindusasutustes. Info
asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta.
Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine.
3. Reisimine, transport, puhkus. Ühistransport, reisi planeerimine,
piletiostmine. Teeküsimine ja juhatamine. Majutusasutused.
Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine.
4. Söök ja jook. Erinevate söögi- ja joogikohtade asukoht,
lahtiolekuajad ja hinnaklass. Restoranis laua broneerimine. Menüü
põhjal söögi ja joogi tellimine. Toidu eest tasumine.
5. Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Kultuuri- või
meelelahutusasutuse lahtiolekuajad, piletihinnad jms. Keeled ja
kultuuriruum.
6. Keha, tervis ja tervishoid. Riided. Kehaosad. Enesetunne ja
kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Apteegis.
Riietusesemed.
7. Töö ja töösuhted. Tööpakkumiskuulutuste lugemine. Lihtsate
küsimuste esitamine töö kohta. Elulooliste andmete kandmine
lihtsamasse ankeeti. Tööintervjuul lihtsatele küsimustele vastamine.
8. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm
kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid.
Faktiinfo mõistmine ja kasutamine. Kutse.

Õpingute alustamise
tingimused
Õppe kogumaht
Õppe sisu

Grammatika.
Käänded (s.h „ninataga“-käänded); ma-tegevusnimi (-ma, -mas ja mast), dainfinitiiv; pööramine olevikus, minevikus ja täisminevikus;
põhi- ja järgarvud ning nende käänamine; omadussõna
võrdlusastmed; määrsõnad (lihtsalt, alati, mõnikord, hästi, halvasti

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppematerjalide loend

jne); sidesõnad (ja, aga, kuid jne); tagasõnad (lähedal, juures, kõrval
jne); lõpetamata ja lõpetatud tegevus; oleviku kesksõna.
Keeletunnid toimuvad firma (Müürivahe tn 19, Tallinn) või kursuste
tellija aadressil. Õpperuumis on tagatud istekohad ja
kirjutamispinnad kõikidele õppijatele, õpetaja tool ja laud,
kirjutamistahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed ülesannete
kuulamiseks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks. Koolitus
toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena tunniplaani alusel.
Töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö.
Põhiõppematerjal:
 Pesti, Mall; Ahi, Helve. E nagu Eesti. Eesti keele õpik
algajatele A1+A2.
Eesti keele õppekirjandus, mida kasutatakse tunnis:
 Rannut, Ülle. Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – A2.1.
 Rannut, Ülle. Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – A2.2.
 Rannut, Ülle. Eesti keele grammatika algajatele. Lihtne
grammatika eesti keele kui võõrkeele õppijale A1 – A2 tasemel.
 Simmul, Merge; Mangus, Inga. Tere jälle! Eesti keele õpik A1 A2 (B1).
 Kitsnik, Mare; Kingisepp, Leelo. Naljaga pooleks.
Eesti keele õppekomplekt algtasemele (A2 tase).
 Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid.
 Pildimaterjalid ajalehtedest ja Internetist.
 Eksamimaterjalid, mitmesugused testid Innove kodulehelt ja
mujalt.
Eesti keele e-õpe:
 http://www.teretere.eu/tag/keeleope/
 http://www.meis.ee/keeleope
 http://www.efant.ee/student/
 http://www.keeleklikk.ee/
 http://www.kultuuriklikk.ee/
 http://www.kutsekeel.ee/
 http://www.eki.ee/dict/evs/
 http://www.eki.ee/dict/ekss/
 http://vene-eesti.ase.ee/
 http://vrukah.info/slovar/

Lõpetamise
tingimused ja
väljastatavad
dokumendid
Koolituse läbiviimiseks
vajaliku kvalifikatsiooni,
õpi- või
töökogemuse kirjeldus

Eksamikeskus: http://www.innove.ee/
Tunnistus väljastatakse kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud st,
et õppija on osalenud vähemalt 60% kontakttundides ja sooritanud
lõputesti. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja
keelekeskuse juhataja poolt. Tõend väljastatakse, kui kursuslane
osaleb vähemalt 50% auditoorsetes tundides või üks või mitu
ülejäänud õpingute lõpetamise tingimustest pole täidetud.
Koolitusi viivad läbi eesti filoloogi või eesti keele kui võõrkeele
õpetaja kvalifikatsiooniga, erialase või varasema täiskasvanute
õpetamise kogemusega koolitajad.

