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Koolitaja nimi ja registrikood

Õpiväljundid

Kursuse lõpuks:
- oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma
arvamust;
- saab aru tööga seotud tekstidest, samuti isiklikes kirjades
esitatud sündmustest, mõtetest ja soovidest;
- saab aru põhilisest infost tuttaval teemal (kool, töö, vaba aeg
jne) ning aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete
põhisisust aktuaalsetel või õppijale huvi pakkuvatel teemadel;
- oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel
teemal (pere, hobid, töö jne);
- oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti
põhjendada oma seisukohti;
- oskab koostada lihtsat seostatud teksti või kirja tuttaval või
huvi pakkuval teemal, oskab kirjeldada oma kogemusi ja
muljeid.
Õpingute alustamise tingimused - keeleoskuse taset kontrollitakse enne kursuse algust kirjaliku
ülesandega või testi täitmisega;
- või Innove A2 taseme riigikeele eksami sooritamise sertifikaat;
- või eesti keele A2 taseme kursuse läbimise kohta sertifikaadi
esitamine
Õppe kogumaht, sealhulgas
Õppe kogumaht on 210 akadeemilist tundi, sealhulgas 160
akadeemilist tundi kontaktõpet ja 50 akadeemilist tundi iseseisvat
auditoorse, praktilise ja
tööd.
iseseisva töö osakaal
Õppe sisu
1. Isikututvustus. Andmed pereliikmete ja -sündmuste kohta.
Peresuhted, laste ja vanemate omavaheline mõistmine ning
üksteisest hoolimine. Pere, kodukandi ja elukoha igapäevased ja
pidulikud toitumisharjumused.
2. Maja ja kodu, ümbruskond. Pere päritolu, koosseis jne. Pere
traditsioonid. Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Mööbel ja
kodutehnika. Kodutööd. Hooldustööd.
3. Igapäevaelu. Päeva tegevuste kirjeldamine; pühad ja
tähtpäevad; registreerimine end kursustele
4. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus. Hobid. Sport. Vaba aja
veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused.
Vaba aega sisustava teenuse info ja lihtsate juhendite mõistmine.
Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine.
5. Reisimine ja transport. Ühistransport, reisi planeerimine,
piletiostmine. Tee küsimine ja juhatamine. Majutusasutused, toa
broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine.
Reisikirjeldus. Eelistused ja pretensioon.

6. Tervis ja kehahooldus: enesetunne ja kaebused; isiklik
hügieen: arsti vastuvõtule registreerimine; haiglas ja
polikliinikus; apteegis; kiirabi kutsumine, e-tervis.
7. Haridus: info hariduse ja õpingute kohta, haridusasutusi ja
haridust puudutavast infost arusaamine, keelteoskus.
8. Elukutse ja töö: elukutse valik; erialad ja ametid;
tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu; tegevused tööl, tööpäeva
kirjeldamine ja oma töö tutvustamine; töötingimused; CV; tööga
seotud info; orienteerumine tööks vajalikes dokumentides.
9. Söök ja jook: kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused; laua
reserveerimine;
menüü
mõistmine,
tellimine;
toitumisharjumused; kombed söögilauas ja kõneetikett;
toitlustuskohtade reklaamide mõistmine; erivajadused.
10. Teenused: postiteenused, pangateenused, poed ja
kaubanduskeskused, juuksur jne; kõneetikett teenindusasutustes;
info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta;
võrdlemine; juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine;
teeninduse kvaliteet.
11. Kohad: aktuaalsed sündmused; kuulutused, teadaanded,
reklaam; kohad ja tegevused; päevakajalised sündmused.
12. Keel: keelestiili valik; kõneetikett.
13. Ilm, loodus ja keskkond: ilmateate mõistmine ja ilma
kirjeldamine; aastaajad; ilmastikuolud; loodushoid, kohalikud
loodusobjektid ja vaatamisväärsused; linnud, loomad, taimed.

Õppekeskkonna kirjeldus

Grammatika.
Aeg (olevik, tulevik, liht-, täis- ja enneminevik); ma- ja dainfinitiivi kasutamine; ühend- ja väljendtegusõnad; kõneviisid
(kindel, käskiv, kaudne); umbisikuline tegumood; käändsõnade
moodustamine; tegija- ja teonimi; des-vorm; kesksõnad;
määrsõnad; omadussõnad ja nende võrdlusastmed; ees- ja
tagasõnad; käänded (sihitise käänded, kohakäänded);
ühildumine; sidesõnad.
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.

Õppematerjalide loend

Põhiõppematerjal:
 Simmul Merge; Mangus, Inga. „Tere jälle! Eesti keele
õpik A1 - A2 (B1)“.
Eesti keele õppekirjandus, mida kasutatakse tunnis:
 Rannut Ülle. „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik –
B1.1“.
 Rannut Ülle. „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik –
B1.2“.
 Simmul Merge; Mangus, Inga. „Tere taas! Eesti keele
õpik A2 – B1 (B2)“.
 Kitsnik Mare; Kingisepp, Leelo. „Naljaga pooleks. Eesti
keele õpik B1 – B2“.
 Persti Mall; Helve Ahi. „T nagu Tallinn. Eesti keele õpik
kesktasemele“.
 Valmis Aavo. „Eesti keele grammatilne vormistik“.
 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/
Eksamikeskus: http://www.innove.ee/

Lõpetamise tingimused ja
väljastatavad dokumendid

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.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku Koolitusi viivad läbi eesti filoloogi või eesti keele kui võõrkeele
kvalifikatsiooni, õpi- või
õpetaja kvalifikatsiooniga, erialase või varasema täiskasvanute
töökogemuse kirjeldus
õpetamise kogemusega koolitajad.

