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- saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori
seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest;
- oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel
teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti)kirju;
- oskab selgelt ja ladusalt väljenduda mitmesugustel oma
huvivaldkonna teemadel eesti keelt emakeelena kõnelejaga;
- oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti,
selgitada oma seisukohti ning kaaluda erinevate võimaluste
tugevaid ja nõrku külgi.
- keeleoskuse taset kontrollitakse enne kursuse algust kirjaliku
ülesandega või testi täitmisega;
- või Innove B1 taseme riigikeele eksami sooritamise sertifikaat;
- või eesti keele B1 taseme kursuse läbimise kohta sertifikaadi
esitamine
Õppe kogumaht on 400 akadeemilist tundi, sealhulgas 200
akadeemilist tundi kontaktõpet ja 200 akadeemilist tundi iseseisvat
tööd.
1. Isikuandmed ja perekond. Andmed pereliikmete ja -sündmuste
kohta. Pereliikmete harrastused. Päritolu ja
sugulased.
Konfliktid perekonnas. Peresuhted, laste ja
vanemate
omavaheline mõistmine ning üksteisest hoolimine. Pere,
kodukandi
ja
elukoha
igapäevased
ja
pidulikud
toitumisharjumused.
2. Amet ja töö. Vastavad lihtsatele küsimustele oma ameti ja
töökoha kohta ning esitavad samalaadseid küsimusi.
Elukutsevalik. Ametid ja töökohad. Minu tööpäev, rutiinsed
tööülesanded, kirjeldame oma tööpäeva. Kõneetikett: jõudu
tööle soovimine, samalaadsele pöördumisele reageerimine.
Töökollektiiv.
3. Haridus. Üld- ja kutseharidusasutused ja koolieelsed lasteasutused.
Kõrgkoolid ja täiskasvanuõpe. Riiklikud ja eraõppeasutused,
koolitused. Edasiõppimisvõimalused Eestis ja
välismaal.
Elukestev õpe.
4. Keel. Kultuur ja keeled. Keelte õppimine. Kultuurilugu ajaloo
kontekstis.
Soovitused Tallinna
huvitavamate
kohtade
külastamiseks. Giiditekst
Eesti
Vabaõhumuuseumi kohta.
Muuseumikülastused.
5. Majandus- ja õigussuhted. Majandussüsteem ja õiguskord.
Majandusuudised Eestis ja maailmas. Turvalisus ja kuritegevus.
Tööstus. Põllumajandus. Kõneetikett: arutelu.

6. Vaba aeg ja meelelahutus. Kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused.
Kultuuri- ja spordiüritused. Harrastused, huvid ja meelelahutus.
Ametlikud vastuvõtud ja külaskäik. Meedia. Puhkuste kirjeldused.
Lemmikpaik
puhkuse
veetmiseks.
Kultuurija
meelelahutusürituste meeldivad ja ebameeldivad küljed.
Intellektuaalsed ja kunstilised huvid.
7. Inimene ja ühiskond. Inimsuhted: isiklikud,
emotsionaalsed,
sotsiaalsed, inimese loomus ja käitumine, meeldejäävad
sündmused. Kaitsevägi, teenistus kaitseväes. Asjaajamine
ametiasutustes. Kõneetikett: sotsiaalne suhtlemine.
8. Söök ja jook. Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Võrdlus
ja kvaliteet. Toitumisharjumused. Lauakombed ja kõneetikett.
Erivajadused. Teave köögiseadmete kohta.
Ohutusnõuded,
kasutusõpetused jne.
9. Aktuaalsed sündmused. Päevakajalised sündmused, Poliitilised
vaated ja seisukohad. Asjaajamine ametiasutustes. Massimeedia ja
uudised. Seadused, õigused ja kohustused.
Maksusüsteem.
Infoühiskond. Erakondade seisukohad.
10. Ilm. Eesti loodus: kliima, aastaajad ja ilm; fauna ja floora.
Looduskaitsealad. Kaunimad paigad Eestis. Väljasõit loodusesse.
Ilmaennustus: ilmajaam ja ilmatargad. Elutingimused erineva
kliima ja rahvastusega aladel. Sotsiaalsete hüvede olemasolu ja
nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud toetused ja
fondid, abirahad, soodustused puuetega inimestele jne). Tasakaal
inimese ja looduse vahel.

Õppekeskkonna
kirjeldus

Õppematerjalide loend

Grammatika.
Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-,
arv- ja asesõnaga; antonüümid, sünonüümid, liitsõnad; arvsõna,
põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine; asesõna käänamine,
ühildumine nimisõnaga; tegusõna, pööramine olevikus, liht-, täisja enneminevikus, sihilised ja sihitud tegusõnad,tegusõna
käändelised vormid.
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:
 Simmul Merge; Mangus Inga. „Tere taas! Eesti keele
õpik A2 – B1 (B2)“.
Eesti keele õppekirjandus, mida kasutatakse tunnis:
 Mare Kitsnik. „Eesti keele töövihik B1, B2“.
 Mall Pesti.“ K nagu kihnu B2“.
 Persti Mall; Helve Ahi. „T nagu Tallinn. Eesti keele õpik
kesktasemele“.
 Kitsnik Mare; Kingisepp Leelo. „Naljaga pooleks. Eesti
keele õpik B1 – B2“.









Maie Sooneste. „Eesti keele õpik“.
Maie Sooneste. „Eesti keele töövihik“.
Valmis Aavo. „Eesti keele grammatilne vormistik“.
Erelt Tiiu. „Eesti ortograafia“.
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

Koolituse läbiviimiseks
vajaliku
kvalifikatsiooni, õpi-või
töökogemuse kirjeldus

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.

