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Eesti keele C1- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus (veebipõhine) 
 

Täienduskoolitusasutuse 
nimetus 

Koolituskeskus Reiting 
OÜ Reiting PR, Reg nr 10023806 
Õppeasutuse EHISe ID: 7532 
Majandustegevusteate nr 167638 

Õppekava nimi Eesti keele C1- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus (veebipõhine) 

Õppekavarühm  Keeleõpe 

Koolituse kogumaht 
(akadeemilistes 
tundides) 

 

  
Koolituse kogumaht kokku 220 

sh auditoorne töö 80 
sh praktika õppekeskkonnas 40 

sh praktika töökeskkonnas - 
sh koolitaja poolt tagasisidestatav iseseisev töö 100 

  
Õppekava koostamise 
alus 

"Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine" 
Haridus ja Teadusministeerium 2007. 

Sihtgrupp  
Täiskasvanud, kes on lõpetanud B2 taseme keelekursuse või on sooritanud 
riikliku B2 taseme eksami. 

Õppe alustamise 
tingimused 

Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel. Koolitus toimub veebis ning eeldab 
veebikaamera ning kõlariga varustatud arvuti kasutamise võimalust. 

Õppe eesmärk Omandada eesti keele oskus C1 tasemel. 

Õpiväljundid 

Koolituse tulemusena õppija: 
 mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust;  
 oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid 

eriti otsimata; 
 oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui 

ka tööoludes; 
 oskab luua selget, loogilist, üksik-asjalikku teksti keerukatel 

teemadel, kasutades sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid. 
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Õppesisu 

Koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi: kuulamine, lugemine, rääkimine ja 
kirjutamine, sh keelestruktuuride tundmine ja sõnavara tundmine. Koolitus 
on üles ehitatud tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendi 
keeleoskustaseme C1 kirjeldusele. 
Läbitavad teemad: 

 inimene ja ühiskond; 
 keskkond ja tehnoloogia; 
 töö ja haridus; 
 kultuur ja looming. 

Grammatika: 
 nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses; 
 sünonüümid ja antonüümid; 
 sõnade tuletamine; 
 kujundlikud väljendid; 
 sõnade kokku- ja lahku kirjutamine; 
 tegusõnadest tuletatud sõnad; 
 sihilised tegusõnad; 
 rektsioon; 
 ma- ja da-infinitiivi vorm; 
 umbisikuline tegumood; 
 arvsõna: põhi- ja järgarvsõna käänamine; 
 omadussõna: käänamine, võrdlusastmed; 
 taga- ja eessõnad; 
 sidesõnad; 
 kohakaassõnade paljusus; 
 ma-tegevusnime vormid; 
 umbisikuline tegumood; 
 kesksõnad; 
 aeg (olevik-tulevik, liht-, täis- ja enneminevik); 
 kõneviisid (kindel, käskiv, kaudne). 

Praktilise tegevuse lühikirjeldus: 
 rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, 

tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete 
lahendamine; 

 õppijad diskuteerivad päevakajalistel teemadel ning avaldavad ja 
põhjendavad oma arvamust; 

 arvamusavalduste koostamine; isiklike kogemuste väljendamine 
suulises ja kirjalikus vormis; praktiliste harjutuste sooritamine; 
esseede kirjutamine; suuliste ja kirjalike ülevaadete tegemine 
erialastest tekstidest. 
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Õppemeetodid 
Rollimängud, videote vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja 
tõlkeharjutused, tekstide lugemine ja analüüsimine ning kokkuvõtete 
kirjutamine, grupi- ja paaristööd. 

Iseseisev töö 
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, 
praktiseerimine keelekeskkonnas. 

Õppematerjalide loend 

Põhiõpik: “T nagu Tallinn”. 
Täiendav õppematerjal: 

 Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp “Avatud uksed”; 
 Inga Mangus, Merge Simmul “Tere taas”; 
 Martin Ehala, Mare Kitsnik “Praktiline eesti keel”; 
 Maie Sooneste “Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium”; 
 Mare Kitsnik “Eesti keel B1, B2”; 
 Kristi Saarso “Käsikäes“; 
 Aino Siirak, Annelii Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti“; 
 Aino Siirak, Annelii Juhkama “ Süvenda ja täienda oma eesti keele 

oskust“; 
 Raili Pool „Eesti keele verbirektsioone“; 
 www.keeleklikk.ee    
 www.ut.ee/keeleweb2  
 web.meis.ee/testest 
 www.efant.ee/std  
 www.kutsekeel.ee/eestikeel  
 www.quizlet.com  
 www.memrise.com  
 www.keeleveeb.ee  
 www.eki.ee  
 www.glosbe.com  
 www.filosoft.ee   
 www.novaator.err.ee  
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Nõuded õpingute 
lõpetamiseks, sh 
hindamismeetodid ja 
hindamiskriteeriumid 

Õpingute lõpetamise eeltingimuseks on: 
 osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest; 
 praktiliste ülesannete lahendamine ja grupitöödes osalemine. 

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid: 
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt 
koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. 
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus 
toimub kokkuvõttev hindamine ülesande lahendamise teel. 

 Kuulamine – saab aru pikematest tekstidest ka tundmatul teemal, 
tajub varjatud seoseid 

 Lugemine – saab aru pikkadest ja keerulistest arvamusartiklitest ja 
kaasaegsest ilukirjandusest, erialastest artiklitest ja tehnilistest 
juhenditest, tajub stilistilist eripära 

 Rääkimine – räägib ladusalt emakeelena kõnelevate inimestega, 
osaleb aruteludes aktuaalsetel ja tööteemalistel, väljendab ja 
põhjendab oma seisukohti paindlikult ja tulemuslikult 

 Kirjutamine – oskab koostada pikki ja detailseid tekste keerukatel 
teemadel, kommenteerida ja põhjendada oma seisukohti, kasutab 
korrektset grammatikat, suudab kohandada oma stiili 

Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse 
hinnangu.  
Hindamine on mitteeristav. 

Kursuse läbimisel 
väljastatav dokument 
(tunnistus või tõend) 

 Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  
 Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija 

võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend 
väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja kompetentsust 
tagava kvalifikatsiooni 
või õpi- ja töökogemuse 
kirjeldus 

Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas 
ja täiskasvanute koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on 
võimalik lugeda kodulehelt konkreetse koolituse toimumise juures. 

Õppemaksu tasumine ja 
tagastamine 

http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine 

Vaidluste lahendamise 
kord 

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, 
lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus. 

Õppekeskkonna 
kirjeldus 

https://www.reiting.ee/koolituskalender/koolitusruumid/  

Õppekorralduse alused https://www.reiting.ee/oppekorraldus 
Kvaliteedi tagamise 
tingimused ja kord 

https://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused 

Õppekava kinnitamise 
aeg 

1.08.2021 


