
3. Majandus ja ühiskond            Auditoorne töö /4 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded/4 akad.tund

Rollimängud, elektrooniline tahvel, 
dialoogid, küsimustele vastamine, 
loetud dialoogide

1. Esimene tutvus               Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded
/2 akad.tund

küsimuse esitamine küsimustele 
vastamine Küsisõnad, küsimuste 
moodustamine elektroonilisel tahvlil

2. Töö ja töötus               Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö 
/2 akad.tund

Vestlus teemal "Minu töö ja 
kohustused"

 100 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 80 ak.tundi ja iseseisva töö osakaal  20 tundi

12. Õppekeskkond ja õppevahendid
Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel 
aadressil Peterburi tee 50A, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. 
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja 
toolid,pabertahvlid, dataprojektorid, printerid, lauaarvutid, video-ja audiotehnika jm).Klasside varustus 
uuendatakse iga 5 aasta järel ja rikke korral. Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades 
(2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem inimest). Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele. 

13. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid
Õppe sisu Õppemeetodid Õppeprotsessi kirjeldus

9. Õppe alustamise tingimused
Kursusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus

10. Õppe  maht: 100 akadeemilist tundi
11. Õppe ülesehitus

Kursuse läbimise tulemusena on õppija täiendanud oma eesti keele oskust igapäevaselt 
populaarsemates teemades.

7. Õpiväljundid
Kursuse lõppedes õppija:
omab vajalikku sõnavara ja oskab suhelda igapäevase suhtluse kõige populaarsematel teemadel;
teab grammatika põhialuseid, oskab kasutada kaasaegseid elektroonilisi sõnastikke

8. Sihtgrupp
Kursus on mõeldud neile, kelle keeletase on A1-A2 vahemikus ning ka neile, kes õppisid keelt, kuid ei 
oma head suhtlemisoskust või pole pikalt eesti keelt kõnelenud.

4. Õppekavarühmad: Keele õppe

5. Õppekava koostamise alus:

6. Eesmärk

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: BT Ärikool
2. Majandustegevusteade nr.: 214280
3. Õppekava nimetus: Vene keele baasil eesti keele praktiline kursus



15. Hindamine ehk
Õppija teadmiste ja oskuste hindamine toimub õpiväljundipõhiselt. Õppeaine loetakse läbituks pärast 
õpiväljundite hindamisel positiivse tulemuse saamist. 
Positiivne tulemus on „arvestatud”, negatiivne tulemus on „mittearvestatud"

16. Õppe lõpetamise tingimused
Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta 
väljastamisega; Koolituse  edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning 
lisaks tuleb täita  vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd 

9. Kultuur ja ajalugu            Auditoorne töö /4 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 
ülesanded/4 akad.tund

Rollimängutund teemal "Minu vaba 
aeg", "Teatriskäik",  muuseumisse, 
paaristöö

14. Materjalid
ÕPIK:Inga Mangus, Merge Simmul - Tere. Eesti keele õpik algajatele 0-A1 
ÕPIK: Inga Mangus, Merge Simmul - Tere. Eesti keele õpik algajatele 0-A1 
ÕPIK:Mall Peste, õpik E nagu Eesti 
ÕPIK: A. Metsa,  Õpime suhtlema eesti keeles 1-2 
ÕPIK: A. Metsa,  Õpime suhtlema eesti keeles 1-2 
Eesti-vene /vene-eesti sõnaraamat:  http://www.sonaveeb.ee
Keelealased infomaterjalid:
http://portaal.eki.ee/keelekogud.html
www.keeleklikk.ee
www.miksike.ee

7. Kaubandus ja teenindus                       Auditoorne töö /4 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 
ülesanded/4 akad.tund

Dialoogid kaupluses, küsimustele 
vastamine teemal：Sooviksin 
osta.... Palju maksab... Telefonimäng 
aktiivse telefoni kõnega

8. Tervis ja eluviis                Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 
ülesanded/2 akad.tund

Rollimängutund `` Arsti juures``Arsti 
ning patsiendi rollid. dialoog, 
sõnavara kinnistamine mängu abil, 
paaristöö

5. Inimesed ja suhted           Auditoorne töö /4 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded/4 akad.tund

Vestlustund. Dialoog, laused 
lehtedel erinevate lauseliikmetega 
liigendatult, toimuva tunni ruumi 
skeem elektroonilisel tahvlil. 
Telefonimäng

6. Transport ja 
kommunikatsioon        

Auditoorne töö /4 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 
ülesanded/4 akad.tund

Rollimäng "Sõidame bussiga..." 
Kirjutame küsimused ja avstuse 
teemale. Sõnavarad teemale 
elektroonilisel tahvlil

4. Keskkond ja geograafia            Auditoorne töö /4 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded/4 akad.tund

vestlus, sõnavara kinnistamine 
mängu abil, paaristöö, elektroniline 
tahvel-giidina Tallinnas ning Tallinna 
lähistel



Lõputunnistus väljastatakse kui õppija on edukalt lõpetanud koolituse ning tal on täidetud  tingimused 
kirjeldatud  käesoleva dokumendi punktis 15. Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise 
kohta  juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui  80% õppetundides ning tal on  täitnud  vähem kui  
80% kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht  ning teised 
Täienduskoolituse standardiga  kindlaksmääratud andmed .
18. Koolitaja kvalifikatsioon
Koolitajad omavad kõrgharidust või kutseharidus ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja 
soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutset.

17. Väljastatavad dokumendid


