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Koolitaja nimi ja registrikood Regionaalne Koolitus OÜ, registrikood 11943153 

Õppekava nimetus C1-TASEME EESTI KEELE EKSAMIKS ETTEVALMISTAV KURSUS 

Õppekavarühm Keeleõpe 

Õpiväljundid Koolituse edukalt lõpetanud õppija 

1. mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust 

2. oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata 

3. oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes 

4. oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades sidusvahendeid ja 

sidusust loovaid võtteid. 

Õpingute alustamise tingimused Õppe eelduseks on olemasolev B2-tasemel keeleoskus, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. 

Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa 

Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed) http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/1/REKK_8_www.pdf. 

Õppe kogumaht, sealhulgas 

auditoorse, praktilise ja iseseisva töö 

osakaal 

Õppe kogumaht on 500 akadeemilist tundi, sealhulgas 200 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 300 

akadeemilist tundi iseseisvat tööd. 

Õppe sisu 
Kursus lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, arendab õppijate kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- 

ja kirjutamisoskust ning keelefunktsioone. Õppimine toimub nii rühmatunnis kui ka iseseisvalt. Kursusel 

arendatakse neli osaoskust õppematerjalide tekstidega töötamisel ja analüüsimisel, tekstide koostamisel, 

lindistuste kuulamisel, ümbertöötamisel ja edasiandmisel ning ka vahetul suulisel 

suhtlemisel. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et 

valmistada koolitatavad ette nii C1-taseme eksamiks kui keelekeskkonnas iseseisvaks toimetamiseks. 

Iseseisva töö osas toimub tunnis saadud oskuste kinnistumine (nt. sõnavara õppimine, jooksvate ülesannete 

lahendamine, loovtekstide koostamine, praktiseerimine keelekeskkonnas: autentsete tekstide kuulamine ja 

lugemine, nende analüüsimine ning kokkuvõtete kirjutamine, keelekandjatega suhtlemine). Vajadusel 

saavad õppijad ka individuaalülesandeid. 

 

Kursuse teemad kuuluvad ühte või mitmesse neljast valdkonnast, milles keeletoimingud aset leiavad: 

 avaliku elu valdkond 

 isikliku elu valdkond 

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/1/REKK_8_www.pdf


 

2 
 

 töövaldkond 

 haridusvaldkond 

 

C1-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus hõlmab järgmisi laiu teemaringe: 

1. Eraelu: väärtushinnangud; enda põhjalik tutvustamine; lähis- ja peresuhted; laste  ja  vanemate  

omavaheline  mõistmine  ning üksteisest hoolimine; pensionipõlv; kodukultuur ja tavad; harrastused 

2. Elukeskkond ja ümbruskond: eluring: sünd, elu ja surm; erinevad inimesed ja rahvad; 

käitumistavad, kõlblusnormid; elamistingimused, kinnisvara soetamine ja haldamine, turvalisus 

3. Ühiskonnaelu: liiklus; kaubandus; teenindus; pangandus; tarbija-, turva- ja õiguskaitse; kindlustus; 

avalikud üritused; heaoluühiskond; suhtlusoskus; sotsiaalsfäär; elatustase; heategevus; kuritegevus; 

erivajadused; rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid 

4. Infoühiskond ja meedia:  ajakirjanduse,  raadio, televisiooni, interneti kasutamisvõimalused, 

nendest saadav kasu ja võimalikud ohud; virtuaalmaailm; aktuaalsed sündmused ja mõju 

ühiskonnale; digitaalse omandi kaitse 

5. Riik ja haldus: aktuaalsed sündmused; valitsuspoliitika; valimised; ettevõtlus; tööstus, 

põllumajandus, tehnika areng; vaated majandusele ja haldusreformile 

6. Riik ja rahvas: keele- ja kultuurierinevused; mitmekultuuriline ühiskond; keeleõppe vajalikkus ja 

eelised; mitmekeelsus; keelteoskuse kasu; elatustase; sotsiaalsed grupid ja turvalisus; rahvuslikud 

hoiakud; keelepoliitika; õigused ja kohustused; sotsiaalsed hüved; multikultuursus; identiteet 

7. Vaimu- ja kultuurielu: kultuurimälu; kultuuriüritused; filmikunst, teatri-, kontserdi- ja 

balletietendused, kujutav kunst, tarbekunst; väärtkirjandus; helilooming; usk, tavad ja kombed; 

looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst ja käsitöö jne; 

loomeprotsessi soodustavad või takistavad tegurid 

8. Ilm, loodus ja keskkonnakaitse: geograafiline asend ja kliima; keskkonnakaitse, 

keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, puutumatu loodus; tööstus ja kultuur; kaitsealad; kliima ja 

kliimamuutused; keskkonna jätkusuutlik areng 

9. Enesetunne, tervis ja heaolu: tervishoid; tervislik ja ebatervislik eluviis; tervisekontroll; e-tervis; 

läbipõlemine ja stress; puuetega inimeste elukvaliteet; halvad harjumused 

10. Haridus: haridus ja õpingud; haridussüsteem Eestis ja mujal: riiklikud ja eraõppeasutused; 

elukestev õpe; kutseõpe, täiendkoolitused, ümberõpe; veebiõpe; kutsesobivus; kooliprobleemid, 

kõrgharidus  
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11. Elukutse ja töö: kandideerimisdokumendid; töö kui toimetulekuallikas; raha teenimine, 

sissetulekud ja väljaminekud, hinnad; tööpuudus; vastutustundlik suhtumine oma töösse; töötaja 

ning tööandja õigused ja kohustused; ametiühingud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus; 

suhted töökollektiivis; meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja; tööstress; vajalikud 

eeldused oma tööga toimetulekuks; äriplaan 

 

Keeleteadmised: 

 Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; sihitise käänded 

 Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne 

kõneviis; rektsioon; ühend- ja väljendverbid; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised 

vormid (-mas, -mast, -mata, -maks); modaalverbid; tegusõna isikuline ja umbisikuline tegumood 

 Omadussõnad: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed 

 Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga 

 Määrsõnad: määrsõna võrdusastmed 

 Asesõnad: asesõna käänamine 

 Kaassõnad: ees- ja tagasõnad 

 Sidesõnad: punktuatsiooni reeglid 

 Kesksõnad: v-, tav-, tud- ja nud-kesksõnad. 

 Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletiste käänamine ja pööramine; rööpvormid; rõhuliide -ki ja –gi 

 Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine 

 Kujundlikud väljendid 

 Veaohtlikud nimi- ja tegusõnad 

 Võõrsõnad: ortograafia ja semantika 

 Algustäheortograafia 

 Lausemoodustus: lauseliigid; sõnajärg 

 Kirjavahemärgistamine 

 Teksti stiili valik vastavalt keeleolukorrale 

Õppematerjalide loend Põhiõppematerjal: 

 Kitsnik, Mare. Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1 (õppekomplekt). Künnimees, 2013 
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Lisaõppematerjal: 

 Siirak, Aino; Anneli Juhkama. Süvenda ja täienda eesti keele oskust. Koolibri, 2016 

 Juurvee, Katrin. Eesti keele C1-taseme eksam. Argo, 2011. + CD 

 Kitsnik, Mare; Kingisepp, Leelo. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. 

TEA, 2002 

 Erelt, Mati; Tiiu Erelt; Reet Kasik. Eesti keele väljendusõpetus kõrgkoolidele. R.Kasik, 2007 

 Erelt, Tiiu. Eesti ortograafia. TEA, 2015 

 Eesti keele seletav sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/ekss/ 

 Eesti – vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/ 

 Efant eesti keele õppekeskkond: http://www.efant.ee 

 Eesti keele tasemetestid: http://web.meis.ee/testest/ 

Õppimiseks kasutatakse samuti autentseid materjale avatud allikatest. 

Lõpetamise tingimused ja 

väljastatavad dokumendid 

Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend (kui koolituse käigus ei 

hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud 

õpiväljundeid) või tunnistus (kui õpiväljundeid hinnati ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks 

nõutud väljundid). 

 

Õppija saab koolituse tunnistuse juhul, kui ta osales vähemalt 80% kontaktõppest, esitas nõutud 

kodutööd ja  on sooritanud koolitusfirmasisese lõputesti positiivsele hindele. 

 

Lõputest on edukalt sooritatud, kui 60% küsimustele on õigesti 

vastatud. 90% - 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane); 

75% - 89% õigeid vastuseid – “4” (hea); 

60% - 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav) 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku 

kvalifikatsiooni, õpi- või 

töökogemuse kirjeldus 

Kõikidel eesti keele õpetajatel on olemas eesti keele õpetaja või eesti filoloogi haridus ja/või eesti keele 

täiskasvanutele õpetamise kogemus. 

 

http://www.eki.ee/dict/ekss/
http://www.eki.ee/dict/evs/
http://www.efant.ee/
http://web.meis.ee/testest/

