
KINNITATUD 
Tarkus Keeltekool 30.11.2015. a 

käskkirjaga nr 5. 
OÜ Tark Impuls „Tarkus Keeltekool“ 
EESTI KEELE ÕPPEKAVA 
 
1. Õppe eesmärgid ja kestus: 
OÜ Tark Impuls „Tarkus Keeltekool“ pakub täiskasvanutele A0-A1, A2, A2-B1 taseme 
eesti keele õpet ja eesti keele vestluskursust terve aasta jooksul. Lisaks on võimalik 
õppida eesti ärikeelt. Ühe õppetunni kestus on 45 minutit. Ühe kursuse maht on 20 kuni 
140 õppetundi. Tunnid toimuvad üks kuni viis korda nädalas. Iseseisva töö osakaal on 
umbes 0-80%.  
Kursuse tasemed jaotuvad vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi 
keeleoskustasemete süsteemile järgmiselt: 

• Tase 0-A1: õpilane mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid 
fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida 
elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. 
Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning 
on valmis aitama. 

• Tase A2: õpilane mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad 
talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude 
tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis 
nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside 
ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning 
väljendada oma vajadusi. 

• Tase A2-B1 (suhtluslävi): õpilane mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, 
nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat 
keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks 
huvipakkuval teemal ning kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi 
ja muljeid. Oskab kirjeldada sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt 
põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja 
filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Saab aru selgelt edastatud päevakajaliste 
raadio- vôi telesaadete pôhisisust. 

• Vestluskursus: Kursus aitab arendada õpilase suulist väljendusoskust eesti keeles. 
Tunnid toimuvad vabas vormis ning õpilased leiavad end erinevates dialoogi ja 
grupiolukordades, arendamaks eesti keele sujuvust sotsiaalsetes olukordades. 
Lisaks on rõhk arutelu oskusel, mille tarvis kasutatakse tunnis päevakajalisi 
artikleid, materjale, jne. Kursuse käigus omandab õpilane ka rohkelt uut sõnavara, 
käibefraase, vanasõnu ning rõhku pannakse hääldamise korrigeerimisele.  

 
2. Õppeainete loend: 
Iga kursus koosneb järgnevatest ainetest: eesti keele grammatika, lugemine, kuulamine, 
suuline ja kirjalik väljendusoskus. Nende ainete maht ja rõhuasetus võivad Õpilase soovil 
varieeruda. 
 



3. Ainekava: 
Ainekava on koostatud kursustena: “Eesti keele A0-A1 kursus”, “Eesti keele A2 kursus“, 
“Eesti keele A2-B1 kursus”, “Eesti keele vestluskursus” ja “Eesti ärikeele kursus”. 
 
4. Eesti keele õppekava õppekeel: 
Õppekeel on vene, eesti või muu keel. Kui õppekeeleks on mõni muu keel, tagatakse 
õppijatele vastavat keelt kõnelevad õpetajad.  
 
5. Õpingute alustamise tingimused: 
Vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel. Õppeaasta jooksul kursusele juurde 
liituda soovijatele võimaldatakse proovitund ning õppejõud viib vajadusel läbi 
tasemesobivustesti. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku või suulise 
registreerimistaotluse, sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda 
lapsevanem või hooldaja. Õpingute alustamise tingimusteks on ettenähtud osavõtjate arv 
ning see, et  õppijad tasuvad õpingute eest arve alusel ühe maksena või kahes osas 
lepingus määratud tähtpäevaks, õpetajaga käsinduslepingu allkirjastamine ning 
kooliruumi kättesaadav olemasolu. Täpsemad tingimused on sätestatud kooli põhikirjaga. 
 
6. Õppeainete valikuvõimalused ja tingimused: 
Õpilased saavad valida A0-A1, A2, A2-B1 ja eesti ärikeele  või vestluskursuse vahel. 
Võimalik on võtta erikursust, nt grammatika, veslus- või kirjutamise erikursust grupi-, e-
õppe, skype-õppe või individuaalõppena.  
 
7. Õppeetappide ja kooli lõpetamise nõuded: 
Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on 
osalenud vähemalt 70% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool 
õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, 
tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tõendi 
kursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse 
lõputesti, kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil. 
 
8. Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja 
Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt 
loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja 
tagab õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab 
nõutavat pädevust. Tarkus Keeltekooli eesti keele õpetajaks on Ilona Trummal ja 
Jekaterina Tsernishova. 
 
 
 
Eesti keele A0-A1 kursuse ainekava 
 
Antud kursus on algajatele, kes soovivad õppida eesti keelt päris algusest. 
Kursuse eesmärk: Omandada esmane eesti keele oskus.  
Kursuse läbinu saab aru lihtsamatest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest. 
Oskab rääkida endast ja perest, tuleb toime kaupluses, terviseasutuses, transpordis. 



Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ning on valmis aitama. 
Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata. 
Kursuse kestus: 30 õppetundi. Ühe tunni pikkus on 45 minutit. 
Õppematerjalid: Inga Mangus, Merge Simmul, „Tere“; CD ning muud paljundatud 
materjalid. 
Käsitletavad teemad: 

- Tervitamine.  Tutvumine.  
- Perekond, sugulased.  
- Välimus.  
- Kodu ja koduümbrus, loodus, koduloomad.  
- Aeg (aastaajad, nädalapäevad, kellaaeg). 
- Transport ja reisimine. 
- Teenindusasutused 
- Tervis. 
- Töö. Amet. Elukutse.  

Grammatika: 
- asesõnad, küsisõnad, arvsõnad, kaassõnad;  
- ma- ja da-infinitiiv;  
- tegusõna pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus;  
- jaatus ja eitus; 
- nimisõnade mitmus ja ainsus, käänamine. 

Kirjutamine:  
- enda tutvustus 
- formulari (kliendikaardi taotlus jm blanketi) täitmine isikuandmetega,  
- küsimuste ja vastuste koostamine. 

Tulemus: Oskab lihtsal viisil suhelda, peamiselt vastates küsimustele. Oskab täita 
formulare. 



 
 
 
 
Eesti keele A2 kursuse ainekava 
 
Antud kursus on neile, kellel on algteadmisi eesti keeles. 
Kursuse eesmärk: Täiendada esmane eesti keele oskus.  
Kursuse läbinu saab aru lausetest  sageli kasutatavatest väljenditest, mis on seotud talle 
oluliste valdkondadega. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades tuttavatel teemadel. 
Oskab rääkida endast ja perest, tuleb toime kaupluses, terviseasutuses, transpordis. Oskab 
väljendada oma vajadusi.  
Kursuse kestus: 60 õppetundi. Ühe tunni pikkus on 45 minutit. 
Kasutatav õppematerjal: „ E- nagu  Eesti“ eesti keele õpik algajaile ning muud 
paljundatud materjalid.  
Käsitletavad teemad: 

- Perekond, sugulased. Välimus.  
- Elukeskkond (kodu, koduümbrus, loodus, loomad) 
- Aeg (nädalapäevad, kellaaeg, aastaajad). 
- Transport ja reisimine. 
- Teenindusasutuses. 
- Vaba aeg, harrastused, puhkus. 
- Tähtpäevad. 
- Tervis (arsti poole pöördumine, apteegis) 
- Töö. Amet. Elukutse.  

Grammatika: 
- asesõnad, küsisõnad, arvsõnad, kaassõnad;  
- ma- ja da-infinitiiv;  
- tegusõna pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus;  
- kõneviisid: tingiv, käskiv, kindel; 
-  jaatus ja eitus; 
- nimisõnade mitmus ja ainsus, käänamine; 
- sõnade järjekord lausestes. 

Kirjutamine:  
- enda tutvustus, sh. CV koostamine 
- formulari (kliendikaardi taotlus jm blanketi) täitmine isikuandmetega,  
- pildi kirjeldus,  
- kirja kirjutamine. 

Tulemus: saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat 
infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab teha märkmeid ja koostada lihtsat isiklikku kirja. 
Saab aru lihtsatest tekstidest, suudab leida tekstis vajaliku informatsiooni. 
 
 
 



 
Eesti keele A2-B1 kursuse ainekava 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eesti ärikeele kursus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eesti keele vestluskursus 
 
Eesti keele vestluskursus on mõeldud vene keelt kõnelevatele täiskasvanutele. Võimalik 
on võtta eraldi vestluskursust nt ka skype-õppe või individuaalõppena. 
 
Kursuse ajal rõhutakse hääldusele ning õpitakse uut sõnavara. Rõhk on peamiselt 
kõneoskuse parandamisel sotsiaalsetes ja igapäevastes olukordades ning arutelu oskus. 
Õpilased saavad järgmise tunniks sõnavara või artikli, mida kodus õppida/lugeda ja 
järgmisel tunnil kasutama hakata. Õpetaja valmistab ka kodutööd, mille tegemine ei ole 
kohustuslik kuid soovijatele lisavõimalus enda teadmisi kinnitada. Kursust veab eesti 
keelt emakeelena kõnelev õpetaja. 
Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt  
loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja  
tagab õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab  
nõutavat pädevust. Tarkus Keeltekooli eesti keele vestluskursuse õpetajaks on Maarit 
Alas. 
Õppematerjal:  
 
Õpetaja koostatud õppematerjal erinevatest allikatest: Internet, päevalehed, artiklid. 
 
Õppesisu:  
 
Rõhk on vestlustel ja arutelude oskusel, põhifraaside, häälduse ja eneseväljeduse tundma 
õppimisel eesti keeles. Kursuse lõpuks saavutatakse märkimisväärne aktiivne sõnavara, 
mis võimaldab toime tulla elulistes situatsioonides. Õpilasi suunatakse eesti keelt ka 
iseseisvalt rohkem praktiseerima, seda nii erinevate telesaadete vaatamise, muusika 
kuulamise ja kirjanduse lugemise abil. 
 
Sõnavara: Praktiline ja erinevates aruteludes vajalik tänapäevane sõnavara. Õpetaja 
innustab õpilasi kasutama omandatud sõnavara. Erinevaid tekste lugedes omandame uusi 
ütlusi ja eesti keeles ette tulevaid kõnekäände, vanasõnu, jne.  
 
Kõnearendus: Harjutatakse paaristööna läbi lühidialoogide, grupiaruteludes ning 
lühikeste põnevate presentatsioonide abil.  
 
Õpitulemused: õpilane saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, 
mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta, 
sisseostude tegemine, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste 
põhisisust. Saab lugemisel aru lihtsatest kui ka keerukamatest tekstidest. Saab hakkama 
igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel 
teemadel. Oskab kaasa rääkida ja oskad ka ise vestlust juhtida ning erinevate teemade üle 
arutleda ning enda arvamust avaldada. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et 
kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust või 
eelmist tööd.  
 


