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4. Koolituskava C1 tasemel eesti keele õppeks 

 

Eesti keele C1 taseme kursus mahuga 120 tundi, mis katab nii üldkeele kui ka toimetuleku keele 

valdkondi ning on üles ehitatud arvestades sihtrühma keeleõppe vajadusi toetudes Keeleseaduse Lisas 1 

sätestatud C1 keeleoskustaseme kirjeldusele, Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetele 

„Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“  ning Krista Kerge koostatud 

“Vilunud keelekasutaja” C1-taseme eesti keele oskuse kirjeldusele. 

 

120-tunnine koolitus sisaldab  108 akadeemilist tundi üldkeelele (suhtluskeele) ka töö- ja ametialaga 

seotud teemad ja tavaelus toimimiseks vajaliku erialase sõnavara (nt töö- ja ametialane keeleoskus või 

teenindusega seotud valdkondades). Lisaks 108 akadeemilisele tunnile sisaldab kursus ka 12 

akadeemilist tundi mitteformaalse õppe elemente, nt õppekäik, kohtumine külalisega, muuseumi-, kino- 

või kontserdikülastus, ekskursioon, kultuuriseltsi külastus, laumängude õhtu, keelepraktika 

kohvikus/raamatukogus või osavõtt muusemi haridusprogrammist või muust koostöötegevusest jms.  

Eesti keele õpet toetavad tegevused viiakse läbi eesti keeles. 

 

Teemad katavad alljärgnevaid valdkondi: 

1. avaliku elu valdkond, mis on seotud ühiskondliku suhtlemisega riigis ja selle paikkonnas, ehk siis 

igapäevaelu vältimatud toimingud (tervis, kauba- ja teenusostud, õiguskaitse, avaliku info leidmine, 

suhtlemine omavalitsuse või ms asutuses); 

2. isikliku elu valdkond, mis hõlmab peresuhteid ja isiklikku laadi sotsiaalseid toiminguid, nagu nt 

isiklikud suhted kodukohas, tööl, reisiseltskonnas, lasteaias, spordi või hobidega tegelemine, 

infovahetuse ja kultuurihuvide rahuldamine (raadio, televisioon, kino, veebilehed, teater);. 

3. töövaldkond, mis hõlmab inimese töösoovist ja -kohustusest tulenevaid toiminguid ja suhteid, nt 

töövõimaluste otsimist, töö hankimist, tööasjade ajamist jne; 

4. haridusvaldkond, mis puudutab igasugust õppekonteksti, kui eesmärgiks on omandada 

kindlapiirilisi teadmisi või oskusi ning kus inimene osaleb organiseeritud õppetegevuses. Õppimine 



mõnes haridusasutuses, kursustel, info- ja reklaamipäevadel, suvepäevadel. Iseseisva keeleõppe 

võimalused. 

 

Õppematerjalid C1 tasemel: 

Pakkuja tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid tasuta. 

Õppematerjalide ja -vahendite maksumus sisaldub pakkumuse hinna sees. Pakkuja korraldab õppetööks 

vajalike õppematerjalide ostu, printimise ja/või paljundamise. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale 

kursuse lõppu. Kursusel kasutatavate õppematerjalide, -vahendite jms autoriõigused on tagatud.  

• Krall, E. Sõrmus (2005).  Eesti keel. 

• Krall, E. Sõrmus (2007). Eesti keel 

• Krall, E. Sõrmus (2007). Harjutustik erialase eesti keele õppematerjalide juurde 

• Öööülikooli loengud 

• Merike Kuhhi "Eesti ametikeel", Ilo 2006. 

• Testest C1 taseme testid: web.meis.ee/testest 

• Praktiline eesti keel teise keelena, B2, C1 

• Happonen, N. jt (2008) Eesti uusima aja kirjandus 

• https://heureka.postimees.ee/antarktika/logiraamat 

• „A.H.Tammsaare elu ja looming“ sarjas eesti keel ja kultuur B2-C1 tasemele. ImmiSoft 

• A.H.Tammsaare: „Tõde ja õigus“ I ja IV osa. Adapteeritud tekst. B2-C1 tasemele. ImmiSoft  

• Etv.err filmisari „Eestimaa kuulsad inimesed“ 

• Telesaated: Töörööbikud, Meie inimesed, Suud puhtaks, OP, Aktuaalne kaamera 

• ImmiSoft: Eesti keele õppematerjalid kõrgtasemele „Suhtleme Eestis: päevakajaliste 

meediatekstide ja ülesannete kogumik C1 “ 

• K.Juurvee „Eesti keele C1 taseme eksam“, Argo. 

• www.kutsekeel.ee 

• C1 taseme testid. Koostanud  TÜ Narva Kolledž 

• Testest www.meis.ee 

• Rammo, S. (2013). Eesti keele sõnavara-  ja semantikaharjutusi. TÜ Kirjastus 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

https://heureka.postimees.ee/antarktika/logiraamat
http://www.kutsekeel.ee/
http://www.meis.ee/


C1-TASEME KOOLITUSKAVA 

Õppe-

nädal 

Õpitulemused Metoodika Õppe sisu ja teemad Õppematerjalid ja -

vahendid 

Õpitulemuste 

saavutamise 

hindamine 

Maht  

(akad. 

tundi) 

1.-2. 

Töö 

Mõistab pikki ja keerulisi 

tekste, erialaseid ja 

seadusloome tekste, 

oskab välja tuua 

allteemad ja olulised 

punktid ning teha 

kokkuvõtet ja analüüsida 

statistikat. Mõistab 

erinevat laadi salvestatud 

materjali ja saateid, 

tabades nüansse.  Oskab 

ladusalt edastada teateid. 

Oskab kirjutada 

tööalaseid aruandeid, 

toetada oma seisukohti 

selgituste, põhjenduste ja 

asjakohaste näidetega. 

Oskab end väljendada 

ladusalt ja loomulikult. 

Statistika analüüs. 

Meediatekstide, 

telesaadete kuulamine, 

vaatamine, 

analüüsimine.  

Töölepingu seadusega 

tutvumine, 

Tekstiloome. 

Ettekanded, aruanded, 

ülevaated. 

Töökuulutused. 

Diskussioonid, 

rollimängud 

Töölepingud ja –

juhendid, tegevusjuhised. 

Majandus- ja tööturu 

uudised. Statistika. 

Töökoosolekud, nende 

protokollimine, 

läbirääkimised maksud, 

ohutus- ja turvaeeskirjad 

Kolleegidega lävimise 

stereotüübid. Erinevad 

töövormid. Ühiskonnas 

aktuaalsed töö ja 

töökeskkonnaga seotud 

probleemid. Töötaja 

õigused ja kohustused. 

Asjaajamine telefoni teel. 

Sotsiaalmeedia 

võimalused töö 

leidmiseks ja 

pakkumiseks, Eesti 

majandus. Ettevõtlus. 

Orienteerumine tööks 

vajalikes dokumentides. 

Telesaatesari 

„Töörööbikud“, Meie 

inimesed, Suud 

puhtaks. 

 ImmiSoft: Eesti keele 

õppematerjalid 

kõrgtasemele 

„Suhtleme Eestis: 

päevakajaliste 

meediatekstide ja 

ülesannete kogumik 

C1 “ 

C1 taseme testid. 

Koostanud TÜ Narva 

Kolledž 

Päevakajalised 

meediatekstid 

lugemiseks ja 

kuulamiseks 

Testest C1 taseme 

testid 

www.kutsekeel.ee 

  

Suuline ettekanne. 

Statistika 

analüüsimine. 

Seadustekstide 

lugemine ja vajaliku 

info leidmine. 

Aruande kirjutamine. 

Üldkeel 

8tundi  

 

Toimet

ulekuke

el  12 

tundi 

3. 

Mittefor

maalne 

tegevus 

Mõistab  ametniku antud  

infot, juhiseid, õpetusi, 

keerukat juttu. 

Kohtumine Töötukassa 

koolitusspetsialistiga 

Koolitus ja/või muu tööga 

seotud info (infotund) 

Infovoldikud, 

Töötukassa koduleht 

 Mittefo

rmaalne 

tegevus  

4 tundi 



4.Harid

us 

Mõistab pikemaid 

keerukaid ja ka 

abstraktseid loenguid, 

arutlusi, väitlusi ja 

kirjalikke tekste. Oskab 

teha keerukal teemal 

ettekandeid, arendada 

seisukohti ja lõpetada 

sobiva kokkuvõttega. 

Oskab kirjutada hea 

ülesehitusega tekste: 

loengu kokkuvõtted,  

järeldused, konspektid, 

artiklid 

Simulatsioon, 

rollimängud, 

probleemülesanded.  

Etv haridusteemalised 

uudiste ja Ühe minuti 

loengute kuulamine, 

haridusteemaliste 

artiklite ja 

dokumentide 

lugemine, 

kokkuvõteteja 

konspekti tegemine, 

väitlemine. 

Ühe minuti loengu 

ettevalmistamine ja 

suuline ettekanne. 

Küsimustele 

vastamine. Väitlemine. 

Rollimäng: 

nõustamine. 

 

Eesti haridusasutuste 

süsteem, 

õppimisvõimalused 

välismaal, täiendus- ja 

tasemeõppe võimalused, 

tööalased, firmasisesed 

koolitused, elukestev õpe, 

e-õppe võimalused 

.Kriitiline valik.  

Suhtlemine koolitusi ja 

kursusi pakkuvate 

asutustega ja infovahetus 

nendega. 

Päevakajalised 

meediatekstid 

lugemiseks ja 

kuulamiseks 

Testest C1 taseme 

testid 

I. Krall, E. Sõrmus 

(2005).  Eesti keel. 

I. Krall, E. Sõrmus 

(2007). Eesti keel 

I. Krall, E. Sõrmus 

(2007). Harjutustik 

erialase eesti keele 

õppematerjalide 

juurde 

Öööülikooli loengud 

Merike Kuhhi "Eesti 

ametikeel", Ilo 2006. 

Testest C1 taseme 

testid: 

web.meis.ee/testest 

ImmiSoft: Eesti keele 

õppematerjalid 

kõrgtasemele 

„Suhtleme Eestis: 

päevakajaliste 

meediatekstide ja 

ülesannete kogumik 

C1 “ 

C1 taseme testid. 

Koostanud TÜ Narva 

Kolledž 

Loengu kuulamine ja 

kokkuvõtte 

kirjutamine, 

konspekti 

kirjutamine. 

Haridusvõimaluste 

tutvustamine, 

ettekande ja esitluse 

tegemine, ühe minuti 

loengu esitamine 

Üldkeel 

12 tundi 

 

Toimet

ulekuke

el 

8 tundi   



ETV Ühe minuti 

loengud. 

5 

Avalik 

elu. 

Suudab jälgida 

eestikeelseid filme, kus 

kasutatakse slängi ja/või 

idioome, oskab teha 

kontekstis, grammatikas 

ja sõnavalikutes 

peituvate vihjete abil 

järeldusi hoiakute ja 

kavatsuste kohta, osates 

ennustada, mida 

järgmisena oodata. 

Suudab end väljendada 

ladusalt ja loomulikult 

keerukamates arutlustes. 

Tutvutakse erinevate 

päevakajaliste kultuuri 

jm üritustega, 

erinevate 

kultuuriseltsidega vm 

ühendustega. Loetakse 

katkendeid eesti 

kirjandusest, 

vaadatakse filme vm. 

Arutatakse nende sisu 

ja tähenduse üle 

Kultuuri- ja vaimuelu 

(kirjandus, kujutav kunst, 

helilooming, arhitektuur, 

tarbekunst ja käsitöö), 

erinevad kultuuriüritused. 

Kultuuritraditsioonid ja -

tavad 

 

Saatesari OP. 

Kitsnik. M.(2013). 

Praktiline eesti keel 

teise keelena, B2, C1 

Happonen, N. jt (2008) 

Eesti uusima aja 

kirjandus 

Päevakajalised 

kultuuri- ja 

kirjandusuudised ja -

artiklid 

Filmi vaatamine 

ja/või raamatu 

lugemine ja 

arvamusartikli 

kirjutamine, 

retsensiooni 

kirjutamine. 

Vestlusringis 

arvamuse 

avaldamine, 

hinnangu andmine 

Üldkeel 

12 tundi 

 

Toimet

ulekuke

el 

8  tundi 

6. 

Mittefor

maalne 

tegevus 

Suudab jälgida 

teatrietenduse, 

filmi/raamatu sisu ja 

keelelisi nüansse ning 

arutleda nende üle 

Teatrietenduse, filmi 

jälgimine, raamatu 

lugemine, arutelus 

osalemine, 

retsensiooni 

kirjutamine 

Õppekäik. Teatri või kino 

külastus 

Film või teatrietendus. 

Retsensioonide 

lugemine 

Retsensiooni 

kirjutamine. 

Aruteluringis 

osalemine 

Mittefo

rmaalne 

tegevus  

4 tundi 

7.  

Avalik 

elu 

Saab aru tele- ja 

raadiosaadetest 

ühiskondlikel teemadel. 

Suudab leida infot 

ametiasutuste 

kodulehtedelt: 

õiguskantsler, politsei- ja 

piirivalveamet, 

maksuamet jne. Suudab 

osaleda arutelus  ja 

Probleemülesanded. 

Intervjuu. 

Päevakajaliste 

artiklite, logide, 

foorumite lugemine, 

Riigikogu infotunni,  

teemakohaste saadete 

kuulamine/vaatamine, 

arutelud, väitlused, 

arvamuse avaldamine, 

Eesti ühiskonna 

aktuaalsed teemad: 

keskkond (linnastumine, 

looduskaitse, eesti metsa 

probleemid, 

kliimaprobleemid). 

Ekspeditsioon Antarktika 

200. Eesti osalemine 

erinevates 

Päevakajalised 

artiklid, saated 

I. Krall, E. Sõrmus 

(2005).  Eesti keel. 

I. Krall, E. Sõrmus 

(2007). Eesti keel 

I. Krall, E. Sõrmus 

(2007). Harjutustik 

erialase eesti keele 

Videoklipi/ülevaate 

tegemine,  

Uudise kirjutamine, 

Päevauudiste 

jälgimine ja suulise 

kokkuvõtte 

tegemine, 

Üldkeel 

12 

Tundi 

 

Toimet

ulekuke

el 8 

tundi 



väitluses keerulisematel 

aktuaalsetel 

ühiskondlikel teemadel. 

Oskab kirjutada 

järelpärimist jm 

ametlikku teksti 

keerulistel teemadel. 

Oskab intervjueerida ja 

intervjuud anda, ankeete 

ja küsitlusi täita. 

Kirjutada artiklit, 

kokkuvõtet, blogi ning  

valida sobivat keelestiili, 

vormistada dokumente, 

avaldusi ja ametikirju. 

. Intervjueerimine ja 

intervjuu andmine. 

Ankeetide, 

küsimustike 

koostamine, küsitluste 

läbiviimine 

maailmaorganisatsioonid

es 

Asjaajamine 

ametiasutustes. Eri stiilis 

kõnetussõnad. Sotsiaal 

(nt arstiabi, pensionid 

Õigussüsteem, õigusabi, 

päästekorraldus, 

kuritegevus, Avalikud 

asutused. Riigikaitse. 

Sotsiaalsüsteem ja 

sotsiaaltoetused, riiklikud 

toetused ja fondid, 

abirahad, soodustused 

puuetega inimestele. 

õppematerjalide 

juurde 

Öööülikooli loengud 

https://heureka.postim

ees.ee/antarktika/logir

aamat 

„A.H.Tammsaare elu 

ja looming“ sarjas 

eesti keel ja kultuur 

B2-C1 tasemele. 

ImmiSoft 

A.H.Tammsaare: 

„Tõde ja õigus“ I ja IV 

osa. Adapteeritud 

tekst. B2-C1 tasemele. 

ImmiSoft  

 

8. 

isiklik 

elu 

Saab detailselt aru 

keerulistest tekstidest 

(masinajuhendid, 

kindlustuslepingud jm) 

Oskab täpselt väljendada 

kahtlust, võimalikkust, 

ebakindlust jm.  Mõistab 

tekstis väljendatud 

varjatud hoiakuid ja 

vihjamisi esitatud 

mõtteid. 

Rollimängud, 

juhendite ja juhiste 

lugemine, elu-, 

elukoha-, reisikindluse  

jm lepingute lugemine, 

e-kirjavahetus 

ametiasutustega, 

elukoha vahetusega 

seotud asjaajamine. 

Asjakohased 

foorumid. 

Perekond ja peresuhted, 

laste ja vanemate 

vahelised suhted ja 

probleemide 

lahendamine, 

peretraditsioonid, 

väärtushinnangud 

perekonnas. 

Lasteasutuses tekkinud 

probleemid.  Elukoha 

vahetus.  Hobidega 

tegelemine, reisimine, 

kultuuriüritustel 

osalemine 

Päevakajalised saated 

ja artiklid.  

www.perekool.ee 

Testest C1 taseme 

testid 

I. Krall, E. Sõrmus 

(2005).  Eesti keel. 

I. Krall, E. Sõrmus 

(2007). Eesti keel 

I. Krall, E. Sõrmus 

(2007). Harjutustik 

erialase eesti keele 

õppematerjalide 

juurde 

Osalemine debatis,  

Projekti/stsenaariumi 

kirjutamine 

Üldkeel  

8 tundi 

 

Toimet

ulekuke

el 

6 tundi 

 

https://heureka.postimees.ee/antarktika/logiraamat
https://heureka.postimees.ee/antarktika/logiraamat
https://heureka.postimees.ee/antarktika/logiraamat


ImmiSoft: Eesti keele 

õppematerjalid 

kõrgtasemele 

„Suhtleme Eestis: 

päevakajaliste 

meediatekstide ja 

ülesannete kogumik 

C1 “ 

C1 taseme testid. 

Koostanud TÜ Narva 

Kolledž 

Etv.err filmisari 

„Eesti-maa kuulsad 

inimesed“ 

 

9. 

Test 

Oskab  keerukatel 

teemadel selgelt ja 

üksikasjalikult suhelda ja 

aru saada ametlikust 

tekstist. Oskab vestelda 

ja arutleda keerulistel ja 

abstraktsetel ja 

päevakajalistel teemadel. 

Oskab keerukatel 

teemadel kirjutada hea 

ülesehitusega 

arusaadavas ja õiges 

keeles tekste. Saab aru 

pikemast abstraktsest 

tekstist ja suudab seda 

jälgida. 

Järeltestimine ja 

tagasiside. 

Tagasiside lehtede 

täitmine.  

Tunnistuste jagamine. 

Kursuse lõpetamine. 

Osalejate innustamine 

keelt  kasutama.  

Järeltest. Suuline ja 

kirjalik C1-taseme 

üldkeele ja 

toimetulekukeele test. 

Mõõdetakse kõiki 

osaoskusi.  

Arenguvestlus, et aidata 

õpilasel analüüsida ning 

hinnata oma edusamme, 

õpitulemusi ja õppimist; 

aidata tal planeerida 

edaspidist keelekasutust. 

C1-taseme testid. 

http://web.meis.ee/test

est/ 

Statistiliste andmete 

ankeedid ning kursuse 

tagasiside 

küsitluslehed. 

C1 taseme testid TÜ 

Narva Kolledž 

K.Juurvee „Eesti keele 

C1 taseme eksam“, 

Argo. 

Kursuse alguse ja 

järeltesti võrdlus. 

Suuline hinnang ja 

kokkuvõttev 

hindamine.  

Enesehinnang. 

Arenguvestlus. 

  

 

8 tundi 

http://web.meis.ee/testest/
http://web.meis.ee/testest/


     Maht kokku 120 

 


