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Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Elukestev õpe” 
meetme „Keeleõppe arendamine” programm „Keeleõppe arendamine 2007-2010” 

 
 

ETTEPANEKUVORM ASUTUSTELE 
EESTI KEELE ÕPPE KORRALDAMISEKS EBAPIISAVA EESTI KEELE OSKUSEGA 
TÄISKASVANUTELE  
 
 
1. Üldinfo                                    
 
Asutus (ametlik nimi): Narva Soldino Gümnaasium 
 
Aadress: Tallinna mnt 40    21006 Narva 
Veebileht: www.soldino.edu.ee 
 
Ettepaneku koostaja / kontaktisiku nimi ja amet: Larissa Degel 
 
Telefon: 356 9566 
Faks: 356 3080 
E-posti aadress: sekretar@soldino.edu.ee  
 
Palume kõigi alljärgnevate punktide vastused lahti kirjutada võimalikult selgelt ja põhjalikult.  

Mida läbimõeldum ja põhjalikum on ettepanek, seda tõenäolisem ja edukam on selle elluviimine.  

 

2. Eesti keele õppes osalejad 
 

2.1 Kellele eesti keele õpet korraldada soovitakse (tuua välja valdkond, eriala)? Kas ja mil 
määral kasutavad nad eesti keelt igapäevatöös? 

• Antud õpe on korraldatud vene õppekeelega Narva Soldino Gümnaasiumi pedagoogidele, 
kes töötavad alg- ja põhikoolis ning gümnaasiumis. 

• Need pedagoogid on inimesed, kelle emakeel ei ole eesti keel.  
• Pedagoogid vajavad eesti keele oskuse arendamist tasemeni, mis võimaldab neile suhelda 

igapäevaelus ja tööl.   
 

2.2 Kui suur on eesti keele õppes osaleda soovijate eeldatav arv (ühe õppegrupi suurus on 
soovituslikult vähemalt 10 inimest)? 

• Eesti keelt õppida soovivaid pedagooge on 36 inimest.  
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• Toetuse saamise korral on kavas avada 3 rühma, iga rühma suurus on 12 inimest. 
Rühmades õpitakse eesti keelt B1 , B2  ja C1 tasemel. Oleme valmis avada ka vähem 
rühmi, kui toetuse summa osutub meie taotletavast summast väiksemaks.  

• Antud juhul lahendatakse pedagoogide eesti keele õppimise ja arenemise probleemi . 
Lähtuvalt ka pedagoogidele esitatavatest keelenõuetest peaksid kõik õpetajad valdama 
B2 taseme keelt. Kuid arvestades pedagoogide tänapäeva keeleoskust ja lähtudes 
reaalsetest oludest, on vaja avada  erinevate tasemete rühmad.  

2.3 Missugune on keeleõppes osaleda soovijate eesti keele oskuse tase? 
• Praegu on eeldataval sihtgrupil keeleoskus tasemel, mis võimaldab lugeda sõnastiku abil, 

arusaada osaliselt  kõnest  ja võimas keelebarjäär kõnelemisel. Kindlasti kavandame 
kontrollida õpetajate keeleoskust enne kursusest ja kursuste pärast eesti keele 
tasemeeksami sooritamisega. 

2.4 Kui kõrgeks hindate keeleõppes osaleda soovijate motiveeritust eesti keelt õppida? Kas 
töötajad on selle vastu huvi üles näidanud? 

• Pedagoogide keeleõppe motivatsioon on väga kõrge. See on tingitud sellest, et kogu kooli 
dokumentatsioon on eestikeelne, õppekirjandus on kättesaadav ainult eesti keeles, 
pedagoogide koolitused on samuti peamiselt eesti keeles.  

• Suhtlemine kolleegidega eestikeelsetest gümnaasiumidest on piiratud, kuid kaasaegne 
lähenemine aineõpetamiseks võimaldab vahetada teadmisi kolleegidega. Antud teadmiste 
vahetus peab olema kahepoolne, seda enam, et mõlemal poolel on olemas suur soov. Meie 
gümnaasiumil on juba teist aastat järjest käib tihe koostöö eestikeelse Rapla Vesiroosi 
Gümnaasiumiga: õpilasvahetus, õppemeetmetega vahetamine, ühisüritused ja -kursused.  

• Pedagoogide keeleoskuse nõue on B2 tase.  
 

3. Asustuse poolt soovitava eesti keele õppe (maht 60-120 tundi) kirjeldus 
 

3.1 Missugused on eesti keele õppe eesmärgid ja millisele põhivajadusele peaks kursus 
keskenduma (suuline ja/või kirjalik eneseväljendusoskus, erialakeel vm)? 

• Eesmärgid: arendada pedagoogide keeleoskust tasemeni, mis võimaldaks suhelda 
igapäevaelus ja tööl.  

• Ettevalmistamisel tuleb rõhku panna õigekirjale, keelebarjääri ületamisele ja eestikeelse 
ainesõnavara omandamisele.  

3.2 Millises vormis eesti keele õpet korraldada soovitakse (kursus, keelepraktika vms)? 
Kirjeldada seda. 
• I osa :Kursuspraktika  
• II osa:Keelepraktika eestikeelses keskkonnas – Narvas tegelikult puudub 

keelepraktika.   
Ideaaljuhul oleks hea korraldada keeleõpe kahes moodulis:esimene traditsioonilises 
vormis (grammatika pluss osaoskuste arusaamine- umbes 80%).Teine moodul-praktiline 
koostöös Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi partneritega (ümarlauad,tundide läbiviimine -
umbes 20 %) 

 
 
3.3 Mitu auditoorset tundi on planeeritava eesti keele õppe maht? 

• Plaanitakse vähemalt 100 õppetundi, millest 80% on kursusettevalmistus ja 20% on 
keelepraktika.  
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3.4 Mis ajavahemikus eesti keele õpe toimuma peaks (mitu korda nädalas, soovitavalt mis 
päevadel, mis kellaaegadel ja mitu akadeemilist tundi järjest)? 
Kursused peavad toimuma vähemalt 2 korda nädalas, kogumaht on 4 õppetundi nädalas 
25 nädala jooksul, orienteeruvalt ajavahemikul 15.11.2009. a – 31.05.2010. a; kursuse 
lõpetamisel sooritatakse 2010. aasta juunikuus tasemeeksamit.  

 
4. Prognoositavad õppetöö kulud (eelarve) ja ühe osaleja maksumus 
 
Prognoositavate õppetöö kulude puhul kirjutada erinevad õppetöö elluviimisega seonduvad 

kululiigid lahti võimalikult detailselt ning välja tuua ühe osaleja maksumus. 

Vajadusel lisada või kustutada ridu. 
 
Jrk 
nr. 

Kululiik Selgitus Summa* 

1 Kursusettevalmistuse 
maksumus (3 rühma x 
12 inimest) 
 

Kursust tellitakse õppefirmas  172 800 ЕЕК 

    
KOKKU 172 800 ЕЕК 

Ühe osaleja maksumus 4 800 ЕЕК 
* Töötasude puhul tuua välja summa koos kõigi maksudega, st nn palgafond  

 

5. Täiendav info 
 

5.1 Keda näeb asutus eesti keele õppe läbiviija(te)na (võimalusel nimetada koolitusfirmad või 
õpetajad nimeliselt)? 
• Meie asutus pakub firmat Algus, kuna see firma korraldab kursusi kõrgel tasemel ja 

pakub suurepäraselt ettevalmistatud pedagooge kursuste läbiviimiseks. 
 
5.2 Kuidas saab asutus omalt poolt panustada keeleõppe läbiviimisse (koolituse 

asutusepoolne koordineerija, tasuta ruumid, koolitustehnika, keeleõppe võimaldamine 
osaliselt tööajast jms)? 
• Meie asutus plaanib määrata kursuste korraldamise koordineerijat, kes on võimeline 

hinnata selle tulemuslikkust, aidata korraldamises ja teostada kontrolli.  
• Meie asutus on valmis tasuta anda tehnikaga varustatud ruume kursuse 

korraldamiseks.  
• Meie asutus on valmis võimaldada pedagoogidele läbida kursust osaliselt tööaja 

arvelt, mis ei hõlma kooliõppetunde.  
 
6. Lisainformatsioon (vajadusel) 
 
 


