
2023 KOOLITUSTE KALENDER 
Koolituse nimetus Toimumisekoht Koolituse algus Õppemaht Maksumus Lisainfo 
B1-taseme eesti keele 

eksamiks 
ettevalmistav kursus 
(veebipõhine õpe) 
Tutvu õppekavaga  

 

Google Meet 
(Zoom, Skype) 

November 2022-
märts 2023 

 

200 ak.t., 
millest on 120  

auditoorset 
tööd 

1 500.00 EUR Veebis toimuv õpe ei asenda küll 
ekraanivaba suhtluse kvaliteeti, 
küll aga aitab aega ja raha kokku 
hoida.  Eesmärgiks on arendada 
nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- 
kui kirjutamisoskust, paneme 
tunnitöös põhirõhu siiski 
rääkimisele. Kindlasti ei unusta 
me ka süstemaatilist 
grammatikaga tegelemist.  
Rühma osalejate arv on 6-8 
inimest 
Online-tunnid viiakse läbi 
GoogleMeet'i keskkonna kaudu. 

B1-taseme eesti keele 
eksamiks 

ettevalmistav kursus 
(individuaalõpe) 

Tutvu õppekavaga  
 

Tallinn, 
Vikerlase 13 / 
Google Meet 

Kokkuleppel 
(on reguleeritud 

kliendiga 
sõlmitud 

lepinguga) 

120 ak.t., 
millest on 80 
kontaktõpet 

2 400.00 EUR 
 

Individuaalõppel on kolm 
varianti: kontaktõpe, distantsõpe 
(Skype, Zoomi või Google Meet'i 
teel) või kombineeritult distants- 
ja kontaktõpe. Koolitus toimub 2 
või 3 korda nädalas 2–3 ak.tundi 
korraga ning kestab vastavalt 4–6 
kuud 

A2-taseme eesti keele 
eksamiks 

ettevalmistav kursus 
(individuaalõpe) 

Tutvu õppekavaga  
 

Tallinn, 
Vikerlase 13 / 
Google Meet 

November 2022/ 
kokkuleppel 

150 ak.t., 
millest on 100 
kontaktõpet 

2 625.00 EUR 
 

Individuaalõppel on kolm 
varianti: kontaktõpe, distantsõpe 
(Skype, Zoomi või Google Meet'i 
teel) või kombineeritult distants- 
ja kontaktõpe.1 akadeemilise 
tunni (45 min) hind ühele õppijale 
on 17.50 € (käibemaksu ei 
lisandu) ning tunnihind sisaldab 

https://smartsensei.ee/koolitused/b1/
https://smartsensei.ee/koolitused/b1/
https://smartsensei.ee/koolitused/a2/


ka õppematerjalide maksumust. 
Paarisõppe puhul on hind 13.00 €. 
Koolitus toimub 2 või 3 korda 
nädalas 2–3 ak.tundi korraga ning 
kestab vastavalt 4–6 kuud 

A2-taseme eesti keele 
eksamiks 

ettevalmistav kursus 
(veebipõhine õpe) 
Tutvu õppekavaga 

 
 

Google Meet / 
Skype 

Jaanuar 2023/ 
kokkuleppel 

200 ak. tundi, 
millest 120 

tundi 
on auditoorset 

tööd 

1 200.00 EUR 
 

Eesti keele A2 taseme 
kursus minirühmas. Rühma 
osalejate arv on 4-5 inimest.  
Online-tunnid viiakse läbi 
GoogleMeet'i keskkonna kaudu. 
A2-taseme koolitus on neile, 
kellel on algteadmisi eesti keeles. 
Õppida saavad need huvilised, kes 
tahavad oma teadmisi täiendada ja 
jätkata eesti keele õppimist. 

Eesti keele B1-taseme 
eksamiks 

ettevalmistamisele 
suunatud 

täiendkoolitus 
Tutvu õppekavaga  

 

Maardu 
Põhikool 

 

Kokkuleppel 
 

120 ak.t., 
millest on 80  
auditoorset 

tööd 

680.00 EUR Sihtrühm on õppijad, kes 
soovivad omandada eesti keelt 
B1-tasemel. 
Kursus on eelkõige mõeldud 9. 
klassi õpilastele, kes soovivad 
enne eesti keele kui teise keele 
riigieksami sooritamist täiendada 
oma keelealaseid teadmisi. 

      
 

https://smartsensei.ee/koolitused/a2/
https://smartsensei.ee/koolitused/b1/

