
 
 

 

 

 

Sissejuhatav kursus eesti viipekeele grammatikasse 
 

Eesmärk: Koolituses antakse ülevaade viipelingvistika arengust mujal maailmas ja Eestis; 

kirjeldatakse eesti viipekeele ja viipekeele eri vormide olemust; käsitletakse eesti viipekeele 

grammatikat. Koolitusele pääsemise eeltingimuseks on eesti viipekeele valdamine kesktasemel (B1). 

 

Sihtgrupp:  

1.grupp eesti viipekeelt valdavad kuuljad isikud, viipekeeletõlgid 

2.grupp viipekeelsed kurdid, eesti viipekeele õpetajad (kursus viiakse läbi eesti viipekeeles) 

Ühe grupi suurus maksimaalselt 8 inimest. 

Maht:  7 treeningpäeva (kokku  42 akadeemilist  tundi) tsükliõppena  

Toimumise koht: Ahtri 10a, Tallinn 

Toimumise aeg: 

1. grupp: juuli 2011 – jaanuar 2012, esimene õppepäev 27.07.2011 

2. grupp: september 2011 – märts 2012, esimene õppepäev 30.09.2011 

Päevane ajakava (6 tundi x 45 min): 

10.00-11.30 õppetöö 

11.30-11.45 kohvipaus (organiseeritud) 

11.45-13.15 õppetöö 

13.15-14.15 lõuna (organiseerimata) 

14.15-15.45 õppetöö 

Koolitusel läbitavad teemad:   

1. Viipekeelte areng. 

2. Viibe, viipe olemus. 

3. Viipe fonoloogia ja transkriptsioon. 

4. Eesti viipekeele morfoloogia. 

5. Eesti viipekeele süntaks ja glossimine. 

6. Viipekeele semantika ja keele variatiivsus. 

Õppemeetodid: 

 interaktiivne loeng; 

 praktilised harjutused; 

 grupiarutelud; 

 iseseisvad kodused ülesanded. 

Õpitulemus: Koolituse läbimise tulemuseks on: 

 tunneb viipelingvistika arengulugu; 

 tunneb viipekeelega seotud terminoloogiat; 

 saab hakkama viipekeele olemuse ja viibete tuletuspõhimõtete kirjeldamisega; 

 teab viipekeele grammatilisi seaduspärasusi ja oskab neid eesti viipekeeles rakendada ja 

analüüsida; 

 tunneb viipekeele transkriptsiooni põhimõtteid ja oskab neid vajadusel rakendada. 

 

 



   

 

 

Väljund: 

 Kõik osalejad saavad tunnistuse tegelikult läbitud  koolitusmahu kohta. 

 

Koolitajad:  

 Liivi Hollman, on uurinud värvinimesid eesti viipekeeles, on viipekeeletõlkide koolitaja ja 

viipekeeletõlk. 

 Regina Paabo, on kurtide vanemate kuulja laps, koostanud eesti  viipekeele sõnastikke ja 

välja andnud eesti viipekeele õpiku, on eesti viipekeele õpetaja, viipekeeletõlkide koolitaja ja 

viipekeeletõlk. 

Kohustuslik kirjandus: 

 Paabo, R. (2010) Viibelda on mõnus. Käsiraamat viipekeele õppimiseks. Eesti Keele SA 

 Laiapea, V. (2007) Keel on lahti. Tähendusi viipekeelest. Eesti Keele SA 

 Eesti viipekeel (2003) Artiklite kogumik. Eesti Keele SA  

 Hollman, L. (2008) Miks MUST on must ja VALGE on valge. Keel ja Kirjandus 

 Toom, R., Trükmann, M., Hollman, L. (2006) Eesti viipekeele transkriptsioonist. Eesti 

rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 

Soovitatav kirjandus: 

 Eripedagoogika (2005) Kuulmislangus. Artiklite kogumik. EEL 

 Paavel, V., Toom, R. (1991). Kurtide enesemääramine ja keeled. Akadeemia, 3. 616-629 

 Trükmann, M. (2006). Ajasuhete väljendamine eesti viipekeeles. Tartu: Tartu Ülikool. 

Haridusteaduskond. Eripedagoogika osakond. Magistritöö. 

Praktilises töös kasutatavad õppevahendid: 

 Õppematerjal (harjutuste vihik + CD): Viipekeelsed tekstid (1999) 

 Õpime viiplema. Harjutuste kogumik 1999 

 Jussikese seitse sõpra CD 

 TÜ õppematerjalid eesti viipekeele tõlgi eriala õppematerjalid 

 

Hind:   

 Grupi hind (grupi suurus maksimaalselt 8 inimest) ühe õppepäeva eest  536€. Grupi terve 

tsükli (7 õppepäeva) hind 3 360€ 

 Ühe õppepäeva hind ühele õpilasele  67€. Terve tsükli (7 õppepäeva) ühele inimesele 420€ 

 

Grupp avatakse vaid juhul, kui registreerunud on vähemalt 8 inimest või tellitakse koolitus grupile.  

 

Registreerimine:  Viipekeeletõlkide OÜ kodulehel www.viipekeeletolgid.ee  
 
 
Tellimine ja täiendav info:   Regina Paabo 

koolitusjuht 
regina@viipekeeletolgid.ee 
GSM:  52 13487 
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AJAKAVA 
 

 

1. Esimene õppepäev:  Viipekeelte areng. 

Sissejuhatus: koolituskava ja töökorralduse tutvustamine ning omavaheline tutvumine 

Teoreetiline õpe:  

Sissejuhatus viipekeelte arengusse. Viipekeele olemus ja viiplemise eri vormid. Rahvusvaheline 

viiplemine.  Mittekäelised elemendid viiplemisel: artikulatsioon, suupilt, kehakeel; miimika;  

Terminoloogia: viipekõne, viibeldud kõne, pidžin viiplemine, simultaanne viiplemine, sõrmendamine  

ja sõrmendid; taktiilne viiplemine.  

Õpitu kordamine läbi praktiliste harjutuste  

Kokkuvõte 

 

 

2. Teine õppepäev: Viibe, viipe olemus. 

Sissejuhatus: kodutööde kontroll, meeldetuletus, soojendusharjutused 

Teoreetiline õpe 

Viipeleksika: Viibe. Viipe ikoonilisus ja arbitraarsus. Idioomid. Viipeloome. Nimeviiped. Osutamine.  

Terminoloogia: ikoonilisus, arbitraarsus, nimeviibe, osutamine 

Õpitu kordamine läbi praktiliste harjutuste  

Kokkuvõte 

 

 

3. Kolmasl õppepäev: Viipe fonoloogia ja transkriptsioon. 

Sissejuhatus: kodutööde kontroll, meeldetuletus, soojendusharjutused 

Teoreetiline õpe 

Viipe häälikkoosseisu analüüs ja ülesmärkimine. 

Terminoloogia: kireem, kireloogia, foneem, fonoloogia, transkriptsioon, transkribeerima,  käekuju, 

artikulatsioon, liikumine, orientatsioon 

Õpitu kordamine läbi praktiliste harjutuste  

Kokkuvõte 

 

 

4. Neljas õppepäev: Eesti viipekeele morfoloogia. 

Sissejuhatus: kodutööde kontroll, meeldetuletus, soojendusharjutused 

Teoreetiline õpe  

Morfoloogilised vahendid viipekeeles: Viiperuum. Paigaldamine. Liikumine. Positsiooniviiped.  

Terminoloogia: viiperuum vs neutraalruum, klassifikaator, positsiooniviibe, proform, paigaldamine. 

Õpitu kordamine läbi praktiliste harjutuste  

Kokkuvõte 

 

 

 

 



   

 

 

5. Viies õppepäev: Eesti viipekeele morfoloogia. 

Sissejuhatus: kodutööde kontroll, meeldetuletus, soojendusharjutused 

Teoreetiline õpe  

Muutekategooriad: kääne, arv, võrdlus, aeg, isik, kõneviis, aspekt. 

Terminoloogia: ajaliin,  ühildumine, reduplikatsioon, inkorporeerimine. 

Õpitu kordamine läbi praktiliste harjutuste  

Kokkuvõte 

 

 

6. Kuues õppepäev: Eesti viipekeele süntaks ja glossimine. 

Sissejuhatus: kodutööde kontroll, meeldetuletus, soojendusharjutused 

Teoreetiline õpe 

Baaslause. Rindlause. Põimlause. Viipejärg lauses. Ülesmärkimine. Eitus. Jaatus. Jutustav lause. 

Küsilause. Retoorilised küsimused. Rollivahetus.  

Terminoloogia: glossimine, retooriline küsimus, rollivahetus. 

Õpitu kordamine läbi praktiliste harjutuste  

Kokkuvõte 

 

 

7. Seitsmes õppepäev: Viipekeele semantika ja keele variatiivsus. 

Sissejuhatus: kodutööde kontroll, meeldetuletus, soojendusharjutused 

Teoreetiline õpe 

Viipesemantika. Tekst ja testi eri vormid: luule, muinasjutud, naljad jmt. Sotsiolingvistika. 

Terminoloogia: idiolekt, dialekt, register, stiil 

Õpitu kordamine läbi praktiliste harjutuste  

Kokkuvõte 

 

 

 

 

 

 

 


