Õppekava nimetus
Ettevalmistuskursus eesti keele A2-taseme eksami sooritamiseks
Õppekavarühm
Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.
Õpiväljundid


saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;



kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse
(pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;



vastab väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;



on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist.

Õpingute alustamise tingimused
Õppijate keeleoskuse tase ja gruppi sobivus määratakse eelnevalt kindlaks tasemetesti abil.
A2-tasemel õppeks on vajalikud algsed keeleteadmised.
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Koolituse üldmaht on 200 tundi, sellest 150 tundi kontaktõpet ja 50 iseseisvat tööd.
Õppe sisu
Teemad ja alateemad

Keeleline pädevus

Meetod

Tundide arv

Endast ja teistest
rääkimine
Tere, saame tuttavaks!
Kes ma olen, kes me
oleme?
Kas te räägite eesti keelt?
Mis on teie aadress?
Mis kell on?
Välimus ja iseloom.
Haridus ja elukutse, hobid
ja huvid.
Minu perekond, kodu ja
töö.

Arvsõnad ja arvud.
Mitu? Mille? Kelle oma?
Kui palju?
Omadussõnade
võrdlusastmed.

Paaristöö.
Iseseisev töö.
Rühmatöö. Dialoogide
koostamine.
Lünktestid.

16 auditoorset
tööd + 6 tundi
iseseisvat tööd

Haridus
Koolielu ja haridustee.
Õppida pole kunagi hilja!

Kus ja millal?
Lausemudelid.

Paaristöö.
Iseseisev töö.
Rühmatöö. Dialoogide
koostamine.

8 auditoorset
tööd + 4 tundi
iseseisvat tööd

Elukutse, amet ja töö
Meie tööd ja tegemised.
Mida sa täna teed?
Kellena te töötate? Kas
te otsite tööd?
Harjutamine teeb
meistriks!

Nimisõna.
Küsisõna.
Kohakäänded.
Infinitiivid.

Töö sõnavaraga.
Rühmatöö.
Iseseisev töö.
Paaristöö. Kuulamis- ja
lugemistestid.

14 auditoorset
tööd + 4 tundi
iseseisvat tööd

Teenindus.
Läheme kauplusesse,
kohvikusse, kaubamajja,
sõbrale külla, turule.
Paneme riidesse.
Riided (rõivad). Käime
pangas, postkontoris ja
juuksuris.

Kohakäänded.
Minema, käima,
tulema.
Ainsus ja mitmus.
Infinitiivid.

Arutelud paaris ja
rühmatööna.
Rollimäng.
Nõustumine/mitte
nõustumine. Kuulamisja lugemistestid.

8 auditoorset
tööd + 4 tundi
iseseisvat tööd

Söök ja jook
Toiduained.
Toitumisharjumused,
söögi- ja joogikohad.

Ainsus ja mitmus.
Infinitiivid.

Arutelud paaris ja
rühmatööna.
Rollimäng.

6 auditoorset
tööd + 2 tundi
iseseisvat tööd

Sisseostud, hinnad.
Poodide asukoht ja
lahtiolekuaeg. Minu
igapäevased ostud.

Ainsus ja mitmus.
Infinitiivid.

Arutelud paaris ja
rühmatööna.
Rollimäng.

4 auditoorset
tööd +2 tundi
iseseisvat tööd

Enesetunne, tervis ja
heaolu
Kuidas tervis on?
Apteegis. Mis juhtus?
Haigused.
Spordiga tegelemine ja
spordialad.

Kõneviisid: tingiv,
käskiv, kindel.
Ainsuse ja mitmuse
vormid.
Infinitiivid.

Töö sõnavaraga.
Rollimäng. Arutelu –
poolt ja vastu.
Kuulamis-, lugemis- ja
sõnavaratestid.
Dialoogide
koostamine.

14 auditoorset
tööd + 4 tundi
iseseisvat tööd

Keskkond, kohad,
loodus, ilm
Kodukoht. Tee
juhatamine.
Mis ilm täna on?
Aastaajad.
Käes on kena kevade,
kätte jõudnud suvi, sügis
tulnud ju, talv on
saabunud.
Tähtpäevad.
ÖLoomad. Linnud.
Taimed.

Umbisikuline
tegumood. Tegusõna
põhivormid.
Omadussõnad.
Infinitiivid.

Sõnavara.
Rühmatöö.
Rollimäng.
Iseseisev töö.
Kuulamis-, lugemis
–ja grammatikatestid.

14 auditoorset
tööd + 4 tundi
iseseisvat tööd

Inimeste suhted
ühiskonnas
Kirjad ja teated. Inimeste

Käänded.
Infinitiivid.
Küsisõnad.

Töö sõnavaraga.
Rühmatöö.
Rollimäng.

6 auditoorset
tööd+ 2 tundi
iseseisvat tööd

välimus ja
isikuomadused.

Sidesõnad.
Rektsioon.

Iseseisev töö.

Kultuur ja keeled, keelte
õppimine
Kultuurisündmused (aeg,
koht, piletihinnad,
esinejad).
Keeleoskus ja selle
arendamine.

Käänded.
Infinitiivid.
Küsisõnad.
Sidesõnad.
Rektsioon.

Töö sõnavaraga.
Rühmatöö.
Rollimäng.
Iseseisev töö.

14 auditoorset
tööd + 4 tundi
iseseisvat tööd

Vaba aeg, harrastused ja
meelelahutus
Huvid, hobid. Vaba aja
veetmine. Huvialad.
Kultuuri- ja
meelelahutusasutused,
meelelahutusüritused.

Käänded.
Infinitiivid.
Küsisõnad.
Sidesõnad.
Rektsioon.

Töö sõnavaraga.
Rühmatöö.
Rollimäng.
Iseseisev töö.
Kuulamis-, lugemis
–ja grammatikatestid

14 auditoorset
tööd + 4 tundi
iseseisvat tööd

Igapäevaelu, kodu ja
kodukoht
Kodu lähiümbrus.
Majapidamine ja kodu
sisustus. Esemed. Paigad.

Käänded.
Infinitiivid.
Küsisõnad.
Sidesõnad.
Rektsioon.

Paaristöö. Dialoogide
koostamine.
Rollimäng.
Kuulamis-, lugemis- ja
sõnavaratestid.

16 auditoorset
tööd + 6 tundi
iseseisvat tööd

Reisimine, transport,
vaatamisväärsused
Ühistranspordi
sõiduplaan, sõidupiletite
ostmine. Võõras linnas,
tee juhatamine.
Hotellis.

Ees- ja tagasõnad.
Asesõnade käänamine.
Küsisõnade kordamine.
Infinitiivid.

Töö sõnavaraga.
Iseesisev töö.
Rühmatöö.
Argumenteerimine.
Rollimäng.

16 auditoorset
tööd + 6 tundi
iseseisvat tööd

Kokku

200 ak/t

Õppekeskkonna kirjeldus








Koolitus toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena tunniplaani alusel.
Töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö, projekt, väitlus, kuulamis-,
lugemistestid, argumenteerimine, oma seisukohtade kaitsmine, nõustumine/mitte nõustumine,
rollimäng.
Õppetöö toimub õppeklassis aadressil Narva mnt 4, Tallinn.
Õppeklass on varustatud kaasaegse kontorimööbliga, kahekohaliste koolilaudadega, mida saab
teisaldada; sisustatud kaasaegsete IKT vahenditega: arvuti lektorile, DATA-projektor ning
pabertahvel koos vajalike markeritega; õpperuumis on kättesaadavad sõnastikud ja eesti keele
õpikud.
Õpperuumid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Õppematerjalide loend

Eesti keele õppekirjandus, mida kasutatakse tunnis:
 Ahi, Helve; Mall Pesti (2005). „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile.“ Tallinn: TEA kirjastus
(põhiõpik).
 Silvia Toomingas. (2011). „Saame tuttavaks.“ TEA kirjastus
 Muud jaotus- ja originaalmaterjalid, audio- ja videokassetid.
 Tööalase sõnavara ja keelekasutuse õpetamisel kasutatakse lisaks võrguleheküljel
http://www.kutsekeel.ee olevaid õppematerjale.
 Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid.
 Pildimaterjalid ajalehtedest ja Internetist.
 Eksamimaterjalid, mitmesugused testid Innove kodulehelt ja mujalt.
Eesti keele e-õpe:
 http://www.teretere.eu/tag/keeleope/
 http://www.meis.ee/keeleope
 http://www.efant.ee/student/
 http://www.keeleklikk.ee/
 http://www.kultuuriklikk.ee/
 http://www.kutsekeel.ee/
Eksamikeskus:
 http://www.innove.ee/
Sõnastikud internetis:
 http://vene-eesti.ase.ee/
 http://vrukah.info/slovar/
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:




Kursuslane peab osalemine vähemalt 75-80% auditoorsetes tundides.
Kursuslane peab sooritama kõik kirjalikud ja suulised testid ning praktilised tööd.
Õppetulemuste hindamise viis on arvestus. Lõpuarvestusel hinnatakse õpilase nelja osaoskuse
vastavust keeleoskustasemele. Ülesanded jagunevad kirjalikeks ja suulisteks. Lugemis-,
kirjutamis- ja kuulamisülesannete puhul kontrollitakse oskusi testidega. Rääkimisoskust
kontrollitakse vestluse käigus õpetajaga erinevatel teemadel. Arvestus loetakse sooritatuks, kui
õpilane on saanud vähemalt 60% võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osaoskuse
tulemus ei tohi olla null punkti.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
 Tõend väljastatakse, kui kursuslane osaleb vähemalt 50% auditoorsetes tundides või kui
õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend
väljastatakse vastavalt tundide arvule, kus osaleja osales.
 Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75%
õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded ning testid.
Lektorid
Veera Jefremova– Tallinna Pedagoogika Instituut, eesti keel ja kirjandus.
Irina Klišova– Tallinna Pedagoogikaülikool, vene kooli eesti keele õpetaja.

