1.Täiendkoolitusasutuse nimetus: Kuressaare Rahvaülikool
2. Õppekava nimetus: Eesti keel A1
3.Õppekavarühm (riiklikus süsteemis): 222 Võõrkeel
4.Õppekava kogumaht: 80 tundi, sh 20 tundi iseseisvat tööd
5. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument
6. Sihtgrupp: Isikud, kes alustavad eesti keele õppimist
7. Õppe alustamise tingimused: Huvi ja vajadus eesti keele õppimise järele
8. Õppe eesmärk: Saavutab eesti keele oskuse vähemalt A1.2 tasemel.
Saavutada läbimurre keeleoskuses, omandada esmane keeleoskus, luua eeldused keele
omandamiseks tasemel, mis võimaldab toime tulla lihtsamates keelesituatsioonides
9. Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

mõistab ja kasutab igapäevaväljendeid, lihtsamaid fraase, et oma vajadusi
rahuldada

oskab tutvustada ennast ja teisi

oskab pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele

oskab vastata igapäevaeluga seotud küsimustele

suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja

selgelt ning on valmis suhtluses aitama

omandab baassõnavara (umbes 1000 sõna ja väljendi ulatuses)
10.Õppesisu:

tervitamine, tutvumine

pere- ja isikuandmed

elukeskkond, kodu ja selle ümbrus

olmeteenused ja kaubandus, kõneetikett ostmisel

toitlustamine, toitlustuskohad, menüü mõistmine, soovide esitamine

transport, reisimine, teekond kodust tööle

haridus, kool , lasteaed

vaba aeg, kultuuriürituse, sport

puhkus, hobid, puhkamine Eestis

perekondlikud, riiklikud tähtpäevad
Grammatika

tähestik, hääldamine, nimisõna põhikäänded, mitmus

kohakäänded, põhi- ja järgarvsõnad, pööramine olevikus, lihtminevikus, eitav

kõne, käskiv kõneviis, sidesõnad
11. Õppemeetodid:
Vestlemine, kuulamine, tõlkimine, dialoog, rollimängud, lugemine, kirjutamine, muusika
kuulamine, videod, CDd, filmid

12. Iseseisev töö:
Sõnavara omandamine, käsitletu kinnistamine, iseseisev testimine (TESTEST)
13. Õppematerjalid:
E nagu Eesti, Innove materjalid, näidisülesanded, töölehed,testid, CDd, videod
14. Hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Hindamismeetod
Kirjalik test
Suuline vestlus

Hindamiskriteerium
Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt
70% õigeid vastuseid.
Saab aru ja oskab vastata lihtsamatele
küsimustele. Suudab osa võtta
elementaarsetest vestlustest.

15. Nõuded õpingute lõpetamise/hindamise kohta:
Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 70% õppetundides ja
sooritama vajalikud ülesanded ning testid
16. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): Tunnistus, kui õpingute
lõpetamise nõuded on täidetud; tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud,kuid õppija osales
õppetöös. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui
õppija osales vähem kui pooltes tundides.

17.
Õppekeskkond: Koolitused viiakse läbi eraldi ruumis, mis on sisustatud laudade ja
toolidega (igale osalejale on tagatud laud ja tool). Ruumis on olemas arvuti, multimeedia
projektor, ekraan, tahvel, interneti püsiühendus. Vajadusel on võimalik kasutada 15
õppekohaga arvutiklassi. Arvutiklassis on olemas 15 töökorras statsionaarset arvutit,
multimeedia projektor, ekraan, tahvel, televiisor. Internet püsiühendus. Iga arvuti juures on
kõrvaklapid ning nende kasutamise võimalus kuulamisharjutusteks arvutist. Lisaks saab
kasutada 17 IPadi, puutetundlikku tahvlit, printerit ja skannerit, muusikakeskust, diktofoni
lindistamiseks ning kuulamiseks ja videokaamerat filmimiseks ning filmitu taasesitamiseks.
Koolitusel osalejatel on vajadusel võimalik kasutada koolis olemasolevaid õppematerjale ja
kasutada kooli raamatukogu.

18. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse
kirjeldus:
Merike Olo
Kõrgharidus: Tallinna Ülikool, eesti keel ja kirjandus 1979. a – eesti keele ja kirjanduse
õpetaja
Õpetamiskogemus: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium alates 2008. a
Täiskasvanute koolituskursused: alates 2011. a
Suvised keeleõppelaagrid vene koolide õpilastele: 2000-2010. a
19. Õppekava kinnitamise aeg: 01.03.2016, uuendatud 24.09.2020.

