1. Täiendkoolitusasutuse nimetus: Kuressaare Rahvaülikool
2. Õppekava nimetus: Eesti keel A2
3. Õppekavarühm (riiklikus süsteemis): 222 Võõrkeel
4. Õppekava kogumaht: 80 tundi, sh 20 tundi iseseisevat tööd
5. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument
6. Sihtgrupp: Isikud, kelle eesti keele oskus on A1-keeletasemel
7. Õppe alustamise tingimused: Eesti keele oskus A1- tasemel.
Keeleoskuse täiustamine ja viimistlemine isikliku elu valdkonnas, töö- ja haridusvaldkonnas
ning rammatiliste teadmiste süvendamine.

8. Õppe eesmärk
Saavutab eesti keele oskuse vähemalt A2.2 tasemel.
Koolituse tulemusena mõistab mitte-eestikeelne õppija keelt tasemel, mis võimaldab toime tulla
lihtsamates keelesituatsioonides.Tuleb toime igapäevase suhtlusega.Oskab lihtsate lausete abil
kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, väljendada oma vajadusi.
Oskab kirjutada lihtsamate fraaside ning lausetega igapäevastel teemadel.Oskab lugeda ja
mõistab lihtsamaid tekste.
9. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
 mõistab selgelt hääldatud fraase ja lauseid
 mõistab lihtsate tekstide sisu
 mõistab igapäevast numbri- ja faktiinfot
 mõistab lihtsaid isiklikke ja ametikirju
 mõistab igapäevaseid juhiseid, teateid avalikes kohtades
 oskab lihtsal viisil väljenduda igapäevateemadel, tavavestluses
 oskab kirjutada lihtsaid lauseid ja sõnumeid igapäevateemadel
 oskab kirjutada lihtsaid isiklikke ja ametikirju
 oskab täita isikuandmeid nõudvaid formulare
 tunneb umbes 1500 erinevat sõna ja eestikeelset väljendit
10. Õppesisu:
 tervitamine, tutvumine
 keeled, riigid, linnad, rahvused, päritolu
 numbrid, isikuandmed, aastaarvud, kuupäevad, kellaajad, helistamine
 ilm, transport, soovid











kodu, pere, vanus, tegevused, vaba aeg, pühad, tähtpäevad
töö, elukutsed, asutused
riietusesemed, kaubamaja, söök, toiduained, kohvik
külaskäik, vestlus lauas, hotell
elulugu, kirjad teated, lihtsamad ametikirjad
liiklus, tee küsimine/juhatamine
tervis, arsti juures, apteegis
olmeprobleemid, majapidamisega seonduv, ametiasutused
puhkus, reisimine, Eesti

Grammatika –








tegusõna, ajad, tegumoed, jaatav-eitav kõne, käskiv, tingiv kõneviis
käändsõna, omastav, osastav, teised käänded, ainsus, mitmus
arvsõnad, käänamine, asesõnad
määrsõnad, millal, kuidas
ühendtegusõnad, omadussõna võrdlemine, mitmuse osastav
täis- ja osasihitis, tuletised
sõnajärg lauses

11. Õppemeetodid
Kuulamine, lugemine, kirjutamine, tõlkimine, vestlus, dialoog, rollimängud, ajalehtede
lugemine, muusika kuulamine, video/filmi vaatamine, arutelu.
12. Iseseisev töö
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks
13. Õppematerjalid
Mall Pesti „E nagu Eesti“, Innove materjalid (www.innove.ee), näidisülesanded, filmid,
videod, ajalehed, telesaated, töölehed, testid, CDd
14. Hindamismeetod ja hindmaikriteeriumkriteeriumid:
Hindamismeetod
Kirjalik test
(hõlmab läbitud teemasid)

Suuline vestlus

Hindmaiskriteeriumid
-õppija leiab lugemis- ja
kuulamistekstidest vajaliku info
-kasutab õpitud sõnavara grammatiliselt
õigesti
-suudab etteantud teemal koostada
lihtsama teksti
-õppija räägib läbitud teemadel vastavalt
õpiväljunditele
-väljendab oma seisukohti lihtsamate
fraaside ning lausetega

15. Nõuded õpingute lõpetamise/hindamise, sh hidnamise eeldused:
Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 70% õppetundides ja sooritama
kõik 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
võttis osa õppetööst. 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- või töökogemuse
kirjeldus:
Merike Olo
Kõrgharidus: Tallinna Ülikool, eesti keel ja kirjandus 1979. a – eesti keele ja kirjanduse
õpetaja
Õpetamiskogemus: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi eesti keele õpetaja
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.

