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Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe maht

Õppe kogumaht on 140 akadeemilist tundi, millest 100 akadeemilist tundi on auditoorset
õpet ning 40 akadeemilist tundi on iseseisvat tööd. A1-tase saavutatakse ühe 140 t
kursusega. Õppetöö toimub kolm korda nädalas, korraga viiakse läbi 3 akadeemilist tundi.
Ühe kursuse pikkus on 12 õppenädalat.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: täiskasvanud

Õppe alustamise tingimused: avalduse esitamine

Õppe eesmärk

Koolituse tulemusel saavutab õppija eesti keeles A1-taseme.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks osaleja …
• on omandanud eesti keele sõnavara, mis võimaldab rääkida lihtsatel enese jaoks
olulistel konkreetsetel teemadel, nt oma perest, päevakavast, ja suhelda igapäevastes
tüüpsituatsioonides, nt turul, poes, kohvikus;
• esitab lihtsaid küsimusi vajaliku info saamiseks eestikeelses keskkonnas;
• saab aru lihtsast kõnest;
• kasutab igapäevaseid viisakusväljendeid;
• oskab ennast tutvustada;
• oskab reageerida, kui ta aru ei saa;
• oskab küsida ja öelda kellaaega;
• oskab öelda, mis talle meeldib ja ei meeldi;
• oskab toitlustusasutuses sööke ja jooke tellida;
• oskab esitada lihtsaid palveid ja käske;
• oskab küsida kaupade hinda ja soovitud koguseid;
• oskab kirjutada lihtsat sõnumit;



• oskab kirjeldada oma enesetunnet;
• oskab kirjeldada ilma;
• oskab nimetada riideesemeid ja kirjeldada, mida ta kannab;
• oskab kirjeldada oma argipäeva;
• oskab küsida teed ning lihtsast ja selgest teejuhatusest aru saada;
• oskab rääkida oma perest või teistest enda jaoks olulistest inimestest;
• oskab vastata lihtsatele enesekohastele küsimustele;
• tunneb eesti keele häälduspõhimõtteid;
• teadvustab eestikeelseid tekste oma elukeskkonnas;
• on ületanud esmase keelebarjääri ja omandanud positiivse hoiaku eesti keele õppe
osas;
• julgeb eestikeelsesse vestlusse astuda;
• kasutab erinevaid iseseisvaks õppimiseks mõeldud võimalusi (nt Quizlet,
“Keeleklikk”, Drops);
• on saanud innustust eesti keele õpinguid jätkata.

Õppesisu

A1-taseme kursus käsitleb järgmisi teemasid:

viisakus- ja esmased toimetulekuväljendid, isikuankeedi täitmine;

tervitamine, hüvastijätt, numbrid 1-10;

enda ja teiste tutvustamine: nimi, päritolu, keeleoskus, elukoht, vanus, amet;

pere ja kodu, pereliikmetest rääkimine, mööbel, omadussõnad, antonüümid;

argitegevused ja vaba aeg, päeva- ja nädalarutiin, sh nädalapäevad, kellaajad,
lemmiktegevused;

teenindus ja sisseostud: turul ja poes kauba nimetamine ja ostmine, sh hinnad;

söögikohad: toidueelistused ja toidu tellimine;

kohad linnas: kohtade nimetamine, külastamine, tee küsimine ja juhatamine, riigid ja
rahvused;

enesetunne ja tervis: kehaosad;

ilm ja riided;

tegevused, postkaardi kirjutamine, piletid.

Keeleteadmised: arvud, olevik, tegusõnad, tagasõnad, kohakäänded, kus? kuhu? kellega?,
da-infinitiivi kasutamine (tegusõnadega meeldib ja oskan), asesõnad, ajamäärused,
tegusõna “olema” pööramine, küsisõnad



Õppekeskkond:

Õppetöö viiakse läbi tunni alusel keeleõppeks renditavas büroohoones Tartus, aadressil
Võru 3. Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning on varustatud
keeleõppeks vajalike vahenditega. Õpperuumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid,
korralik valgustus ja õppelauad-toolid.

Õpperuumi suurus 62 m2.

Väljaspool Võru 3 ruume toimuvad koolitused viiakse läbi samadele tingimustele vastavates
õpperuumides.

Õppemeetodid:

Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja
paaristöö, aga ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis-, kuulamis- ja
hääldusharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise
arendamiseks, kirjutamisülesandeid kirjaliku eneseväljenduse arendamiseks.

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisvaid töid antakse õppijatele iga kord ning need keskenduvad kirjutamis-, lugemis-
ja kuulamisoskuse arendamisele. Iseseisvad tööd on mõeldud nii õpitu kinnistamiseks
kui ka teema laiendamiseks.

Õppematerjalid:

Põhiõpik on M. Pesti, H. Ahi „E nagu Eesti“.

Lisamaterjalid:

1. http://sonaveeb.ee
2. Veebisõnastikud (http://eki.ee. http://aare.edu.ee).
3. http://www.quizlet.com
4. Keeleklikk http://keeleklikk.ee

Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 50% kontakttundidest ning sooritatud
lõputest.

Tunnistusel on kirjas läbitud koolituse nimetus, koolituse maht ehk akadeemiliste tundide arv,
koolituse toimumise aeg, MTÜ Koduõpetaja registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es.
Tunnistus on allkirjastatud koolituse läbi viinud õpetaja ja MTÜ Koduõpetaja juhatuse liikme
poolt.

http://sonaveeb.ee
http://eki.ee
http://aare.edu.ee
http://www.quizlet.com
http://keeleklikk.ee


Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud (lõputesti ei sooritatud), kuid õppija võttis
osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte
juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab MTÜ Koduõpetaja
juhatuse liige.

Testi täidavad osalejad koolituse lõpus paberil või veebis. Test on koostatud A1-taseme
keelekoolituse materjalide põhjal.

Koolituse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene A1-taseme lõputest/eksam.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:

Koolitajal on eesti filoloogia alane kõrgharidus ja/või eesti keele õpetaja kutse ning ta
omab eesti keele kui teise keele õpetamise kogemust.

Õppekava on kinnitatud 30.06.2022.


