
 

 

KOOLITAJA ANDMED 

Koolitaja nimi: Lessonschool OÜ 

Registrikood: 14855277 

e-post: info@vilumus.ee 

 

ÕPPEKAVA NIMETUS 

A2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus 

 

ÕPPEKAVARÜHM 

Keeleõpe 

 

ÕPPE KOGUMAHT, SEALHULGAS JA ISESEISVA TÖÖ OSAKAAL 

Õppe kogumaht akadeemilistes tundides - 260 (auditoorset tööd - 160 tundi, iseseisvat tööd - 100 

tundi).  

 

ÕPPEMEETODID 

Koolitusel kasutatakse kommunikatiivseid meetodeid: töötamine gruppides (aktiivne rääkimine), et 

omandada vajalik sõnavara ja grammatiline keelestruktuur. Tundides tehakse harjutusi, mis 

arendavad rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Rollimängud ja süžeeolukorrad aitavad 

ületada keelebarjääri ja tõsta õppimise efektiivsust.  

Iseseisva töö käigus omandatakse uus sõnavara, mis kinnistatakse praktilise töö käigus. 

Iseseisev töö – kodutööde tegemine, lühitekstide lugemine ja kirjutamine, sõnavara õppimine, 

grammatikaharjutuste tegemine, piltide kirjeldamine, praktiseerimine elektroonilises õppematerjalis 

- www.keeleklikk.ee, Innove proovieksami ülesannete tegemine. 

 

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED 

Täikasvanud, kes soovivad õppida eesti keelt A2-tasemel. Koolitusele võetakse vastu 

registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on A1-taseme keelekursuse läbimine 

viimase kahe aasta jooksul või firmasisese suulise ja kirjaliku testi läbimine vähemalt 50%.  

 

ÕPIVÄLJUNDID 

- kirjeldab lihtsate fraaside ja lausetega oma perekonda, teisi inimesi, haridust, tööd, kodu ja 

elamistingimusi; 

- koostab lihtsaid isiklikke kirju ja tekste; 

- mõistab lihtsamaid lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste 

valdkondadega (pere, kodu, töö, vaba aeg); 

- saab aru lühikeste ja lihtsate tekstide sisust, mõistab lihtsaid igapäevaseid tekste. 

 

 

ÕPPE SISU 

1. Enesetutvustus. Tutvumine ja tutvustamine. Välimus. Isikuandmed. Iseloom. Lihtne info 

enda, oma pere ja sugulaste kohta.    

2. Kodu ja lähiümbrus. Kodu kirjeldus. Mööbel. Kodutehnika. Majapidamistööd. Külaliste 

kutsumine. Koduloomad. Kodukoht ja selle kirjeldus.  

3. Igapäevaelu. Igapäevased tegevused, tööpäeva kirjeldus ja enda töö tutvustamine. Oma 

päevast rääkimine. 

4. Vaba aeg ja meelelahutus. Harrastused ja huvialad. Vaba aja veetmise võimalused. Hobid, 

kino, teater, kontsert ja muud kultuuriüritused. Sport. Pidustused ja juubelid. 

Peretraditsioonid.  

5. Enesetunne ja tervis. Enesetunde ja tervisliku seisundi kirjeldus. Kehaosad. Riietus. 

Enesetunne. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haigla ja polikliinik. Apteek.   

6. Haridus. Enda haridusteest lühidalt rääkimine. Õppevahendid.  
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7. Elukutse ja töö.  Elukutse valik. Tööpäeva kirjeldus. Töökuulutused, töövestlused, 

tööülesannete kirjeldamine. CV. Töö otsimine. 

8. Teenindus ja kaubandus. Teenindusasutused. Kohvik, restoran ja muud toitlustusasutused. 

Pank ja pangateenused. Postkontor. Kauplused (lahtiolekuajad, hinnad). Tarbekaubad. Kauba 

valimine (riided, majapidamismasinad, ajalehed, raamatud). Soodustused. Hind ja 

maksevõimalused.  

9. Söök ja jook. Toiduained. Laua broneerimine, menüü lugemine ja mõistmine, toidu tellimine. 

Lauakombed ja kõneetikett. 

10. Keskkond, loodus ja ilm. Kodukoha ja asukoha kirjeldamine. Ilma kirjeldamine. Aastaajad. 

Linnud, loomad, taimed. 

11. Transport ja reisimine. Ühistransport. Transpordivahendid. Piletite ostmine. Majutus, 

broneerimine. Tee juhatamine. Vaatamisväärsused. Eesti geograafia: linnad, saared ja 

veekogud. Postkaardi kirjutamine.  

12. Keel ja kultuur. Rahvused ja keeled. Kultuurisündmused. 
  
 

Keeleteadmised: 

▪ Isikulised asesõnad. 

▪ Nimisõna käänded (ainsus ja mitmus). 

▪ Küsisõnad, küsimuste moodustamine. Küsisõnade käänamine. 

▪ Arvsõna. Põhiarvsõna ja järgarvsõna – kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevas 

käändes. Osastav koos sihilise tegusõnaga. Järgarvsõnade moodustamine põhiarvsõnast, 

arvsõnade käänamine, aastaarvude kirjutamine. Küsimused: Mitu?, Mitmes?, Mitmendal?. 

▪ Tegusõna oleviku ja lihtmineviku vormid. 

▪ Tegusõnade pööramine lihtminevikus (jaatav ja eitav kõne). 

▪ Omadussõnade käänamine, ühildumisreeglid täiendi vormis, omadussõna võrdlusastmed. 

▪ Käskiva kõneviisi moodustamine (oleviku ainsuses, jaatav ja eitav kõne). 

 

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS 

Erakursused ettevõtete/asutuste jaoks toimuvad tellija ruumides. Õppeklass on avar, 

hästivalgustatud ja kaasaegse ventilatsiooniga. Õppeklassis on lauad ja toolid kõigile õppijatele ja 

koolitajale. Õppeklassis on arvuti, audioseadmed ja dataprojektor. Laudu ja toole on võimalik 

paigutada ümber, et oleks võimalik kasutada erinevaid õppimismeetodeid. Õppematerjali tagab 

õppijatele kursuse korraldaja. Õppeklass vastab kõigile tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 

 

ÕPPEMATERJALIDE LOEND 

Põhiõppematerjal:  

• Mall Pesti, Helve Ahi, „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1“, Kiri-Mari 

kirjastus 2015, 

• Ülle Rannut „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik A2.1“, Immisoft 2015, 

• Ülle Rannut „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik A2.2“, Immisoft 2015. 

Lisaõppematerjal: 

• Merge Simmul, Inga Mangus, „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2 (B1) “, Kirjatark 2019, 

• Eesti-vene sõnaraamat: (http://www.eki.ee/dict/evs/) 

• Eesti keele e-kursus algajatele vene keele baasil (0-A2): (www.keeleklikk.ee) 

• Õpetajate koostatud lisamaterjalid 

Elektrooniline õppematerjal: 

• Eesti keele e-kursus vene keele baasil (A2): (https://www.keeleklikk.ee/) 

• Eesti keele põhisõnavara sõnastik: https://www.eki.ee/dict/psv/ 

• www.eki.ee 

• http://web.meis.ee/testest/ 

• www.efant.ee 
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• https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/ 

• http://kohanemisprogramm.tlu.ee/ 

• https://www.integratsioon.ee/raamatukogu 

 

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID 

Kursuse edukaks lõpetamiseks tuleb osaleda vähemalt 70% kontakttundidest (112 akadeemilist 

tundi), teha kodused ning iseseisvad tööd. Teadmisi hinnatakse kirjalikult ja suuliselt koolitusfirma 

koostatud A2-taseme lõputestiga. Lõputestis hinnatakse kõiki nelja osaoskust ning 

hindamiskriteeriumiks on 100%-st vähemalt 60%.  

 

Tunnistus väljastatakse õppijale, kes lõpetas kursuse, omandas kõik õpiväljundid ning täitis 

ülalnimetatud tingimused.  

Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa auditoorsetest tundidest vähem kui 70% 

(vähem kui 112 akadeemilist tundi) või juhul, kui teadmiste kontrollis pole omandanud vajalikke 

teadmisi ja oskusi ega sooritanud nõutud ülesandeid. 

Tunnistus ja tõend vastavad täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele.  

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI, ÕPI- VÕI 

TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS 

Kõik eesti keele koolitajad omavad eesti keele õpetaja või eesti filoloogi haridust ja/või 

täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemust. 
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