
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:                                                    
Haapsalu Rahvaülikool  

 
2. Õppekava nimetus:  

Eesti keel A2  
 
3. Õppekavarühm (riiklikus süsteemis):  

222 Võõrkeeled 
 

4. Õppe kogumaht:  
48 auditoorset tundi  
 

5. Õppekava koostamise alus:  
Euroopa keeleõppe raamdokument 

 
6. Sihtgrupp:  

Vähese riigikeeleoskusega elanikud 
 
7. Õppe alustamise tingimused:  

Eesti keele A2.1 taseme olemasolu 
 

8. Õppe eesmärk:  
Osalejad omandavad keeleoskuse, mille abil toime tulla igapäevastes 
suhtusolukordades, mis nõuavad lihtsat teabevahetust tuttavatel teemadel.  

 
9. Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:  
 mõistab lihtsamate ütluste põhisisu; 
 saab aru lihtsamatest tekstidest, millest oskab leida eeldatavat spetsiifilist 

informatsiooni; 
 tunneb igapäevaste teemadega seotud olulisemat sõnavara; 
 oskab vestluspartneri abil suhelda ja küsimustele vastata; 
 teeb märkmeid ja koostab isiklikku kirja. 

 
10. Õppesisu: 

 viisakus- ja toimetulekuväljendid; 
 mina ja minu perekond; 
 meie elukeskkond, tee juhatamine; 
 argitegevused ja vaba aeg; 
 töö, haridus, ametid, tervis, arsti juures, apteegis; 
 söök ja jook; 
 lihtsa kirja ja teksti koostamine, blanketi täitmine juhendaja abil (CV ja 

kandideerimisavalduse koostamine); 
 põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad; 
 tegusõnad olevikus, minevikus; 



 sagedasemad käänded.  
 
 
 

11. Õppemeetodid:  
Kuulamis-, lugemis-, ja kirjutamisharjutused, suuline vestlus, grupi- ja paaritöö, 
video vaatamine. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, 
lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. 
 

12. Iseseisev töö 
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendmiseks  

 
13. Õppematerjalide loend:  

Õpetaja jagab enda poolt koostatud õppematerjale.  
 

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja 
hindamiskriteeriumid: 
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös vähemalt 75%.  Lisaks 
tuleb sooritada suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt 
hindamiskriteeriumitele.  

 
Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid A2 

Suuline vestlus  õppija räägib lihtsamate lausetega 
kursusel läbitud teemadest vastavalt 
õpiväljunditele 

 õppija vastab arusaadavalt vestluse 
käigus esitatud küsimustele ja esitab 
ise küsimusi  

 
 

15. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): 
Kursuse läbinutele ja õpiväljundite saavutamisel väljastab Haapsalu Rahvaülikool 
keeleõppe koolituse läbimist ja selle mahtu tõendava tunnistuse. Väljundite 
mittesaavutamise puhul väljastatakse tõend osaletud tundide ja teemade kohta.  
 

16. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 
kirjeldus:  
Eesti filoloog, eesti keele õpetaja, koolitaja valdab eesti keelt emakeelena või 
vähemalt tasemel C1.  
 

17. Õppekava kinnitamise aeg: 1.11.2017 
 


