
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:  
Haapsalu Rahvaülikool  

 
2. Õppekava nimetus:  

Soome keele lühikursus A2-tasemel 
 
3. Õppekavarühm (riiklikus süsteemis):  

222 Võõrkeeled 
 

4. Õppe kogumaht:  
20 akadeemilist tundi, millest 15 on auditoorse töö tundi ja 5 tundi iseseisvat 
tööd 
 

5. Õppekava koostamise alus:  
Euroopa keeleõppe raamdokument 

 
6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:  

Soome keelt algtasemel valdavad täiskasvanud, kes soovivad värskendada ja 
täiendada oma keeleoskust.   

 
7. Õppe eesmärk:  

Koolituse lõpuks on õppija omandanud igapäevasuhtlemiseks vajalikud  
teadmised soome keelest.   

 
8. Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:  
 mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid 

fraase ning sõnu; 
 kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ning oma 

ümbrust; 
 oskab vestluspartneri abil suhelda ja lihtsatele küsimustele vastata; 
 kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab formulare. 

 
9. Õppesisu: 

 Töö ja töö otsimine, CV 
 Vaba aeg, harrastused 
 Elamine Soomes 
 Lihtsa kirja ja teksti koostamine, blanketi täitmine  
 Tegusõnade ajavormid   
 Nimisõnade omastava käände moodustamine  
 Mitmus 
  

 
10. Õppemeetodid:  

Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, grupi- ja 
paaritöö, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine 
 

11. Iseseisev töö 
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks 



 
12. Õppematerjalide loend:  

Õpetaja poolt jagatud materjal 
Täiendav materjal: Frick, Mai 2014,. Soome keel iseõppijale; algajale ja 
taasalustajale. Tea kirjastus 
Immigrantidele suunatud veebileht https://yle.fi/aihe/oppiminen/suomen-
kielen-alkeet 
 

13. Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid: 
 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Suuline vestlus 
õppija räägib lihtsamate lausetega 
kursusel läbitud teemadest vastavalt 
õpiväljunditele 

 
14. Nõuded õpingute lõpetamiseks/hindamine, sh hindamise eeldused: 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75%  kontakttunnis. 
Lisaks tuleb sooritada suuline vestlus ja jooksvad iseseisvad tööd  positiivsele 
tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumidele.  
 

15. 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.   
 

16. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 
kirjeldus: 
Soome filoloog, soome keele õpetaja või omandatud C1 tase soome keeles 
ning vähemalt viis aastat täiskasvanute keeleõpetaja kogemust. 
 

17. Õppekava kinnitamise aeg:  
12.05.2021 

https://yle.fi/aihe/oppiminen/suomen-kielen-alkeet
https://yle.fi/aihe/oppiminen/suomen-kielen-alkeet

