
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Haapsalu Rahvaülikool 

 

2. Õppekava nimetus: A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele 

täienduskoolituse õppekava. 

3. Õppekavarühm: Keeleõpe. 

4. Õppe eesmärk on omandada Euroopa keeleoskusnõuetele vastav keeleoskuse tase A2, mis 

võimaldab toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades eestikeelses keelekeskkonnas ning 

valmistada õppijaid ette A2-taseme riikliku keeleeksami sooritamiseks. 

5. Õpiväljundid 

Kursuse lõpus õppija 

• mõistab lühikest, selget ja aeglast kõnet, mis seostub oluliste eluvaldkondadega (näiteks 

isiku- ja pereteave, sisseostud, kodukoht, töö); 

• mõistab lühikesi, lihtsaid kirjalikke tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja 

rahvusvahelise levikuga sõnu; 

• räägib kaasa tuttavatel teemadel igapäevasuhtluses kasutades lihtsat keelt; 

• kirjutab lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle vajalikke asju ja koostada väga 

lihtsat isiklikku kirja; 

• täidab lihtsaid isikuandmeid nõudvaid formulare. 

6. Õpingute alustamise tingimused 

Õppija on omandanud algtasemel eesti keele teadmised olles näiteks läbinud mõne 

koolitusasutuse eesti keele A1 taseme koolituse ja/või tõendab seda temale väljastatud 

dokumendiga. Enne õpperühma komplekteerimist testitakse tulevaste õppijate keeleoskuse 

taset, kasutades www.meis.ee veebilehel olevat sõeltesti nr 1. Test sooritatakse 

rahvaülikoolis kohapeal õpetaja juuresolekul.  

https://web.meis.ee/testest/ilias.php?ref_id=71&cmd=frameset&cmdClass=ilrepositorygu

i&cmdNode=il&baseClass=ilrepositorygui 

7. Õppe  kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 

Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest 180 akadeemilist tundi on auditoorse 

töö ja 60 akadeemilist tundi iseseisva töö maht. A2 tase saavutatakse kahe poolaasta 

jooksul (90 + 90 ak/h). Nädalas toimub 6 – 8 ak/h õppetööd. 

 

8. Õppe sisu 

 

Teema Alateemad 

Endast ja teistest 

rääkimine   

Enda ja teiste tutvustamine (nimi, rahvus, vanus, välimus, 

iseloom, oma kodu, perekond, töö, haridus, hobid jm). Oma 

http://www.meis.ee/


isikuandmete ja endaga seotud faktide esitamine. Küsimuste 

esitamine ja lihtsamate ankeetide täitmine. 

Haridus Oma haridustee ja koolielu kirjeldamine ja sel teemal 

küsimuste esitamine. Oma koolielust ja edasiõppimise 

plaanidest rääkimine ja teistele küsimuste esitamine. 

Erinevate õppeasutuste kirjeldamine, nende kodulehtede sisu 

ja õppimisvõimalustega tutvumine.  

Elukutse, amet ja töö Oma ameti- ja töökoha kohta rääkimine ja samalaadsete 

küsimuste esitamine. Tööga seonduvate ülesannete ja 

karjäärivõimalustest rääkimine, mõne tööga seotud juhtumi 

kirjeldamine. Elulookirjelduse (CV) koostamine või 

täiendamine. Tööle kandideerimine.   

Teenindus Info hankimine erinevate  teenindusasutuste kohta, nende 

lahtiolekuaegade jm olulise info leidmine ja neist rääkimine. 

Teenindusalase vestluse harjutamine, küsimuste esitamine 

poes, pangas, postkontoris või muus asutuses (seal tehtavate 

toimingute kohta). Ülekandega maksmine, pangaautomaadi 

kasutamine, e-teenuste kasutamine.  

Igapäevaelu, kodu ja 

kodukoht 

Oma eluaseme ja kodukoha ja lähiümbruse kirjeldamine ja 

selle kohta küsimustele vastamine. Oma pere kirjeldamine, 

kodusest elukorraldusest ja oma päevast rääkimine ja 

küsimustele vastamine. Oma lähedastest rääkimine ja teistele 

samasuguste küsimuste esitamine, külaliste kutsumine, 

viisakusväljendid külaliste vastuvõtul. 

Enesetunne, tervis ja 

heaolu 

Enesetundest rääkimine, arsti juurde vastuvõtuaja küsimine. 

Oma tervisliku olukorra kirjeldamine, samalaadse vestluse 

mõistmine ja vestluspartneri küsimustele vastamine. Apteegis 

ravimite ostmine. 

Vaba aeg, harrastused 

ja meelelahutus 

Huvidest ja hobidest rääkimine, vaba aja veetmise eelistused, 

nende kohta küsimuste esitamine. Liikumisharrastuste, 

muusikalise maitse ja lugemisharjumuste kohta küsimuste 

esitamine ja neist rääkimine. Info hankimine 

meelelahutusürituste kohta. Tähtpäevad peres, nende 

tähistamine, kutsete saatmine ja kutsetele vastamine. 

Sisseostud ja hinnad Info hankimine ja edastamine poodide lahtiolekuaegade 

kohta. Suhtlemine müüja ja klientidega, nende küsimustele 

vastamine. Info hankimine kaupade kohta (suurus, hind, 

kogus, värvus, vahetus- ja tagastamisvõimalused). 

Söök ja jook Igapäevaste toitumisharjumuste kirjeldamine. Toidukohtade 

kohta info hankimine, lahtiolekuaegade ja hinnaklassi kohta 

küsimine, laua broneerimine restoranis, menüü põhjal 

tellimine ja tasumine toidukohas. Päevapakkumistest 

arusaamine, söögilauas toidu pakkumine ja palumine.  

Inimeste suhted 

ühiskonnas 

Lihtsate sõnumite ja teadete saatmine. Inimeste välimuse ja 

muude omaduste kirjeldamine. 



Keskkond, kohad, 

loodus, ilm 

Kodukoha, sh Eesti ja oma päritoluriigi kirjeldamine. 

Asukoha info küsimine, tee juhatamine ja selle küsimine. 

Ilmateate põhisisust arusaamine, sellest rääkimine teistele. 

Mõningate loomade ja lindude kirjeldamine. 

Kultuur ja keeled, 

keelte õppimine 

Kultuurisündmuste, pileti hinna ja esinejate kohta info 

hankimine, kultuurisündmustest jutustamine. Keeleõppe ja 

keele praktiseerimisvõimaluste kohta rääkimine ja 

samalaadsetele küsimustele vastamine. 

Reisimine, transport, 

vaatamisväärsused 

Ühistranspordi kohta info hankimine, sõiduplaani leidmine, 

sh veebi teel, sõidupileti ostmine, sh T-pileti keskkonnast. 

Sõidu sihtpunktist teatamine ja küsimine kuidas sinna jõuda. 

Tuginedes kaardile või veebirakendusele tee juhatamine ja 

küsimine. Toa broneerimine hotellis, vaatamisväärsuste kohta 

esitatud info mõistmine, puhkusereisilt postkaardi 

kirjutamine. 

 

Grammatika: 

• Sidesõnad 

• Küsisõnad 

• Põhiarvsõnad 

• Omadussõnad, määrsõnad ja võrdlusastmed 

• Asesõnad 

• Tegusõnad, sh ühendtegusõnad 

• Nud- ja tud-kesksõna  

• ma- ja da-tegusõna 

• Lihtminevik 

• Käskiv kõneviis 

• 14 käänet 

• Ainsuse omastav ja osastav kääne 

• Mitmuse nimetav kääne 

• Kuupäevad, kellaajad ja järgarvsõnad 

Õppemetoodika:  

Kursusel arendatakse rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust  nii  traditsioonilisi 

kui ka aktiivõppemeetodid kasutades. Õppemeetodi valik sõltub ülesande tüübist ja enamasti 

kasutatakse kombineeritud meetodit. Aktiivõppemeetoditest kasutatakse rühma- ja paaristööd, 

rollimänge, ülesanded keelekeskkonnas. Traditsioonilistest meetoditest  kasutatakse kuulamis, 

lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- ja tõlkeharjutusi, loengut, konspekteerimist, jutustamist.  

Õppemeetodi läbimisel on oluline roll õppijakesksusel, et õppija omandaks õppe parimal viisil, 

rakendades erinevaid meeli. Kõnelemise ning igapäevaste toimingute kirjeldamiseks vajaliku 

sõnavara harjutamiseks viiakse läbi situatsioonile vastavaid vestlusi grupikaaslastega, 

intervjueerimisi ja muid suhtlust arendavaid mänge. Sh kasutatakse ka veebipõhiseid rakendusi 

nagu Kahoot jt. Kuulamisoskuse arendamiseks lastakse õppijal kuulata erinevaid salvestatud 

situatsioone ja küsida nende kohta küsimusi või täita lüngad etteantud tekstis. Samuti 



kasutatakse kuulamisharjutuste tegemisel populaarseid laule, mida lastakse kuualata ja õppija 

peab täitma lüngad puuduvate sõnadega. Lugemisoskuse harjutamiseks leitakse infot 

igapäevatekstidest näit mõne ettevõtte või asutuse kodulehte lugedes, toiduainete siltide, 

teatrikavade või muude õpitava teemaga seonduva info lugemise ja selle mõistmise kaudu. 

Kirjutamisoskuse arendamiseks tehakse koduste iseseisvate töödena lühijutte, täidetakse mõne 

ametiasutuse ankeeti, rakendatakse erinevaid mängulisi ülesandeid, kus tuleb lisada omalt 

poolt sobivad laused, kirjutatakse grupikaaslasele kiri mõnes õpitavas teemavaldkonnas, 

näiteks reisimisest.  

Õpetaja jälgib kogu õppeprotsessi jooksul õppijate arengut ja rakendab kujundava hindamise 

printsiipe, teeb vaheteste, mis toetavad lõputesti sooritamist. Õppijaid innustatakse rääkima 

eesti keelt.  

Iseseisev töö: antakse jooksvalt õpetaja poolt ja see tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe 

vahelisel ajal. Iseseisva töö raames valmistavad õppijad ette suulisi ja kirjalikke 

koduülesandeid kogu kursuse vältel, mida õpetaja tagasisidestab. Tundides toimub ka õppijate 

omavahelist tagasisidestamist, mis toetab kõikide osaoskuste arengut – sõnavara, rääkimine, 

kuulamine ja kirjutamine. Õppimiseks kasutatakse interaktiivseid harjutusi ja keeleteste. 

Õpitakse keeleõppeprogrammiga “Keeleklikk” ja antakse lisajuhiseid iseseisvateks 

keeleõppeviisideks.  

9. Õppekeskkonna kirjeldus 

Loenguruumid asuvad aadressil Lihula mnt 12/1, Haapsalu linn, 90507. Keeletundideks 

sobilik ruum asub esimesel korrusel ja on ligipääsetav liikumisraskusega inimestele. 

Loenguruumis on valge tahvel, arvuti, projektor ja internetiühendus.  

10. Õppematerjalide loend  

• Õppekava põhiõpik:  

• Mangus, I., Simmul, M. (2010). Tere jälle!. Eesti keele õpik A1-A2. Tallinn: Pushkini 

Instituut. 

Lisaks kasutatakse: 

• Kingisepp, L., Kärtner, P. (2015). Mängime ja keel saab selgeks! Keeleõppemängude 

kogumik. Tallinn: Kirjastus Iduleht.  

• Kingisepp, L., Ilves, M. (2015). Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele 

kõnelemisoskuse arendamiseks A2-tasemele. Tallinn: Kirjastus Iduleht.  

• Kitsnik, M. (2015). Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2. Tallinn: AS Pakett. 

• Pesti, M., Ahi, H. (2015). E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Tallinn: 

Kirjastus Kiri-Mari  

 

Veebiõppe materjalid: 

 

• Juhend iseseisvaks keeleõppeks:  

• https://integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.

pdf 

• www.ut.ee /keeleweb2 

• www.harno.ee 

https://integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf
https://integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf
http://www.ut.ee/


• www.eki.ee  - avalikuks kasutamiseks mõeldud eesti-vene ja vene-eesti e-sõnaraamatud 

• https://www.keeleklikk.ee 

• http://web.meis.ee/vaegkuuljad/ 

• www.enagueesti.ee 

• http://portaal.eki.ee/dict/psv/pildilehed 

• https://quizlet.com/ 

• https://learningapps.org/ 

• https://quizizz.com/ 

 

11. Õpingute lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid 

 

Õpingute lõpetamise eelduseks on, et õppija osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides. 

Lisaks tuleb sooritada kirjalik test ja suuline vestlus. Test koostatakse õppejõu poolt vastavalt 

kursusel läbitud teemade kohta, tuginedes kursuse õpiväljunditele. Õpiväljundid loetakse 

saavutatuks juhul, kui tulemus on vähemalt 51 punkti.  

Tõend: tõend väljastatakse isikule siis, kui õppija katkestab õpingud. Sellisel juhul kantakse 

tõendile vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.  

Tunnistus: tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse 

isikule, kelle teadmisi hinnati koolituse käigus vastavalt õpiväljunditele ja isik saavutas kõik 

õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. 

 

12. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 

 

Kõrgem pedagoogiline haridus (filoloog, eesti keele kui teise keele õpetaja); pikaajaline eesti 

keele õpetamise kogemus (vähemalt 3 aastat), täienduskoolitused eesti keele õpetamise 

valdkonnas jms.  

http://www.eki.ee/
https://www.keeleklikk.ee/
http://web.meis.ee/vaegkuuljad/
http://www.enagueesti.ee/
http://portaal.eki.ee/dict/psv/pildilehed
https://quizlet.com/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
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