1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Haapsalu Rahvaülikool
2. Õppekava nimetus:
Eesti keel A2.2
3. Õppekavarühm (riiklikus süsteemis):
222 Võõrkeeled
4. Õppe kogumaht:
40 akadeemilist tundi, millest 36 on auditoorse töö tundi ja 4 tundi iseseisvat tööd
5. Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument
6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes valdavad eesti keelt tasemel A2.1 ja soovivad eesti keele õpingutega
jätkata.
7. Õppe eesmärk:
Koolituse tulemusena on õppija omandanud oskuse kõnelda ja kirjutada eesti keeles
lihtsamaid lauseid, mõista lihtsate ja selgete ütluste ning igapäevatekstide põhisisu,
et tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades
8. Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
 mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste
eluvaldkondadega;
 mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja
rahvusvahelise levikuga sõnu;
 oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma
huvivaldkonna teemade piires;
 oskab kirjutada igapäevastel teemadel lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades
neid lihtsate sidesõnadega.
9.

Õppesisu:
 posti- ja pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne
 kõneetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse
liikide ja hindade kohta
 juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine
 faktiinfo mõistmine ja kasutamine
 peretraditsioonid
 reisimine, transport, puhkus, ühistransport, piletite ostmine, tee küsimine ja
juhatamine, postkaardi kirjutamine, reisikirjeldus
 kodu ja olme, kodukirjeldus, mööbel, kodutehnika, kodutööd, külaliste
kutsumine
 tervis ja tervishoid, riided, kehaosad, enesetunne ja kaebused, arsti
vastuvõtule registreerimine, haiglas ja polikliinikus, apteegis
 tähestik, hääldamine, kirjutamine
 nimisõna: käänded, mitmus, ühildumine omadussõnaga







arvsõna: põhi- ja järgarvsõnad
isikuline asesõna, põhivormid
tegusõna: pööramine olevikus ja lihtminevikus, käskiv ja tingiv kõneviis,
sidesõnad ja määrsõnad
küsisõnad

10. Õppemeetodid:
Kuulamis-, lugemis-, ja kirjutamisharjutused, suuline vestlus, grupi- ja paaristöö,
video vaatamine. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-,
lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust.
11. Iseseisev töö
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks
12. Õppematerjalide loend:
Õpetaja koostatud õppematerjal
13. Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod
Suuline vestlus





Kirjalik test

Hindamiskriteeriumid
õppija
räägib
lihtsamate
lausetega
kursusel
läbitud
teemadest
vastavalt
õpiväljunditele
õppija vastab arusaadavalt
vestluse
käigus
esitatud
küsimustele
õppija
esitab
lihtsamaid
küsimusi
Õppija lahendab ülesandeid
vastavalt õpiväljunditele.

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks/hindamine, sh hindamise eeldused:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttunnis ja
sooritatud kõik kodutööd. Lisaks peavad olema täidetud hindamiskriteeriumid
suulises vestluses ja kirjalikus tekstis.
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: eesti filoloog, eesti keele õpetaja; koolitaja valdab eesti keelt emakeelena
või vähemalt C1 tasemel ja omab vähemalt viieaastast kogemust täiskasvanute
koolitamisel.
17. Õppekava kinnitamise aeg: 15.01.2021

