Eesti keel võõrkeelena täiendkoolituse õppekava A2- keeleoskustasemel
Täienduskoolitusasutuse nimi
Õppekava nimetus
Õppekavarühm
Õppe kogumaht
(akadeemilistes tundides)
Õppekava koostamise alus
Õppe alustamise tingimused

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
Eesti keel võõrkeelena
Keeleõpe
120 akadeemilist tundi (kontakttundi), lisaks umbes 120 tundi iseseisvat tööd

Õppe eesmärk

Kursuse lõpetaja omandab keeleoskuse tasemel A2, mis võimaldab toime tulla teda
puudutavates igapäevastes lihtsates suhtlusolukordades.
Kursuse läbimisel õppija:
1)mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu, mis on vahetult seotud igapäevaste
suhtlussituatsioonidega, õpitud temaatika piires (pere, kodu, töö);
2)oskab end mõistetavaks teha lühikeste lausungite abil, vastata lihtsatele küsimustele ja
väidetele;
3) koostab lihtsaid tekste õpitud temaatika piires;
4) leiab vajaliku info lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, sõiduplaanid, tööpakkumised);
5)kasutab võõrkeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, Internet) vajaliku informatsiooni
leidmiseks.

Õpiväljundid

Õppesisu

Iseseisev töö
Õppematerjalid
Lõpetamise tingimused

Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
Kursuse läbimisel väljastatav
dokument

Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine
Eesti keele oskus tasemel A1

MINA JA TEISED: enesetutvustus, huvid; perekond, sõbrad; välimus, iseloom; tähtpäevad.
KODU JA KODUKOHT: sugulased; kodu kui eluruum; loodus, aastaajad ja ilm; kodukoha
traditsioonid ja kombed.
RIIGID JA NENDE KULTUUR: rahvused ja keeled; Eesti geograafiast; tavad ja tähtpäevad;
olulisemad sündmused ja inimesed.
IGAPÄEVAELU: igapäevased tegemised, sh olme; tee küsimine ja juhatamine; tegevusalad ja
ametid; toitumine; tervis; juhendite ja reklaamide sisu mõistmine.
VABA AEG: harrastused, meelelahutus; reisimine, meedia; kutse koostamine.
Ülesanded koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimine keelekeskkonnas.
I.Mangus, M.Simmul „Tere jälle! Eesti keele õpik A1- A2 (B1)“’
* Õpiku maksumus ei sisaldu kursuse tasus.
Koolituse lõpetamise tingimuseks on:
 Osavõtt vähemalt 85 % õppetundidest.
 Kodused tööd, mille täitmine on eelduseks järgmises tunnis aktiivseks osalemiseks,
on tehtud; kõik vahetestid on sooritatud.
Iseseisvad tööd ja testid
Iseseisvate tööde ja testide sooritamine vastavalt nõuetele



Õppekeskkond
Koolitaja kompetentsust tagava
kvalifikatsiooni või õpi-ja
töökogemuse kirjeldus

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud: koolituse käigus õppija
saavutas koolitusel õpiväljundid ja osales täienduskoolitusel 85 % koolitusmahust;
Tõend, kui koolituse käigus õppija ei saavutanud õpiväljundeid või osales
täienduskoolitusel vähem kui 85 % koolitusmahust.

Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, on varustatud õppetööks vajalikuga.
Kursust läbi viival õpetajal on õpetaja kvalifikatsioon ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise
kogemus.

