
 
 
 

                                                                      
Pärnu Vanalinna koolituskeskus                
Õppekava nimetus: Soome keel - algajatele  

Õppekavarühm: 0231 keeleõpe (ISCED-F2013) 

Eesmärk Koolituse tulemusena omandab õppija soome keele tasemel, mis võimaldab toime 
tulla lihtsates keelesituatsioonides. 

Õpiväljundid: 
 Koolituse lõpuks õppija:  

 mõistab ja kasutab lihtsamaid väljendeid ja fraase; 
 suhtleb lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis 

sõnastust ümber  formuleerima; 
 saab aru lihtsamatest lausetest siltidel, plakatitel ning teda ennast puudutavatest 

tekstidest; 
 orienteerub oma õppematerjalides ja vajadusel leiab sealt vajaliku info. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: 

 Vähese soome keele oskusega, keskhariduse või sellest madalama haridusega 
inimesed, töötud.  

 Erialase ettevalmistuseta inimesed, kelle vähene soome keele oskus võib takistada 
tema tööprotsessi jätkamist või tema sisenemist tööturule. 

Õppe alustamise tingimused: Avaldus ja  kuulumine sihtgruppi. 

Õppe maht, korraldus: Õppe maht on 35 akadeemilist tundi kontaktõpet. 

Õppesisu: Rääkimine: igapäevased lihtsamad  väljendid ja fraasid, tervitused, jutustamine  
oma kodust, perekonnast, tööst, küsida ja juhatada teed. Oskab rääkida reisimisest ja 
puhkamisest. Saab hakkama sisseostude tegemisel, toidu tellimisel ja selle eest tasumisel. 

Teemad. Arvud. Ameti, elukutse ja töökohaga seotud sõnavara. Tutvustamine, 
viisakusväljendid, tervitamine. Eri küsimustele vastamine, kas-küsimus. Rahvused, keeled, 
riigid, peamised isikuandmed, vanus, enda tutvustamine, tänaval, kellaajad, nädalapäevad, 
ostmine-ostlemine, rahaühikud, kohvikus, perekond ja sugulased, levinuimad ametid ja 
töökohad. 



 
 
 
Kirjutamine. Kursuse käigus tutvutakse  isikuandmeid vajavate ankeetide täitmisega (nt 
hotelli registreerimileht). Grammatika on tunni tegevuste ning teemadega seotud ning 
toetab esmase keeleoskuse saavutamist. Tuvutakse tähestiku, häälduse üldpõhimõtetega. 

Õppemeetodid. Praktilisi harjutused, grupi- ja paaristööd, kuulamis- ja tõlkeharjutused. 

Õppematerjalid: Koolitaja koostab ise õppematerjalid , mis edastatakse õppijatele 
paberkandjal või elektrooniliselt.  

Õppekeskkond: Auditoorne töö õpperuumis, mis on varustatud tahvli,  cd-mängija  ja TV-ga, 
ühendus arvutiga. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õppija osaleb vähemalt 75%-selt kontakttundides ja  on 
demonstreerinud õpiväljundite saavutamist.  

Hindamismeetodid: Suuline vestlus vaheetappidena ja kursuse lõppedes (õppija vastab 
lihtsatele, vestluse käigus esitatud küsimustele). Vajadusel on võimalik kasutada oma 
koostatud õpimappi ja selles orienteerudes leida kiirelt vajalikku infot. 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Õppe lõpetamisel väljastatakse koolitusel 
osalejale tunnistus, kui ta on omandanud õpiväljundites kirjeldatud eesmärgid ja on 
osalenud nõutud arv kordi kontakttundides. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja/või töökogemuse kirjeldus:  
Koolitaja on emakeeleks on  soome keel, valdab vabalt ka eesti keelt ja tal on pikaajaline 
varasem töökogemus täiskasvanute õpetamisel.  

Õppekava kinnitatud  10.11.18 

 


