Eesti keel võõrkeelena õppekava A1- keeleoskustasemel
Täienduskoolitusasutuse
nimi
Õppekava nimetus

Pärnu Vanalinna koolituskeskus

Õppekavarühm

Keeleõpe

Õppekava koostamise alus

Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine

Eesti keel võõrkeelena

Õppe kogumaht: 180 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on kontaktõpet ja 60 tundi
iseseisvat tööd
Võib jaguneda kaheks alamooduliks::
A1.1 90 akadeemilist tundi (60 akadeemilist tundi kontaktõpet + 30 t iseseisvat tööd),
A1.2 90 akadeemilist tundi (60 akadeemilist tundi kontaktõpet + 30 t iseseisvat tööd),
1 - 5 korda nädalas, 2 - 4 akadeemilist tundi korraga.
Õppe kestus: 1 - 2 akadeemilist õppeaastat. Õppetöö vene keele baasil.
Õppe alustamise tingimused Valmisolek õppetööks ja keele omandamiseks algtasemel
Õppe kogumaht
(akadeemilistes
tundides)
Õppetöö korraldus.

Õppe eesmärk

Omandada esmane keeleoskuse tase A1, mis võimaldab toime tulla igapäevastes lihtsates
suhtlusolukordades.

Õpiväljundid

Kursuse läbimisel õppija:
1. mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata
sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides (kaupluses, kohvikus, tervishoius jne)

Õppesisu

2.

oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta

3.

suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata

4.

suudab vestelda igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel
eeldusel, et tema vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid
aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama

5.

oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta
tunneb

6.

kirjutamisel oskab täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga

1.

Pere ja isikuandmed enda tutvustamine.

1.

Tervitamine, hüvastijätmine, viisakusväljendid

2.

Elukeskkond (loodus: loomad, linnud, taimed, ilm). Kodu ja selle ümbrus.

3.

Kuude- ja nädalapäevade nimetused, aastaajad, kell

4.

Olmeteenused ja kaubandus, hakkamasaamine kaupluses ja kohvikus,

5.

Tervis ja tervishoid. Kehaosad, fraasid tervise kohta,

6.

Eluase ja kinnisvara. Kodu või korteri kirjeldus. Mööbliesemed. Kodutehnika.

7.

Transport, transpordivahendid, reisimine.

8.

Haridus, hakkamasaamine haridusasutuses (lasteaed, kool)

9.

Vaba aeg ja ajaviide. Hobid. Minu päev.

10. Perekondlikud ja riiklikud tähtpäevad. Külaliste kutsumine ja tutvustamine.
11. Töö ja töösuhted – elukutsed , töökuulutused.
12. Lihtsa telefonivestluse pidamine.

Grammatika
Isikulised asesõnad. Tegusõna ’olema’ pööramine olevikus.
Küsimuste (kas, kes, kus) moodustamine.
Nimetavad ja omastavad asesõnad.Ajamäärused, ma- ja da- infinitiivi kasutamine.
Küsimused kus?, kuhu? ja kellega? Järgarvud. Tagasõnad. Omastav kääne. Tähestik
Lihtminevik. Kohakäänded
Õppematerjalid

I.Mangus, M.Simmul „Tere! Eesti keele õpik algajatele 0- A1“* või
E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile , M. Pesti, H. Ahi
Õpetaja poolt koostatud õppematerjal
Täiendav elektrooniline õppematerjal
www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
https://sonaveeb.ee
http://www.keeleveeb.ee
https://www.keeleklikk.ee
Harjutused
Eesti keele ja kultuuri kursused https://keeleweb2.ut.ee/

Iseseisev töö

Ülesanded koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, praktiseerimineerine erinevates
keelekeskkondades. Meediaväljaanded (ajakirjandus, tv) lugemine, jälgimine.

Lõpetamise tingimused

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontakttundides
Jooksvalt sooritatud iseseisev töö - kodused ülesanded ning vahetestid ja lõputöö
sooritamine.
Kursuse lõputöö (suuline ja kirjalik test) loetakse sooritatuks kui see on teostatud 60 %
ulatuses.

Hindamismeetodid.
Hindamiskriteeriumid
Kursuse läbimisel väljastatav
dokument

Õppekeskkond

Iseseisvad tööd ja testid . Iseseisvate tööde ja testide sooritamine vastavalt nõuetele
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud: koolituse käigus õppija
saavutas koolituse õpiväljundid ja osales täienduskoolitusel vähemalt 80 %
koolitusmahust
2. Tõend, kui koolituse käigus õppija ei saavutanud õpiväljundeid või osales
täienduskoolitusel vähem kui 80 % koolitusmahust.
1.

Koolitus toimub rühmades ja õpperuumis, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist
toetav õppekeskkond koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega
(tahvel, wifi ühendusega teler, arvuti, cd-mängija)

Koolitaja kompetentsust
Kursust läbi viival õpetajal on õpetaja kvalifikatsioon, filoloogi haridus ja
tagava kvalifikatsiooni või
täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemus, Omab kutsetunnistust „Täiskasvanute
õpi- ja töökogemuse kirjeldus koolitaja, tase 6“
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