
Täienduskoolitusasutuse nimetus: Sign Narva Koolituskeskus

1. Õppekava nimetus: A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele
täienduskoolituse õppekava.

2. Õppekavarühm: Keeleõpe.

3.  Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): kokku 240 akadeemilist tundi, millest 180
akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 60 tundi iseseisvat tööd.

4.  Õppekava koostamise alus: Euroopa Keeleõppe Raamdokumendiga määratletud
keeleoskusnõuded A2 tasemele.  M. Ilves „Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus“,
HTM ja Eesti Keele Sihtasutus 2008.

5. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õppijad, kellel puuduvad või on olemas vähesed teadmised eesti keelest ning kes tahavad
omandada eesti keelt igapäevases elus hakkamasaamiseks ja eesti keele A2-taseme eksami
sooritamiseks.Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise
tingimuseks on firmasisese suulise testi sooritamine.Test on sooritatud, kui õppija oskab
vestluses ennast tutvustada, esitada vähemalt ühe arusaadava küsimuse ning vastata vähemalt
kahele küsimusele.

6. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

● Mõistab tuttaval teemal kuuldud teateid, tekste;
● Loeb ja saab aru lühematest tekstidest, leiab tekstist olulise info;
● Räägib, küsib ja vastab erinevates situatsioonides (tee või info küsimine, arvamuse

avaldamine, nõustumine);
● Kirjutab üldsõnalisi tekste, isiklikke kirju ja teateid tuttaval teemal.

7. Õppe sisu teemavaldkondade kaupa:

Kursus lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, arendab õppijate kõnelemis-,
kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust ning keelefunktsioone. Õppimine toimub rühmatunnis,
kuid vajadusel saavad õppijad ka individuaalülesandeid. Kursusel arendatakse neli osaoskust
õppematerjalide tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste kuulamisel, mõistmisel
ja edasiandmisel ning ka vahetul suulisel suhtlemisel. Iseseisva töö osas toimub tunnis saadud
oskuste kinnistumine (nt. sõnavara õppimine, jooksvate ülesannete lahendamine,
tõlkeharjutused).

Kursuse teemad kuuluvad ühte või mitmesse neljast valdkonnast, milles keeletoimingud aset
leiavad:
● avaliku elu valdkond
● isikliku elu valdkond
● töövaldkond
● haridusvaldkond

A2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus hõlmab järgmisi laiu teemaringe:



1. Endast ja teistest rääkimine: tutvustamine; lihtsam enesekohane informatsioon;
välimus; ankeediandmed, küsisõnad

2. Suhted teiste inimestega: tervitused; kõneetikett ja viisakusväljendid; telefoni- ja
kirjavahetusetikett; tutvumine; perekonnasuhted

3. Maja ja kodu, ümbruskond: kodukirjeldus; mööbel; kodutehnika; kodutööd; remont
ja probleemid; külaliste kutsumine; kõneetikett külas

4. Igapäevaelu: igapäevased tegevused, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö
tutvustamine, ajamõisted

5. Vaba aeg ja meelelahutus: hobid; kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused; sport;
pühad ja tähtpäevad; peretraditsioonid; faktiinfo mõistmine ja kasutamine; kutse

6. Reisimine: ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine; teeküsimine ja juhatamine;
majutusasutused, toa broneerimine; vaatamisväärsused, Eesti geograafia: suuremad
linnad, saared jne; postkaardi kirjutamine; reisikirjeldus

7. Tervis ja kehahooldus: kehaosad, enesetunne ja kaebused; arsti vastuvõtule
registreerimine; haiglas ja polikliinikus; apteegis, riietusesemed

8. Haridus ja töö: õpingud, elukutse valik; erialad ja ametid; tööpakkumiskuulutused,
tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine; CV

9. Söök ja jook: kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused; laua reserveerimine, menüü
mõistmine, tellimine; toitumisharjumused; kombed söögilauas ja kõneetikett

10. Teenused: postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused,
juuksur jne; kõneetikett teenindusasutustes; info asukoha, lahtiolekuaegade,
teenuse liikide ja hindade kohta; võrdlemine; juhendite, reklaamide põhisisu
mõistmine

11. Kohad: päritolu ja kodumaa kirjeldamine; Eesti ja kodumaa võrdlemine
12. Keel: rahvused ja keeled; keeleoskuse kirjeldamine
13. Ilm ja loodus: ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine; aastaajad; linnud, loomad,

taimed.

Keeleteadmised:
● Tähestik, tähtede õige kirjutamine ja hääldamine
● Hääldamine. Pikk ja ülipikk häälik. Nõrk ja tugev täht
● Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus; rektsioon;

kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi
● Nimisõnad: nimisõna käänamine; nimisõna ainsuse ja mitmuse moodustamine;

ühildumine omadus- ja arvsõnaga
● Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnad, arvsõna käänamine
● Asesõnad: isikuliste asesõnade käänamine
● Kaassõnad: ees- ja tagasõnad
● Küsisõnad: küsimuste moodustamine

Iseseisev töö:

A2 kurususe iseseisvad tööd on mõeldud õpitu kinnistamiseks ning antakse töid, mis eeldavad
veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist A2-tasemel. Õpitu
elluviimiseks lahendatakse ülesandeid eestikeelses keskkonnas www.keeleklikk.ee.

Õppemeetodid:



● Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi-
ja paaristöö jm.

● Kasutatakse nii vähe kui võimalik vahekeelt (nt inglise, vene) ja suheldakse õpitavas
keeles (eesti).

● Õppevahendina kasutatakse õpikut/õpikuid, milles olevaid tekste loetakse, tõlgitakse,
grammatikat selgitatakse ja harjutatakse.

● Õpikus leiduvaid kirjalikke harjutusi tehakse kodus, tunnis üksnes kontrollitakse
paaristööna ülesandeid ja täpsustatakse küsimusi.

● Õppetegevus vaheldub individuaalse, paaris- ja rühmatöödega.
● Tekstiloome ülesanded (jutu või teate kirjutamine) on iseseisev töö kodus.
● Tunnis kasutatakse ka keelepilte, mis on sõnade meelde jätmise, kordamise,

grammatika harjutamise, pildi põhjal jutustamise vahendiks.
● Mängitakse keelemänge (Scrabble, Alias), keelepuslet.

8. Õppekeskkonna kirjeldus: 

Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud 1õpperuum, misasub Narvas aadressil Maslovi 1 ning kus
on olemas vajalik mööbel ja inventar koolituse läbiviimiseks. Õpperuum on sisustatud laudade ja
toolidega. Ruumis on arvuti ja dataprojektori kasutamise võimalus ning tasuta internetiühendus.
Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses
sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.

9. Õppematerjalide loend:

Põhiõppematerjal:
M. Simmul, I. Mangus „Tere jälle!“

Lisaõppematerjalid:
• Kitsnik, M. 2010. Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2. MISA
• Helve Ahi, Mall Pesti. „E nagu EESTI.Eesti keele õpik algajale”
• “Naljaga pooleks” M. Kintsnik, L.Kingisepp
• TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti-vene. Tallinn: TEA

Keeleklikk. Eesti keele e-kursus algajatele inglise keele baasil (0-A2). www.keeleklikk.ee

• Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut
https://www.eki.ee/dict/evs/

• http://www.innove.ee/et/eesti-keeletasemeeksamid
• http://web.meis.ee/testest/
• http://web.meis.ee/vaegkuuljad/

10. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Kursuse lõpus kontrollitakse õpiväljundite omandamist kirjaliku testi ja suulise vestluse abil.
Õppija peab kursuse lõpus sooritama keeletesti, milles mõõdetakse A2-tasemel kõiki osaoskusi.
Hindamismetoodika põhineb A2 tasemeeksami hindamiskriteeriumidel (A2_eristuskiri_2017)

Iga osaoskuse eest on võimalik saada maksimaalselt 25 punkti. Õpiväljundid loetakse
omandatuks, kui iga osaoskuse eest on saadud vähemalt 13 punkti. Mitte ühegi osaoskuse
tulemus ei tohi olla 0 punkti.

https://www.apollo.ee/catalogsearch/advanced/result/?autor=Helve+Ahi
https://www.apollo.ee/catalogsearch/advanced/result/?autor=Mall+Pesti
http://www.keeleklikk.ee
https://www.eki.ee/dict/evs/
http://www.innove.ee/et/eesti-keeletasemeeksamid
http://web.meis.ee/testest/
http://web.meis.ee/vaegkuuljad/


Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja on
saavutanud  kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistusel on kirjas läbitud
kursuse nimetus, kursuse maht ehk akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, Sign
Narva Koolituskeskuse registrikood ja registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud
kursuse läbi viinud õpetaja ja Koolituskeskuse juhataja poolt.

Tõend väljastatakse õppijale juhul, kui ta ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud
õpiväljundeid.Tõend väljastatakse, kui õpitulemusi ei saavutatud ( lõputesti ei sooritatud), kuid
õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud  kontakttundide arvule, kuid
mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendi allkirjastab Koolituskeskuse
juhataja.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Eesti keele kui võõrkeele õpetajad, eesti filoloogid, või muu filoloogilise hariduse ja/või
varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Hind 1700 EUR


