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Õppekava nimetus 

Eesti keele jätkukursus  (A2) 

 

 

Õppekavarühm:  

Keeleõpe 

 

Õpiväljundid 

Täienduskoolituse läbinu: 

• mõistab sageli kasutatavaid sõnu ja väljendeid, mis on seotud talle oluliste  valdkondadega; 

• saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest; 

• leiab olulist informatsiooni igapäevaelu lihtsatest tekstidest; 

• koostab lihtsaid lühikesi tekste; 

• räägib väga lihtsas keeles oma igapäevaelu teemadel. 

 

 

Õpingute alustamise tingimused 

Õpingu alustamise eelduseks on A1-tasemel olevad keeleteadmised. Koolitusele võetakse vastu 

soovijad, kes on esitanud kirjaliku registreerimistaotluse, sõlminud kooliga koolituslepingu ning 

tasunud kooli väljastatud arve alusel õppemaksu enne õppetöö algust. 

 

 

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal  

Õppe kogumaht on 80 õppetundi, sealhulgas 50 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd. 

Õppetöö toimub päevases ja/või õhtuses vormis. Õpe toimub vähemalt 2 korda nädalas 

õpperühmades (kuni 14 inimest) või individuaalselt. Üks akadeemiline tund kestab 45 minutit. 

 

Õppe sisu 

Temaatika: 

• Suhtlemine avalikes asutustes 

• Suhtlemine tervishoiuasutustes 

• Suhted teiste inimestega 

• Tähtpäevad 

• Kodukoht 

 

 

 



Grammatika:  

• käändevormide moodustamine;  

• infintiivivormide moodustamine; 

• põhi- ja järgarvude käänamine;  

• lausete koostamine; 

• küsimuste koostamine. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus 

Koolitus viiakse läbi Macte Täienduskoolituskeskuse või kursuse tellija õpperuumides. 

Ruumides järgitakse kõiki tehnika kasutamise eeskirju, tuleohutus nõudeid ja sanitaarnorme. 

 

Õppematerjalide loend 

Põhiõppematerjalid 

• Pesti, Mall; Ahi, Helve. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2. TEA, 2000. 

Lisaõppematerjalid 

• Kitsnik, Mare; Kingisepp, Leelo. Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt algtasemele 

(A2 tase). Iduleht ja FIE Kitsnik, 2006. 

• Simmul, Merge; Mangus, Inga. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Puškini Instituut, 2012. 

+2 CD 

• Tomingas, Silva. Saame tuttavaks! TEA, 2009. Õunapuu, Toom. Räägime riigikeelt. 

Koolibri, 2001. 

• Epner, Anu. Eesti keele A2-taseme eksam. Argo, 2011. + CD veebipõhised õppematerjalid 

• www.keeleklikk.ee  

• www.meis.ee/testest  

• www.innove.ee  

• www.efant.ee 

 

 

Lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontakttundidest ja iseseisvate tööde 

tegemine. Kursuse lõpetamiseks sooritavad õpilased koolituskeskusesisese keeleeksami. 

Eksami tulemusi hinnatakse sajapallisüsteemis: 

90–100 punkti («väga hea») hinnatakse suulist vastust (esitust) või kirjalikku tööd, kui see on täiel 

määral kursuse eesmärkidele/nõuetele vastav. 

70–89 punkti («hea») hinnatakse tulemust, kui see on üldiselt kursuse eesmärkidele/nõuetele 

vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi. 

 

http://www.keeleklikk.ee/
http://www.meis.ee/testest
http://www.innove.ee/
http://www.efant.ee/


45–69 punkti («rahuldav») hinnatakse tulemust, kui see on üldiselt kursuse 

eesmärkidele/nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu. 

20–44 punkti («puudulik») hinnatakse tulemust, kui see  on osaliselt kursuse 

eesmärkidele/nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu. 

0–19 punkti («nõrk») hinnatakse tulemust, kui see ei vasta kursuse eesmärkidele/nõuetele. Kursuse 

lõpus saab õpilane tema oskusi ja arengut kajastava tunnistuse, juhul kui õpingute lõpetamise 

nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, 

kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. 

 

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: 

Kogenud eesti keele õpetaja või filoloog. 


