Õppekava:

Eesti keel A2

Õppekavarühm:

Keeleõpe

Õppekava koostamise alus: Statistikaameti kaardistus prioriteetsete sihtrühmade osas
Tallinnas ja Harjumaal (riigikeeleoskuseta elanikud)
Eesmärk:

suulise eneseväljendusoskuse,
arendamine.

kuulamise

ja

rääkimise

oskuse

Õpiväljundid: kursuse läbinu:
 saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega
(pere, sisseostud, kodukoht, töö)
 saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot
lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja
Õpingute alustamise tingimused: õppima asujal on eesti keel elementaartase A1
Sihtgrupp:

vähemusrahvuste kultuuriseltside vähese riigikeele oskusega liikmed

Õppe kogumaht: 40 tundi, millest 40 tundi on auditoorset tööd
Õppemeetodid:

rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamisharjutused,
grupi- ja paaristöö, kogemusõpe

Sisu teemavaldkondade kaupa:
1. Tutvumine. Kodumaa, rahvused, keeled
Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Eesti ja kodumaa võrdlemine. Rahvused ja keeled. Eesti
geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine.
2. Haridus, elukutse, töö
Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. Tööpakkumiskuulutused,
tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine.
3. Teenindus ja kaubandus
Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. Kõneetikett
teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta.
4. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. Pühad ja
tähtpäevad. Peretraditsioonid. Kutse.
5. Söök ja jook

Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine,
tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas.
6. Info meie ümber
Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kultuuriüritused. Kohad ja tegevused.
7. Ilm ja loodus
Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad.
8.Reisimine, transport, puhkus
Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Teeküsimine ja juhatamine.
Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused.
9. Kodu ja olme
Kodukirjeldus. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Remont ja probleemid. Külaliste kutsumine.
Kõneetikett külas.
10. Keha, tervis ja tervishoid. Riided
Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja polikliinikus.
Apteegis. Riietusesemed.
11. Minu päev ja aeg
Päeva kirjeldus. Tegevused.
12. Kultuuriteemalised kuulamisülesanded
Õppekeskkond: 12 kohaline loenguruum, kasutada arvuti, dataprojektor, muusikakeskus,
pabertahvel.
Õppematerjalid: Mall Pesti „E nagu Eesti „+ lisa jaotusmaterjal igale õppijale
http://web.meis.ee/vaegkuuljad/
Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused: õppetöös osalemine vähemalt 75% ulatuses,
suuline vestlus. Õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest. Oskab
vastata lihtsamatele küsimustele ja esitada ise küsimusi.
Kursuse läbimisel väljastatav dokument: koolituse läbinu saab Rahvakultuuri Keskuse
tunnistuse. Hindamisel mitteosalenud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise
kohta.
Nõuded koolitajate kvalifikatsioonile: õpetajatel on erialane kvalifikatsioon ning arvestatav
kogemustepagas kommunikatiivses keeleõppes.
Õppekava on loodud koostöös Multilingua Keelekeskusega.

