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А2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus
Keeleõpe
Mõistab lühikeste lihtsate tekstide sisu, tabab lühikeste lihtsate tekstide
võtmehetki, leiab info pikkadest tekstidest, näiteks,
reklaamkuulutustes.
Oskab küsitleda teisi ja rääkida enda kohta põhilist isiklikku infot,
väljendada mittemõistmist ja täpsustada infot.
Oskab tabada lühikeste lihtsate dialoogide ja tekstide sisu, vajadusel
korduval kuulamisel.
Oskab õigesti täita ankeete, kirjutada lühikesi teateid, näiteks,
õnnitluskaarte, kirjutada iseendast.
Koolitus Ettevõtte poolt ette antud kirjaliku testi sooritamine
paberkandjal
Võimalik õpe alates keeleoskuse nulltasemest
160 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd, kokku 210
akadeemilist tundi
Endast ja teistest. Tutvumine. Tervitamine. Välimuse ja iseloomu
kirjeldamine. Ankeedi täitmine. Minu pere ja lähedased.
Suhted inimestega. Etikett. Käitumisreeglid. Tutvumine. Suhted
perekonnas ja ühiskonnas. Viisakus.
Korter, maja ja lähiümbrus. Korteri kirjeldus. Mööbel. Sisustus.
Külaliste kutsumine. Kodutehnika. Kodused kohustused. Kodu, selle
asukoht ja lähiümbrus. Koduloomad.
Igapäevaelu. Kodused kohustused. Maja või korteri kirjeldus.
Päevakava. Minu päev.
Vaba aeg ja meelelahutused. Hobid. Vaba aeg. Spordiga tegelemine.
Kino, muuseumi, näituse külastamine. Kultuuriüritused. Sport.
Pidupäevad ja juubelid.
Reisid. Matkad. Ühistransport ja isiklik transport. Transpordi liigid.
Aktiivne puhkus. Vaatamisväärsused.
Tervis ja kehahooldus. Kehaosad. Isiklik hügieen. Tervislik eluviis.
Kaebused ja haigused. Arsti vastuvõtt. Apteek, haigla. Riided.
Haridus ja töö. Haridus ja ameti valik. Oskused ja vilumused. Minu
koolitee. Lemmikained koolis. Töö otsimine. Kuulutus.
Elulookirjelduse kirjutamine. Vestlus. Elukutsed ja ametid. Rutiinsed
tööülesanded.
Söögid ja joogid. Söökide ja jookide tellimine. Lemmikrestoran või kohvik. Laudade broneerimine. Menüü. Etikett.
Teenused. Igapäevateenused. Pank. Post. Pood. Juuksur. Etikett.
Tööaeg ja asukoht. Teenuste ja hindade liigid.
Kohad. Riigid ja linnad. Oma kodukoha kirjeldamine. Oma asukohast
info andmine. Tee küsimine ja juhatamine.
Keel. Keeleõpe. Võõrkeeled. Rahvused Eestis.
Ilm ja loodus. Aastaajad. Loomad. Ilm. Loodus. Taimed Eestis. Ilma
kirjeldamine.
Tähestik, tähtede õige kirjutamine ja hääldamine

Õppekeskkonna
kirjeldus

Õppematerjalide
loend

Lõpetamise
tingimused ja
väljastatavad
dokumendid

❖ Hääldamine: pikk ja ülipikk häälik, nõrk ja tugev täht
❖ Tegusõnad: pööramine olevikus, liht- ja täisminevikus; rektsioon;
kindel, tingiv ja käskiv kõneviis; ma- ja da-tegevusnimi
❖ Nimisõnad: käänamine; ainsuse ja mitmuse moodustamine;
ühildumine omadus- ja arvsõnaga; liitnimisõnad
❖ Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõnad
❖ Asesõnad: isikuliste asesõnade käänamine
❖ Kaassõnad: ees- ja tagasõnad
❖ Küsisõnad: küsimuste moodustamine
❖ Tunnid toimuvad koolitusettevõtte aadressil või kliendi töökohas.
Auditooriumis on lauad ja toolid kõikidele õppijatele, sh õpetajale,
tahvel kirjutamisülesannete jaoks, dataprojektor, audioseadmed
ülesannete kuulamiseks, arvuti. Olemas on võimalus õppematerjalide
väljatrükkimiseks. Klassiruum on avar ja hubane. Olemas aknad ja
ventilatsioon. Võimalus kasutada garderoobi ja tualettruumi.
Auditoorium vastab töökaitse ja ohutustehnika nõuetele, mis on
reguleeritud töötervishoiu ja tööohutuse seadusega ning vastab ka
täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele.
Põhiõppematerjal:
❖ Pesti, Mall; Ahi, Helve. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1A2. TEA, 2000
Lisaõppematerjal:
❖ Epner, Anu. Eesti keele A2-taseme eksam. Argo, 2011. + CD
❖ 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
❖ Rannut, Ülle. Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – A2.1 + CD.
Immisoft, 2015
❖ Rannut, Ülle. Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – A2.2 + CD.
Immisoft, 2015
❖ Rannut, Ülle. Eesti keele grammatika algajatele. Lihtne grammatika
eesti keele kui võõrkeele õppijale A1 – A2 tasemel. Immisoft, 2015
❖ Tomingas, Silva. Saame tuttavaks! TEA, 2009
❖ Eesti keele tasemetestid: http://web.meis.ee/testest/
❖ Eesti keele seletav sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/ekss/
❖ Eesti – vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/
❖ Efant eesti keele õppekeskkond: http://www.efant.ee
❖ Eesti kelle e- kursus. Algajatele: www.keeleklikk.ee
❖ Õppetöö lõppedes tuleb sooritada A2-taseme lõpueksam. Eksam
sisaldab kirjalikku osa, kuulamist, lugemist ja rääkimist. Kursuse
edukaks lõpetamiseks tuleb saavutada õpitulemused, mis on
kirjeldatud õppekavas.
❖ Tunnistus väljastatakse tingimusel, et õppija on võtnud osa õppetööst
kohapeal vähemalt 75% ulatuses (120 auditoorset tundi) ja on
sooritanud lõpueksami.
❖ Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst
kohapeal vähem kui 75% ulatuses (vähem kui 120 auditoorset tundi)
või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks
vajalikku tingimust.

