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Eesti keele A2- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus (veebipõhine) 
 

Täienduskoolitusasutuse 
nimetus 

Koolituskeskus Reiting 
OÜ Reiting PR, Reg nr 10023806 
Õppeasutuse EHISe ID: 7532 
Majandustegevusteate nr 167638 

Õppekava nimi Eesti keele A2- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus (veebipõhine) 

Õppekavarühm  Keeleõpe 

Koolituse kogumaht 
(akadeemilistes 
tundides) 

 

  
Koolituse kogumaht kokku 220 

sh auditoorne töö 80 
sh praktika õppekeskkonnas 40 

sh praktika töökeskkonnas - 
sh koolitaja poolt tagasisidestatav iseseisev töö 100 

  
Õppekava koostamise 
alus 

"Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine" 
Haridus ja Teadusministeerium 2007 

Sihtgrupp  
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme keelekursuse või omandanud 
taseme iseseisvalt ning tõendanud eelneva keeletesti ja vestlusega. 

Õppe alustamise 
tingimused 

Eesti keele oskus vähemalt A1 tasemel. Koolitus toimub veebis ning eeldab 
veebikaamera ning kõlariga varustatud arvuti kasutamise võimalust. 

Õppe eesmärk Omandada eesti keele oskus A2 tasemel. 

Õpiväljundid 

Koolituse tulemusena õppija: 
 mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad 

talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, 
sisseostude tegemine, kodukoht, töö); 

 tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja 
lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel; 

 oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, 
teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. 
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Õppesisu 

Koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi: kuulamine, lugemine, rääkimine ja 
kirjutamine, sh keelestruktuuride tundmine ja sõnavara tundmine. Koolitus 
on üles ehitatud tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendi 
keeleoskustaseme A2 kirjeldusele. 
 
Läbitavad teemad: 

 pere ja isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, 
sugulased); 

 kodu, elukeskkond (kodu või korteri kirjeldamine, kodune 
majapidamine, kodu ja selle ümbrus, loodus, loomad, linnud, ilm); 

 igapäevaelu (sisseostude tegemine, olme); 
 vaba aeg (harrastused, vaba aja veetmine, kultuuriüritused, puhkus, 

puhkamisvõimalused Eestis, tähtpäevad; 
 reisimine, transport (uued kohad, vaatamisväärsused, 

ühistransport, majutusasutused, reisimine Eestis); 
 teenindus (teenindusasutustes – pangas, juuksuris, postkontoris; 

juhendid ja sildid); 
 inimsuhted (suhted teiste inimestega, sõprus, emotsioonid); 
 tervis ja tervishoid (arstiabi, terviseseisund); 
 haridus, erialavalik, ametid (hariduskäik, õppevahendid, 

kaasõpilased, elukutse valik, erialad ja ametid); 
 töö ja töösuhted (töökuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl); 
 toitumine (toitlustusasutused, söök, jook, menüü, toiduainete 

ostmine). 
Grammatika: 

 isikulised asesõnad; 
 nimisõna käänded; 
 küsisõnad, küsimuste moodustamine; 
 põhiarvsõna ja järgarvsõna; 
 tegusõna oleviku ja lihtmineviku vormid, sihilised tegusõnad, käskiv 

kõneviis; 
 sidesõnad. 

Praktilise tegevuse lühikirjeldus: 
 rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, 

tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete 
lahendamine; 

 tekstide (häälega) lugemine, refereerimine, kokkuvõtete tegemine. 
Kirjalikud ülesanded:  

 õigekirja harjutused, kirja kirjutamine, ametlik ja tänukiri, 
postkaardi saatmine, sõbra kirjeldamine, kodukoha kirjeldamine. 
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Õppemeetodid 
Rollimängud, videote vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja 
tõlkeharjutused, grupi- ja paaristööd. 

Iseseisev töö 
Iseseisvad kirjalikud tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine ning  
praktiseerimine keelekeskkonnas. 

Õppematerjalide loend 

Põhiõpik: Mall Pesti, Helve Ahi „E nagu Eesti“.  
Täiendav õppematerjal: 

 Merge Simmul, Inga Mangus „Tere jälle!“;  
 Leelo Kingisepp, Mare Kitsnik „Naljaga pooleks“;  
 www.keeleklikk.ee 
 www.miksike.ee 
 www.els.leveranse.com  
 www.ut.ee/keeleweb2  
 www.pangloss.ee/et/avaleht/  
 www.oneness.vu.lt  
 web.meis.ee/testest/ 
 www.kke.ee  
 www.koolielu.ee  
 www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid  
 web.meis.ee/vaegkuuljad/ 

Nõuded õpingute 
lõpetamiseks, sh 
hindamismeetodid ja 
hindamiskriteeriumid 

Õpingute lõpetamise eeltingimuseks on: 
 osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest; 
 praktiliste ülesannete lahendamine ja grupitöödes osalemine. 

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid: 
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt 
koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. 
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist. Koolituse lõpus 
toimub kokkuvõttev hindamine ülesande lahendamise teel. 

 Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info 
põhissisust. 

 Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste 
tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära 
tundmatuid sõnu konteksti baasil. 

 Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, 
igapäevaelust ja tööst. 

 Kirjutamine – oskab koostada lühikese kirja, oskab moodustada 
grammatiliselt korrektseid lauseid. 

 
Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt positiivse 
hinnangu.  
 
Hindamine on mitteeristav. 
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Kursuse läbimisel 
väljastatav dokument 
(tunnistus või tõend). 

 Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  
 Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija 

võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt.  
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja kompetentsust 
tagava kvalifikatsiooni 
või õpi- ja töökogemuse 
kirjeldus. 

Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas valdkonnas 
ja täiskasvanute koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on 
võimalik lugeda kodulehelt konkreetse koolituse toimumise juures. 

Õppemaksu tasumine ja 
tagastamine 

http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine 

Vaidluste lahendamise 
kord 

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, 
lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus. 

Õppekeskkonna 
kirjeldus 

https://www.reiting.ee/koolitusruumid-ja-oppekeskkond 

Õppekorralduse alused https://www.reiting.ee/oppekorraldus 
Kvaliteedi tagamise 
tingimused ja kord 

https://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused 

Õppekava kinnitamise 
aeg: 

1.08.2021 

 


