
 
1. Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Aseris 

Algus OÜ 
 

2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 

3. Õppekava õpiväljundid: 
 

Kursuse lõpuks õppija: 
Kuuldu mõistmine  
- Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt info 
perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);  
- Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu.  
Loetu mõistmine  
- Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu.  
Üldine rääkimisoskus  
- Oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires.  
Üldine kirjutamisoskus  
- Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada oma perekonnast, elutingimustest, haridusest ning praegusest ja 
eelmisest tööst;  
- Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju. 

4. Õpingute alustamise tingimused:  
• soov õppida; 
• algteadmised eesti keelest. Keeleoskust testib Algus OÜ  kohapeal või elektroonselt; 
• kursusele registreerumine, õppemaksu tasumine. 

 
5. Õppe kogumaht ja maksumus:  
200 akadeemilist tundi (sh 160 kontakttundi ja 40 tundi iseseisvat õpet).  
Kursuse maksumus 1280€,  hinnale lisandub õpiku hind 20€ 
 
6.Õppe sisu: 

Teemad, alateemad 
 

Auditoorne ja iseseisev töö Ak. 
tundide 

arv 
1. Tervitamine. 
Tutvumine. Endast ja 
teistest  rääkimine. 

1. Kursuse ülesehituse ja õppematerjali tutvustus.  
2. Tervitamine ja hüvastijätt. 
3. Oma isikuandmete esitamine, enese tutvustamine. Oma perekonna, 

kodu, töö, hariduse, elukutse, hobide kirjeldamine. 
4. Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine. 
5. Asesõnad. Omadussõnad. 
6. Tänamine ja pöördumine. 
 

Iseseisev õppimine: enese tutvustamise ettevalmistamine, sõnavara 

õppimine. Kirjalikult oma perekonna kirjeldamine. 
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2.  Inimeste suhted 
ühiskonnas. 

1. Isikute välimuse ja iseloomu kirjeldamine. 
2. Isiku andmete kirjutamine visiitkaardilt. 
3. Lühikeste sõnumite ja teadete edastamine. 
4. Pööramine olevikus. 
5. Ainsus ja mitmus. 

 
Iseseisev õppimine:  sõnumi ja teate kirjutamine, pildi   kirjeldamine 
suuliselt. 
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3. Vaba aeg, harrastused, 
meelelahutus.  

1. Rääkimine oma hobidest ja huvidest.  
2. Vastata küsimustele oma liikumisharrastuste, muusikaeelistuste, 

raamatute lugemise kohta, samalaadsete küsimuste esitamine teistele 
3. Vaba aja veetmise kuulutused. Lühiteated. Ü rituste hinnad. 
4. Küsisõnad. 
5. Kutse sõbrale meelelahutusüritusele. 
 
Iseseisev õppimine: vaba aja veetmise portaalid, sündmuste info, lühidalt 
jutustada mõnest meelelahutusüritusest, kirjeldada samateemalist pilti. 
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4.Igapäevatoimingud. 
Poes. 
Teenindusasutustes. 

1. Toidupoes ja kaubanduskeskuses. Hankida konkreetset infot kaupluste 
ja teenindusasutuste asukoha, lahtiolekuaegade, teenuste, hindade 
kohta. 

2. Mõista juhendite, siltide, teenuste tutvustuste põhisisu. 
3. Mõõdud, suurused, kogused. Hinnad. Maksmisvõimalused. 
4. Põhi- ja järgarvud. 
5. Juuksuris, spaas. Rollimängud. 
 
Iseseisev õppimine: sõnavara õppimine,  reklaamtekstide lugemine. Pildi 
kirjeldamine, teate kirjutamine. 
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5.Igapäevatoimingud. 
Pank. Ametiasutused. 

1. Pangas. Ametialase suhtluse etikett. Teatamine, kuidas tasuda teenuste 
eest. Sooritada lihtsamaid toiminguid. 

2. Politsei- ja Piirivalveametis. 
3. Küsisõnad. Küsimuste moodustamine. 
 
Iseseisev õppimine: teate kirjutamine, küsimustele vastamine. 

8 
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6. Reisimine, transport, 
vaatamisväärsused. 
 

1. Hankida infot sõiduplaani ja reisi kohta, osta sõidupiletit. 
2. Tee küsimine ja juhatamine. 
3. Hotelli broneerimine. 
4. Reisibüroos. 
5. Ü histranspordis. 
6. Vaatamisväärsuste kohta põhiinfo lugemine. 
7. Kohakäänded. 
 
Iseseisev õppimine: ühe reisi kirjeldus, postkaardi kirjutamine reisilt. 
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7. Söök ja jook 1. Igapäevaste toidukordade kirjeldamine 
2. Info hankimine toidukohtade asukoha, lahtioleku aegade, menüü ja 

hindade kohta. 
3. Tellida menüü põhjal sööki ja jooki. 
4. Lauas toidu pakkumine ja palumine. 
5. Lihtsatest  retseptidest arusaamine. 
 

Iseseisev õppimine: Retseptide ümberkirjutamine, pildi kirjeldamine. 

8 
 
 
 
 

 
 
2 

8.Igapäevatoimingud. 
Kellaaeg ja 
nädalapäevad. 

1. Nädalapäevad. Kellaajad. 
2. Oma päeva kirjeldamine. 
3. Kirjeldada oma pere kodust elu ja päeva, küsida samasugust infot 

kaaslastelt. 
4. Minema-tulema-käima rektsioon. 
 
Iseseisev õppimine: ühe päeva kirjeldamine.  

8 
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9.Igapäevaelu. Kodu ja 
kodukoht. 

1. Valik mööbli- ja majapidamisesemeid. Kodu ja olmetingimuste  
kirjeldamine. Küsimuste esitamine ja neile vastamine oma eluaseme ja 
kodukoha kohta. 

2. Kodu lähiümbruse kirjeldamine. 
3. Külaliste kutsumine. 
4. Põhikäänded.  
 
Iseseisev õppimine: Jutuke oma kodust. Pildi kirjeldamine. 
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10.Keskkond. Loodus. 
Ilm. 

1. Neli aastaaega, nende kirjeldused. 
2. Ilmateate põhisisust arusaamine. Ilma kirjeldamine. 
3. Leida infot maakaardilt. 
4. Omadussõna võrdlusastmed. 
5. Valik loomade, taimede, lindude nimetusi. 
 
Iseseisev õppimine: sõnavaraülesanded, looduskirjeldused, pildi 
kirjeldamine, jutuke aastaajast. 

8 
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11.Kultuur ja keeled. 
Keelte õppimine. 

1. Hankida teavet kultuurisündmuste kohta. 
2. Jutustada lühidalt mõnest kultuurisündmusest. 
3. Vastata küsimustele oma keeleoskuse kohta ja esitada samalaadseid 

küsimusi. 
 
Iseseisev õppimine: teate ja lühisõnumi kirjutamine, küsimused-vastused 
keeleoskuse teemal. 

8 
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12.Tervishoid. Arstil ja 
apteegis. 

1. Apteegis. Arsti juures. Kirjeldada lühidalt oma või lähedase tervislikku 
seisundit. Osta käsimüügiravimeid. Ravimi infolehe peamine 
faktiteave. 

2. Ma-ja da infinitiivi kasutamise põhimõtted. 
3. Arsti vastuvõtuaegade kohta info küsimine. 
4. Kaassõnad. 

 
Iseseisev õppimine: Tervishoiuasutuse visiitkaardi andmete kirjutamine. 
Küsimused-vastused enesetunde kohta. 
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13.Tervishoid.  
Tervislikud eluviisid. 

1. Sportimisvõimalused kodukohas. Spordialade nimetusi. 
2. Spordiürituste info. 
3. Tervislikud eluviisid. 
 
Iseseisev õppimine:  jutuke sellest, kuidas olla terve. 

8 
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14.Haridus.  1. Oma koolielu ja hariduse kirjeldamine. 
2. Mineviku ajad. 
3. Edasiõppimise kavatsused. Info küsimine õpitulemuste kohta. 

 
Iseseisev õppimine: pildi kirjeldamine, lühike lugu oma kooliteest. 
Haridusasutuse visiitkaardi andmete kirjutamine. 
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15. Elukutse, amet.  1. Valik elukutseid. Vastata küsimustele oma elukutse kohta, esitada 
küsimusi teistele. 

2. Jutustada lühidalt oma elukutsest ja töökohast. 
3. Töökuulutused. 
 
Iseseisev õppimine:  pildi kirjeldamine, andmete kirjutamine isiku 
visiitkaardilt. 

8 
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16.Tööelu. Suhtlusetikett 
kollektiivis.  

1. Viisakusetikett ja suhtlemine kollektiivis. 
2. Teade kolleegidele. 
3. Isikuandmed ankeedis. 
 
Iseseisev õppimine: teate kirjutamine kolleegidele, ankeedi täitmine. 

8 
 
 
 
2 

17.Tööelu. Minu tööpäev 
ja karjääriplaanid. 

1. Minu töökoht ja tavaline tööpäev. Tööpäeva kirjeldamine. 
2. Kirjeldada lühidalt oma edasise tööga seotud kavatsusi. 
3. Lihtsamad küsimused tööintervjuul. 
 
Iseseisev õppimine: tööpäeva  kirjeldus, pildi kirjeldamine. 

8 
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18.Tööelu. 
Tööülesanded. Sise-
eeskirjad. 

1. Ohutusnõuded ja muud tööalased juhendid. 
2. Teated töökohas, nende põhisisu. 
3. Töökoosoleku põhisisu. 
4. Käskiv kõneviis. 
5. Juhendid, faktiteave. 

8 
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Iseseisev õppimine: küsimused-vastused, teade kolleegidele. 
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19.Tasemeeksamiks 
ettevalmistumine 

1. Tasemeeksami suuliste ülesannete tegemine. 
2. Tasemeeksami kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisülesanded. 
3. Tasemeeksami kirjutamisülesanded. 

 
Iseseisev õppimine: testide tegemine. 

8 
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20.Kokkuvõte kursusest 1. Kokkuvõte kursusest. Tasemetestide tulemused, nende analüüs. 
2. Tagasiside andmine ja saamine. 
3. Soovitused edasiseks keeleõppeks. Järgmise taseme 
keeleõppematerjalide tutvustus. 
 

Iseseisev õppimine: keeleõppekeskkonnad internetis. 

8 
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 KOKKU sh:                                              

Kontakttundi: 

Iseseisvat õpet: 

200 
 

160 
 

40 

7. Õppekeskkonna kirjeldus:  
O ppe toimumise koht: Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aseri alevik, Kooli tn 2, Aseri Kool  
Kontakttunnid toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis. 
Igale osalejale on olemas personaalne töökoht, lauad ja toolid. Ruumis on vajalik esitlustehnika, tahvel ja 
markerid, arvuti internetiühendusega arvuti. Samuti on võimalus kasutada sõnaraamatuid ja olemas väike 
keeleõppijale suunatud raamatukogu.  

8. Õppematerjalide loend: 
Põhiõpik:  

• Mall Pesti, Helve Ahi „E nagu Eesti“,  Kiri-Mari Kirjastus OÜ , Tallinn, 2015. 
O pikud: 

• Inga Mangus, Merge Simmul “Tere Jälle! Eesti keele õpik A1-A2+2 CD” Pus kini Instituut, 2012. 
• Inga Mangus, Merge Simmul “Tere Taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2)“, Kirjatark OÜ , 2015 
• Mare Kitsnik „Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, A2“, FIE Mare Kitsnik, Tallinn, 2012 
• Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp “Naljaga pooleks”, Iduleht OÜ , 2006. 
• Silva Tomingas, “Saame tuttavaks!” TEA Kirjastus, 2011. 

 
Abimaterjalid:  

• Eesti keele e-kursus algajatele vene keele baasil „Keeleklikk“ www.keeleklikk.ee 

• A.Valmis, L.Valmis. Lihtne eesti keele grammatika. Tallinn, 2001. TEA Kirjastus 

• Iseseisvaks keeleõppeks loodud keskkonnad www.kultuuriklikk.ee, www.kutsekeel.ee, 

https://www.speakly.me/, https://walktalk.ee/ru 

• Eesti-vene sõnaraamat http://www.eki.ee/dict/evs/ 
• Sõnaveeb https://sonaveeb.ee/ 
• Info tasemetesti käsiraamatutest, mille leiab Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kodulehelt 

aadressil http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid 

• Korraldused ja juhendid, naljad, raadio või televisiooni teel levitatav või muu salvestatud suuline tekst, 

avalikud teated, kõned, filmid, teatrietendused, hoiatused jm 

• Helena Metslang  „Juhend iseseisvaks keeleõppeks“ Tallinn, 2013 

http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_multiple_pictures/35_J

uhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf 

• Eesti keele tasemetestid http://web.meis.ee/testest/ 

• M. Ilves „Algaja keelekasutaja. A2- taseme eesti keele oskus“ Tallinn, 2008 

 
Osalejal on soovituslik kasutada õpingutel sülearvutit/tahvelarvutit/nutitelefoni. 
 
 

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:  

http://www.keeleklikk.ee/
http://www.kultuuriklikk.ee/
http://www.kutsekeel.ee/
https://www.speakly.me/
https://walktalk.ee/ru
http://www.eki.ee/dict/evs/
https://sonaveeb.ee/
http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_multiple_pictures/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf
http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/meis_book_multiple_pictures/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf
http://web.meis.ee/testest/
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• Tunnistus väljastatakse isikule juhul, kui ta võttis õppetööst osa vähemalt 70% kursuse mahust ja  

saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Selleks viib Algus OÜ  läbi vahe- ja lõputesti (sh 

suuline vestlus), mis loetakse sooritatuks vähemalt 60% tulemusega.  

• Tõend väljastatakse isikule juhul, kui ta ei ole saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või 

osales õppetöös vähem kui 70% mahust. Tõend väljastatakse isikule, kelle vahe- ja lõputesti (sh suuline 

vestlus) tulemused jäävad alla 60% ja/või isikule, kes testi ei sooritanud. 

10. Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:  
 
Regina Kaplina: lõpetas 2006. aastal Tartu Ü likooli Narva Kolledž i (vene põhikooli humanitaarainete õpetaja: 
suunamoodul eesti keel teise keelena  gümnaasiumiastmes, MA). Viinud läbi mitmeid õppeid täiskasvanutele, sh 
eesti keele kursused töötutele,  eesti keel võõrkeelena täiskasvanutele, eesti keele ja kultuuriõpe eesti koolis 
õppivate venekeelsete laste vanematele jm.  

 

 
 
 
 
 


