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Õppekava nimetus A2- taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele täienduskoolitus 

Õppekavarühm Keeleõpe 

Õpiväljundid - mõistab lühikesi isiklikke kirju, igapäevaseid juhiseid ning silte ja teateid 

avalikes kohtades; 

- kirjutab lühikesi lihtsaid sõnumeid, teeb märkmeid ja koostab väga lihtsat 

isiklikku kirja; 

- kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ja  

kirjeldamiseks; 

- kasutab vestluses levinumaid käibefraase ja viisakusväljendeid.  

Õpingute alustamise 

tingimused 

- õppija registreerib ennast telefoni või e-posti teel; 

- õppija täidab enne koolituse algust kirjalikult firmasisese tasemetesti ning 

  osaleb vestluses; 

- testid koostatakse www.innove.ee kodulehelt leitavate materjalide ja  

  õpetajate koostatud ülesannete põhjal. 

Õppe kogumaht, 

sealhulgas 

auditoorse ja 

iseseisva töö 

osakaal 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides – 230 (auditoorne töö – 180 

tundi, iseseisev töö – 50 tundi). 

 

Õppesisu ▪ Endast ja teistest rääkimine: tutvustamine; isikuandmed; välimus; 

teiste koolitusel osalejatega tutvumine; lihtne info oma pere ja 

sugulaste kohta; peretraditsioonid. 

▪ Maja ja kodu, ümbruskond: kodukirjeldus; mööbel; kodutehnika; 

kodutööd; remont; külaliste kutsumine. 

▪ Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: igapäevased tegevused; kodu sisustus; 

kodune majapidamine ja tööjaotus peres; minu päev; kodu ümbruse 

kirjeldus. 

▪ Vaba aeg ja ajaviide: vaba aja veetmise võimalused ja eelistused; 

harrastused; kultuuri- ja meelelahutusüritused (asukohad, 

lahtiolekuajad, piletihinnad); ürituse kirjeldus (sünnipäevad, 

tähtpäevad). 

▪ Transport ja reisimine: ühistransport; reisi planeerimine; pileti 

ostmine; tee küsimine ja juhatamine; majutusasutused; toa 

broneerimine; postkaardi kirjutamine. 

▪ Suhted teiste inimestega: inimeste välimus ja iseloomujooned;  

inimestevahelised suhted; isiklikud suhted huvirühmas; teadete ja 

sõnumite jätmine. 

▪ Haridus: õpingud; haridustee; õppevahendid; erialad ja ametid;  

haridusasutusi ja haridust puudutav info; edasiõppimisvõimalused. 

▪ Töö ja töösuhted: töökoht; töötingimused; tööpäev; tegevused tööl; 

töökuulutuse lugemine; tööpäeva kirjeldus. 

▪ Sisseostud, hinnad: teenindusasutused;  konkreetse info hankimine 

teenindusasutuste asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja 

hindade kohta; postiteenused; pangateenused; poed ja 

kaubanduskeskused; juuksur jt. 

▪ Söök ja jook (toitlustamine): söögikohtade asukohad, lahtiolekuajad, 

hinnad; laua broneerimine restoranis; menüü mõistmine;  menüü 

põhjal söökide ja jookide tellimine; toitumisharjumused; suhtlemine 

söögilauas. 



▪ Olmeteenused ja kaubandus: lihtsate teenusetutvustuste mõistmine; 

lahtiolekuajad, asukohad, teenuste liigid, hinnad ja raha; kõneetikett 

teenindusasutustes; lihtsamate toimingute sooritamine pangas; sildid 

ja juhised. 

▪ Keskkond, kohad: keskkonna kirjeldamine; päritolu ja kodumaa 

kirjeldamine; oma kodukoha kirjeldamine; tee küsimine ja 

juhatamine. 

▪ Eluase ja kinnisvara: mööbli ja kodumasinate kirjeldamine; eluruumi 

kirjeldamine; maja lähiümbruse ja kodu kirjeldamine; 

kinnisvarakuulutuste põhisisu mõistmine. 

▪ Keel ja kultuur: kultuurisündmused; kultuuriürituste kohta info 

otsimine; kultuurisündmusest (toimumiskohad, -ajad, piletihinnad, 

esinejad) jutustamine; keeleõpe ja õppimisvõimalused; keeleoskuse 

praktiseerimisvõimalused. 

▪ Ilm: loodusobjektide, looduse, ilmastikuolude kirjeldamine enda 

elukohas; ilmateate põhisisust arusaamine; konkreetse ajahetke ilma 

kirjeldamine. 

 

Keeleteadmised: 

▪ Isikulised asesõnad: pikad ja lühikesed vormid. 

▪ Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses. 

▪ Küsisõnad: küsimuste moodustamine; küsisõnade käänamine. 

▪ Tegusõnad: tegusõnade pööramine olevikus ja lihtminevikus; jaatav 

ja eitav kõne. 

▪ Omadussõnad: omadussõnade käänamine; ühildumisreeglid täiendi 

vormis; käändumatud omadussõnad; omadussõna võrdlusastmed. 

▪ Õpitavate sõnade käändelõpud. 

▪ Käskiva kõneviisi moodustamine: oleviku ainsus; jaatav ja eitav 

kõne. 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

Igas õpperuumis on olemas istekohad ja kirjutamispinnad nii õppijatele kui 

ka koolitajale, kirjutustahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed 

kuulamisülesannete jaoks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks.  

Õpperuumis on piisav valgustus ning õhutamise võimalus. Koolitus toimub 

aadressil Väike - Ameerika tn 8, Tallinn. Erakursused ettevõttele/asutusele 

toimuvad selleks ettenähtud tellija ruumides. 

Õppematerjalide 

loend 

Põhiõppematerjal:  

▪ Mall Pesti, Helve Ahi, „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele 

A1+A2+B1“, (www.enagueesti.ee), Kiri-Mari kirjastus, 2015, 

▪ Merge Simmul, Inga Mangus, „Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2 

(B1) “, Kirjatark 2019. 

Lisaõppematerjal:  

▪ Maarja Valk, „Valmistu eesti keele riigieksamiks“, Maurus 2020, 

▪ Inga Mangus, Merge Simmul, vene koolide eesti keele 7. klassi 

õppekomplekt „Minu eesti keel“, Kirjatark 2018, 

▪ Priit Ratassepp, „Eesti keele reeglid põhikoolile“, Avita 2001/2007, 

▪ Aavo Valmis, Lembetar Valmis, „Lihtne eesti keele grammatika“ TEA 

kirjastus 2001, 

▪ Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp, „Naljaga pooleks. Eesti keele 

õppekomplekt algtasemele“, Iduleht 2006. 

Elektrooniline õppematerjal: 

▪ eesti keele e-kursus vene keele baasil (0 - A2): 

(https://www.keeleklikk.ee/) 

http://www.enagueesti.ee/
https://www.keeleklikk.ee/


▪ Marju Ilves, „Algaja keelekasutaja A2-taseme eesti keele oskus“, 

https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/12/Algaja-

keelekasutaja.-A2-tase.pdf 

▪ eesti-vene sõnaraamat: (www.eki.ee, www.sonaveeb.ee) 

▪ http://web.meis.ee/testest/ 

▪ www.efant.ee 

▪ https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/ 

▪ http://kohanemisprogramm.tlu.ee/ 

▪ https://www.integratsioon.ee/raamatukogu 

Lõpetamise 

tingimused ja 

väljastatavad 

dokumendid 

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks peavad olema omandatud 

õppekavas esitatud õpiväljundid ja sooritatud praktilised tööd (harjutused) 

õppekeskkonnas vähemalt 70% ulatuses. Hindamiskriteeriumiteks on 

„arvestatud“ või „mittearvestatud“. 

„Arvestatud“– kõik ülesanded on täidetud korrektselt ja loogiliselt 

omapoolsete kommentaaridega, on kasutatud õppematerjalidest saadud 

teadmisi. 

„Mittearvestatud“– ülesanded on lahendatud pealiskaudselt, ei kasutatud 

õppematerjalidest saadud teadmisi, loogika puudub. 

 

Lõputest on sooritatud edukalt, kui 60% küsimustele on õigesti vastatud:  

90% - 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane);  

75% - 89% õigeid vastuseid – “4” (hea); 

60% - 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav). 

 

Tunnistus: koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui õppija osales 

vähemalt 70% kontaktõppe tundidest, saavutas kõik õppekava 

lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja sooritas praktilised tööd (harjutused) 

õppekeskkonnas vähemalt 70% ulatuses. 

Tõend: kui õppija osales vähem kui 70% kontaktõppe tundidest ja tema 

kokkuvõtva hindamise tulemuseks on „mittearvestatud”, siis väljastatakse 

talle tõend koolitusel osaletud kontaktõppe tundide mahuga. 

Koolituse 

läbiviimiseks 

vajaliku 

kvalifikatsiooni, 

õpi- või 

töökogemuse 

kirjeldus 

Koolitusi viivad läbi eesti filoloogid või eesti keele kui võõrkeele õpetajad, 

kellel on erialane kvalifikatsioon või varasem täiskasvanute õpetamise 

kogemus. 

 

http://www.eki.ee/dict/evs/
http://web.meis.ee/testest/
http://www.efant.ee/
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/
http://kohanemisprogramm.tlu.ee/
https://www.integratsioon.ee/raamatukogu

