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ÕPPEKAVA 
 

Eesti keele kursus algajatele (A0-A1) 
 

Õppekava 
nimetus 

Eesti keele kursus algajatele (A0-A1) 

Õppekavarühm Keeleõpe 
Õpiväljundid Koolituse õpitulemusena koolitatav: 

• saab aru lihtsamatest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest 
väljenditest; 

• oskab rääkida endast ja perest, tuleb toime kaupluses, 
terviseasutuses, transpordis; 

• suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt 
ning on valmis aitama; 

• oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata. 
Õpingute 

alustamise 
tingimused 

• Algajad, kes soovivad õppida eesti keelt päris algusest. 
• Koolitusele registreerimine toimub koolitusele soovija vastava 

registreerimisvormi täitmisel koolituskeskuse kodulehel. 
Erandjuhul koolitustele on võimalik registreeruda ka e-posti või 
telefoni teel (koolituskeskuse kodulehel märgitud kontaktil) 

• Koolitusel õppimist saavad alustada isikud, kes on õppemaksu 
tasunud või esitanud ettevõtte/asutuse kinnituskirja õppemaksu 
tasumise kohta. 

• Enne õppetöö algust õppija(te) või neid esindava ettevõttega 
allkirjastatakse õppeteenuse lepingu, milles sätestatakse 
koolituse nimetus, vorm (individuaal- või grupiõpe), õppekeel, 
koolituse toimumise asukoht, koolitaja nimi, koolituse kestus 
akadeemilistes tundides, koolituse hind, koolituse toimumise 
sagedus ja ajad, koolituse eest tasumise jms tingimused. 

Täpsemat infot õpingute alustamise tingimuste kohta saab 
SmartSensei kodulehelt („Õppekorraldus“) 

Õppe kogumaht 
(akadeemilistes 

tundides) 

Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest akadeemilist tundi 
on 80 kontaktõpe ja 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö. 
Auditoorne töö koosneb õppetundidest ja seal teostatavatest 
praktilistest ülesannetest ja arutelust. Iseseisva töö käigus 
kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitud materjali, omandatakse 
sõnavara, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse 
arendamiseks. Iseseisev töö hõlmab ka kodutööd vastavalt õpetaja 
poolt antud ülesannetele ja kontaktõppeks valmistumine. Iseseisev töö 
toimub osaliselt e-õppe keskkondades, mis sisaldab interaktiivseid ja 
multifunktsionaalseid vahendeid õppijate keeleoskuse arendamiseks. 
Õppimine  põhineb  aktiivsel  suhtlemisel  eesti  keeles alljärgnevatel 

https://smartsensei.ee/files/SmartSensei_oppekorraldus.pdf
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 teemadel (vt õppesisu) 
Õppesisu Teemad: 

• Saame tuttavaks! Tutvumismäng. 
• Kõneetikett: olulisemad viisakusfraasid, tervitamine, hüvastijätt, 

tutvustamine. 
• Kui vana sa oled? Vanus. 
• Kas sa oled abielus? Perekonnaseis. 
• Endast rääkimine (nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja -aeg, 

rahvus, vanus) 
• Perekond (pereliikmed, sugulased) 
• Elukutse, amet ja töökoht. 
• Aeg (aastaajad, nädalapäevad, kellaaeg). 
• Näo- ja kehaosad. Välimus (enda ja teise inimese välimuse 

kirjeldus) 
• Igapäevaelu (igapäevased toimingud, kellaaeg) 
• Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus (huvid, vaba aja veetmine) 

Minu päev ja aeg. Päeva kirjeldus (päevaplaan). Tegevused. 
Ajamõisted ja kokkulepped. 

• Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. Faktiinfo mõistmine ja 
kasutamine. Kutse. 

• Kodu ja kodukoht. Kodu (korteri ruumid, mööbel, kodutehnika, 
kodutööd). Kodu lähiümbruse kirjeldamine. 

• Teenindus ja kaubandus (postiteenused, pangateenused, poed ja 
kaubanduskeskused, juuksur jne.) Kõneetikett teenindusasutustes. 
Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuste, hindade ja makseviisi 
kohta. 

• Tervis. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. 
Apteegis. 

• Poes (asukoht, lahtiolekuajad, kaubad/toiduained, makseviis jm) 
• Söök ja jook (toitumisharjumused, pakume ja palume söögilauas 

sööki ja jooki, menüü, tellimine) 
• Ilm ja loodus. Ilmateate mõistmine. Aastaaegade nimetused ja 

põhilised aastaaegade ilma kirjeldavad väljendid . 
• Transport. Ühistranspordis. Teeküsimine ja juhatamine. 

piletiostmine. 
• Reisimine, puhkus, vaatamisväärsused (linnas asuvad asutused ja 

objektid, pildi lühikirjeldus) 
 
Grammatika: 

• Eesti tähestik. Hääldamine. Pikk ja ülipikk häälik. 
• Nimisõna käänded ainsuses ja mitmuses Sihitise käänded. 
• Põhi- ja järgarvsõna käändelised vormid. 
• Tegusõna OLEMA vormid (olevikus ja minevikus) 
• Tegusõna pööramine olevikus ja lihtminevikus. Jaatus ja eitus. 
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 • Lihtsad laused. Sõnade järjekord lauses. 
• Küsisõnad: küsimuste moodustamine. 
• Tegusõnade minema, käima, tulema kasutamine. 
• Põhikäänded, mitmus, nimisõna ühildumine omadussõnaga 
• Enamkasutatavate verbide rektsioon 
• Käskiv ja tingiv kõneviis. 
• Omadussõna võrdlusastmed. 

 
Õppemeetodid: loeng, seminar, juhitud diskussioon, rollimäng, 
intervjuu, kirjalikud grammatika ülesanded, rühmatöö, paaristöö, 
praktiline töö, iseseisev töö jm. 
Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku 
sõnavara. Põhiliseks on kommunikatiivne meetod. Sõnavara 
õppimine toimub läbi rollimängude, elulähedaste situatsioonide 
imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel 
arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu 
mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi 
kõnekäitumisest. Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga 
positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti 
koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale. 

Õppekeskkonna 
kirjeldus 

SmartSensei Koolituskeskus omab oma koolitusruumi. 
Keelekoolituste läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond ja 
positiivne õhkkond. 
Õpperuum on turvaline ja vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 
Koolitustel kasutatakse õppematerjalina koolitaja poolt vastava 
kursuse jaoks valitud õpperaamatuid ja töövihikuid, koolitaja enda 
koostatud õppematerjale, paberkandjal ja/või elektroonilisi 
õppematerjale. 
Täpsemat infot õppekeskkonna kohta saab SmartSensei kodulehelt - 
(„Õppekorraldus“) 

Õppematerjalide 
loend 

• Inga Mangus, Merge Simmul. Tere! Eesti keele õpik algajatele 0- 
A1. 2009 

• Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele 
A1+A2+B1.Neljas trükk 2018 

• Euroopa keelemapp (Väljatöötatud Dialoogi poolt 
Rahvusvahelise Euroopa projekti EuroIntegrELP raames). 2007 

• Mare Kitsnik 2010. Kirjuta mulle. Eesti keele õppematerjal A1, 
A2. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed 

 
Kursusel osaleja saab viiteid ja soovitusi internetis leiduvatele 
õppematerjalidele, et võimaldada õpitava võõrkeelega täiendavalt ja 
iseseisvalt tegeleda. 

https://smartsensei.ee/files/SmartSensei_oppekorraldus.pdf
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Lõpetamise 
tingimused ja 
väljastatavad 
dokumendid 

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% 
auditoorsetes tundides ja sooritama kõik vajalikud ülesanded ning 
testid. 
Keeleoskuse arengu hindamisel koolituse käigus lähtutakse 
protsessihindamise põhimõtetest – võimalikult positiivsetest 
ilmingutest 
lähtuv hinnang edasiliikumisele, õpperühma töös osalemisele, 
initsiatiivile suhtlemissituatsioonide leidmisel keelekeskkonnas, 
koostöövalmidusele jne. 
Protsessihindamine toimub õppimise ja harjutamise ning iseseisvate 
tööde kaudu pidevalt sõnaliste hinnangutena, arvestades õpilase 
teadmiste ja oskuste vastavust õppe aluseks olevas ainekavas toodud 
oodatavate õpitulemustele ja tema õppele püstitatud eesmärkidele. 
Õpitulemusi hinnatakse kokkuvõtvalt kursuse lõpul keeletasemetesti 
abil kasutades hindamisel punktiarvestust. 
Kursuse läbimiseks on vaja saavutada õppekavas nõutud 
õpitulemused (teadmised ja oskused). 
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud 
vähemalt 80% õppetundidest ja sooritanud kõik vajalikud ülesanded 
ning testid. 
Isikule, kes on läbinud 50-60 % koolitusest ja/või on sooritanud 
lõputesti (eksami, arvestuse jm) vähem kui 60% maksimaalsest 
punktide arvust, väljastatakse tõend. 

Koolituse 
läbiviimiseks 

vajaliku 
kvalifikatsiooni, 

või õpi- või 
töökogemuse 

kirjeldus. 

Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele 
õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele 
eesti keele õpetamise kogemusega õpetajad. 
Õpetajad tagavad õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks 
vajalikud tegevused ning omavad nõutavat pädevust. 
Töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja 
kirjaliku tagasiside põhjal. 

Õppekava 
kinnitamise aeg 

SmartSensei OÜ õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise kord 
kehtib alates 1.03.2021. 

 


