
JUUKSURITE ERAKOOL MARIDEL 

Eesti keele A2-taseme eksamiks valmistumise koolitus koos ametialase keele õppega (150 

tundi) 

Koolituse kirjeldus ja õppekava  

  

Õppekavarühm: keeleõpe, eesti keel võõrkeelena.  

Õppekava nimetused:  

A2-taseme eesti suhtluskeele täienduskoolitus, 

A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus 

 

Sihtgrupp: inimesed, kes soovivad täiendada eesti keele kui võõrkeele õpinguid; 

                   inimesed, kes soovivad sooritada A2- taseme eksami. 

 

Õpiväljundid: (vastavus Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemele A (algaja 

keelekasutaja A2):  

• Mõistab lühikest, selget, lihtsat juttu, mis seostub oluliste eluvaldkondadega.  

• Oskab telesaadete kasutada teemavahetust ja põhisisu, mis esitatakse piltide või muu 

tugimaterjali taustal.  

• Saab aru lühikestest, lihtsatest kirjalikest tekstidest.  

• Oskab lihtsal viisil väljenduda igapäevateemadel ja oma huvivaldkonna teemadel ja suudab kaasa 

rääkida lihtsas igapäevasuhtluses.  

• Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad igapäevaelu ja väga lihtsaid isiklikke 

kirju.  

• Oskab täita lihtsaid isikuandmeid nõudvaid formulare.  

 

Õpingute alustamise tingimus: Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega ning 

on sooritanud kooli eeltestesti tasemele A1 või vähem.  

 

Õppe kogumaht: ühe koolituskursuse maht on 150 akadeemilist auditoorset tundi, millele 

lisandub 50 tundi iseseisvat tööd. Iseseisev töö seisneb auditoorsetes tundides käsitletu 

kinnistamises ja praktiseerimises keelekeskkonnas.  

 

Õppekeel: eesti keel  

 

Õppe sisu kirjeldus: Koolitus viiakse läbi kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid arvestades. 

Kursusel arendatakse kõiki osaoskusi (lugemine, kuulamine, kirjutamine, rääkimine). Koolitusel 

harjutatakse suhtlemisoskust ning täiendatakse sõnavara, seega on koolituse lõpetanud võimelised 

toime tulema tuttavates igapäevaolukordades. Arendatakse kursuslaste kirjutamisoskust, õpitakse 

kirjutama lühikesi lihtsaid tarbetekste (teated, kuulutused, sildid) ning täitma ankeete. Kursuslased 

saavad ülevaate eesti keele grammatikast. Õppetöös kasutatakse vestlust, dialooge, rühmatööd, 

laulu-, laua- ja rollimänge jne.  

 

 

 

 



Õppematerjalide loend:  
Õppetöös kasutatakse lektorite koostatud õppematerjale, mille koostamisel lähtutakse Euroopa 

keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud A2-keeletasemest. Kaasatakse baasõpik, mis valitakse 

vastavalt osalejate tasemele.  

• Inga Mangus, Merge Simmul, TERE JÄLLE! Eesti keele õpik täiskasvanutele vene 

keele baasil A1–A2 (B1), Kirjastus Kirjatark OÜ - põhiõpik.  

• Pesti, M., Ahi, H. (2016). E nagu Eesti: Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1. 

KiriMari Kirjastus;  

• Mare Kitsnik KIRJUTA MULLE. Õpik eesti keele A2-taseme kirjutamisoskuse 

arendamiseks. FIE Mare Kitsnik  

• Mare Kitsnik, Juuksuri ja kosmeetiku erialane eesti keel, Tallinn: Kirjastuselt Argo 

2009 

• Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik „Keel Selgeks”. Õpik 

täiskasvanutele. Kirjastus Avita.  

• Asta Õim. Eesti-vene vestmik. Эстонско-русский разговорник. 1999  

• Grammatilised tabelid, harjutustikud  

• Leelo Kingisepp, Piret Kärtner MÄNGIME JA KEEL SAAB SELGEKS, 

keeleõppemängude kogumik. Kirjastus Iduleht  

• Aktuaalsed autentsed suulised ja kirjalikud tekstid keelekeskkonnast  

• Õpetaja koostatud materjalid  

• Eesti Keele Sihtasutus 2014 „Eesti keele põhisõnavara sõnastik”, Eesti Keele Instituut  

• Eesti Keele Sihtasutus 2009 „Eesti keele seletav sõnaraamat”  

• Eesti Keele Instituut 2007. Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. „Eesti keele 

käsiraamat”  

• Pesti, M., Ahi, H. (2016). E nagu Eesti: Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1. 

KiriMari Kirjastus;  

• https://koolielu.ee/waramu/view/1-46133aa3f97b6247ce2d13c9eb6016919b80d921  

• https://www.integratsioon.ee/raamatukogu?action=download2&book_id=210  

• https://e-ope.khk.ee/oo/2011/juuste_varvimine/misted.html  

• www.kutsekeel.ee  

• www.kultuuriklikk.ee   

• http://web.meis.ee/testest   

• www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid   

• http://www.efant.ee/std/?lang=et  

• E-kursus Keeleklikk. Eesti keele e-kursus algajatele vene keele baasil (0-A2). 

https://www.keeleklikk.ee/ru/welcome  

• Efant. http://www.efant.ee/std/?lang=et  

• http://www.oneness.vu.lt/  

• Eesti keel E-õppes. Sõnavara omandamine. http://els.leveranse.com/  

• Языковый аудиокурс. http://www.goethe-verlag.com/book2/RU/  

• Meediatekstid internetist (kuulamis-, lugemis- ja vaatamisinfo)  

• Õppekomplekt Pille ja Lauri lood A2/B1. 

http://web.meis.ee/vaegkuuljad/tlehed_ja_eharjutused.html  

• Helgi Org, Õie Vahar Kujundus ja illustratsioonid: Tõnis Kärema, Grammatika? Jah, 

rõõmuga! Eesti keele õpet toetav materjal 

http://www.meis.ee/raamatukogu?action=download2&book_id=236  
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• Eesti  keel  ja  meel"  Audiovisuaalne  õppekursus  eesti  keele 

 õppijatele. http://www.panglosskool.eu/  

• http://kohanemisprogramm.tlu.ee/  

• http://www.kutsekeel.ee/oppematerjalid/eesti-keel/  

• Juhend iseseisvaks keeleõppeks http://www.meis.ee/raamatukogu?book_id=293  

• Eesti erialakeele õppematerjalid http://www.kutsekeel.ee/oppematerjalid/eesti-keel/  

• A2/B1 kursustel, Autentsetel vestlustel põhinevad keeleõppedialoogid koos 

harjutustega http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/autentsetel-vestlustel-

pohinevadkeeleoppedialoogid-koos-harjutustega  

• Eesti keele tasemetestid TESTEST 

http://web.meis.ee/testest/repository.php?cmd=frameset&ref_id=1  

• EESTI KEELE A2-TASEME EKSAM, käsiraamat  

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

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

OÜ Juuksurite erakooli Maridel õpperuumid asuvad : Toompuiestee 17a, Kesklinna linnaosa, 

Tallinn, Harju maakond  ja Sompa tn 1a, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond.  

Õppetöö läbiviimiseks on kohaldatud kuus ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. 

Õpperuumid on varustatud arvutiga, projektoriga, CD-mängijaga, pabertahvliga, riiulitega 

õppematerjalide tarbeks. Lisaks õpperuumidele on avatud kontoriruum paljundusmasina ja 

printeriga . Kõikides ruumides on internetiühendus. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja 

ohutusnõuetele. 

 

Nõuded kursuse lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:  
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundides ja pidevalt sooritatud 

kodused/iseseisvad tööd. Omandatud teadmisi hinnatakse kirjaliku testi ja suulise vestluse käigus. 

Lõputest sarnaneb riiklikule tasemeeksamile (kontrollitakse kõiki neljaosaoskust), seetõttu on 

hindamiskriteeriumid samad (100-st võimalikust punktist tuleb saada vähemalt 60%).  

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:  
Koolitust viivad läbi lektorid, kes on eesti filoloogi, androgoogika või võõrkeele õpetaja 

kvalifikatsiooniga ning kellel on varasem täiskasvanute õpetamise kogemus:  

Jaana Sirel jaanasirel@gmail.com - Juuksurite Erakooli Maridel eesti keele õpetaja  

• Tallinna Pedagoogikaülikool- Vene filoloogia, bakalaureuseõpe  

• Tallinna Pedagoogikaülikool- Eesti keel võõrkeelena, lisaeriala  

Anne Illopmägi anne.illopmagi@gmail.com – Juuksurite Erakooli Maridel eesti keele õpetaja 

• Tartu Ülikooli Narva Koledž - eesti keele õpetaja muukeelses koolis  

 

  
Tunnistus väljastatakse õppijale, kui osaleja saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud 

õpiväljundid. Õpiväljundite hindamiseks kasutatakse tasemetesti, mis tuleb sooritada vähemalt 

60%-le.  

 

Tõend väljastatakse õppijale, kui osaleja ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud 

õpiväljundeid.  
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Koolituse õppekava  

Teemad ja keeleteadmised:  

Teema  Kirjeldus  

Üldteemad    

Isikututvustus  • Nimi, vanus, rahvus, kodakondsus  

• Kontaktandmed  

• Perekonnaseis ja pereliikmed, sugulased ja sõbrad  

Igapäevaelu, kodu 

ja kodukoht  

• Koduümbrus  

• Maja, ruumide paigutus  

• Mööbel, kodumasinad, majapidamistarbed  

• Kodutööd  

Haridus  • Haridustee  

• Täiendkoolitus  

• Keelte ja arvuti õppimise vajalikkus  

Elukutse, amet ja 

töö  

• Elukutsed ja tegevused tööl  

• Töökoht  

• Tööülesanded  

• Töötingimused  

• Töövahendid  

• Palk  

• Töökollektiiv  

 

 •  Töökoha otsimine  

 
•  

Tööintervjuu, avalduse ja CV koostamine  

Teenindus  •  Teenindusasutused (juuksur, ilusalong, fotograaf, kingsepp)  

 •  Avarii- ja remonditööd (meistri tellimine)  

 •  Kohvik, baar, restoran  

 •  Maksmine  

 •  Pank ja pangateenused (hoiused, maksed, laenud, internetipank)  



 •  Postkontor ja telefon (pakutavad teenused)  

 
•  

Kindlustus  

Enesetunne, tervis 

ja heaolu  
•  

•  

Kehaosad ja funktsioonid, hügieen  

Haigused, õnnetusjuhtumid  

 •  Kiirabi, arsti kojukutsed  

 •  Ravimite võtmine  

 •  Apteek (info hankimine)  

 •  Polikliinikus  (eriarstid,  arsti  vastuvõtule  registreerimine, 

vastuvõtuajad)  

Vaba aeg, hobid ja 

meelelahutus  
•  

•  

Kino  

Kontserdid  

 •  Näitused ja muuseumid  

 •  Sport  

 •  Sõbrad ja tuttavad (sünnipäevad, tähtpäevad ja pühad)  

 
•  

Hobid  

Ostud  •  Ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne)  

 •  Toiduained, tarbekaubad  

 •  Kauba valimine (riided, jalatsid, kingitused, parfümeeriatooted, 

majapidamismasinad, ajalehed, ajakirjad, raamatud jne)  

 •  Hind ja kvaliteet  

 •  Situatsioonid: ostja-müüja  

 
•  

Soodustused  

 

 •  Hind ja maksmise võimalused  

Söök ja jook  •  Toiduained (liha-, kala-, piimatooted, juurviljad, köögiviljad jne)  

 •  Söögikohad ja väljas söömine  

 •  Vestlused teenindajatega (info küsimine, tellimused)  

 •  Hind ja kvaliteet  

 •  Maksmine  



 •  Toidu valmistamine, retseptid  

 
•  

Toitumisharjumused, tervislik toitumine  

Ühiskond, suhted 

ühiskonnas  
•  

•  

Teated ametiasutustes  

Visiitkaart  

 •  Päästeteenistuse kutsumine  

 •  Iseloom, välimus, harjumused  

 •  Kohtumised inimestega (lühikesed sõnumid ja teated)  

 
•  

Suhted sõprade ja sugulastega  

Keskkond, kohad, 

loodus, ilm  
•  

•  

Ilmateade, ilm  

Maakaart  

 •  Aastaajad  

 •  Eesti loodus ja kliima  

 
•  

Loomad, linnud, taimed  

Transport  •  Liiklusvahendid, liikluseeskiri  

 •  Ühistransport, sõiduplaanid  

 
•  

Tee juhatamine, küsimine  

 Reisimine  ja  

puhkus  

•  

•  

Reisimisvõimalused  

Info hankimine, viisad  

 •  Majutus, broneerimine  

 •  Reisiks valmistumine  

 •  Reisibürood ja pakutavad teenused  

 
•  

Vaatamisväärsused ja reisielamused  

Ametialase õppe 

teemad  

  

Töö otsimine  • Töökuulutused  

• Ametinõuded  

• Enda oskused  

• Tööintervjuul osalemine  



Suhtlemine 

kolleegidega  

• Tutvumine  

• Elementaarne suhtlemine olme- ja  

• teenindussituatsioonides  

• Enesetutvustus ja oma töö kirjeldamine  

• Töögraafik  

• Infovahetus  

• Tööalased lühivestlused (otse ja telefoni teel)  

Ametikirjad  • Avaldus  

• CV  

• Tellimus  

• Lühisõnumid  

• Teated  

Erialane sõnavara  Lihtsamate erialaste tekstide lugemine ja kuulamine  

  

Keelefunktsioonid:   

• Kõneetikett (tervitamine, hüvastijätt, tänamine jpm)  

• Faktide edastamine ja otsimine  

• Hoiakute väljendamine ja väljauurimine  

• Veenmine  

• Sotsiaalne suhtlemine  

 

Keelestruktuuride (sõnavara+grammatika) kasutamine:  

 Üldmõistete väljendamine tasemekohaselt (objektid ja mõisted, tegevused ja protsessid, 

omadused ja seisundid, hulk ja määr, aeg ja ruum, suhted ja seosed)  

 Tegusõna olevikuvormid  

 Tegusõna lihtminevikuvormid  

 Tegusõna täisminevikuvormid  

 Tegusõna tingiva kõneviisi oleviku vormid  

 Tegusõna käskiva kõneviisi ainsuse ja mitmuse vormid  

 Käänded  

 Mitmuse väljendamine  

 Tagasõnad ja eessõnad  

 Omadussõna võrdlusastmed  

 Määrsõnad ja määrsõna võrdlusastmed  

 Arvsõnad  

 Asesõnad  



 Infinitiivid  

 Sagedasemad sõnaliited  

 Liitsõnad  

 Antonüümid  

 Sünonüümid  

 Liikumisverbid  

 Modaalverbid  

 Ühendverbide põhimõtte mõistmine (sh ära-verbid)  

 Sarnassõnad  

 Sõnaühendid  

 Tervikfraasid  

 Sõnajärg ja lihtlause  

 Lihtsamad sidendid ja liitlause  

 Õigekiri  

 Hääldus  

 

Õppetegevused:   

 

Kuulamine  •  Lühikesed ja lihtsad kõnekeelsed dialoogid (kaubandus- ja 

teenindusasutustes, kodus, tööl, sõpradega, trennis jmt)  

 •  Lühikesed ja lihtsad ametialased dialoogid  

 •  Eri keelefunktsioonide väljendamine (nõu küsimine, info andmine, 

tänamine, pahandamine, üllatumine jne)  

 •  Lühikesed ja lihtsad intervjuud  

 •  Lühikesed ja lihtsad kirjeldused, jutustused jmt  

 •  Lühikesed teated  

 •  Lühikesed juhised  

 •  Lühikatkendid lihtsatest telesaadetest  

 
•  

  

Lihtsad laulud  

Rääkimine  •  Erisugused dialoogid kodus, teenindus- ja kaubandusasutustes, 

sõpradega, trennis, tööl jm  

 •  Eri keelefunktsioonide väljendamine  

 •  Kirjeldused  

 •  Jutustused  



 
•  

Juhised  

Kirjutamine  •  Lihtsate ankeetide täitmine  

 •  Nimekirjad  

 •  Lühiteated  

 •  Sõnumite vahetamine  

 •  Lühikirjavahetused  

 •  Postkaardid  

 •  Kirjeldused  

 •  Avaldused  

 •  Seletuskirjad  

 
•  

Päeviku pidamine  

Lugemine  •  Kuulutused  

 
•  

Lühiteated  

 •  Sildid  

 •  Lühijuhendid  

 •  Lühiuudised  

 •  Sõnumid  

 •  Lihtsamad kirjad  

 •  Lühikesed infotekstid  

 •  Lühikesed lihtsad meediatekstid  

 •  Subtiitrid  

 
•  

Laulusõnad  

  

  

  


