
SOOME KEEL  A2 (A2.1 ja A2.2) 

1. Täienduskoolitus-

asutuse nimetus 
Jana Trink Erakool 

Kooli pidaja: Sihtasutus Pärnu Vabahariduskeskus 

2. Õppekava nimetus Soome keel A2 

(Jaguneb moodulisteks: A2.1 ja A2.2) 

3. Õppekavarühm  Keeleõpe 

4. Õppe kogumaht 

(akadeemilistes tundides) 
70 tundi kontaktõpet, millele lisandub kuni 35 tundi iseseisvat tööd. (Jaguneb 
mooduliteks: A2.1 – 35 kontakttundi + iseseisev töö ja A2.2 – 35 kontakttundi + 
iseseisev töö). Väikerühmas A2: 50-60 t kontaktõpet + iseseisev töö 

5. Õppekava koostamise 

alus 
Euroopa keeleõppe raamdokument 

6. Sihtgrupp ja õppe 

alustamise tingimused 
Tase A2.1, A2.2 -  Isikud, kes soovivad jätkata soome keele õppimist ja kelle soome 
keele oskuse tase A1 või A2.1 on tõendatud tunnistusega. Kool võib taset enne 
kursuse algust testida kirjaliku testi ja vestlusega 

7. Õppe eesmärk Eesmärgiks on arendada suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, anda maksimaalselt 
võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis. Tutvutakse õpitavat sihtkeelt 
rääkivate maade kultuuriga, kasutatakse meediaväljaandeid ning lisamaterjale. Kursus 
sobib jätkukursuseks algajate tasemele A1 ning taasalustajatele, kelle keeleõpingutes 
on olnud paus või kes pole õpitavat võõrkeelt pikka aega kasutanud. 

Korratakse grammatika algtõdesid ning omandatud oskusi kasutatakse kõnekeele 
arendamisel, suurt tähelepanu pööratakse sõnavara arendusele. 

Kursuse A2 edukalt lõpetanu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama 
igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, 
hotellid, turism, taastusravikeskused jne) 

8. Õpiväljundid Mõistmine: Saab aru fraasidest ja sageli käsutatavatest sõnadest, mis on vahetult 
seotud õpilasele oluliste valdkondadega (näiteks info õpilase ja tema perekonna kohta, 
sisseostude tegemine, kodukoht, töö, jne). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt välja-
hääldatud ütluste põhisisust. Saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab 
leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks 
reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru 
lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest. 

Rääkimine: Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja 
lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki õpilane ei oska veel 
ise vestlust juhtida. Oskab käsutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada perekonda 
ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd. 

Kirjutamine: Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks 
kellegi tänamiseks. 

Õppija on omandanud baassõnavara ja väljendid. 

9. Õppesisu 

teemavaldkondade ja 

keeleteadmistena: 

Õppesisu: 

Kesäloma – suvepuhkus. Mida tegid suvepuhkusel? 

Intervjuu. Elulugu. 

Raadiouudised 

Mis sulle meeldib? Mis ei meeldi? 

Mida kliendid unustavad... 

Soomlased 



Arvamuse avaldamine 

Soome tähtsamaid kultuuritegelasi. Soome ajaloost. 

Soome ja Eesti traditsioonid 

Tahaksin olla õnnelik 

Viisakusväljendid. 

Soome tähtpäevad. Leiutised. 

Välimus. Tervis. 

Info leidmine erinevatest soomekeelsetest teabeallikatest, s.h internet  

Grammatika: 

Lihtminevik 

Eitav lihtminevik. Nud-kesksõna. 

Mitmuse tüvi. Mitmuse osastav 

Adjektiivid. Omadussõnade võrdlusastmed 

Tingiv kõneviis 

Passiivi kasutamine 

Käskiv kõneviis 

10. Õppemeetodid Erinevad osaoskused nagu lugemine, kirjutamine, kuulamine, rääkimine ja 
keelestruktuurid omandatakse läbi eluliste teemade, kasutades hulganisti õpilast 
aktiveerivaid võtteid. 

Rollimängud, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, grupi- ja paaristöö, 
vabakirjutamine 

11. Iseseisev töö  Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus 

käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks  

12. Õppematerjalide 

loend 
Hyvä-parempi-paras, K. Sark, Iduleht 2014 

Lisamaterjalid, allikad: Hyvin menee! Suomea aikuisille, S. Heikkilä, P. Majakangas. 

Suomi selväksi Töövihik I-II, M. Kuusk. Internet  

13. Nõuded õpingute 

lõpetamiseks 
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 85% kontakttundides, 
vahetestide, iseseisva töö ja lõputöö sooritamine.  

Kursuse lõputöö (kirjalik ja/või suuline test) positiivseks soorituseks loetakse vähemalt 
60 % õigeid vastuseid.   

14. Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument 
Jana Trink Erakooli tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 
Tunnistusel kajastuvad õpiväljundid ja see, kas nende omandamine on tõendatud. 

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 
väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija 
osales vähem kui pooltes tundides. Tõendil võib kajastada koolituse käigus läbitud 
teemasid. 

15. Koolitaja 

kompetentsust tagava 

kvalifikatsiooni või õpi- 

või töökogemuse 

kirjeldus: 

Kõrgharidus: soome keele kui võõrkeele õpetaja või soome filoloog. Koolitaja omab 
varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.  

Muu kõrg- või keskeriharidus, läbitud täienduskoolitused õpetatavas ainevaldkonnas ja 

läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus. 

Õppekeskkond Jana Trink Erakooli õppeklassid asuvad Jannseni 7a Pärnus:  
Kaheksa klassiruumi grupiõppe jaoks ja eratundide läbiviimiseks. Kõik ruumid vastavad 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Kõik klassiruumid on varustatud tahvli/pabertahvli ja 
CD-mängijaga. Klassiruumides on nõuetele vastav valgustus, data-projektori 



kasutamise võimalus ning internetiühendus. 
Õppekeskkonna all mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise 
keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse 
keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad kui ka õppijad. Efektiivseks keeleõppeks 
luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad 
ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõigi õppijate 
pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad. 

16. Õppekava 

kinnitamise aeg: 
'09.10.2018 

 


