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1. Õppe eesmärgid ja kestus: 
 
OÜ Tark Impuls „Tarkus Keeltekool“ pakub täiskasvanutele A0-A1 taseme hispaania 
keele  
õpet kursustel terve aasta jooksul. Ühe õppetunni kestus on 2x45 minutit. Ühe kursuse 
maht  
on 30 õppetundi. Tund toimub üks kord nädalas. Iseseisva töö osakaal on umbes 0-80%. 
 
• Tase A0-A1: õpilane mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid  
fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida  
elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele.  
Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning  
on valmis aitama. 
 
 
2. Õppeainete loend: 
 
Iga kursus koosneb järgnevatest ainetest: hispaania keele grammatika, lugemine, 
kuulamine,  
suuline ja kirjalik väljendusoskus. Nende ainete maht ja rõhuasetus võivad õpilaste soovil  
varieeruda. 
 
 
3. Ainekava: 
 
Ainekava on koostatud kursusena “Hispaania keele A0-A1 kursus” 
 
 
4. Hispaania keele õppekava õppekeel: 
 
Õppekeel on eesti, inglise või hispaania keel.  
 
 
5. Õpingute alustamise tingimused: 
 
Vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel. Õppeaasta jooksul kursusele juurde  
liituda soovijatele võimaldatakse proovitund ning õppejõud viib vajadusel läbi  



tasemesobivustesti. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku või suulise  
registreerimistaotluse, sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda  
lapsevanem või hooldaja. Õpingute alustamise tingimusteks on ettenähtud osavõtjate arv  
ning see, et õppijad tasuvad õpingute eest arve alusel ühe maksena või kahes osas  
lepingus määratud tähtpäevaks, õpetajaga käsinduslepingu allkirjastamine ning  
kooliruumi kättesaadav olemasolu. Täpsemad tingimused on sätestatud kooli põhikirjaga. 
 
 
6. Õppeainete valikuvõimalused ja tingimused: 
 
Hispaania keele kursus on mõeldud algajatele tasemel A0-A1. 
Võimalik on võtta eraldi kursust nt grammatika, veslus- või kirjutamise erikursust grupi-, 
e-õppe, skype-õppe või individuaalõppena. 
 
Kursuse ajal vaadatakse nii grammatikat, rõhutakse hääldusele ning õpitakse sõnavara. 
Rõhk on ka  
kõneoskuse julgustamisel. Õpilased saavad järgmise tunniks sõnavara, mis saavad kodus 
õppida ja  
järgmisel tunnil kasutama hakata. Õpetaja valmistab ka kodutööd, mille tegemine ei ole 
kohustuslik kuid soovijatele lisavõimalus enda teadmisi kinnitada. Kursust veab 
hispaania keelt väga heal tasemel kõnelev eesti ja inglise keelt kõnelev õpetaja. 
 
7. Õppeetappide ja kooli lõpetamise nõuded: 
 
Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on  
osalenud vähemalt 70% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool  
õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel,  
tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tõendi  
kursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse  
lõputesti, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil. 
 
8. Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja 
 
Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt  
loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja  
tagab õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab  
nõutavat pädevust. Tarkus Keeltekooli hispaania keele õpetajaks on Maarit Alas. 
 
9. Hispaania keele A0-A1 kursuse ainekava 
 
Õppematerjal:  
 
Prisma A1 Comienza Student Book + CD, Equipo Prisma (V.V.A.A.), 2002. Lisaks 
õpetaja koostatud lisa õppematerjal vastavalt õpilaste soovidele/vajadustele.  
 
Õppesisu:  



 
Rõhk on põhigrammatika, põhifraaside, häälduse ja eneseväljeduse tundma õppimisel 
hispaania keeles. Kursuse lõpuks saavutatakse märkimisväärne aktiivne sõnavara, mis 
võimaldab toime tulla lihtsamates situatsioonides. Õpilasi suunatakse hispaania keelt ka 
iseseisvalt õppima, seda nii erinevate tele- ning reisisaadete vaatamise kui ka muusika 
kuulamise abil. 
 
Grammatika:  
 
Sõnavara: teemadega seotud sõnavara. Õpetaja innustab õpilasi kasutama omandatud 
sõnavara. 
 
Rääkimist harjutatakse paaristööna läbi lühidialoogide. 
 
Kõnearendus: tutvumine; tervitused, hüvastijätud ja viisakusväljendid; nädalapäevad; 
arvsõnad; keeled, rahvused ja isikuandmed; ilm, aastaajad, kuud ja kuupäevad; kellaajad; 
päevaplaan; omadused ja värvid; perekond ja kodu; reisimine, tee juhatamine ja 
liiklusvahendid; toidud ja joogid; töö ja ametid. 
 
Kirjutamine: lünktekstide täitmine; hääldamise järgi kirjutamine; lausepoolte 
kokkuviimine, aadressi ja isiklikke andmeid nõudva ankeedi kirjutamine; pildi kirjeldus; 
küsimuste ja vastuste koostamine; väikeste lõikude kirjutamine lihtsal teemal; postkaart 
jt. 
 
Õpitulemused: õpilane saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, 
mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta, 
sisseostude tegemine, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste 
põhisisust. Saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida 
eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, 
prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest 
kirjadest. Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat 
infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust 
juhtida. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi 
inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust või eelmist tööd.  
	  


