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MTÜ KEELTEMAJA „ERAKOOL KEELTEMAJA“
ÕPPEKAVA „ITAALIA KEEL VENE KEELE BAASIL”
1. Õppekavarühm: keeleõpe (ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioon).
2. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.
3. Õppe kogumaht ja ülesehitus: MTÜ Keeltemaja „Erakool Keeltemaja“ pakub itaalia keele
algkursust täiskasvanutele vene keele baasil (0-A1). Ühe õppetunni kestus on 45 minutit. Kursuse
maht (kontaktõpe) on 40-70 õppetundi, tunnid toimuvad üks kord nädalas. Lisanduvad jooksvad
iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.
4. Täiendkoolituse ainekava:
„Itaalia keele kursus tasemel A1.1 vene keele baasil”;
5. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: itaalia keele kursused on mõeldud isikutele, kes
soovivad alustada keeleõpingutega või arendada edasi oma keeleoskust antud keeles.
Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel, õppeaasta jooksul juurde liituda soovijatele
võimaldatakse üks-kaks proovitundi. Tasemesobivustesti viib õppejõud vajadusel läbi enne
õppeaasta algust. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud digitaalse registreerimistaotluse,
sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda lapsevanem või hooldaja) ning tasunud
kooli väljastatud arve alusel õppemaksu enne õppetöö algust. Täpsemad tingimused on sätestatud
kooli põhikirjaga.
II kursusel osalemise eelduseks on itaalia keele oskus õpitavale tasemele eelneval tasemel (ei kehti
algkursuse puhul).
6. Õppekeskkonna kirjeldus: õpe viiakse läbi Endla 22 õpperuumides, mis vastavad tervisekaitseja ohutusnõuetele ning on varustatud tahvli, arvuti (CD-mängija) ja vajadusel ka data-projektoriga.
7. Õppemeetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö,
rollimängud, arutelud, ettekanded, jne.
8. Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: täienduskoolitusasutus
väljastab õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui isik saavutas õppekava
lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, sooritades positiivselt kursuse lõputesti. Positiivseks soorituseks
on vaja vähemalt 51% õigeid vastuseid. Õppijale, kes osales koolitusel, kuid ei soovinud lõputesti
sooritada, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel,
tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab täienduskoolitusasutus vastava taotluse alusel õppijale
tõendi koolitusel osalemise kohta.
9. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist.

Itaalia keele kursuse ainekava
Itaalia keele kursus tasemel A1.1 vene keele baasil
Eesmärk: kursuse lõpuks õppija mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis on seotud
igapäevaste oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine,
kodukoht, töö). Võib tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat
infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda,
teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. Lisaks annab kursus võimaluse teha
tutvust Itaalia kommete ja eluoluga ning tutvustab erinevaid kultuurifenomene.
Õppematerjalid: T. Marin, S. Magnelli; Piazza Navona „Nuovo Proggetto Italiano. Corso
multimediale della lingua e civilta italiana. Livello elementare A1-A2. Libro dello studente”- õpik.
Lisamaterjalid:
- T. Marin, S. Magnelli; Piazza Navona „Nuovo Proggetto Italiano. Corso multimediale della lingua
e civilta italiana. Livello elementare A1-A2. Quaderno degli ezercici”- töövihik.
- Itaalia-Eesti/Eesti–Itaalia taskusõnastik; Tea Kirjastus, Tallinn 2008.
- Лахтионова Е. „Итальянско-русский и русско-итальянский словарь”; ЭКСМО, Москва
2012.
Õppesisu: Itaalia keele häälduse ja grammatika aluste omandamine. Igapäevase lihtsama
vestluskeele omandamine. Tuttaval keelematerjalil põhineva vestluse mõistmine. Itaalia keelse
suhtluskultuuri tavadega tutvumine.
Grammatika.
Tähestik, numbrid, määrav ja umbmäärane artikkel, nimisõnade ja omadussõnade grammatiline
sugu, küsisõnad, omastavad asesõnad, kaudse sihitise asesõnad, eessõnad, reeglipäraste ja
ebareeglipäraste tegusõnade pööramine kindla kõneviisi olevikus (1. 2. ja 3. grupp), hulga
määrsõnad, rõhuline silp ja õigekirjaviis.
Sõnavara.
Tervitused, hüvastijätud, riigid, rahvused, keeled, elukutsed ja töökohad, postiaadress, sõnavara
välimuse ja iseloomu kirjeldamiseks, perekonnaliikmed, perekonnaseis, nädalapäevad,
kalendrikuud, naturaalarvud ja järgarvud, külla või restorani kutsumine, toa kirjeldamine, asjade
lokaliseerimine, kirjavahendid, värvid, vaba aja tegevused, Itaalia piirkonnad, transpordivahendid.
Kõnearendus.
Inimestega tutvumine, iseendast ja oma tööst rääkimine, inimese, tema perekonna ja maja
kirjeldamine, ajast rääkimine, vaba aja veetmine, Itaaliast ja Eestist rääkimine, reisimine.
Kirjutamine.
Lühikese mitteformaalse e-kirja kirjutamine.
Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:
1. tunneb ja kasutab keele põhisõnavara, mis võimaldab suhelda turismi tüüpsituatsioonides;
2. oskab esitada küsimusi vajaliku info saamiseks itaaliakeelses keskkonnas;
3. saab aru lihtsast kõnest ning oskab lugeda lihtsamaid tekste;
4. oskab kirjutada lihtsat kirja.

