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MTÜ KEELTEMAJA „ERAKOOL KEELTEMAJA“
ÕPPEKAVA „JAAPANI KEEL A1”
1. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid (ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioon).
2. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.
3. Õppe kogumaht ja ülesehitus: MTÜ Keeltemaja „Erakool Keeltemaja“ pakub pikka
perioodil oktoobrist kuni aprillini toimuvat jaapani keele kursust täiskasvanutele. Jaapani keelt
on võimalik õppida algtasemel. Ühe õppetunni kestus on 45 minutit. Ühe kursuse maht
(kontaktõpe) on 50-66 õppetundi, tunnid toimuvad üks kord nädalas. Lisanduvad jooksvad
iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.
4. Täiendkoolituse ainekava: Jaapani keel A1.
5. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: jaapani keele kursus on mõeldud isikutele,
kes soovivad alustada keeleõpingutega antud keeles.
Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel, õppeaasta jooksul juurde liituda
soovijatele võimaldatakse üks-kaks proovitundi ning õppejõud viib vajadusel läbi
tasemesobivustesti. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku
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.
Kursusel osalemiseks ei pea õppija omama eelnevaid teadmisi jaapani keeles.
6. Õppekeskkonna kirjeldus:
õpe viiakse läbi Endla 22 õpperuumides, mis vastavad tervisekaitse- ja 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.

Ainekava
Jaapani keel A1
Õppematerjalid: Kano, Shimizu, Takenaka, Ishii. (1990). Basic Kanji Book 1.
Tanaka, Makino, Shigekawa, Koga, Ishii. (1998). Minna no Nihongo Shokyuu I: õpik, tekstid,
grammatika ja kuulamisharjutused. Veebimaterjalid.
Õppesisu: Hiragana ja katakana silptähestike ja 100 kanji omandamine. Grammatika põhialused.
Rääkimine, lugemine ja kuulamine igapäevaelu teemadel.
Grammatika: Partiklid wa, no, mo, de, ni jt. Erinevad küsisõnad. Tegusõnade olevik ja minevik,
nende lühivormid. Erinevad tegusõnade vormid (-te, -ta, -tai jt). Omadussõnade erinevad vormid:
minevik, eitus.
Sõnavara: Igapäevase suhtlemise jaoks vajalik sõnavara. Maailma maad ja rahvused, Jaapani
kultuuriga seotud sõnad, elukutsed, huvid ja hobid, perekond, ilma ja loodusega seotud sõnavara.
Numbrid, ajaga seotud sõnavara (nädalapäevad, kuude nimetused jm).
Kõnearendus: Tervitused ja enesetutvustus. Igapäevaelu kirjeldamine. Soovide ja palvete
väljendamine, ettepaneku tegemine. Loa küsimine, keelamine.
Kirjutamine: Hiragana ja katakana, 100 kanjit. Kirjatööd järgmistel teemadel: perekond, hobid, ilm,
reisimine.
Õppiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
1. tunneb ja kasutab keele põhisõnavara, mis võimaldab suhelda tüüpsituatsioonides;
2. oskab esitada küsimusi vajaliku info saamiseks jaapanikeelses keskkonnas;
3. saab aru lihtsast kõnest ning oskab lugeda lihtsamaid tekste.

