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MTÜ KEELTEMAJA „ERAKOOL KEELTEMAJA“
TAANI KEELE ÕPPEKAVA
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 taani keele
kursusi täiskasvanutele eesti keele baasil. Õpe toimub tasemel A1.1-A.1.2. Ühe õppetunni kestus
on 45 minutit. Ühe kursuse maht (kontaktõpe) on 32 kuni 36 õppetundi sõltuvalt kursusest. Tunnid
toimuvad üks kord nädalas. Lisanduvad jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.
4. Täiendkoolituse ainekavad: Taani keel A1.1
5. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Taani 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
testimisperioodil 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.
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.

Taani keel A1.1.
Eesmärk: koolituse lõpuks õpilane mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid
fraase. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning
vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja
selgelt ning on valmis aitama.
Õppematerjalid:
- õpik ’’På vej til dansk’’ , õpik ’’Colloquial Danish’’ ja õpetaja poolt koostatud materjalid.
Õppesisu:
Grammatika. Taani tähestik ja selle eripära, numbrid, nimisõnade ja omadussõnade vormid,
küsisõnad, asesõnad, eessõnad, tähtsamate reeglipäraste ja ebareeglipäraste tegusõnade pööramine
ja kasutamine õiges kontekstis, hulga määrsõnad, rõhuline silp ja õigekirjaviis, küsimuste
moodustamine.
Sõnavara. Tervitused, hüvastijätud, riigid, rahvused, keeled, elukutsed ja töökohad, argipäev,
transport, söök, elukoht ning postiaadress, sõnavara välimuse, keha ja iseloomu kirjeldamiseks,
perekonnaliikmed, perekonnaseis, nädalapäevad, kalendrikuud, naturaalarvud ja järgarvud, õpingud
ja õppekraadid, värvid, vaba aja tegevused/hobid jm.
Kõnearendus: hääldust harjutatakse läbi erinevate lugemisharjutuste ning õpetaja annab õpilasele
kohest tagasisidet häälduse kohta
Kirjutamine: kirjutamise harjutamiseks kasutatakse erinevaid tüüpharjutusi, millesse on lõimitud
nii grammatikat kui ka sõnavara tundmist
Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija: oskab ennast taani keeles tutvustada; teab põhilisi
grammatikareegleid, nimi- ja omadussõnu, ning tegusõnu ; teab ning oskab kasutada sõnavara
hüvastijätu, perekonna, iseloomu, välimuse, hobide, aja, transpordi, välimusega, igapäeva jm kohta.
Õpilane oskab lihtsamatele küsimustele vastata ning ise küsimusi moodustada.

