Võõrkeeled

üldosa

Võõrkeelte valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut,
suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja
väärtustada erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi.
Põhikooli lõpuks õpilane:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses muukeelses keskkonnas
iseseisvalt toimida;
2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid
emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus;
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure;
4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid;
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust
võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel.

Ainevaldkonna õppeaine ja nädalatundide jaotumine klasside kaupa
Ainevaldkonda kuulub A-võõrkeel ja B-võõrkeel. A-võõrkeelena õpitakse inglise
keelt alates kolmandast klassist ja B-võõrkeelena vene keelt alates kuuendast klassist.
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Õppijakeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted on:
1) õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning
õpistrateegiate kujundamine;
2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õppija huvidele;
3) erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) kasutamine;
4) õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja
nõustajaks teadmiste omandamise protsessis;
5) õppematerjalide avatus, nende kohandamine ja täiendamine lähtuvalt õppija
eesmärkidest ning vajadustest.
Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtluses,
siis on keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille piires kujundatakse
suhtluspädevust. Võõrkeelte integratsioon teiste õppeainetega ning õppimist toetava
õpikeskkonna loomine aitavad suhtluspädevuse omandamise kõrval arendada ka
maailmapilti, enesehinnangut ning väärtuskäitumist. Need on
kõigile võõrkeeltele ühtsed; erinevused teemavaldkondade käsitlemisel tulenevad õppe
kestusest ja tundide arvust.

Üldpädevused
Pädevustes eristatakse järgmisi omavahel seotud komponente: teadmised, oskused,
väärtushinnangud ja käitumine. Nimetatud nelja komponendi õpetamisel on kandev roll
õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku õpikeskkonna ning
mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.
Võõrkeelte õppe-eesmärkides ja õpitulemustes sisalduvad keelepädevus, kultuuridevaheline
pädevus (väärtushinnangud, käitumine) ja õpioskused. Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki
üldpädevusi (väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust,
suhtluspädevust, matemaatikapädevust, ettevõtlikkus-pädevust) seatud eesmärkide,
käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja -tegevuste kaudu.
 Väärtuspädevust toetatakse õpitavat keelt kõnelevate maade kultuuride
tundmaõppimise kaudu. Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid
väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast.
 Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeles edukalt teostada.
Erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate
keelendite valiku vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja
sellest tulenevaid käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on
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sotsiaalne pädevus tihedalt seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse pädevuse
kujundamisele aitab kaasa erinevate õpitöövormide kasutamine (nt rühmatöö,
projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava keelega seotud kultuuriprogrammidest.
Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu.
Iseendaga ja inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste,
rollimängude ning muude õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda
sügavama mõistmiseni. Oma tugevate ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt
seotud õpipädevuse arenguga.
Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe
otsimine võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on
eneserefleksioon ning õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa
keelemapi põhimõtetest lähtuvalt).
Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid
lähtuvad otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea
eneseväljendus-, teksti mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka suhtlemise eelduseks
võõrkeeltes.
Matemaatikapädevusega on võõrkeeleõppel kõige väiksem kokkupuude, kuid see on
olemas, sest suhtluspädevuse raames tuleb osata võõrkeeles arvutada (nt sisseoste
tehes), samuti saab teemade raames käsitleda matemaatikapädevuse vajalikkust
erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab
inimesele võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija
võimalusi viia ellu oma ideid ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama
võõrkeelt valdavate ea- ja mõttekaaslastega.

Lõimingu võimalused teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Võõrkeele ainekava arvestab teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri
kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad
teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid
erinevate valdkondadega seonduvate teemade käsitlemiseks Võõrkeelteoskus võimaldab
muu hulgas õppijale ligipääsu lisateabeallikatele (teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet
jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks. Võõrkeelte omandamisel
on suureks toeks koostöös teiste ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud
õppematerjalide kasutamine lõimitud aine- ja keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus).
 Keel ja kirjandus: Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega,
kuna võõrkeeleõppes rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda
üle teise kultuurikonteksti.
 Matemaatika. Matemaatikapädevuse arengut toetab numbrite tundmise ja arvutamise
kõrval erinevates alustekstides leiduvate sümbolite, graafikute, tabelite ja diagrammide
mõistmise ning tõlgendamiseoskuse arendamine.
 Loodus- ja sotsiaalained. Lõiming kujundatakse erinevate teemavaldkondade ja
nendes kasutatavate alustekstide ning õppe kaudu. Võõrkeelte õppes juhitakse õpilasi
muu hulgas väärtustama looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat
eluviisi; ära tundma kultuurilist eripära ja järgima üldtunnustatud käitumisreegleid;
kujundama oma arvamust ning olema aktiivne ja vastutustundlik kodanik.
 Kunstiained. Kunstipädevusega puututakse kokku kultuuriteadlikkuse kujundamise
kaudu, õppides tundma erinevate maade kultuurisaavutusi nii teemade (nt „Riigid ja
nende kultuur“, „Vaba aeg“) kui ka vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater,
kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jm). Õpilasi suunatakse märkama ja
väärtustama erinevaid kultuuritraditsioone ning maailmakultuuri mitmekesisust.
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Tehnoloogia. Erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide ning
õppe kaudu teadvustatakse tehnoloogia arengusuundumisi, seejuures arutletakse nt
tehnoloogia kasutamisega kaasnevate võimaluste ja ohtude üle või tutvutakse eri
valdkondade teadussaavutustega.
Kehaline kasvatus. Kehakultuuripädevus seostub võõrkeeltes tervisliku eluviisi ja
kehalise aktiivsuse väärtustamisega. Võõrkeeleõppes (nii nagu kehalises
kasvatuseski) tuleb sallivalt suhtuda kaaslastesse, järgida ausa mängu reegleid ning
teha koostööd.

Läbivad teemad
Võõrkeelte õppe eesmärgid ja teemad toetavad erinevais kooliastmeis õpilase
algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks
sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid
töömeetodeid. Eelkõige on läbivad teemad seotud järgmiste teemavaldkondadega:














elukestev õpe ja karjääri planeerimine: „Õppimine ja töö”. Kujundatakse iseseisva
õppimise oskus, mis on oluline alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute
omandamisel. Erinevate õppevormide kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja
koostööoskusi, mida on muu hulgas vaja tulevases tööelus. Võõrkeelt õppides
omandatakse eneseanalüüsiks ja enda tutvustamiseks vajalikku sõnavara, et ennast
võõrkeeles esitleda ja oma mõtteid arusaadavalt edasi anda. Õpe võimaldab vahetult
kokku puutuda töömaailmaga, nt käivad õpilased ettevõtteis, tutvuvad ainevaldkonnaga seotud ametite, erialade ja edasiõppimisvõimalustega. Nii kujuneb oskus
koostada õpinguile ja tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente;
keskkond ja jätkusuutlik areng: „Kodukoht Eesti”. Taotletakse õpilase kujunemist
sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ning keskkonnateadlikuks inimeseks, kes
hoiab ja kaitseb keskkonda ning, väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma
vastuseid keskkonna- ja inimarengu küsimustele;
kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: „Mina ja teised“,„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“,
„Kodukoht Eesti“, „Vaba aeg“. Taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning
vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise
põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end
ühiskonnaliikmena ja toetub oma tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele ning
arengusuundadele;
kultuuriline identiteet: „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur”. Taotletakse õpilase
kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja
käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel , kellel on ettekujutus
kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast ning kes
väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on salliv ja koostööaldis;
teabekeskkond: „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“.
Taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab
teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsidaning toimida selles oma
eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi;
tehnoloogia ja innovatsioon: „Igapäevaelu. Õppimineja töö“, „Vaba aeg“. Taotletakse
õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt
kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-,
õpi- ja töökeskkonnas;
tervis ja ohutus: „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja
töö“. Taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt
terveks ühiskonnaliikmeks, kes järgib tervislikku eluviisi,käitub turvaliselt ning aitab
kaasa tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele;
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väärtused ja kõlblus: „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“,
„Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“. Taotletakse
õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas
üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei
jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.

Õppetegevused
Õppetegevust kavandades ja korraldades:
1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest,
õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste
õppeaineteja läbivate teemadega;
2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub
õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;
3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd),
et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks õppijateks;
4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;
5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;
6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid,
arvutiklass jne;
7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud,
diskussioonid, projektõpe jne.
Õppesisu käsitlemise valiku teeb aineõpetaja arvestusega, et kooliastmeti kirjeldatud
õpitulemused, üld- ja valdkonnapädevused ning ainepädevused oleksid saavutatud.

Hindamine











Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava ja kooli õppekava üldosa
sätetest.
Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või
praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja
oskuste vastavust ainekavas taotletavatele õpitulemustele.
Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpitulemuste
kontrollimise vormid on mitmekesised ning vastavuses õpitulemustega.
Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse
ning mis on hindamise kriteeriumid.
Väärtushinnanguid ja -hoiakuid ning õpioskusi sisaldavate õpitulemuste kohta (nt huvi
tundmine, väärtustamine, reeglite järgimine, teatmeallikate kasutamine) antakse
tagasisidet.
Tagasiside andmisel(sh keelelistele õpitulemustele) kasutatakse kõrvuti õpetaja
hinnangutega õpilaste enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, võttes vajaduse
korral abiks nt Euroopa keelemapi.
Hindamise korraldus täpsustakse kooli õppekavas.

Füüsiline õpikeskkond



Õpet korraldatakse vajadusel rühmades.
Õpe korraldatakse klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.
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KIRJUTAMINE

Oskan käsutada
lihtsaid fraase ja
lauseid
kirjeldamaks
kohta, kus elan,
ja inimesi, keda
tunnen.

Oskan kirjutada
lühikest ja lihtsat
teadet (näiteks
postkaarti
puhkusetervitustega) ning
täita
formulare
(näiteks
hotelli
registreerimisleht
e, kus küsitakse
isikuandmeid:
nime, aadressi,
rahvust/
kodakondsust).

C1

C2

Saan
aru
põhilisest
infost
selges tavakõnes
tuttaval
teemal:
töö, kool, vaba
aeg jne. Saan aru
aeglaselt ja selgelt
edastatud raadiovõi
telesaadete
põhisisust,
kui
need käsitlevad
päevateemasid
või
mulle
Saan
aru
huvitavaid
tekstidest,
mis
teemasid.
koosnevad
sagedamini
esinevatest
või
minu tööga seotud
sõnadest.
Saan
aru
sündmuste,
mõtete ja soovide
kirjeldusest
isiklikes kirjades.

Saan
aru
pikematest
kõnedest
ja
ettekannetest
ning tuttava teema
puhul isegi nende
keerukamatest
nüanssidest.
Saan aru enamiku
teleuudiste,
publitsistikasaadet
e ja filmide sisust.

Saan aru pikemast
tekstist isegi siis, kui
see
pole
selgelt
liigendatud ja seosed
on
esitatud
kas
kaudselt või vihjamisi.
Saan suurema vaevata
aru teleprogrammidest
ja filmidest.

Saan vaevata aru
igasugusest
kõnest, olenemata
sellest, kus seda
esitatakse.
Saan
aru ka kiirkõnest,
kui mulle antakse
pisut
aega
hääldusviisiga
harjumiseks.

Saan
aru
aktuaalsetel
teemadel
kirjutatud
artiklitest,
kus
autorid
väljendavad
mingeid kindlaid
seisukohti
või
vaatenurki. Saan
aru
tänapäevasest
proosast.

Saan aru pikkadest ja
keerulistest tekstidest,
nii olustikulistest kui
ka
kirjanduslikest,
tajudes
nende
stilistilist eripära. Saan
aru
erialastest
artiklitest
ja
pikematest tehnilistest
juhenditest isegi siis,
kui need vahetult ei
puuduta minu eriala.

Saan vaevata aru
kõigist kirjaliku teksti
liikidest, sealhulgas
abstraktsetest,
struktuurilt
ja/või
keeleliselt
keerulistest
tekstidest, näiteks
käsiraamatutest,
erialastest artiklitest
ja ilukirjandusest.

Saan
enamasti
keelega hakkama
maal, kus see on
käsutusel. Oskan
ettevalmistuseta
vestelda tuttaval,
huvitaval
või
olulisel
teemal:
pere, hobid, töö,
reisimine
ja
päevasündmused.

Oskan
käsutada
mitmeid fraase ja
lauseid, et kirjeldada
oma perekonda ja
teisi
inimesi,
elutingimusi,
hariduslikku
tagapõhja, praegust
või eelmist tööd.

Oskan
lihtsate
seostatud
lausetega
kirjeldada
kogemusi,
sündmusi, unistusi
ja
kavatsusi.
Oskan
lühidalt
põhjendada ning
selgitada
oma
seisukohti
ja
plaane.
Oskan
edasi anda jutu,
Oskan koostada
raamatu
ja filmi
lihtsat seostatud
sisu
ning
teksti
tuttaval
või
kirjeldada
oma
mulle
huvi
muljeid.
pakkuval teemal.
Oskan kirjutada
isiklikku
kirja,
milles
kirjeldan
oma kogemusi ja
muljeid.

Oskan
vestelda
piisavalt
spontaanselt
ja
ladusalt, nii et
suhtlemine
keelt
emakeelena
kõnelevate
inimestega
on
täiesti
võimalik.
Saan
aktiivselt
osaleda aruteludes
tuttaval
teemal,
oskan
oma
seisukohti
Oskan
selgelt ja
väljendada
ja
üksikasjalikult
põhjendada.
käsitleda
ainest
laias
teemaderingis,
mis
puudutab
minu huvialasid.
Oskan selgitada
oma

Oskan
end
mõistetavaks
teha
ladusalt ja spontaanselt, väljendeid eriti
otsimata.
Oskan
käsutada
keelt
paindlikult
ja
tulemuslikult
nii
ühiskondlikel kui ka
tööalastel eesmärkidel.
Oskan
avaldada
mõtteid ja arvamusi
ning vestluses teemat
arendada.
Oskan
keerulisi
teemasid täpselt ja
üksikasjalikult
kirjeldada, välja tuua
alateemad
ja
olulisemad punktid
ning
teha
kokkuvõtet.

Saan
vaevata
osaleda
igas
vestluses
ja
diskussioonis ning
oskan idioome ja
kõnekeelseid
väljendeid.
Oskan
täpselt edasi anda
tähendusvarjundeid.
Vajadusel
oskan
lausungi
ümber
sõnastada, nii et
vestluses osalejad
seda
vaevalt
Oskan
märkavad. esitada
selge ja ladusa,
kontekstile
vastavas
stiilis
kirjelduse
või
põhjenduse, millel
on
loogiline
ülesehitus,
mis
aitab
kuulajal
märgata ja meelde
jätta
kõige
olulisemat.

Oskan
ennast
väljendada
selges,
hästi
liigendatud
tekstis, avaldades oma
arvamust
vajaliku
põhjalikkusega. Oskan
kirjutada kirja, esseed
või aruannet keerukal
teemal ja esile tõsta
olulisemat.
Oskan
lugejast
lähtuvalt
kohandada oma stiili.

Oskan
kirjutada
ladusalt ja selgelt
vajalikus
stiilis.
Oskan
koostada
keerulisi
kirju,
aruandeid
või
artikleid,
esitada
ainest
loogiliselt
liigendatuna nii, et
lugeja
suudab
eristada
olulist.
Oskan
koostada
erialaseid
ja
ilukirjanduslikke
sisukokku
võtteid,
annotatsioone ning
retsensioone.

Oskan
teha
märkmeid
ja
koostada väga lihtsat
isiklikku kirja, näiteks
kellegi tänamiseks.

seisukohti
aktuaalsetel
teemadel, tuues
Oskan erinevate
kirjutada
välja
selgeid
ja
arvamuste
poolt-ja
detailseid tekste
vastuargumendid.
mulle
huvi
pakkuvas
teemaderingis.
Oskan
kirjutada
esseed, aruannet
või
referaati,
edastamaks infot
ning
kommenteerides
ja
põhjendades
oma
seisukohti.
Oskan kirjutada
kirju, milles tõstan
esile kogemuste ja
sündmuste mulle
süsteem
olulisi aspekte.

5

LUGEMINE

KUULAMINE

Saan aru fraasidest
ja
sageli
käsutatavatest
sõnadest, mis on
vahetult
seotud
mulle
oluliste
valdkondadega
(näiteks info minu ja
mu
perekonna
kohta, sisseostude
tegemine, kodukoht,
töö). Saan aru lühikeste, lihtsate ja
Saan
aru
väga
selgelt
väljalühikestest lihtsatest
hääldatud
ütluste
tekstidest.
Oskan
põhisisust.
leida
eeldatavat
spetsiifilist
informatsiooni
lihtsatest
igapäevatekstidest
(näiteks reklaamid,
tööpakkumised,
prospektid, menüüd,
"
sõiduplaanid),
samuti saan aru
lühikestest lihtsatest
Saan
hakkama
isiklikest
kirjadest.
igapäevastes
suhtlusolukordades,
mis nõuavad otsest
ja lihtsat infovahetust
tuttavatel teemadel.
Oskan
kaasa
rääkida, ehkki ma ei
oska veel ise vestlust
juhtida.

Tabel. Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete

Rõuge Põhikool

B2

SUULINE SUHTLUS

Oskan lihtsal viisil
suhelda
tingimusel,
et
vestluspartner
aeglaselt räägib,
vajadusel öeldut
kordab või ümber
sõnastab
ning
mind vestlemisel
aitab.
Oskan
küsida
lihtsaid
küsimusi ja neile
vastata.

B1

SUULINE ESITLUS

Saan
aru
tuttavatest
sõnadest
ja
fraasidest, mis
puudutavad
mind,
minu
perekonda
ja
minu
vahetut
ümbrust,
kui
inimesed
räägivad
aeglaselt
ja
selgelt.
Saan
aru
tuttavatest
nimedest,
sõnadest ja väga
lihtsatest
lausetest näiteks
siltidel, plakatitel
või kataloogides.

A2

KIRJUTAMINE

RÄÄKIMINE

MÕISTMINE

A1

