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1. Õppekava nimetus: Jaapani keele kesktase I-3
2. Õppekavarühm
0231 Keeleõpe
3. Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk. Keelekursuse eesmärk on täiendada jaapani keele kõnelemise, kuulamise, lugemise
ja kirjutamise oskust.
Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija
• Oskab lugeda ja kirjutada 500 kanjit.
• Suudab vestelda igapäevastest olukordadest (nt üritustest, tervisega seotud probleemidest),
suudab väljendada tänu suuliselt ja kirjalikult erinevate meetoditega (nt telefonis, kirja või
e-kirja teel), koostada kirjalikult reisiplaani, rääkida peresuhetest jms.
• Valdab sõnavara ja väljendeid, millega kirjeldada ümbritsevat ja oma emotsioone.
• On omandanud laialdase sõnavara igapäevastes olukordades kasutamiseks.
• Oskab kasutada igapäevasuhtluseks vajalikku grammatikat nagu liitlaused, võrdlused,
kohustav vorm, passiiv, kausatiiv, potentsiaal ja viisakusvorm.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Jaapani keelt õppida soovijad, kes on jaapani keelt õppinud u 400 akadeemilise tunni ulatuses
ja kelle keeletase vastab Nôryoku Shiken (Japanese-Language Proficiency test) N4 tasemele
(Euroopa standardites A2/B1). Õppija oskab lugeda ja kirjutada hiragana ja katakana
tähestikku, u 400 kanjit ja oskab u 1800 jaapanikeelset sõna.
5. Õppe maht, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet (klassiruumis või Zoomis), millele lisandub umbes
40 tundi iseseisvat tööd. Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi.
Õppekeskkond: Kontaktõpe toimub klassiruumis ja/või online keskkonnas. Õppijate arv
ühes grupis on maksimaalselt 12 inimest.
Õppevahendid: Õpetaja komplekteerib õppematerjalid vastavalt grupi vajadustele.
Õppematerjalide hind sisaldub kursuse hinnas.
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
Õppeprotsess: Kontaktõppe tunnid ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada kontakttundide
vahelisel ajal. Üldjuhul toimuvad kontaktõppe tunnid õhtuti, kaks korda nädalas.

Õppe sisu:
• 100 uut kanjit.
• vestlusteemad: terviseprobleemid, vestlemine üritustel, peresuhted
• tänu väljendamine suuliselt ja kirjalikult, erinevates olukordades, nt telefoni, kirja või e-kirja
teel
•grammatika: liitlaused, võrdlused, kohustav vorm, passiiv, kausatiiv, potentsiaal,
viisakusvorm.
• kirjaliku reisiplaani koostamine
Õppemeetodid:
Kontaktõpe 40 akadeemilist tundi: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline
vestlus, dialoogid, rollimängud jm.
Iseseisev töö 40 akadeemilist tundi: kanji kirjamärkide ja sõnade õppimine, töövihikust ja
õpikust harjutuste tegemine.
Õppematerjalid:
"Dekiru Nihongo Shochukyu“ できる日本語 初中級
Basic Kanji Book, vol 2
lisamaterjalid õpetaja valikul
7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Lõputesti vähemalt 51% ulatuses sooritanule väljastatakse tunnistus.
Kui õppija osales kursusel, kuid ei täitnud tunnistuse saamise nõudeid, väljastatakse talle
soovi korral tõend.
8. Koolitaja kvalifikatsioon
Jaapani keelt emakeelena kõnelev või jaapani keelt C1 tasemel valdav õpetaja.

