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10 punkti, 
mis aitavad tunnist 
maksimumi võtta

Ole valmis, et alguses kõigest kohe aru ei saa. Õpe toimub 
eesti keele baasil. Usalda õppemeetodit :)

Meie õpetajad kasutavad tunnis kommunikatiivset 
keeleõpet. 

Õpi nagu laps - pole vaja kõike sõna-sõnalt tõlkida.

Ole positiivne! Me kõik saame hea atmosfääri loomisele 
kaasa aidata.

Suhtle oma kaaslastega eesti keeles ja anna ka teistele 
võimalus tunnis kaasa rääkida.

Puudumiste korral palun teavita meid - nii saab õpetaja 
saata Sulle materjalid, mis tunnis läbi tehti ja mis 
järgmiseks korraks koduseks tööks jääb. 

Ära karda karda teha vigu! Kellel on julgust kõige 
rohkem vigu teha, õpib kõige kiiremini!

Mida rohkem kasutad tunnis eesti keelt, seda rohkem 
õpid Sina ja Su kaaslased.

Tekita endale eestikeelne keskkond ka väljaspool kooli - 
usu meid, see päriselt aitab keeleõppele kaasa :)
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Tondi 42, Tallinn www.hispaaniamaja.ee

Kasuta võimalust kohapeal õppida ja tee tunnis kaasa! Kui 
tunned, et hakkad maha jääma või on muid muresid, siis 
küsi julgelt abi nii õpetajalt kui ka kooliperelt (tule räägi 

meiega otse või kirjuta meile info@hispaaniamaja.ee)
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Meetod

Kommunikatiivne keeleõppe meetod tuli 

maailmas laiemalt kasutusele juba 1960. 

aastatel. Selle eesmärk on arendada õpitavas 

keeles suhtluspädevust ehk suhtlusoskust. 

Kommunikatiivse keeleõppega tunnis arendatakse 

võrdselt õpilase kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja 

suhtlusoskust. Tunnis õpitakse teemasid, millega 

õpilane igapäevaselt kokku puutub (nt. poes 

käimine, kohvikus tellimine, hotelli broneerimine 

jne). 

Kommunikatiivse keeleõppe tunnis, nagu nimigi 

ütleb, on põhiline rõhk omavahelisel suhtlusel. 

Seepärast kasutavad meie õpetajad tunnis palju 

vestlusharjutusi ja mänge, et õpilane saaks 

võimalikult palju eesti keeles rääkida. 

Keeleõppe arendamiseks ja rikastamiseks 

seostavad õpetajad teemasid õpilaste isiklike 

kogemustega eestikeelses maailmas ning annavad 

nippe ja nõuandeid, kuidas tekitada endale 

keelekeskkond ka väljaspool klassiruumi.

Kommunikatiivne 
keeleõpe — mis see on?

Allikad:
Vikipeedia “Kommunikatiivne keeleõpe”
Mari Kitsink, “Eesti keele kui teise keele tundide ja eestikeelsete ainetundide 
õppemetoodikaüldhariduskoolis” 2018, lk 4-5

https://et.wikipedia.org/wiki/Kommunikatiivne_keele%C3%B5pe
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/tp6_eesti_keele_kui_teise_keele_kasutamine.pdf
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/tp6_eesti_keele_kui_teise_keele_kasutamine.pdf

