1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Haapsalu Rahvaülikool
2. Õppekava nimetus:
Prantsuse keel A1.2
3. Õppekavarühm (riiklikus süsteemis):
222 Võõrkeeled
4. Õppe kogumaht:
40 akadeemilist tundi, millest 30 on auditoorse töö tundi ja 10 tundi iseseisvat tööd
5. Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument
6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes valdavad pratsuse keelt tasemel A1.1 ja soovivad õpingutega
jätkata.
7. Õppe eesmärk:
Koolituse lõpuks on õppija omandanud esmased teadmised prantsuse keelest.
8. Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
 mõistab ja oskab kasutada igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et
oma vajadusi rahuldada;
 oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja
asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele;
 suhtleb lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on
valmis aitama;
 oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi
ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
 kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab formulare.
9.

Õppesisu:
Mina ja minu perekond, värvid, numbrid, ümbruse kirjeldus (maja, linn, transport),
ametid, rahvused , sport, loomad, ilm, kulinaaria ja reisimise alane sõnavara,
minevik, ettevalmistus A1 testiks, A1 proovieksam

10. Õppemeetodid:
Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, grupi- ja
paaritöö, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine
11. Iseseisev töö:
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks
12. Õppematerjalide loend:
Les Éditions Didier « ÉDITO Méthode de français A1 »

13. Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod
Kirjalikud tunni- ja kodutööd
Lõputest

Hindamiskriteeriumid
- õppija leiab igapäevasel teemal
lugemis- ja kuulamistekstist üles
vajaliku informatsiooni
- õppija kasutab õpitud sõnavara
õiges vormis
õppija
suudab
etteantud
igapäevasel teemal koostada väga
lihtsa, seostatud jutu ning täita enda
kohta formulari

Suuline vestlus

- õppija räägib lihtsamate lausetega
kursusel läbitud teemadest vastavalt
õpiväljunditele

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks/hindamine, sh hindamise eeldused:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundidest.
Lisaks tuleb sooritada lõputest positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt
hindamiskriteeriumidele.
15. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei
saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud
kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes
tundides.
16. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse
kirjeldus:
Prantsuse keele õpetaja kõrgharidus (FLE), eelnev kogemus täiskasvanute
koolitamisel
17. Õppekava kinnitamise aeg:
15.01.2021

