Täienduskoolitusasutuse nimetus: eesti keele kursus A1_1 tasemele
Haapsalu Rahvaülikool
Õppekava nimetus: Eesti keel A1.1
Õppekavarühm (riiklikus süsteemis): 222 Võõrkeeled
Õppe kogumaht:
60 akadeemilist tundi, millest 54 on auditoorse töö tundi ja 6 tundi iseseisvat tööd.
Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad alustada eesti keele
õpingutega.
Õppe eesmärk: omandada eesti keele oskus A1 -1 tasemel, mis võimaldab toime
tulla igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust
tuttavatel teemadel.
Õpiväljundid: koolituse edukalt läbinu...
•

saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema
perekonda ja vahetut ümbrust;

•

saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest, näiteks
siltidel, plakatitel või kataloogides;

•

oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt,
vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab;

•

oskab esitada lihtsaid küsimusi;

•

oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti) ning täita ankeete
(näiteks hotelli registreerimislehte).

Õppesisu:
•

mina ja minu perekond, hobid

•

elukoht (riik, linn, tänav, aadress)

•

tegevused linnas, ametiasutuses

•

aeg ja raha (kellaaeg, hind, ostmine, müümine)

•

helistamine, viisakusväljendid

•

põhi- ja järgarvsõnad, isikulised asesõnad

•

tegusõnade pööramine olevikus, kohakäänded.

Õppemeetodid:
Kuulamis-, lugemis-, ja kirjutamisharjutused, suuline vestlus, grupi- ja paaristöö.
Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja
kirjutamisoskust.
Iseseisev töö: Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.
Õppematerjalide loend: Õpetaja koostatud õppematerjal
Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod
Suuline vestlus

Hindamiskriteeriumid
•

õppija räägib lihtsamate lausetega
kursusel läbitud teemadest
vastavalt õpiväljunditele

•

õppija vastab arusaadavalt
vestluse käigus esitatud
küsimustele

•

õppija esitab lihtsamaid küsimusi

Nõuded õpingute lõpetamiseks/hindamine, sh hindamise eeldused:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontakttunnis. Lisaks
peavad olema täidetud hindamiskriteeriumid.
Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud: osaleb 80% tundides, sooritab
kõik iseseisva töö ülesanded.
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.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifitsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Eesti keele filoloog, eesti keele õpetamise kogemus vähemalt 3 aastat, eesti keele
õpetamsie tunnistus.
Õppekava kinnitamise aeg: 4.04.2022

