Täienduskoolitusasutuse nimetus: Põlva Rahvakool
Õppekava nimetus: EESTI KEEL MITTE-EESTLASTELE A2
Õppekavarühm: Keeleõpe 0231
Õppekava koostamise alus: võtmekompetentsid
Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse tulemusel A2 keeletase.
•
Kasutab eesti keelt tasemel, mis rahuldab olulisemad igapäevaelu suhtlemisvajadused nii
kõnes kui kirjas;
•
teab suhtlemiseks vajalikke olulisemaid grammatikareegleid ja rakendab neid teadlikult nii
kõnes kui kirjas;
•
suhtlemisjulgus ja -valmidus keele praktiliseks kasutamiseks;
•
teab eesti kultuuri püsiväärtusi, rahva tavasid ja kombeid;
•
oskab kasutada sõnaraamatuid.

Õpingute alustamise tingimused: avaldus, keeleoskus A1 , kuulub sihtgruppi
Sihtgrupp: vähese eesti keele oskusega erialase ettevalmistuseta töötavad täiskasvanud,
mittetöötavad täiskasvanud
Õppe kogumaht: 50 ak. tundi auditoorset tööd
Õppeprotsess: Õppijate arv ühes grupis on max 10 inimest, õppetöö toimub õhtuti 1 kord nädalas.
Õppe sisu:
Õpitakse eesti keele grammatikat, foneetikat ja sõnavara. Peatähelepanu all on kõnevilumuse
kujundamine. Arendatakse võimet suhelda reaalsetes suhtlussituatsioonides vastavalt kõne
eesmärgile. Õpetamisel kasutatav tekstimaterjal võimaldab saada tervikliku pildi
Eestimaast .

Õppeprogrammi kuuluvad lugemisteemad, kirjutamisteemad ja kõnearendus.

1. Mina ja minu perekond
(isikuandmed, päritolukoht, sugulased, perekond, aadress, kontaktandmed jms.)
2, Elukeskkond
(Loodus, loomad, linnud jms.)
3.

Minu töö

(Oma töö kirjeldamine, ametid, õppimisvõimalused)
4.

Haridus

((Kool, lasteaed, erialad, ametid, suhtlusreeglid, õppevahendid, kaasõpilased jms.)
5.

Tervis ja tervishoid

(tervislik seisund, arsti vastuvõtule registreerimine; apteegis ja haiglas jms.)

6.

Toitlustamine

(restoranid, kohvikud, toitlustusasutused. - menüü mõistmine ja soovide esitamine jms.)
7.

Transport ja reisimine

((Teekond kodust tööle, reisimine, teadete ja juhiste mõistmine jms.)
8.

Vaba aeg ja harrastused

(vaba aja sisustamise võimalused jms.)
9.

Toimetulek avalikus ruumis

(viisakusväljendid, vestluse alustamine - kauplused ja turud jms.)
GRAMMATIKA

1. Nimisõnad
2.

Arvsõnad

3.

Tegusõnad

4.

Sidesõnad

Õppemeetodid: tekstide lugemine, jutustamine, vestlus, rollimängud, grammatikatestid.
Õppekeskkond:
Koolitusi korraldatakse Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsi ruumides Kesk 16,
Põlva. Rahvakool kasutab õpperuumi pindalaga 50 ruutmeetrit, mis on sisustatud toolide ja
laudadega, on laevalgustus ja ventilatsioon, näitlikustamise vahendid. Õpperuum on kuni 25-le
inimesele. On olemas WC ja puhkeruum. Saab kasutada tasuta Wifi-t.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Õppekava täitmiseks peab õpilane osalema õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja läbima õppekava
etteantud mahus ja sooritama lõputöö.
Väljastatakse tunnistus või tõend ( vastavalt osaletud tundide arvule)

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:
Koolitusi viib läbi vene keele õpetaja või vene filoloog, kellel on varasem täiskasvanute õpetamise
kogemus

