Soome keel- A2
Õppekavarühm :Keeleõpe
Eesmärk Koolituse tulemusena saab õppija hakkama lihtsamates keelesituatsioonides.
Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:
•

mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid talle olulistes valdkondades (info
enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö)tuleb toime igapäevastes
lihtsates suhtlusolukordades

•

oskab kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning esitada
teemakohaseid küsimusi
oskab väljendada oma vajadusi

•

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Kursusele on oodatud kõik, kes on soome keelt
pisut õppinud kas kursustel või keelekeskkonnas ning soovivad nüüd oma keeleoskust edasi
arendada, või omandanud A1 taseme.
Õppe maht, korraldus. Õppe maht on 35 akadeemilist tundi kontaktõpet, 1 kord nädalas, 2
akadeemilist tundi korraga.
Õppesisu. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamisja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Rääkimine- igapäevased
lihtsamad väljendeid ja fraasid, tervitused, jutustamine oma kodust, perekonnast, tööst,
küsida ja juhatada teed. Oskab rääkida reisimisest ja puhkamisest. Saab hakkama , et teha
sisseoste, tellida toite ja nende eest maksta.
Teemad.ja sõnavara:: tervis, vabaaeg, asjaajamine asutustes, peresündmused ja tähtpäevad,
haridus ja töö, ostlemine ja äri. Kirjutamine.- kursuse käigus tutvutakse isikuandmeid
vajavate ankeetide täitmisega, mailidele vastamisega. Grammatika on tunni tegevustega ning
teemadega seotud ning toetav esmase keeleoskuse saavutamiseks. Minevikuvormid
(täisminevik, enneminevik), asesõnad ja nende käänamine, käändsõnatüübid, mitmuse tüvi ja
käänamine
Õppemeetodid. Praktilisi harjutused, grupi- ja paaristööd, kuulamis-ja tõlkeharjutused.
Õppematerjalid. Kasutatakse õpikut „Hyvä-parempi-paras“, õpetaja poolt koostatud
materjalid.
Õppekeskkond. Auditoorne töö õpperuumis mis on varusttud tahvli, cd-mängija ja TV-ga
ühendatud arvutiga .
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja –kriteeriumid. Õppija osaleb
vähemalt 75%-selt kontakttundides ja on demonstreerinud õpiväljundite saavutamist.
Hindamismeetodid. Suuline vestlus (õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud
küsimustele), test.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument .Õppe lõpetamisel väljastatakse koolitusel
osalejale tunnistus kui ta on omandanud õpiväljundites kirjeldatud eesmärgid ja on osalenud
nõutud arv kordi kontakttundides.
Koolitaja kompetentsust tagavava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitaja emakeeleks on soome keel ja tal on pikaajaline varasem töökogemust täiskasvanute
õpetamisel.
Õppekava kinnitatud 10.11.18

