
 

Kivilinna Keeltekool 

Täienduskoolituse õppekava: Prantsuse keel edasijõudnutele B1, B2 

Õppekavarühm 

222-Võõrkeeled ja -kultuurid  

Õppekava koostamise alus 

Euroopa keeleõppe raamdokument   

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus 

Õppe kogumaht on 150 akad. tundi, millest 120 akad. tundi on kontaktõpe ning 30 akad. 

tundi iseseisev töö. 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Sihtgrupp  - A2.2 tase Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemi järgi, mis 

määratakse testi läbiviimise tulemusena.  

Õppe alustamise tingimused  - õppemaksu tasumine  

Eesmärk 

Õppe eesmärgiks on süvendada keeleteadmisi. Õppija suudab hakkama saada rääkides 

mineviku-, oleviku-, tulevikusündmustest, rääkida oma soovidest. Õppija saab aru 

pikematest tekstidest (nii ilukirjanduslikest kui ka populaarteaduslikest tekstidest, 

artiklitest). Mõistab kiiret kõnet ja suudab sellele vastata. Õppija  oskab prantsuse keeles 

argumenteerida.   

Õpiväljundid  

Koolituse lõpuks õppija: 

• suudab hakkama saada rääkides mineviku-, oleviku-, tulevikusündmustest, rääkida 

oma soovidest 

• saab aru pikematest tekstidest (nii ilukirjanduslikest kui ka populaarteaduslikest 

tekstidest, artiklitest) 

• mõistab kiiret kõnet ja suudab sellele vastata 

 

 



 

Õppesisu  

Olulisemad kursusel käsitletavad teemad on: mina ja minu pere, reisimine, kultuur, 

prantsuse köök, tervis ja sport. Olulisemad grammatika teemad: artiklid, tegusõnad, 

asesõnad, arvsõnad, küsisõnad, minevik – Passé compose, Imparfait;  Imparfait ja passé 

composé paralleelkasutus, futur simple, COD ja COI kasutamine, tingiv kõneviis: 

Conditionnel/Subjonctif. 

Õppemeetodid 

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja 

paaristöö.   

Õppekeskkond 

Õppetöö toimub kaasaegsetes avarates õpperuumides, mis vastavad koolituse nõuetele. 

Ruumidesse on paigaldatud ventilatsioonisüsteem, küttesüsteem ja koolitusruumide 

nõuetele vastav valgustus. Ühe õppeklassi suurus on 36 m². Õpperuumides on mööbel, 

mis on mõeldud täiskasvanute koolituse läbiviimiseks. Lauad on kerged, õppetööks 

mõeldud ja võimaldavad läbi viia erinevaid töövorme õppetunni jooksul. Kõikides 

klassides on tahvel,  teler,  dataprojektor, arvuti, pabertahvel. 

Iseseisva töö kirjeldus 

Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.   

Õppematerjalid 

Communication Progressive du français, Niveau intermédiaire – Claire Miquel; CONTACT 

õppemäng; Express – B. Tauzin, A-L. Dubois; Grammaire – niveau 

intermédiaire/supérieur; lisamaterjalid  

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid  

Õpingute lõpetamise tingimuseks on  kirjalik test. 

Hindamismeetod Hindamiskriteerium 

Teadmist test Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 

75% õigeid vastuseid 

 

 



 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument  

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus. Juhul, kui õppija ei ole testi  sooritanud, kuid 

on osalenud auditoorses õppetöös, siis väljastatakse tõend osaletud 

kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.  

  

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 

kirjeldus  

Magistrikraad või sellele vastav erialane haridus.   

Õppekava kinnitamise aeg 

Kuupäev - 31.08.2015  

 
 
 


