1. Moodul „Romanistika“ (hispaania või prantsuse keele ja kultuuri suund)

Romanistika moodul annab algteadmised hispaania või prantsuse keelest ja kultuuristühiskonnast. Õppija omandab baassõnavara elulistes olukordades toimetulemiseks Hispaanias
või Prantsusmaal. Mooduli valinud õpilane võib jätkata keeleõpinguid Tartu või Tallinna
ülikoolis, kandideerida tulevikus üliõpilasena vahetusaasta stipendiumile õppimaks mõnes
hispaania- või prantsusekeelses riigis, leida endale muid õppimis- või töötamisvõimalusi
hispaania- või prantsusekeelsetes riikides või lihtsalt õppida üht kaunist romaani keelt oma
lõbuks ja kasuks, et tulevikus maailmas reisimise jaoks rohkem keeli suus oleks.
KURSUSE NIMETUS

MAHT
KLASS
(kursustes)
Hispaania või prantsuse keele A1.1–A1.2 6
10–12
taseme kursused
Romanistika mooduli prantsuse keele ja kultuuri suunal keskendutakse lisaks keele
algtaseme saavutamisele prantslaste jaoks olulistele kultuuriaspektidele, nagu köögikunst,
etikett, mood, hea muusika, väärtfilmid – kõigele, mis teeb prantslase jaoks elu nauditavaks!
Keeletundide juurde kuuluvad praktikumid (kohtumised „päris“ prantslastega, õppekäigud,
keelereisid). Prantsuse keele õpet toetab kooli mitu rahvusvahelist projekti, kus
koostööpartneriks on koolid ja noortekeskused Prantsusmaalt. Projektid võimaldavad leida
prantslastest sõpru, neid Eestis vastu võtta ja neile omakorda külla sõita.
Romanistika mooduli prantsuse keele ja kultuuri suund sobib eriti hästi õpilasele, kes on
tulevikus huvitatud prantsusekeelses riigis õppimisest või töötamisest ja/või kes soovib jätkata
õpinguid rahvusvaheliste suhete, diplomaatia või politoloogia alal, kuna nendes valdkondades
on prantsuse keele oskus ülioluline ja hädavajalik, sest prantsuse keel on Euroopa Liidu üks
asjaajamiskeeli!
Romanistika mooduli hispaania keele ja kultuuri suunal keskendutakse lisaks keele
algtaseme saavutamisele hispaanlaste ja ladina-ameeriklaste ning eestlaste kultuurierievustele
(alates žestidest, lõpetades viisakusvestluse teemadega), selle kultuuri jaoks olulistele
aspektidele, nagu köögikunst, muusika, väärtfilmid. Keeletundide juurde kuuluvad
praktikumid (rollimängud, videote vaatamine, hispaania- või ladina-ameerikapäraste roogade
valmistamine, võimalusel kohtumine hispaania keelt emakeelena kõneleja/te/ga). Kursuse
läbimise järel peaks õpilane end kindlalt tundma rollides, mis võimaldavad tal tulevikus
üliõpilase või rändurina hispaaniakeelsesse kultuuri sisse elada (täita vajalikke dokumente,
aru saada enda ja oma õpingute kohta käivatest küsimustest).
Romanistika mooduli hispaania keele ja kultuuri suund sobib eriti hästi õpilasele, kes on
tulevikus huvitatud hispaaniakeelses riigis õppimisest või töötamisest ja/või kes töötab
hispaaniakeelsete turistidega, sest hispaania keelt emakeelena kõneleja eelistab alati suhelda
oma keeles.

