2022/2023 õppeaastal pakume Rocca al Mare Koolis võimalust alustada 1. võõrkeele
õppimist inglise keele kõrval ka prantsuse või saksa keelest. Inglise keel lisandub sel juhul
2. võõrkeelena 4. klassis.
Võõrkeelte õppimine toob õppijale mitmel moel kasu. Laiemate õppimis- ning
karjäärivõimaluste, kõrgema töötasu ning reisimisvõimaluste kõrval muudab keele õppimine
inimest ennast. Uue keele omandamine toetab avatust ja tolerantsust, muudab aju
vastuvõtlikumaks ning hoolitseb vaimse tervise säilitamise eest kõrge eani. Tänapäeva
globaalses maailmas, kus on võimalik suhelda nii virtuaalses kui reaalses maailmas peaaegu
kõigiga, on võõrkeelte valdamine muutunud peaaegu vältimatuks oskuseks.

Prantsuse keelt tasub õppida, sest:
•
prantsuse keelt räägib rohkem kui 300 miljonit inimest, see on viies kõige enam
kõneldav keel maailmas;
•
prantsuse keel annab eelised tööturul. Prantsusmaa kui maailma suuruselt
viies majandus on köitev nii ettevõtjatele kui teadlastele;
•
prantsuse keel on ka mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide, näit ÜRO ja
UNESCO ametlik keel;
•
prantsuse keele oskus avab uksed rikkaliku kultuuri maailma: prantsuse
kirjandus, kunst, filmid ja arhitektuur on tuntud terves maailmas;
•
prantsuse ülikoolide kõrge tase, mitmekesisus ning soodne õppemaks on
tuntud üle maailma. Prantsusmaa on kolmandal kohal maadest, kus õpib kõige
rohkem välistudengeid;
•
prantsuse keel on üks kasutatavamaid keeli internetis ning tänu prantsuse
keele oskusele saab päevakajaliste uudistega olla kursis ka selliste suurte
meediaväljaannete vahendusel nagu TV5Monde, France24, Radio France
Internationale või Le Monde.

Saksa keelt tasub õppida, sest:
•
saksa keel on oluline suhtluskeel Euroopas, emakeel 100 miljonile eurooplasele
ning ta kuulub kümne maailmas enim räägitud keele hulka;
•
Saksamaa majandus on Euroopas suurim ning maailmas 3. kohal. Paljud Saksa
ettevõtted on heaks partneriks Eesti firmadele. Frankfurt Maini ääres on tähtis
finantskeskus Euroopa südames ja Euroopa keskpanga asukoht;
•
Saksamaal on üle 370 laia erialavalikuga kõrgkooli ja teadusasutuse. Enamikes
neist puudub õppemaks. Eriti hinnatud on tehnilist kõrgharidust pakkuvad ülikoolid.
Teaduskeelena on saksa keel maailmas teisel kohal;
•
saksa keel on eeliseks majanduse, ajaloo, õigusteaduse ja muusika õppimisel.
Eesti Vabariigi põhiseaduse väljatöötamisel on suures osas lähtutud Saksa riigi
põhiseadusest ja sellest tulenevalt on palju ühist Eesti ja Saksa seadustes;
•
Saksamaa pealinn Berliin on tõusmas Euroopa mitmekesise ja moodsa kultuuri
keskuseks;
•
eesti keel on arenenud kultuurkeeleks just saksa keele kõrval ja mõjutusel ning
neil kahel keelel on rohkem ühist, kui esmapilgul võiks oletada.

Kaks 1. klassi lapsevanemat näevad saksa või prantsuse keele õppimist ning
põhjendavad keelevalikut nii:

Kui meie pere esimene laps Mia Lilian üle-eelmisel aastal koolitee alguseks valmistus, siis
oli väga rõõmustavaks üllatuseks kiri, milles lisaks suurepärasele uudisele kooli
vastuvõtmise kohta tutvustati ka võimalust hakata esimeses klassis õppima võõrkeelena
prantsuse või saksa keelt. Meie perele sobis see ideaalselt! Mia isa on pärit Inglismaalt ning
meie kodus räägitakse nii eesti kui inglise keelt ja Miast on sirgunud kakskeelne laps.
Prantsuse või saksa keele vahel lasime Mial ise valida – vaatasime filme ja kuulasime
muusikat. Eks salamisi lootsime, et talle meeldib prantsuse keel, sest Mia ema on õppinud
RaM kooli vilistlasena prantsuse keelt b-keelena. Nii ka läks. Prantsuse keelest on Miale
saanud üks lemmikainetest. Keelt õpib ta suure huviga ning kodusedki on pandud
harjutama ja laulma. Kõige suurem rõõm ongi selle üle, kui mõnusa õhinaga on keeleõpe
korraldatud – õppimine on tehtud lastele mänguliseks ja tänu sellele jäävad sõnad ja laused
palju paremini meelde. Olime valmis, et peame kõrvalt aitama, aga tegelikult õpitakse kõik
vajalik ära koolis armsa õpetaja juhendamisel. Meie pere jaoks on see olnud väga nauditav
ja meeldiv. Soovime lisada, et Miale meeldib koolis väga. Ta ikka kinnitab, et koolis on äge!
Kindlasti soovitame mõne muu võõrkeele valikut I klassi lapsele, sest tänapäeva lapsed on
ühel või teisel moel inglise keelega juba tuttavad. Kasutage head võimalust õpetada oma
lastele erinevaid keeli.
Mia Lilian (2.c) ja Grete (XI lend)

Meie pere teise lapse A-keele valiku puhul pani mind mõtlema asjaolu, et tänapäeval läheb
lastel inglise keele õppimine võrdlemisi lihtsalt, kuna see keel ümbritseb meid kõikjal niivõrd
palju ning alustades õpinguid mõnest teisest võõrkeelest, on hea võimalus kooli lõpetada
kahte võõrkeelt väga heal tasemel osates. Selle üle mõeldes leidsimegi, et miks mitte anda
oma lapsele selline võimalus ning nii otsustasime valida A-keeleks saksa keele.
Nüüdseks on veidi üle pooleteise aasta võõrkeelt õpitud ning lapsele väga meeldib. Ta
laulab kodus kogu aeg tunnis õpitud laulukesi ning näiteks numbreid õppides tahtis aina
rohkem ja rohkem neid iseseisvalt juurde õppida. Mulle tundub, et eriti põnev ongi õppimine
just seetõttu, kuna see on täiesti uus ja võõras keel. Olen tähele pannud, et mõnda uut
inglise keelset sõna telerist kuuldes ja õppides tal seesugust elevust hetkel pole. Omamoodi
võrdlust tehakse kodus ka vanema vennaga, kes hakkas samuti eelmisel aastal B-keelena
sama keelt õppima ja seda on kõrvalt väga tore näha.
Paula (2.c) ja Anneli
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