INGLISE KEEL B1

Õppe maht. Õppe maht on 60 akadeemilist tundi kontaktõpet (võimalik ka moodulitena
40+20) ja kuni 30 tundi iseseisvat tööd.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused. Õpingute alustamise tingimuseks on kursusele
registreerimine, koolituslepingu vormistamine, õppemaksu tasumine. Sihtgrupp Täiskasvanud keelehuvilised. Õppe alustamise tingimused – omandatud tase A2.
Õppekorraldus. 1 - 2 korda nädalas, 2 - 5 akadeemilist tundi korraga.
Eesmärk on arendada keeleoskust, pakkuda võimalusi praktiseerida ja laiendada sõnavara,
väljendusoskust nii, et õpilane mõistaks ja saaks aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval
teemal (töö, kool, vaba aeg jne). Kursus sobib neile kes on omandanud A2 taseme või
taasalustajatele, kellel on õppimises ja keelekasutuses olnud pikk paus.
Õpiväljundid.
Koolituse lõpuks õppija: Saab aru põhilisest infost tavakõnes tuttaval teemal, Saab aru
aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad
päevateemasid. Lugemisel saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või
tööga seotud sõnadest. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval teemal : pere, töö,
reisimine, hobid, päevasundmused. Oskab lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja
plaane. On suuteline andma edasi jutu vm sisu lühidalt ning kirjeldada oma muljeid. Oskab
kirjutada lihtsat seostatud teksti tuttaval teemal.
Õppesisu
Kursusel arendatakse järgmisi osaoskusi: lugemist, keelestruktuuride tundmist, kuulamist ja
kõnelemist.
Teemad osaoskuste omandamiseks on järgmised: Travelling abroad, Food, Money, At the
doctor’s, The way we live, Do’s and don’ts, Things that changed the world, Famous people
jne.
Keelestruktuuridest tutvutakse aegadega, passiivi moodustamisega, tingimuslausetega (Type
1 and 2), küsijätkudega, artikli kasutamisega pärisnimede puhul, infinitiivi kasutamisega jne.
Omandatu kinnistamine toimub praktiliste suhtlusharjutustega ning kuulamisülesannetega.
Suuline väljendusoskus: vestlusfraaside valimine ja kasutamine vastavalt etteantud
olukorrakirjeldusele; vestluse alustamine ja käigus hoidmine: õpilane oskab alustada, jätkata
ja lõpetada lihtsat silmast-silma vestlust. Pildi kirjeldamine. Poolt ja vastuargumentide
esitamine, oma arvamuse väljendamine. Intervjueerimine (küsimuste esitamine informatsiooni
saamiseks). Plaanidest ning ambitsioonidest rääkimine. Lühike filmi, raamatu vm sisu
ümberjutustus.

Kuulamine: pildi ja kuuldud kirjelduse kokkusobitamine; kuulamise põhjal
lühiinformatsiooni kirjapanemine; vestlusfraaside täiendamine varasemalt kuuldu põhjal.
Kirjutamine: korrektsete lausete moodustamine etteantud sõnadest ja sobivate sidesõnade
(linking words) kasutamine. Isikliku kirja kirjutamine, milles kirjeldab oma kogemusi ja
muljeid.
Õppemeetodid. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust nii
õpiku- kui ka autentsete tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja
videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Kasutatakse
erinevaid õpistrateegiaid, et materjali omandamine oleks efektiivne, näiteks rollimänge ja
praktilisi harjutusi.
Õppekeskkond. Koolil on õppeklassid, mis kõik on varustatd tahvliga, cd-mängijaga ja TVga ühendatud arvutiga .Võimalik kasutada tasuta WIFIT.
Iseseisva töö kirjeldus. Kirjalik või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid. Keeleoskuse tasemele vastavad materjalid (õpik, töövihik, audio- ja
videofailid, CD)
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid Õppija osaleb vähemalt
75%-selt kontakttundides; sooritab kodutööd ja vahe- ning lõputestid.
Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud
vähemalt 75% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tõendi
kursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti,
siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel. Positiivseks tulemuseks on vaja sooritada
testid vähemalt 55%-selt
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Väljastatakse tõend või tunnistus kursusel osalemise või keeleoskuse taseme omandamise
kohta.
Koolitaja kompetentsust tagavava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajatel on kõrgharidus: inglise keele õpetaja või inglise filoloog. Kõik koolitajad omavad
varasemat töökogemust täiskasvanute õpetamisel. Läbitud täienduskoolitused õpetatavas
ainevaldkonnas.
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