Inglise keel algajatele (A2/Elementary) vene keele baasil
Kursuse nimetus:
Õppekavarühm:
Kursuse õppekeel
Õpiväljundid

Õpingu alustamise tingimused

Õppe kogumaht:

Inglise keel algajatele (A2 /Elementary) vene keele baasil
Keeleõpe 0231
Vene, inglise
Pärast kursuse läbimist õpilane:
-

Mõistab tuttaval teemal kuuldud teateid, tekste;

-

Loeb ja saab aru lühematest tekstidest, leiab tekstist olulise info;

-

Räägib, küsib ja vastab erinevates situatsioonides (tee
või info küsimine, arvamuse avaldamine, nõustumine);

-

Kirjutab üldsõnalisi tekste, isiklikke kirju ja teateid
tuttaval teemal.

Õpingu alustamise eelduseks on A1/Starter tasemele vastavad
keeleteadmised.
Keelepädevuse taset kontrollitakse enne kursuse algust
koolitusfirmas läbiviidava suulise vestlusega.
120 akadeemilist tundi (45 min.), sh
75 ak.tundi auditoorset tööd ja 45 ak.tundi iseseisvat tööd
või
- 100 ak.tundi auditoorset tööd ja 20 ak.tundi iseseisvat tööd
Konkreetse rühma auditoorse ja iseseisva töö mahu osas lepitakse kokku sõltuvalt õpilaste keele valdamise testi tulemustest
ning vastavalt koolitaja soovitustele.

Õppe sisu
Põhiteemad
Osa №
Teema
Sinu elu
- Inimesed ja kohad
- Pere ja peresuhted
1
- Töö ja töösuhted
Grammatika: tegusõna to be olevikus, eitav vorm, küsimus;
omastavad asesõnad
Igapäevased tegevused
- Minu tavaline tööpäev
2
- Olmeesemed
Grammatika: lihtolevik (Present Simple)
Isikulised asesõnad

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

Oskused ja huvialad
- Isiklikud oskused ja kogemused
- Huvitegevused
Grammatika: tegusõna can, eitav vorm, küsimus
määrsõnad often, never, sometimes, always, hardly ever
Toit
- Tervislik eluviis
- Toidu ja jookide tellimine restoranis
Grammatika: umbmäärane artikkel a/an
loendatavad/loendamatu nimisõnad
hulgamäärus (some, any, a lot of/lots of, much, many, (a) little, (a) few)
Kodu
- Unistuse kodu
- Olmemugavused ja sisustus
- Erinevad elukohad
Grammatika: tegusõna to have got, eitav vorm, küsimus
there is/are
Linnas
- Toredad mälestused,
- Suure linna eripära
Grammatika: lihtminevik (Past Simple)
Inimesed
- Välimus ja iseloom
- Kuupäevad
Grammatika: määrav artikkel the
omastavad asesõnad
Aastaajad
- Üritused
- Riided ja jalanõud
- Ilmastik
Grammatika: kestev olevik (Present Continuous)
Kultuurielu
- Inimeste ja esemete iseloomulikud tunnused ning nende võrdlus;
- Meedia ja popkultuur
- Isiklikud eelistused
Grammatika: omadussõnade võrdlusastmed
Reisimine
- Pileti ostmine
- Reisikogemused
Grammatika: täisminevik (Present Perfect)
Õppimine
- Liiklusreeglid, liiklusmärgid
- Hariduskäik
- Instruktsioonid
Grammatika: tegusõnad must, have to
käskiv kõneviis
Tulevikuplaanid
- Soovid ja kavatsused
- Tegevuste põhjused ja eesmärgid
Grammatika: grammatilinsed vormid to be going to, would like to

Õppemeetodid

Iseseisev töö

Õppematerjalid

Kursus tugineb kommunikatiivsele ja suhtlevkogemuslikule meetodile. Arendatakse samavõrd
nii kuulamist, kirjutamist, lugemist kui ka
vestlemist (dialoog) ja kõnelemist (monoloog).
Keeleõpe on üles ehitatud teemadel, mis otseselt
seonduvad õppijate isikliku kogemusega. Õppe
kavandamisel lähtutakse õppija vajadustest,
osaoskusi õpetatakse integreeritult.
Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara,
kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut,
kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi
keeleoskuse arendamiseks. Peamised tegevused:
uute sõnade õppimine ja kinnistamine, kirjalike
ülesannete täitmine, lühiettekannete
ettevalmistamine, tekstide lugemine ja nende
põhjal küsimuste esitamine, küsimustele
vastamine; inglisekeelsest ajakirjandusest info
otsimine, veebipõhiste keeleharjutuste täitmine
(https://learnenglish.britishcouncil.org/en/grammar
-and-vocabulary)
Põhiõpik:
Dianne Hall, Mark Foley, New Total English Elementary (õpik + töövihik)
•

Õpingute
lõpetamise tingimused ja väljastatavad
dokumendid

Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni
või õpi-või töökogemuse kirjeldus
Õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja
oskuste omandmiseks vajalike õpperuumide,
sisustuse ja seadmete kirjeldus

Õpingutel osalemine vähemalt 80% ja
proovitesti sooritamine vähemalt 60%;
• Hindamismeetod: hindamisel lähtume kursuse õpetajaraamatus toodud testi sooritusest.
• Kursuse lõpetajale, kui õpingute
lõpetamise nõuded on täidetud,
väljastatakse tunnistus;
• Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta
juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies
mahus ja/või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid;
• Peetakse tunnistuste ja tõendite registrit,
tunnistused ja tõendid vormistatakse
vastavalt täienduskoolituse standardi § 3
sätestatud nõuetele.
Koolitajad omavad inglise keele kui teise keele
õpetaja või inglise filoloogi kõrgharidust. Kõik
koolitajad omavad varasemat töökogemust
õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.
2 õpperuumi (2 x 29,8m2), klassimööbel, CD
mängija, multimedia projektor; arvuti,
suureformaadiline display; internet

