Kose Kunstikeskus
1. Õppekava nimetus: Inglise keele algkursus A1
2. Õppekavarühm (ISCED-F 2013): Keeleõpe
3. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase.
• Oskab ennast ja teisi tutvustada ning esitada küsimusi elukoha, tuttavate inimeste ja asjade kohta
ning vastata sama ringi küsimustele.
• Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.
• Mõistab lühikesi lihtsaid tekste ja sõnumeid.
• Mõistab küsimusi ja juhtnööre, suudab järgida lühikesi ja lihtsaid näpunäiteid.
• Saab aru numbritest, hindadest, kellaaegadest.
Omandatavad suhtlusoskused:
Tervitamine, hüvastijätmine, enda tutvustamine, vabandamine, kellaaja ja kuupäeva küsimine
ning selgitamine, telefonivestluse pidamine, telefonietikett, välimuse kirjeldamine, nõuannete
andmine, tee küsimine ja tee juhatamine, kaebuste esitamine jne.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtrühm: Erialase ettevalmistuseta alla 34-aastased inimesed; keskhariduseta, erialase hariduseta
või aegunud haridusega inimesed; elukestvas õppes mitteosalevad, ühiskondlikult mitteaktiivsed
elanikud; üle 50-aastased inimesed.
5. Õppe toimumise aeg ja kogumaht:
09.09. – 16.12.2019
30 akadeemilist kontakttundi, sellele lisandub iseseisev töö vastavalt õpetaja poolt antud kodustele
ülesannetele
6. Õppe sisu ja õppemeetodid
Õppe sisu:
Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.
Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige
aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima,
kuulama ja kaasa mõtlema.

Üldteemad:





Hello! Viisakusväljendid. Tegusõna olema.. See on… - This is … Arvud 1-10. Nimisõna mitmus.
Your world. Maad ja rahvad. Asesõnad he/she/they; his/her. Küsilaused. Arvsõnad 11-30.
All about you. Ametid. Isiklik informatsioon. Eitavad laused. Lühivastused. Viisakusväljendid.
Family and Friends. Minu pere ja sõbrad. Omastav asesõna. Tegusõna omama - have/has.

[Tippige siia]



The way we live. Söök ja jook. Rahvused ja keeled. Lihtolevik. Artikkel a/an. Arvsõna 1-100.
Kui palju see maksab?
Every Day. Minu päev. Eluviis. Päevad. Kellaaeg. Lihtolevik. Always/sometimes/never.

Õppemeetodid: Grupi- ja paaristöö, rollimängud, kuulamis-ja tõlkeharjutused, iseseisev töö.
7. Õppekeskkonna kirjeldus
Auditoorne töö toimub loenguruumis. Õppijate arv grupis on maksimaalselt 10 inimest.
8. Õppematerjalid
Koolitaja koostab ise õppematerjali, mis edastatakse õppijatele paberkandjal ja/või elektroonselt.
9. Õppe lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Hindamismeetod
Kirjalik test, mis hõlmab
kõiki läbitud teemasid

Suuline vestlus

Hindamiskriteerium
• õppija täidab lünktesti
• õppija täidab valikvastustega testi
• õppija läbib kuulamisharjutusi
• õppija läbib lugemisharjutusi
• õppija kirjutab lihtsamaid lauseid
 õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest
vastavalt õpiväljunditele
 õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele
• õppija esitab lihtsamaid küsimusi

Õppe lõpetamisel väljastatakse:
 Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on
hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud. Õppija on osalenud 75% ulatuses õppetöös
 Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa vähemalt 50% õppetööst. Tõend
väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus inglise keele filoloogias või pedagoogiline kõrgharidus ja inglise keele õpetaja
töökogemus. Praktilise töö kogemus täiskasvanute inglise keele kursuste juhendamisel.

