Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts
Õppekava nimetus: Inglise keel B1
Õppekavarühm (ISCED-F 2013): Keeleõpe
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
• kasutab EN B1 (suhtlusläve) keeletaset,
• huvitub inglise keele õppimisest ja inglise keelt kõnelevate maade ja nende kultuuriloo
tundmaõppimisest,
• oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal,
• suudab arusaadavalt rääkida, kuigi teeb pause sõnade ja grammatiliste vormide
otsimiseks ning parandusteks,
• enesekontrolliks oskab kasutada teabekirjandust, sõnaraamatuid ja internetti.
Õpingute alustamise tingimused: keeleoskus A2 tasemel
Sihtgrupp: vähese inglise keele oskusega keskhariduseta inimesed, majanduslikult
mitteaktiivsed inimesed ja üle 50-aastased erialase hariduseta inimesed
Õppe kogumaht: 60 tundi auditoorset tööd
Õppe sisu
Lauseõpetus: Õigekirjasüsteemi tajumine; teksti sidusus (cohesion); kirjavahemärgid (koolon,
semikoolon); sõnade poolitamine; alistavad sidesõnad (therefore, hence);
tingimuslausete kõik tüübid.
Tegusõna:

Isikuline tegumood (Past Perfect Continuous, Future Perfect); umbisikuline
tegumood (Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect,
modaalverbid); unreal past ( wish, suggest); tegusõna mittepöördelised vormid
(oleviku ja mineviku kesksõna); konstruktsioonid infinitiivi ja gerundiumiga;
liitsihitis.

Nimisõna:

Kahekordne omastav kääne (a house of theirs); ainsuse ja mitmuse erijuhud
(every, none, all …); nimisõnalised fraasid; artikli asendajad; artikli kasutamise
erijuhud.

Omadussõna: Sõnajärg mitme täiendsõna puhul (a big red leather jacket); eritüvelised
võrdlusastmed (old-elder); omadussõna nimisõna funktsioonis (the poor).
Asesõna:

Umbmäärased asesõnad (either, neither)

Eessõna:

Nimi-, tegu- ja omadussõnalised fraasid eessõnadega.

Arvsõna:

Kümnendmurrud, mõõtühikud.

Määrsõna:

Mitmetähenduslikud määrsõnad (badly, shortly); omadus-, side- ja eessõnadega
vormilt kokkulangevad määrsõnad (off, since); partiklitega kokkulangevad
määrsõnad (over, up).

[Tippige siia]
Sõnatuletus: Ees- ja järelliited nimi-, omadus-, tegusõnade moodustamiseks (bi-, pre-, -hood, ion).
Õppeprogrammi kuuluvad lugemisteemad, kirjutamisteemad ja kõnearendus:
 Ühendatud Kuningriik, USA, Kanada, Austraalia
 Mina ja minu perekond
 Hobid ja kultuuriline tegevus
 Minu töö ja karjäär
 Keskkonnakaitse
 Elu multikultuurses keskkonnas
 Elukestev õpe
Õppemeetodid: Tekstide lugemine, jutustamine, vestlus, rollimängud, essee, grammatikatestid.
Õppekeskkond
Koolitus korraldatakse Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsi ruumides Kesk 16, Põlva.
Õpperuum kuni 25-le inimesele on pindalaga 50 ruutmeetrit, sisustatud toolide ja laudadega. On
olemas laevalgustus, ventilatsioon, WC, puhkeruum, näitlikustamise vahendid, kasutada saab
tasuta WIFI-t.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava täitmiseks peab õpilane osalema õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja läbima õppekava
etteantud mahus ja sooritama lõputöö.
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel
osalemise ja läbitud teemade kohta.
Koolitaja kvalifikatsioon
Koolitusi viib läbi inglise keele õpetaja või inglise filoloog, kellel on varasem täiskasvanute
õpetamise kogemus.

