Täienduskoolitusasutuse nimetus: Põlva Rahvakool
Õppekava nimetus: INGLISE KEEL A1
Õppekavarühm: Keeleõpe
Õppekava koostamise alus: võtmekompetentsid
Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse eesmärgiks on saavutada algtasemel keelekasutaja A1 tase (läbimurre), omandada
hääldusreeglid, arendada suhtluskeele oskust eelkõige kõnes, samuti anda maksimaalselt võimalusi
keele praktiliseks kasutamiseks tunnis, et saada julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel.

Kursuse lõpetanu mõistab ja kasutab lihtsamaid väljendeid ja igapäevaseid fraase.

Oskab ennast ja teisi tutvustada, pärida elukoha ja tuttavate inimeste ja asjade järele ning
vastata samadele küsimustele. Suudab arendada lihtsamat seltskondlikku vestlust igapäevastel
teemadel. Suhelda, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt. Saab aru lihtlausetest, lihtsatest
küsimustest ja suudab neid moodustada.

Õpitakse igapäevast sõnavara ja baasgrammatikat.
Õpingute alustamise tingimused: avaldus.
Õppe kogumaht: 30ak. tundi : sealhulgas auditoorne 29 ak. tundi, iseseisev töö 1 ak. tund.
Õppeprotsess: Õppijate arv ühes grupis on max 12 inimest, õppetöö toimub õhtuti 1 kord
nädalas.
Õppe sisu:
Teemad
Tervitus, hüvastijätt, viisakusväljendid.
Perekond, pereliikmed, sugulased
Igapäevane tegevus, nädalapäevad, kuud, aastaajad, kella küsimine,
vaba aeg ja hobid, vaba aja tegevused, sagedusmäärsõnad.
Toit, söömine, toiduained, juur- ja puuviljad.
Mina ja minu keha, kehaosad, välimus, isikuomadused.
Ostlemine: riided, jalanõud, materjalid.
Maja ja mööbel, majaosad, minu maja, korter.
Tee küsimine ja juhatamine.
Tegevuste käigus käsitletakse lisaks teemadele tähtede kaupa hääldamist, arvsõna, tegusõna, eitav
ja küsilause. Põhivormid: olevik, tulevik, minevik, kestev olevik.
Nimisõna, asesõna, omadussõna, määrsõna ja määrsõnalised väljendid.
Õppekeskkond:
Koolitusi korraldatakse Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsi ruumides Kesk 16,
Põlva. Rahvakool kasutab õpperuumi pindalaga 50 ruutmeetrit, mis on sisustatud toolide ja
laudadega, on laevalgustus ja ventilatsioon, näitlikustamise vahendid. Õpperuum on kuni 25-le
inimesele. On olemas WC ja puhkeruum. Saab kasutada tasuta Wifi-t.
Õppematerjalide loend:
K. Mits Inglise keele õpik algajaile

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Õppekava täitmiseks peab õpilane osalema õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja läbima õppekava
etteantud mahus.
Väljastatakse tunnistus või tõend (vastavalt osaletud tundide arvule)
Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:
Koolitusi viib läbi inglise keele õpetaja või inglise filoloog, kellel on varasem täiskasvanute
õpetamise kogemus

Õppekava kinnitati 01.03.2016

