1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Kuressaare Rahvaülikool
2. Õppekava nimetus:
Inglise keel B1
3. Õppekava rühm:
222 Võõrkeeled
4. Õppe kogumaht: 80 tundi, sh 20 tundi iseseisev töö
5. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument
6. Sihtgrupp:
Isikud, kes omavad algteadmisi inglise keele grammatikast, suudavad suhelda
lihtsamatel teemadel, saavad aru lihtsamatest inglisekeelsetest lausetest ning soovivad
omandada iseseisva keelekasutaja keeleoskuse.
7. Õppe alustamise tingimused:
Inglise keele oskus A2 tasemel
8. Õppe eesmärk:
Saavutab inglise keele oskuse vähemalt B1.2. tasemel
9. Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse
üldlevinud teemadel (nt uudistes, spordireportaažides, intervjuudes, ettekannetes,
loengutes) ning kõne on selge ja üldkeelne.
Loeb ja mõistab selge arutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt noortele mõeldud
meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid).
Suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist. Kogub teemakohast infot
mitmest tekstist. Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine,
valiklugemine). Tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks.
Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma muljeid. Tuleb
enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades. Kasutab põhisõnavara ja
sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate lausestruktuuride kasutamisel
tuleb ette vigu. Väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi.
Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade
sündmustest, isikutest). Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust. Oskab
isiklikus kirjas vahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi.
Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava lühikirjandi.
10. Õppesisu:
Mina ja teised (võimed, tugevused ja nõrkused; inimestevahelised suhted,
viisakusreeglid, koostöö ja teistega arvestamine)
Kodu ja lähiümbrus (kodu ja koduümbrus; kodukoha vaatamisväärsused ja nende
tutvustamine; perekondlikud sündmused ja tähtpäevad;
Eestimaa loodus, asukoht, sümboolika, tähtpäevad, vaatamisväärsused; ilm; loodus ja
looduskaitse; keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine; elu linnas ja maal)
Riigid ja nende kultuur (inglise keele kultuuriruumi kuuluvad riigid ja nende
lühiiseloomustus, tuntumate riikide nimetused, rahvad, keeled)
Keskkond, kodukoht, Eesti (aastaajad ja ilm; loomad, linnud, taimed; Eesti asukoht,
keel, pealinn, sümbolid, ilmakaared)

Igapäevased tegevused (tervislik eluviis ja toitumine, suhtlemine teeninduses,
turvalisus; õpioskused ja harjumused, töökohad)
Harrastused ja kultuur (huvialad, mängud, sport, muusika, raamatud, reisimine, pühad;
kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, sport, erinevad meediavahendid ja
reklaam)
11. Õppemeetodid:
Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, grupi-ja paaristöö,
rollimängud, harjutused erinevates internetikeskkondades.
Kursusel pööratakse tähelepanu nii lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- kui ka
kuulamisoskuse arendamisele. Põhirõhk on suhtluskeele arendamisel, vajaliku
informatsiooni hankimise ja edastamise võimalustel. Grammatika õppimine toimub
vastavalt olukorrale, teemade kontekstis. Kursus sisaldab palju suhtlemist ja suulisi
ülesandeid (nii paari- ja grupitööd kui ka kogu grupi vestlusi ja arutlusi). Sisaldab ka
põhimõistete tutvustusi. Samuti on tähtis koht lugemis- ja kuulamisoskuste
arendamisel.
12. Iseseisev töö:
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks; materjali loenguvälise osa
omandamine.
13. Õppematerjalide loend:
Keeleoskus tasemele vastavad materjalid – tekstid, grammatika, dialoogi ja muud
selgitavad materjalid. Lisaks kasutatakse internetipõhiseid õppematerjale.
Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid paberkandjal kohapeal.
Õppematerjalid sisaldavad ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.
14. Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 70% õppetundidest ja
sooritama kõik vajalikud ülesanded ning testid.
Hindamismeetod
Kirjalik test
Suuline vestlus

Hindamiskriteerium
Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 70%
õigeid vastuseid.
Tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus
praktilistes olukordades, nagu info küsimine,
selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine,
ettepanekute tegemine;
oskab esitada võrdlemisi ladusaid, kuid üldsõnalisi
kirjeldusi oma huvivaldkonna teemade piires;
on võimeline lihtsaid keelevahendeid kasutades
kirjeldama, analüüsima ja võrdlema ka ebatavalisi
sündmusi ja nähtusi;
oskab oma arvamust, nõustumist ja
mittenõustumist viisakalt väljendada;
oskab väljendada emotsioone (üllatust, rõõmu,
kurbust, huvi, ükskõiksust) ning sellistele
emotsioonidele reageerida;
oskab ilma ettevalmistuseta alustada, jätkata ja
lõpetada lihtsat silmast silma vestlust, kui kõneaine
on talle tuttav või pakub huvi;

oskab rääkida endale tähtsatest asjadest ka natuke
nõudlikumates olukordades, kuigi aeg-ajalt võib
jääda arusaamatuks, mida ta täpselt öelda tahab;
pikem vestlus või abstraktsemad teemad
põhjustavad raskusi;
väljendab oma mõtteid lihtsate lausete järjendina
15. Nõuded õpingute lõpetamiseks/hindamine, sh hindamise eeldused:
Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 70% õppetundidest ja
sooritama kõik vajalikud ülesanded ning testid.

16. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): Tunnistus, kui
õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid
õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide
arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

17. Õppekeskkond: Koolitused viiakse läbi eraldi ruumis, mis on sisustatud laudade ja
toolidega (igale osalejale on tagatud laud ja tool). Ruumis on olemas arvuti, multimeedia
projektor, ekraan, tahvel, interneti püsiühendus. Vajadusel on võimalik kasutada 15
õppekohaga arvutiklassi. Arvutiklassis on olemas 15 töökorras statsionaarset arvutit,
multimeedia projektor, ekraan, tahvel, televiisor. Internet püsiühendus. Iga arvuti juures
on kõrvaklapid ning nende kasutamise võimalus kuulamisharjutusteks arvutist. Lisaks
saab kasutada 17 IPadi, puutetundlikku tahvlit, printerit ja skannerit, muusikakeskust,
diktofoni lindistamiseks ning kuulamiseks ja videokaamerat filmimiseks ning filmitu
taasesitamiseks. Koolitusel osalejatel on vajadusel võimalik kasutada koolis
olemasolevaid õppematerjale ja kasutada kooli raamatukogu.
18. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse
kirjeldus:
Janika Pannel
Kõrgharidus: Tartu Ülikool, inglise keel ja kirjandus 2008.
Õpetamiskogemus: Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium, inglise keele õpetaja
alates 1991.a.
Täiskasvanute koolituskursused: alates 2008.a.
19. Õppekava kinnitamise aeg: 01.03.2016, uuendatud 24.09.2020.

