JUHAN KUNDERI SELTSI RAHVAKOOL

1. Õppekava nimetus:
Inglise keele algkursus

2. Õppekavarühm
0231 keeleõpe (ISCED-F 2013)

3. Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK. Koolitus äratab ellu osaleja õpioskused ja lõpetanu julgeb ning oskab suhelda
inglise keele algtasemel.
ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:
 loeb ja mõistab lihtsat teksti;
 annab enda kohta tähtsamat infot (nimi, keel, rahvus jms) ning küsib seda ka
oma vestluskaaslastelt;
 täidab lihtsaid formulare;
 omab algatusvõimet vestluse alustamiseks.

4. Sihtgrupid ja õppe alustamise tingimused



Üle 50-aastased puuduva või vähese inglise keele oskusega inimesed;
Töötavad ja mittetöötavad inimesed, kes on madala haridustasemega (pole
kutse- või kõrgharidust või on see aegunud);
 vähetasustatud ametikohtadel töötavad kõrghariduseta (või aegunud
kõrgharidusega) inimesed.
Osaleja peab kuuluma vähemalt ühte sihtgruppi.

5. Õppe kogumaht ja selle ülesehitus, õppekeskkond
Õppe kogumaht on 48 akadeemilist tundi, millest 40 akadeemilist tundi on auditoorne töö ja
iseseisvat tööd on 8 akadeemilist tundi.
ÕPPEKESKKOND: Õpe toimub kaasaegses keeleõpet võimaldavas ruumis.
Õppijate arv grupis on 12 inimest.

6. Õppeprotsessi kirjeldus
ÕPPEPROTSESS: Auditoorne töö toimub üldjuhul kaks kord nädalas. Iseseisvalt täidetakse
kirjalikke ülesandeid, mis auditoorsetes tundides rühmaga koos läbi arutatakse.

ÕPPE SISU: Arendatakse nii rääkimis-, kuulamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on
suhtlusoskuse omandamisel, aga ka grammatika algteadmiste omandamisel. Õppetöö käigus
omandatakse elementaarne võimekus igapäeva töös ja elus hakkama saamiseks inglise keele
algtasemel. Kursus annab inglise keelt väheoskavatele inimestele julguse õppida edasi järgmise
raskusastme koolitustel.
TEEMADE JAOTUS:
 Tervitused, numbrid, tähestik (4 ak t);
 Aeg (aastad, kuud, kuupäevad, nädalapäevad, kell) (6 ak t);
 Perekond, kodu, isiklikud asjad (4 ak t);
 Riigid, rahvused, reisimine (2 ak t);
 hobid, vaba aeg (6 ak t);
 toit (4 ak t);
 rõivad, välimus, värvid (4 ak t);
 ostlemine (2 ak t);
 Ametid, töö- ja kontorisõnavara (4 ak t);
 Sündmused, elulugu (4 ak t).
ÕPPEMEETODID:
 Auditoorne töö uue materjali tutvustamiseks;
 Rühma- ja individuaalne töö õpitu kinnistamiseks.

7. Hindamine ja õppe lõpetamise tingimused
HINDAMINE. Juhendaja annab õppijaile tagasisidet õppeprotsessis omandatust õppeprotsessi
käigus.
LÕPETAMISE TINGIMUSED:
 Positiivsele tulemusele sooritatud kontrolltöö.

8. Väljastatavad dokumendid:
TUNNISTUS väljastatakse õppijale, kes on kursusel osalenud vähemalt 75% õppe mahust ja
omandanud õpiväljundid.
TÕEND väljastatakse õppijale, kes osales alla 75% õppe mahust ja/või õpiväljundeid ei
omandanud.

9. Nõuded koolitajale:
Kõrgharidusega inglise filoloog, varasem positiivne kogemus täiskasvanute koolitamisel
erineva taseme keeleõppes.

