KINNITATUD
TEA Keeleõpetuse AS juhatuse
8. jaanuari 2018 otsusega nr. 4
INGLISE KEELE ÕPPEKAVA

Õppe eesmärk:

inglise keele teadmiste omandamine C1 tasemel, mis võimaldavad aru saada pikematest keerulistest
tekstidest, erialastest artiklitest, tehnilistest juhenditest ja filmidest, end mõistetavaks teha keelt
paindlikult kasutades, vesteluses teemat arendada, kirjutada esseed, aruannet keerukal teemal tõstes
esile olulisemat.

Õppekavarühm:

võõrkeeled ja -kultuurid

Hariduse liik:

täienduskoolitus

Koolituse liik:

vabahariduslik koolitus

Õppekava maht:

120 tundi

Õppeaeg:

3-6 kuud vastavalt tundide toimumise ajakavale

Õppetöö korraldus:

2-3 korda nädalas, 2-4 akadeemilist tundi korraga

Õpingute alustamise tingimused:

vestlus, test

Lõpetamise tingimused:

test

Lõpetamisel antav dokument:

tunnistus õppekava läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 50% kontaktõppe tundides ja
sooritanud testi (kirjalik ja suuline osa)
tõend, kui õpilane on osalenud vähemalt 50% kontaktõppe tundides, kuid ei ole sooritanud testi
(kirjalik ja suuline osa)

KEELEKASUTAJA
C 1.1
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~ 650 sõna
ja väljendi
ulatuses

Consuming passions; Talking about hobbies and
interests; Talking about collections;
Discussing video games;
Discussing signatures;
Consolidation
Wildlife; Discussing animal rights; Working animals;
Personality
Comparing pet owners;
Consolidation

Verb form review (present simple; present continuous;
present perfect; present perfect continuous; past simple; past
continuous; past perfect) ; negatives and questions; what
clauses; time adverbials; expressions with thing; modal
verbs; subject questions;
Present habits (present simple +adverb of frequency;
will/won´t + infinitive; keep+verb+ - ing; present
continuous); past habits (simple past, used to + infinitive;
would + infinitive to; used to; would to); be/get used to;
adjectives (character); verb idioms; collocations with get;
Defining and non-defining relative clauses; participle
clauses; compound adjectives; expressions with look;
functional language: addition (besides, what+ s more; on top
of that, in addition etc); omitting the relative pronoun;

Expressing extreme fashion style; Dress style; The
right look;
Talking about a makeover;
Modal behaviours: Discussing male beauty;
Consolidation
Discussing phobias; living in fear;
Discussing assertiveness;
Discussing equality;
Consolidation
Performance art; Priceless; choosing art for a
company/home etc.; Discussing a painting; A good
read; Reading preferences;
Consolidation
At the polls; Discussing celebrities’ involvement in
politics; Women in politics;
Politically incorrect and correct; Embarrassing

Maht
tundides
10

10

10

Present and past simple; present perfect simple and
continuous; word building; speaking and vocabulary; word
class; homophones; explaining reasons (so that; in order to,
in case, otherwise)
Narrative tenses (past simple; past continuous; past perfect);
past perfect continuous (affirmative, negative, question); ever words (whoever, whatever etc); phrasal verbs;

10

Real and unreal conditions; I wish; if only; should have; isms; asking for and giving clarification (what are you
suggesting; my point is that... etc)

10

10

situations; Sacking; Job interview;
Consolidation
Õppemeetodid:

lugemis-, kuulamis- ja grammatikaharjutused, individuaal-, paaris- ja grupitöö, rollimängud.

Iseseisev töö:

uue sõnavara õppimine, kodused iseseisvad tööd.

Õpiväljundite hindamine:

hinnatakse nelja osaoskuse (rääkimine, kirjutamine, lugemine ja kuulamine) omandamist vastavalt kursusel
omandatud teemadele. Hindamine toimub kirjaliku testi ja suulise vestluse teel.

Õpiväljundid:
C 1.1 taseme lõpuks on õppija võimeline:
•
•
•

•
•
•
•
•

vabaks suuliseks ja kirjalikuks väljendusoskuseks;
väljendama ennast õpitud sõnavara piires, kasutades situatsioonile vastavat ajavormi (lihtolevik, lihtminevik, täisminevik, kestev olevik
ja minevik, tulevik, perfekti kestev olevik; passiivi ajavormid) ja ka kaudset kõnet;
väljendama oma emotsioone (vabandused, kahjutunne, häbitunne, kaastunne); arendama viisakusvestlust ning kasutama tavaväljendeid
(vabandama, tänama, paluma, esitama ja vastu võtma kutset, tutvustama ennast ja teisi, oma tööd/kodu/linna jne) ning arendama ka
keerukama temaatikaga seotud vestlust kasutades omandatud sõnavara;
esitama loogiliselt ja põhjendatult oma seisukohti (kirjeldama argumente ja põhjuseid, sundima, veenma); osalema diskussioonides ja
aruteludes;
suhtlema igapäevastes suhtlussituatsioonides, dialoogides; jagama asjakohaseid ja situatsioonile adekvaatseid käsklusi, esitama ja
põhjendama palveid ja kaebusi; juhatama detailselt teed;
andma hinnanguid situatsioonidele/inimestele/meedia uudistele / filmidele / raamatutele / näidenditele; tooma vestluses välja võrdlusi ja
kontraste; käsitlema probleeme nende esitamist lahendamiseni;
vestlema erinevatel teemadel (nt. poliitika, rahvustevahelised erinevused, kultuurilised erinevused ja omapärad, reisimine, kunst, sport,
töö, huvialad, kodu, sõbrad jne)
kirjutama oma elulookirjeldust, kutset, kirja ja emaili, kaarti, nõuannet, kaebust, esseed, järelepärimist, aruannet, arvustust
(raamatule/ajalehe artiklile jne), lühijuttu, täitma ankeeti ning esitama etteantud teemal sisukat ettekannet;

C 1.1 taseme lõpuks on õppija omandanud eelnevalt õpitud sõnavarale lisaks umbes 650 uut sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud
dialoogide, rollimängudega.

KEELEKASUTAJA
C 1.2
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~ 700 sõna
ja väljendi
ulatuses

Green issues; persuading others to make lifestyle
changes; Green houses; judging a green lifestyle
competition; Lifestyle changes; trends;
Home improvements;
Consolidation
Talking about ill health; health problems;
Health insurance; bill of health;
alternative therapies;
Discussing creating a healthy environment;
Discussing lifestyle changes;
Consolidation
Celebrity heroes, talking about role models;
Inventing a superhero; Local hero;
Talking about screen villains; villains;
Discussing annoying situations; hate list;
Consolidation
Good deeds; talking about altruism;
Giving; deciding on a course of action; charity
giving; Aid worker; describing job responsibilities;
A good job; job interview: advising a friend;
Consolidation
Globe-trotting; talking about an itinerary for a cruise;
Perfect locations; Conversations about a map;
choosing five important places;
Positive psychology; happiness throughout the world;
ranking happiness factors;

Futures review; future perfect and future continuous
(schedules; plans, arrangements, decisions, predictions);
expressions with make; nouns and prepositions; giving
examples;

Maht
tundides
10

Modals of speculations; modals (permission, obligation and
prohibition); idioms; phrasal verbs with objects; inseparable
phrasal verbs, separable verbs ;phrasal verbs with two
objects;

10

Adjective order; adjectives and modifying adverbs; adjective
with prepositions; compound nouns (jobs); gradable
adjectives, ungradable adjectives; contrast (although, even
though, despite, in spite of)

10

Reporting; reporting verbs and patterns; reflexive verbs;
collocations with give;

10

The and geographical names; articles; so and such;
binomials;

10

Consolidation
Discussing pirate films; Reporting a news story; radio
programmes;
Scam; scam-baiting; talking about personal
experiences;
Discussing money; the history of credit cards;
Consolidation

passive review; passive reporting structures; causative;
idioms (money) phrasal verbs;

10

Õppemeetodid:

lugemis-, kuulamis- ja grammatikaharjutused, individuaal-, paaris- ja grupitöö, rollimängud.

Iseseisev töö:

uue sõnavara õppimine, kodused iseseisvad tööd.

Õpiväljundite hindamine:

hinnatakse nelja osaoskuse (rääkimine, kirjutamine, lugemine ja kuulamine) omandamist vastavalt C 1.2 taseme
õpiväljundites kirjeldatule. Hindamine toimub kirjaliku testi ja suulise vestluse teel.

Õpiväljundid:
C 1.2 taseme lõpuks on õppija võimeline:
•
•
•

•
•
•

vabaks suuliseks ja kirjalikuks väljendusoskuseks;
väljendama ennast õpitud sõnavara piires, kasutades situatsioonile vastavat ajavormi (lihtolevik, lihtminevik, täisminevik, kestev olevik
ja minevik, tulevik, perfekti kestev olevik; passiivi ajavormid) ja ka kaudset kõnet;
väljendama oma emotsioone (vabandused, kahjutunne, häbitunne, kaastunne); arendama viisakusvestlust ning kasutama tavaväljendeid
(vabandama, tänama, paluma, esitama ja vastu võtma kutset, tutvustama ennast ja teisi, oma tööd/kodu/linna jne) ning arendama ka
keerukama temaatikaga seotud vestlust kasutades omandatud sõnavara;
esitama loogiliselt ja põhjendatult oma seisukohti (kirjeldama argumente ja põhjuseid, sundima, veenma); osalema diskussioonides ja
aruteludes;
suhtlema igapäevastes suhtlussituatsioonides, dialoogides; jagama asjakohaseid ja situatsioonile adekvaatseid käsklusi, esitama ja
põhjendama palveid ja kaebusi; juhatama detailselt teed;
andma hinnanguid situatsioonidele/inimestele/meedia uudistele / filmidele / raamatutele / näidenditele; tooma vestluses välja võrdlusi ja
kontraste; käsitlema probleeme nende esitamist lahendamiseni;

•
•

vestlema erinevatel teemadel (nt. poliitika, rahvustevahelised erinevused, kultuurilised erinevused ja omapärad, reisimine, kunst, sport,
töö, huvialad, kodu, sõbrad jne);
kirjutama oma elulookirjeldust, kutset, kirja ja emaili, kaarti, nõuannet, kaebust, esseed, järelepärimist, aruannet, arvustust
(raamatule/ajalehe artiklile jne), lühijuttu, täitma ankeeti ning esitama etteantud teemal sisukat ettekannet;

C 1.2 taseme lõpuks on õppija omandanud eelnevalt õpitud sõnavarale lisaks umbes 700 uut sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud
dialoogide, rollimängudega.

