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INGLISE KEELE ÕPPEKAVA
Õppe eesmärk:

inglise keele teadmiste omandamine C2 tasemel, mis võimaldavad aru saada igasugusest kõnest, ka
kiirkõnest, kõigist kirjaliku teksti liikidest, erialastest artiklitest; esitada kontekstile vastavas stiilis
põhjendusi, koostada keerulisi kirju, aruandeid või artikleid, koostada erialaseid sisukokkuvõtteid,
retsensioone, annotatsioone, varieerida keelekasutust, luua loogilist, mõttelt ja ülesehituselt sidusat
suulist teksti.

Õppekavarühm:

võõrkeeled ja -kultuurid

Hariduse liik:

täienduskoolitus

Koolituse liik:

vabahariduslik koolitus

Õppekava maht:

60 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 2 TASE
Sõnavara

Vestlusteemad

Grammatika

Sõnavara
omandatakse
~ 700 sõna
ja väljendi
ulatuses

Challenges; Ultimate challenge;
Talk about your achievements;
Discuss your language learning experiences;
Consolidation

Verbs and adjectives with prepositions; passives; perfect
tense; prefixes;

Community;
Start a club;
Recommendations about places; Describing a place;
Consolidation
Tales; Tell an anecdote/joke; Telling stories; a scary
tale; Books; Humour;
Describe a person in detail;
Consolidation
Progress; Describe the chances of something
happening; Talk about plans and arrangements; Great
steps forward; Future world;
Special abilities;
Consolidation
Fortunes; Spend a fortune; a new venture;
Professional relationships; Financial
decisions/regrets;
Consolidation
Power; who is the leader; Hollywood icons;
Architecture; describe an important

Give advice; make recommendations; adjectives to describe
places; phrasal verbs; formal and informal language;

6

Synonyms; adjectives (to describe a person); compound
words; participle clauses/gerunds; metaphors;

6

Future probability; future forms review; inversion, two-part
expressions;

6

Emphasis; conditional sentences; sentence adverbials;
idioms; express priorities;

6

Articles; whatever, whoever, whenever; link words of time
and contrast; idioms;

6

Maht
tundides
6

building/structure; Fashions and fads;
Personal characteristics; Autobiographical statement;
Consolidation
Nature; Paradise island; in the wilderness;
Buying and selling; describe a place;
Explain procedures;
Consolidation
Issues; Explain everyday problems;
Lifestyles; Cause and effect;
Pet hates;
Consolidation
Vision;
Use colloquial expressions to explain your tastes;
Business venture;
Consolidation
Feelings; discuss how feelings affect you; Strong
feelings; Make guesses about imaginary situations;
Describe a childhood memory;
Close encounter;
Moan, rave, take a stand;
Consolidation

Relative clauses; verb patterns; as ... as and describing
quantity; suffixes;

6

Reporting verbs; continuous aspect; fronting; academic
English:

6

Dependent prepositions; discourse makers; unreal past;
respond to hypothetical questions; express a degree of
certainty; hypothetical questions;

6

Modals (and verbs with similar meanings); modals of
deduction (past and present); adjectives (of feelings); uses of
would;

6

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 2 taseme
õpiväljundites kirjeldatule. Hindamine toimub kirjaliku testi ja suulise vestluse teel.

Õpiväljundid:
C 2 taseme lõpuks on õppija võimeline:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vestlema, lugema ja kirjutama peaaegu vabalt ning arendama keerukama temaatikaga seotud vestlust kasutades omandatud sõnavara ja
asjakohast ajavorme, eessõnu, artikleid jne; väljendama oma emotsioone (vabandused, kahjutunne, süü omaksvõtmine, häbitunne,
kaastunne jne) ning valdama keerukaid lausekonstruktsioone;
arendama vaba vestlust vastuolulistel ja komplitseeritud ja aktuaalsetel teemadel (näiteks ametlikel asjaoludel suheldes, poliitika,
rahvustevahelised erinevused, kultuurilised erinevused ja omapärad, reisimine, kunst, sport, töö, huvialad, kodu, sõbrad jne); ning tooma
vestluses välja võrdlusi ja kontraste;
esitama loogiliselt ja põhjendatult oma seisukohti (kirjeldama argumente ja põhjuseid, sundima, veenma)
käsitlema probleeme nende esitamisest lahendamiseni, põhjendama ja esitama kaebusi;
suhtlema igapäevastes suhtlussituatsioonides, dialoogides, osalema aruteludes (andes soovitusi probleemide lahendamiseks), jagama
asjakohaseid ja situatsioonile adekvaatseid käsklusi, esitama palveid ja põhjendama kaebusi);
kirjeldama raamatuid, filme, näidendit, täpsustama asukohta ja keerukamaid situatsioone vmt detailselt;
andma hinnanguid situatsioonidele, inimestele, meediauudistele, filmidele jne; väljendama erinevate omadussõnade abil inimeste
iseloomujooni ja puudusi;
kasutama idiomaatilisi väljendeid;
koostama ja esitama etteantud temaatikal asjakohast ja sisukat ettekannet;
kirjutama oma elulookirjeldust, kutset, ametlikku kirja ja emaili, pressiteadet, ettekannet, memo, kaarti, nõuannet, kaebust, esseed,
järelepärimist, aruannet, arvustust (raamatule/ajalehe artiklile jne), lühijuttu, täitma ankeeti jne;
avalikuks esinemiseks võõrkeelse auditooriumi ees diskussioonidel ja aruteludel inglise keeles ning esitama etteantud teemal sisukat
ettekannet.

C 2 taseme lõpuks on õppija omandanud eelnevalt õpitud sõnavarale lisaks umbes 700 uut sõna ja väljendit, mille kasutamist on treenitud
dialoogide, rollimängudega.

