TARTU MAANAISTE RAHVAKOOL
Õppekava nimetus: Inglise keel A2 keeletase
Õppekavarühm: keeleõpe 0231 ( ISCED-F2013)
Kursuse maht : 30 akadeemilist tundi
Õppekava koostamise alused: võõrkeeled- ja kultuurid
Sihtgrupp: Madalama haridustasemega üle 55 aastased elukestvas õppes vähe osalenud
inimesed.
Koolituse eesmärk: Anda teadmisi inglise keele rääkimisest, mõistmisest ja kirjutamisest
Koolituse õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija
 Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad lihtsat ja otsest
infovahetust.
 Oskab teha märkmeid ja koostab lihtsat isiklikku kirja (näiteks kellegi tänamine).
 Kasutab tekstide koostamisel sõnaraamatut.
 Loeb ja tõlgib lihtsamaid tekste ja kirju.
Nõuded õpingute alustamiseks : On läbitud inglise keele A1 kursus.
Õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal: Õppekava maht on 30 akadeemilist tundi,
1x nädalas 3 akadeemilist tundi ja iseseisev töö- kodused ülesanded. Üks kursus kestab 10
nädalat.
Õppekava sisu kirjeldus:
Õppekava teemade loetelu:
1. Grammatika:
- lihtolevik versus kestev olevik, vastavad ajamäärused (3 tundi);
- lihtminevik, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad (6 tundi);
- eessõnad kohamäärustes ja levinumates väljendites (3 tundi)
- kavatsuse väljendamine (be going to) (3 tundi).
2. Kirjutamine:
- kiri sõbrale/tuttavale (informal letter) (3 tundi).
3. Suhtlemine:
- elukoha ja kodu kirjeldamine (3 tundi);
- riigid, rahvad ja keeled (3 tundi);
- tee küsimine ja juhatamine (3 tundi);

-

tähtpäevad ja nende tähistamine (sünnipäev, jõulud jne) (3 tundi).

Õppematerjalide loend: täiendkoolituse inglise keele õpik algajatele ja õpetaja koostatud
õppematerjalid.
Õpingute lõpetamise nõuded:
Koolitus on läbitud ja õpiväljundid on omandatud kui osaleja on läbinud kursuse 75%
ulatuses ja sooritanud kursuse lõpus kirjaliku ja suulise arvestuse, mis vastab Euroopa
keeleõppe raamdokumendi keele oskustaseme A2 kirjeldusele.
Hindamiskriteeriumid:
Suuline: Õppija kirjeldab oma elukohta ja kodu; oskab küsida teed ja anda juhiseid tee
leidmiseks; räägib minevikus toimunud tegevustest; kirjeldab oma pere tähtpäevade
traditsioone.
Kirjalik: Õppija kirjutab kirja.
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument: Tartu Maanaiste Rahvakooli täiendkoolituse
tunnistus – hindamiskriteeriumite täitmise alusel.
Koolitaja kvalifikatsioon: Inglise filoloogi haridus ja praktiline õpetamise kogemus.

