
 

 

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: Haapsalu Rahvaülikool  

 

2. Õppekava nimetus: Inglise keel B1 

 

3. Õppekavarühm (riiklikus süsteemis): võõrkeeled  

 

4. Õppe kogumaht: 72 akadeemilist tundi, millest 30 on auditoorse (zoom keskkonnas) 

töö tundi ja 42 tundi iseseisvat töö tundi. 

 

5. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument 

  

6. Sihtgrupp: Õppijad (keskkool, kutseõppeasutus, ülikool), kes valdavad inglise keelt 

A2 tasemel ja soovivad alustada B1 taseme omandamist parema akadeemilise 

toimetuleku eesmärgil.   

 

7. Õppe alustamise tingimused: inglise keele valdamine tasemel A2  

 

8. Õppe eesmärk: Koolituse tulemusena on õppija omandanud oskuse kõnelda ja 

kirjutada lihtsatel igapäevastel teemadel ning lihtsatel erialastel teemadel, koostada 

korrektseid lihtlauseid. Mõistab igapäevaseid tekste ning erialaste tekstide põhisisu, 

tuleb toime lihtsamates suhtlusolukordades. Õppija on valmis töötama erialaste 

tekstidega ning koostama kirjalikke temaatilisi kokkuvõtteid, analüüse ja ülevaateid 

tekstidest.  

 

9. Õpiväljundid:  

Koolituse lõpuks õppija:  

• saab aru põhilisest igapäevasest ja erialasest infost selges tavakõnest tuttaval 

teemal;  

• saab aru selgelt esitatud audiomaterjali ja kirjaliku teksti põhisisust;  

• oskab vestluspartneri abil suhelda, kaasa rääkida ja küsimustele vastata;  

• kirjeldab lihtsate seostatud lausetega kogemusi, sündmusi, muljeid,  

kavatsusi, loetud ja kuuldud materjali;  

• koostab lihtsat seostatud teksti tuttaval igapäevasel või erialasel teemal.  

 

10. Õppesisu:  

• Aktuaalsetest teemadest ja enda elust rääkimine, arvamuse avaldamine 

• Kogemuste kirjeldamine  

• Loetud ja kuuldud materjalist rääkimine 

• Lihtsa kokkuvõtva, analüüsiva ja ülevaatliku teksti koostamine, märkmete 

tegemine  

• Etteantud eluliste teemade käsitlemine (kodu, reisimine, põnevad kogemused, 

tööotsimine, kommunikatsioon, edukus).  

• Sageli kasutatavad tegusõna aktiivi ajavormid: present simple, present 

progressive, present perfect simple, present perfect progressive, past simple, 



 

 

past progressive, past perfect simple, past perfect progressive, future simple, 

future perfect simple 

• Grammatiliste kõrvalteemade käsitlemine: sentence structure, articles, 

prepositions, plural/singular, indirect questions; adjectives; adverbs; 

comparisons; modals; relative pronouns, adverbs, clauses, conditionals (types 

1,2) 

 

11. Õppemeetodid: kuulamis-, lugemis-, ja kirjutamisharjutused, suuline vestlus, grupi- ja 

paaristöö, individuaalne töö harjutuste ja tekstidega. Kursuse jooksul arendatakse kõiki 

nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust.  

 

12. Iseseisev töö: jooksvad iseseisvad ülesanded koduseks lahendamiseks; erialaste 

tekstide ja audiomaterjali leidmine, läbitöötamine, edasiandmine kirjalikult (kokkuvõte, 

ülevaade, analüüs).   

 

13. Õppematerjalide loend:  

• Pioneer intermediate B1 (student’s book, workbook). Mitchell, Malkogianni 

(MM Publishing) 

• Developing writing skills. T. J. Farrell 

• English for Everyone (English Grammar Guide - a Comprehensive Visual 

Reference) DK Limited, Penguin Random House 

 

14. Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid:  

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid  

3 lühikest 

kirjalikku tööd 

(kokkuvõte, 

ülevaade, 

analüüs), mis 

põhinevad 

loetud/kuuldud 

erialasel 

materjalil 

• õppija leiab erialasest ja igapäevasest kirjalikust tekstist 

ning audiomaterjalist üles vajaliku informatsiooni  

• õppija kasutab õpitud sõnavara ja grammatilisi vorme kõnes 

ja kirjas  

• õppija suudab erialasel teemal koostada lihtsa, seostatud  ja 

eesmärgistatud teksti   

15.  
 

15. Nõuded õpingute lõpetamiseks/hindamine, sh hindamise eeldused:  

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttundidest ja 

iseseisvate tööde sooritamine. 

 

16. Kursuse läbimisel valjastatav 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. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 

kirjeldus: inglise filoloog, inglise keele õpetaja või omandatud C1 tase inglise keeles 

ning vähemalt kaks aastat keeleõpetaja kogemust 

 

18. Õppekava kinnitamise aeg: 7.02.2023  


