Myedu OÜ koolituskeskus MyEdu
INGLISE KEELE C1-TASEME TÄIENDUSKOOLITUS

ÕPPEKAVA NIMETUS
Inglise keele C1-taseme täienduskoolitus
ÕPPEKAVARÜHM
Keeleõpe
ÕPIVÄLJUNDID
Kursuse lõpus õppija
•

saab aru pikematest tekstidest ja varjatud ning kaudselt esitatud seostest, saab aru
tele- ja raadiosaadetest ja filmidest;

•

saab aru saab aru pikkadest ja keerulistest tekstidest, erialastest artiklitest,
erinevatest juhenditest

•

vestleb spontaanselt ja ladusalt, osaleb aruteludes, väljendades ja põhjendades oma
seisukohti, tuues välja erinevate seisukohtade poolt- ja vastuargumendid, arendab
vestluses teemat, teeb kokkuvõtteid, kasutab keelt paindlikult ja tulemuslikult
erinevatel eesmärkidel;

•

kirjutab selgeid ja detailseid tekste, esseesid, teeb info põhjal kirjalikke üldistusi,
kommenteerib ja põhjendab oma seisukohti, kirjutab eri liiki tarbetekste, valib
sobiva kõneregistri, struktureerib kirjalikku teksti loogiliselt;

•

kirjutab selgelt, hästi liigendatud teksti, põhjendab oma arvamust, tõstab esile
olulisemat, vajadusel kohendada oma stiili, oskab kirjutada erinevaid ametikirju,
aruandeid, üldistavaid

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED
C1-taseme kursusel osalemiseks on vaja sooritada. Testi tulemuste põhjal soovitatakse tal
liituda C1 grupiga.
ÕPPE KOGUMAHT
Õppe kogumaht on 500 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 250 tundi ja
iseseisva töö osakaal on 2500 akadeemilist tundi. Iseseisva töö käigus kinnistab õppija tunnis
õpitut. Iseseisvaks tööks on sõnavara- ja grammatikaharjutused, ettekannete ettevalmistamine,
iseseisev meediatekstide lugemine ja kuulamine, loetu ja kuulatu põhjal kokkuvõtete
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tegemine, esseede ja tarbetekstide kirjutamine. Ilukirjanduslike tekstide lugemine.
Veebimaterjali kasutamine.
ÕPPE EESMÄRGID
Õppe eesmärk on keeleoskustaseme C1 saavutamine inglise keeles.
ÕPPETÖÖVORMID
Õppetöö toimub auditoorses vormis (grupitunnid, rühmatöö, paaristöö, individuaalõpe).
ÕPPEAJA KESTUS
Kursust korraldatakse kahes vormis:
• tavakursus, st kaks akadeemilist tundi kaks korda nädalas kestusega 75 nädalat;
•

intensiivkursus, st neli akadeemilist tundi kolm korda nädalas kestusega 50 nädalat.

ÕPPE SISU
Allpool toodud teemasid ei pea käsitlema sellises järjekorras, nagu need on esitatud.
1. Mina ja infoühiskond.
Päevakajalised sündmused. Erineva info leidmine internetist, teatmeteostest jne.
Massimeedia. Info/internetisõltuvus. Keelestiili valik.
2. Haridus.
Haritus ja õpingud. Elukestev õpe. Kutseõpe. Õppimine välismaal. Veebiõpe. Essee.
3. Amet ja töö.
Karjääri planeerimine. Töötingimused. Tööülesannete kirjeldamine. Tööintervjuu.
Koosolekud. Ettevõtlikkus. Tööstress. Erinevate dokumentide vormistamine. CV.
Motivatsioonikiri. Äriplaan.
4. Teenindus ja kaubandus.
Tarbimine. Reklaam. Inimeste mõjutamine. Tarbijakaitse. Internetikaubandus.
Taaskasutus. Pangateenused. Dokumentatsiooni täitmine.
5. Vaba aeg. Kultuur.
Kultuuriüritused. Arvustus. Maailmakultuur. Kultuuriline identiteet. Aktiivne puhkus
6. Tervis ja eluviis
Tervishoid. Alternatiivmeditsiin. Elukvaliteet. Tööstress. Läbipõlemine. Harrastussport.
Andmete analüüs.
7. Elukeskkond. Liiklus.
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Keskkonnakaitse. Loodushoid. Jätkusuutlik areng. Eesti tuntumad loodusobjektid ja
vaatamisväärsused. Eesti linnud, loomad, taimed. Liiklus.
8. Inimestevahelised suhted. Tähtpäevad.
Isiksuse väljakujunemine, iseseisvumine. Erinevad peretüübid. Peretraditsioonid. Suhted,
kombed peres, tööl, eri kultuurides. Erivajadustega inimese. Rahvakalender.
9. Eluase ja kinnisvara.
Kodu otsimine ja ostmine. Pangalaen. Korteriühistu. Elukeskkond ja taristu.
Elektriseadmed. Juhendid.
10. Riik ja ühiskond. Avalikud asutused.
Sotsiaalsüsteem ja sotsiaaltoetused. Kodanikuaktiivsus ja ettevõtlikkus. Riigikaitse.
Asjaajamine ametiasutustes. Riigieelarve ja valimised.
KOOLITUSMETOODIKA
Keeleõppe metoodika ning kasutatavad õpikud/õppevahendid võimaldavad õppijatel õppida
prtantsuse keelt tasemel, mis vastab keeleseaduse lisas 1 esitatud Euroopa keeleõppe
raamdokumendi keeleoskustasemete kirjelduse C1-tasemele. Tundides arendatakse erinevaid
osaoskusi, kasutatakse nii traditsioonilisi keeleõppemeetodeid kui ka aktiivõppemeetodeid.
Õppeprotsessi elavdamiseks luuakse tundides elulähedasi situatsioone läbi rollimängude,
dialoogide, rühmatöö, väitluste. Iga läbitud teema kinnistamiseks koostatakse erinevaid
keeleoskusi hõlmav ülesanne, mille täitmine näitab õppematerjali omandamise taset. Tundides
moodustatakse väitlusklubisid, kus õpilased esitavad oma seisukohti ette antud teemal.
Vastavalt õpitud teemadele esinevad õpilased ettekannetega, mille kohta saavad teised õppijad
küsimusi esitada. Tundides kasutatakse autentseid materjale: loetakse inglisekeelseid artikleid,
katkendeid ilukirjanduslikest teostest, kuulatakse raadiosaateid, vaadatakse lõike telesaadetest
ning muud videomaterjali.
ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS
Myedu OÜ koolituskeskus MyEdu kasutab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavat
büroopinda 124,7 m2 aadressil Poordi 1-34. Koolituskeskuse kasutuses on viis õpperuumi (8,5
m2, 9,1 m2, 10,7 m2, 21,4 m2, 31,2 m2).
Koolituskeskuse MyEdu õpperuumides on tahvel, lauad, toolid, nõuetele vastav valgustus,
ekraan, videoprojektor, teler, kõlarid, CD-mängija, printer, arvutid (sh Skype´i tundide
läbiviimiseks), markerid; õpilastele on kohv, tee ja maiustused.
KASUTATAVAD ÕPPEVAHENDID
Face2face Intermediate Student's Book, English File textbook C1.1, Speakout 2nd Edition.
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LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Kursuse jooksul sooritab õpilane iga teema lõpus kõiki keeleoskusi hõlmava ülesande.
Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka
kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Suulise väljendusoskuse lõputest
korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust C1-taseme teemadel
vestelda. TUNNISTUS väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud
positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged. TÕEND täienduskoolituses osalemise kohta
väljastatakse isikule juhul, kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud
õpiväljundeid, kursuse lõputesti tulemus on alla 60%.
KOOLITUSE LÄBIVIIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI, ÕPI- VÕI
TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS
Myedu OÜ koolituskeskus MyEdu pakub täienduskoolituskursuseid inglise keele õppeks
tasemel C1. Õpetaja on Alexandr Belitskiy.
Alexandr Belitskiy – 2019 aastal edukalt lõpetas koolituse International Open Academy on
"120 hour TESOL Certificate" course, oli välja antud vastav sertifikaat, mis annab õiguse
õpetada inglise keelt.
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