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1. Õppekava nimetus 
Inglise keele kursus kesktasemele B1 (Intermediate B1) 
 
2. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile): 
Keeleõpe 
 
3. Õpiväljundid 
Täienduskoolituse läbinu: 

1. mõistab olulisemat selgest kirjakeelsest jutust ja lühikestest tekstidest tuttavatel teemadel, 
millega puutub iga päev kokku tööl, vabal ajal jne; 

2. oskab üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires; 
3. oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö jne), 

oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi, samuti põhjendada oma seisukohti, 
oskab edasi anda filmi või raamatu sisu ning avaldada oma arvamust 

4. oskab koostada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste, ühendades lühemaid lauseid 
lihtsas järjekorras. 

 
4. Õpingute alustamise tingimused 
Õpingute alustamise tingimuseks on vähemalt A2-tasemel olevad keeleteadmised (Pre-
Intermediate). Õppija keeleoskust testitakse või viiakse läbi suuline vestlus, mis kinnitab tema 
õpingute jätkamist B1-taseme rühmas. 
 
5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal 
Õppe kogumaht on 200 õppetundi, sealhulgas 100 tundi auditoorset ja 100 tundi iseseisvat tööd. 
Õppetöö toimub päevases ja/või õhtuses vormis. Õpe toimub vähemalt 2 korda nädalas 
õpperühmades (kuni 10 inimest) või individuaalselt. Üks akadeemiline tund kestab 45 minutit. 
 
6. Õppesisu        

Sõnavara ja kõnearendus: arvamuse ja tunnete väljendamine; vestluse alustamine ja lõpetamine; 
mina ja isiklikud probleemid; tähtpäevad; poes käimine; pileti ostmine; tellimuste tegemine; 
hotellis; ilma vaatlused; vaatamisväärsustega tutvumine; arsti juures käimine; tee küsimine ja 
juhatamine; kliima ja geograafiaga seotud sõnad; ühendtegusõnad; tavalised ja ekstreemsed 
omadussõnad; väljendid ja idioomid; viisakad palved, abipakkumine, ettepanekud, info/tee 
küsimine. 
Grammatika: oleviku-, mineviku-, tuleviku- ja perfektiajad; passiiv; vorm used to, asesõnad (ka 
enesekohased); määrsõnad; omadussõnad; ühendtegusõnad; tegusõna ühildumise vormid; 
tingimuslausete kolm tüüpi; sundust, lubatavust ja võimalikkust/oletust väljendavad 
modaaltegusõnad; umbmäärase/määrava artikli kasutamine; kaudne kõne (küsimused, käsud ja 
jutustavad laused).  
Kirjutamine: ametlikud ja mitte ametlikud kirjad ning e-kirjad (ka ülevaated/aruanded), 
lühibiograafia; kirjeldused (nt inimesed, ruumid, paigad, sündmused, raamat, film), esseed; 
arvamused. 
 

7. Õppekeskkonna kirjeldus 
Koolitus viiakse läbi Macte Täienduskoolituskeskuse või kursuse tellija õpperuumides. 



Ruumides järgitakse kõiki tehnika kasutamise eeskirju, tuleohutus nõudeid ja sanitaarnorme. 
 
8. Õppematerjalide loend 
 
Põhiõppematerjalid 
Oxenden, Clive; Latham-Koenig, Christina. New English File: Student's Book. Oxford 
University Press, 2010.   
Oxenden, Clive; Latham-Koenig, Christina. New English File: Intermediate 
Workbook. Oxford University Press, 1996.   
 
Lisamaterjalid 

New English File Intermediate Online 
https://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate/?cc=ee&selLanguage=en 
 
9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid 
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontakttundidest ja iseseisvate tööde 
tegemine. Kursuse lõpetamiseks sooritavad õpilased koolituskeskusesisese keeleeksami. 
Eksami tulemusi hinnatakse sajapallisüsteemis: 
• 90–100 punkti («väga hea») hinnatakse suulist vastust (esitust) või kirjalikku tööd, kui see on 
täiel määral kursuse eesmärkidele/nõuetele vastav. 
• 70–89 punkti («hea») hinnatakse tulemust, kui see on üldiselt kursuse eesmärkidele/nõuetele 
vastav, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi. 
• 45–69 punkti («rahuldav») hinnatakse tulemust, kui see on üldiselt kursuse 
eesmärkidele/nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu. 
• 20–44 punkti («puudulik») hinnatakse tulemust, kui see on osaliselt kursuse 
eesmärkidele/nõuetele vastav, esineb olulisi puudusi ja vigu. 
• 0–19 punkti («nõrk») hinnatakse tulemust, kui see ei vasta kursuse eesmärkidele/nõuetele. 
Kursuse lõpus saab õpilane tema oskusi ja arengut kajastava tunnistuse, juhul kui õpingute 
lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid 
mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. 
 
 
10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: 
Inglise keele õpetaja. 


