AINEVALDKOND VÕÕRKEELED
Ainevaldkonna pädevused
Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, suhelda
eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid; mõista ja
väärtustada erinevaid kultuure, oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi.
I KOOLIASTE
saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest
kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks
reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele
on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist
suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse
kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks
oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.
Inglise keele oskuse hea tase 3. klassi lõpus:
Kuulamine
Lugemine

Inglise keel

A1.2

A1.1

Rääkimine

Kirjutamine

A1.2

A1.1

II KOOLIASTE
saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest
mõistab olulist õpitud temaatika piirides
kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires
tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades õpitavat keelt emakeelena
kõnelejaga teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning
oskab neid arvestada rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja –
strateegiaid
töötab õpetaja juhendamisel iseseisvalt, paaris ja rühmas
seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.
Keeleoskuse hea tase II kooliastme lõpus:

Inglise keel

Vene keel

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

A2.2

A2.2

A2.2

A2.2

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

A2.1

A2.1

A2.1

Kirjutamine
A2.1

III KOOLIASTE
õpilane omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab teiskeelses keskkonnas iseseisvalt
toimida, on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid
emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus.
Õpilane tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure, mõistab oma ning teiste
kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid, omandab edasiseks õppimiseks
vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes
suhtlemisel.
mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist
oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja
selgitada oma seisukohti ning plaane
oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal
saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti
hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele
tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest eakohast
kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid
kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti) vajaliku info
otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes
töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas
hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ningkohandab
oma õpistrateegiaid.
Keeleoskuse hea tase 9. klassi lõpus:

Inglise keel

Vene keel

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

B1.2

B1.2

B1.2

B1.2

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

A2.2

A2.2

A2.2

Kirjutamine
A2.2

Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on:
A-võõrkeel ja B-võõrkeel
A-võõrkeelena õpitakse inglise keelt.
B-võõrkeelena õpitakse vene keelt.
Kooli tunnijaotusplaanis on kohustuslikele, nii A-kui ka B-võõrkeele tundidele, lisatud
täiendavaid tunde .
Lisatundide olemasolu võimaldab õppekava raames tegeleda võõrkeelte õppimisega
süvendatult, tagades selle, et põhikooli lõpuks oleks õpilase keeleoskus paremal tasemel, mis
võimaldaks tal paremini toime tulla tulevastes õpingutes või tööelus ka teiskeelses
keskkonnas.

A-võõrkeele õppimistalustatakse I kooliastmes 2. klassis ja B-võõrkeele õppimist II
kooliastmes 5. klassis.
A-võõrkeele lisatunnid:
I kooliastmes 1 tund
II kooliastmes 1 tund
III kooliastmes 1 tund
Koos lisatundidega on Oisu õppehoones
I kooliastmes
A-võõrkeel- 4 nädalatundi
II kooliastmes
A-võõrkeel-10 nädalatundi
B-võõrkeel-4 nädalatundi
III kooliaste
A-võõrkeel-10 nädalatundi
B-võõrkeel-9 nädalatundi

