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Valikkursus: INGLISE KEEL  

Humanitaar-sotsiaal õppesuuna õpilastele 

(35 + 35 + 35 tundi) 
 
HUSO inglise keel on üks humanitaar-sotsiaalsuuna ainetest ja koosneb 3 kursusest (105 
tundi) gümnaasiumiastme 10., 11. ja 12. klassis.  Suunapõhise inglise keele kursuste raames 
õpitav on seotud  kõigi teiste mooduli raames eesti keeles läbitavate ainetega.  
 
Õppe eesmärgid 
 
HUSO inglise keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

• laiendab oma sõnavara ja saab teadmisi inglise keelt kõnelevate maade kohta, 
rõhuasetusega ajalool ja kultuurilool; 

• oskab kasutada inglise keelt  humanitaar- ja sotsiaalvaldkonda kuuluvates küsimustes 
(nii suuliselt kui kirjalikult); 

• on saanud ülevaate globaliseerumise mõjudest, huvitub maailma eri regioonide 
aktuaalsetest probleemidest, oskab näha seoseid rahvastikuprotsesside ja riikide 
olukorra vahel; 

• arendab oma isiksust,  oskab arutleda eetiliste väärtuste üle;  
• väärtustab maailma kultuurilist mitmekesisust; 
• on võimeline jätkama õpinguid humanitaar- sotsiaalvaldkonnas.  

 
 Õppeaine sisu ja korraldus 
 

• Õppetöös on olulisel kohal sõnavara omandamine tekstide lugemise kaudu, 
arutelud, paaris – ja rühmatööd, rollimängud, esitlused, filmide vaatamine. 

 
 
 
Kursus Teema.  
1 
10. klass 

Minu kodukoha kultuuriväärtused, Inglise keelt kõnelevad maad: 
Ühendkuningriik. 
 
UK – geograafia - Wales, Scotland, England, Northern Ireland, Ireland  - 
ülevaade. Rahvuslik identiteet, multikultuurne ühiskond, religioon ja poliitika. 
Ühendkuningriigi ja Londoni ajalugu. Elizabeth I valitsemisaeg. 
Shakespeare. Elu ja looming. UK kirjandus,(Byron, Shelley, Keats, Swift, 
Defoe, Wilde, õed Bronted, Dickens, Austen, Orwell, Maugham, Kipling, 
Tolkien, Rowling). Film  ja teater UKs. Kuulsaid britte. Muusika, teadus. 
 
Minu kodukoht: Kadrina vald,  Lääne-Virumaa. Kultuur. 
 

2 
11. klass 

Inglise keelt kõnelevad maad.  Väärtuskasvatus läbi kunsti ja meedia (film, 
kirjandus, kunst, teater, meedia) 



 
USA 5 piirkonda. Geograafia. USA ajalugu. USA  rahvuslik koosseis – 
identiteet. Põlisameeriklased, Euroopa ja Aafrika immigrandid. Rassi- ja 
immigratsiooniprobleemid tänapäeval. Kirjandus USAs. (Poe, Fitzgerald, 
Hemingway, Salinger, Steinbeck, Kerouac). USA näitekirjandus (T. Williams). 
Canada, Austraalia, Uus-Meremaa. Briti Rahvaste Ühendus. Multikultuurne 
ühiskond. 
Looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, teater, film 
väärtuste kujundajana. Erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja 
uskumusi. Meedia mõju tänapäeval. Sotsiaalmeedia. 

 
3 
12. klass 

Õppesisu: Globaliseeruv maailm.  

Mitmekultuurilise ühiskonna eelised ja probleemid. Rändega kaasnevad 
probleemid lähte- ja sihtriigile. Pagulasprobleemid nüüdismaailmas. 
Rahvastikuprotsesside mõju ühiskonna arengule. Kultuuride vääritimõistmine ja 
selle tagajärjed. kultuuridevahelised konfliktid.  Päevakajalised sündmused. 

 

 
 
Õpitulemused 
 
HUSO inglise keele suuna  õpilane:  
 

• omab ülevaadet inglise keelt kõnelevatest maadest, on tuttav Ühendkuningriigi ja  
Ameerika Ühendriikide geograafia, ajaloo, traditsioonide, rahvastikuprotsesside ja 
kultuuriga; 

• tunneb ja teadvustab globaliseerumisega kaasnevaid ilminguid (rahvuslik identiteet, 
ränne, multikultuursus, kultuuridevahelised konfliktid), omab suhtumist 
rahvastikuprobleemidesse  

• oskab inglise keeles arutleda (nii suuliselt kui kirjalikult) filmide, kirjanduse, 
kunstiteoste ja eluväärtuste üle;   

• orienteerub humanitaar-sotsiaalvaldkonna küsimustes ja oskab selles valdkonnas 
informatsiooni  hankida, süstematiseerida, töödelda ning  esitleda; 

• väärtustab nii oma kui teiste maade kultuuritraditsioone ja loomingut. 
 
 
  Arvestuse vorm 
 
-     Osalemine tundides 
-     Rühmatööd, esitlused 
-     Esseed 
-     Arvestused testi vormis 
-     Projektid 
-     Kirjanduse lugemine 
 
Hindamine toimub vastavuses Kadrina Keskkooli hindamisjuhendiga. 
 



Õppematerjalid: 
 
10. klass:     

• All the World's a Puzzle 10, Merike Saar, Meeri Sild, Saar Graafika 2008 
• Britain for learners of English, James O'Driscoll, Oxford; 2010 
• In Britain, 21st century edition, Chancerel, Koolibri 2000 

 
11. klass: 

• All the World's a Puzzle 10, Merike Saar, Meeri Sild, Saar Graafika 2008 
• In the USA, Martha Bordman, Chancerel, Koolibri 1999 
• USA History in Brief, US Department of State 2010 
• erinevad internetileheküljed 

 
 12. klass - õpik puudub. 

• Erinevad internetileheküljed, dokumentaalfilmid 

 

http://www.globalization101.org/  

http://mondo.org.ee/maailmahariduskeskus/  

http://issuu.com/vaatajamuuda/docs/dfk_kataloog_web  

http://www.bbc.co.uk/  


