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Valikkursus: INGLISE KEEL 
Inseneriõppe alused – Engineering  
Loodusteaduste ja reaal-tehnilise õppesuuna 10. ja 11. klassi õpilastele  

(35 + 35 tundi) 

 
Inseneriõppe alused inglise keeles on üks reaal-tehnilise ja loodusteaduste suuna ainetest ja 
koosneb 2 kursusest (70 tundi) gümnaasiumiastme 10. ja 11. klassis.  
 
Õppe eesmärgid 
Inseneriõppe aluste õpetusega taotletakse, et õpilane: 

• huvitub inseneriõppest, saab teadmisi erinevatest inseneritöö valdkondadest ja 
laiendab oma tehnoloogiavaldkonna sõnavara; 

• saab algteadmisi materjalidest, seadmetest, tootmisprotsessidest ja tootmisjuhtimisest;  
• oskab kirjeldada ja analüüsida jooniseid ja graafikuid; 
• oskab õpitud sõnavara piires erialaliselt suhelda (nii suuliselt kui kirjalikult) inglise 

keeles ja tuleb välispraktikal edukalt toime;  
• arendab oma isiksust ja on ettevalmistunud õpingute jätkamiseks insenerierialadel 

kõrgkoolis, suheteks töökollektiivis ning ühiskonnas. 
 
Õppetegevus  
Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, 
õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja 
läbivate teemadega;  

2) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning 
rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks 
ning loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks;  

3) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 
individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

4) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 
õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid;  

5) laiendatakse õpikeskkonda: arvutiklass, jne;  
6) õppeprotsessis on olulisel kohal arutelu, diskussioon, ajurünnak, väitlus; tabelite ja 

skeemide koostamine ning analüüsimine; rollimäng, rühmatöö, projektides osalemine, 
praktilised ülesanded; allikmaterjali, kriitiline analüüsi koostamine jms.  

 
Läbivad teemad 

• Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 
• Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng 
• Tehnoloogia ja innovatsioon 

 



Õppeaine sisu  

Kursus Teema  

1 
10. klass 

INSENERIÕPE 1 
 
Inseneri tegevusvaldkonnad. Kujundid – 1, 2, 3D. Materjalid – erinevad liigid, 
materjalide tellimine. Tööriistad  – kasutus, valik. Energia – energia jäävuse seadus. 
Lihtmehhanismid – plokk, kaldtee, kang, ratas ja telg, kiil, ajam, kruvimehhanism. 
Arvud ja numbrid – kümnendmurrud, tavalised murrud, astmed. Mõõtmine – 
erinevad mõõtsüsteemid ja -ühikud. Mõõtühikud – teisendamine. Teaduslik meetod – 
vaatlus, hüpotees, eksperiment, meetod, järeldused. Tööohutusnõuded – 
töökaitsevahendid, ettevaatusabinõud. 
 
Erinevad inseneritöö valdkonnad: ehitusinsener, keemiainsener, mehaanikainsener, 
elektriinsener, lennundusinsener. 
 

2 
11. klass 

INSENERIÕPE 2 
 
Tehnoloogia ajalugu – keskaegne kiviheitemasin. Tööstusrevolutsioon. Insenerile 
vajalikud isiksuseomadused. Tööintervjuu. Inseneriharidus – õppimisvõimalused. 
Informatsiooni esitlemine – tehnilised vahendid, esitlusoskused.  Probleemi 
lahendamine – loov lähenemine. Tabelid ja graafikud  – koostamine, kirjeldamine, 
analüüs. Joonised – mõõtkava, jooniste lugemine. Materjalide omadused ja 
kasutamine. Numbrid ja arvutused –vigade leidmine arvutuses. 
 
Erinevad inseneritöö valdkonnad: tööstusinsener, tarkvaraarendaja, müügiinsener, 
geenitehnoloog, põllumajandustehnoloog. 
  

 
 
Õpitulemused 
Õpitulemused saavutatakse ülalpooltoodud õppetegevuste käigus õppeeesmärkide täitmisel. 
 
Hindamine 
Hindamine toimub vastavuses Kadrina Keskkooli hindamisjuhendiga. Kursusehinde 
panemisel on olulisel kohal on osalemine tundides, aktiivne osavõtt paaris- ja rühmatöödest ja 
õpilaste esitlused. Niisamuti viiakse kursuste jooksul läbi sõnavaratöid ja arvestuslikke töid 
kirjalike testide vormis. Õpilased kirjutavad teemakohaseid esseid ja osalevad lühiprojektides. 
Kursuste jooksul kasutatakse ka kujundavat hindamist õpetaja poolt, enesehindamist ja 
kaaslasetagasisidet. 
 
Kasutatav õppematerjal 
Õpik: Lloyd, C.; Frazier, J.A. 2011. Career Paths – Engineering. Express Publishing. 
Lisamaterjal: Iobbotson, M. 2008. Cambridge English for Engineering. Cambridge 

University Press 2008. 
 Wellman, G. Wordbuilder. 1992. Heinemann. 
 Õpetaja poolt koostatud töölehed sõnavara harjutamiseks. 
 Interneti leheküljed. 
 
 


