
Koolitaja nimi, 

registrikood ja 

andmed 

Täiskasvanute Interaktiivne Koolitus TIK OÜ 
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Õppekava nimetus 
Inglise tööalase ja suhtluskeele kursus (A2) 

Õppekavarühm Keeleõpe 

Õppe kogumaht, 

sealhulgas 

auditoorse, 

praktilise ja 

iseseisva töö 

osakaal 

Õppe kogumaht akadeemilistes tundides - 160 (auditoorne töö - 80; 

iseseisev töö - 80). 

 

Auditoorne töö käigus sooritatakse nii ülesandeid kui, näiteks: info 

ülekanne (andmete kirjutamine visiitkaardilt); teade (sõnum, kutse) või 

kirjeldus etteantud teemal; valikvastustega ülesanne (vastuse valimine 

kahe variandi hulgast, õige-vale); kirjavahetuse lugemine; pildi 

kirjeldamine ja küsimustele vastamine pildi teemal. 

 

Iseseisev töö – kodutööde tegemine, tekstide lugemine ja kirjutamine, 

sõnavara õppimine, grammatika- ja tõlkeharjutused, epiltide 

kirjeldamine. 

Õpingute 

alustamise 

tingimused 

Inglise keelt õppida soovivad isikud, kelle olemasolev inglise keele 

oskustase võimaldab õppida valitud tasemel; või täiskasvanud, kes on 

lõpetanud A1 taseme inglise keele kursuse. 

Õpiväljundid • Mõistab lühikesi lihtsaid tekste ja isiklikke kirju, leiab infot 

lihtsatest igapäevastest tekstidest. 

• Kirjutab märkmeid ja lihtsaid isiklikke kirju. 

• Kirjeldab oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust 

ja tööd. 

• Mõistab fraase, mis on seotud vahetult igapäevaste 

suhtlusolukordadega. 

 

Õppekava sisu 

1. Endast ja teistest. Tutvumine. Lihtne enesehinnang. Vanus ja rahvus. 

Pere kirjeldamine.  

2. Suhted teiste inimestega. Tervitused. Teiste inimeste välimus ja 

iseloom.  

3. Korter, maja ja lähiümbrus. Maja ja lähiümbruse kirjeldus. Mööbel. 

Kodutehnika. Kodutöö.  

4. Igapäevaelu. Igapäevased tegevused. Tegevus tööl. Tööpäeva 

kirjeldus ja oma töö esitlemine.  

5. Puhkus ja meelelahutused. Hobid. Kino, teater, kontsert ja teised 

kultuuriüritused. Sport.  

6. Reisid ja transport. Ühistransport, reiside planeerimine, piletite 

ostmine. Majutus, tubade broneerimine.  

7. Tervis. Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule 

registreerimine (vastuvõtu ajad, vastuvõtule registreerimine). 

8. Haridus ja töökoht. Õppimine. Oma täielik haridus. Eriala valimine. 

Töökuulutused, vestlused, töö kirjeldamine.  

9. Söögid ja joogid. Kohvikud, restoranid ja teised toitlustusasutused. 

Laudade broneerimine. 

9. Teenused. Postiteenused, pangateenused, poed ja 

kaubanduskeskused. Kõneetikett teeninduskeskustes. Asukoht, tööaeg, 

teenuste ja hindade liigid.  

10. Asukohad. Riigid ja linnad. Eesti vaatamisväärsused. Euroopa. 
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11. Keel ja kultuur. Rahvused ja keeled. Keeleoskuste kirjeldamine. 

Keeleõppe võimalused Eestis.  

12. Ilm ja loodus. Ilma mõistmine ja kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, 

loomad, taimed.  

 

Grammatika õpe 

Queation words; Present tenses; Past tenses; Quantity much and many; 

Articles; Verb patterns; Present Perfect and Past Simple; Time clauses; 

Passives; First conditional; Second conditional; Present Perfect 

Continous; Articles; Indirect questions; Imperatives; Prepositions of 

direction; Prepositions of place; used to; Must and have to; Comparative 

adverbs; The order of adjectives; Negative questions; Reported speech. 

 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

Igas klassis on istekohad ja kirjutuslauad õppijatele ja õpetajale, kirjutustahvel, 

arvuti, data-projektor, audioseadmed kuulamiseks. Lisaks on võimalus 

õppematerjalide väljatrükkimiseks. 

Klassis on internetiühendus elektroonsete õppematerjalide aktiivseks 

kasutamiseks. Kabinetis on piisav valgustus ja ventilatsioon. Õppimine toimub 

õppimist soodustavas keskkonnas. Kabinett (sh õppevahendid) vastab töökaitse 

ja ohutustehnika nõuetele, mis on reguleeritud töötervishoiu ja tööohutuse 

seadusega. Kursuse tellija ruumides /või Täiskasvanute Interaktiivne Koolitus 

TIK OÜ ruumides /või kaugõppe (õpetajal ja õpilasel on arvuti, Internet. 

Õpetaja suhtleb õpilasega Skype'i kaudu). 

 

Õppematerjalide 

loend 

Õppija saab jaotusmaterjali koolituse teemadel. Kõik jagatud 

õppematerjalid kuuluvad koolituse hinna sisse ning pärast õpingute 

lõppemist jäävad õppija kätte. 

 

Põhiõppematerjal 

✓ Headway – Elementary. Oxford. 

Lisaõppematerjal 

✓ E.V. Nekrasova “English grammar” 
✓ https://ru.speaklanguages.com/ 

✓ http://www.correctenglish.ru/exercises/ 

✓ https://puzzle-english.com/ 

✓ https://www.native-english.ru/ 

✓ https://www.study.ru/courses/upper-intermediate 

✓ http://study-english.info/ 

✓ Lektorite poolt koostatud konspektid. 

 

Lõpetamise 

tingimused 

ja 

väljastatavad 

dokumendid 

Kursuse lõpus tuleb sooritada A2-taseme eksam/test, mis sisaldab kirjutamist, 

kuulamist, lugemist ja rääkimist õpitud teemadel. Kursuse edukaks 

lõpetamiseks tuleb saavutada õpitulemused, mis on kirjeldatud õppekavas. 

Tunnistus väljastatakse, kui õppija on läbinud vähemalt 70% auditoorsest tööst 

ja sooritanud koolitusfirma poolt ettevalmistatud lõpueksami. Tunnistus 

allkirjastatakse kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse juhataja poolt.  

Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem 

kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse 

lõpetamise jaoks vajalikku tingimust. 

Koolituse 

läbiviimiseks 

vajaliku 

kvalifikatsiooni, 

õpi- või 

töökogemuse 

kirjeldus 

Inglise keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja 

kvalifikatsiooni ja/või täiskasvanutele inglise keele õpetamise pikaajalist 

kogemust. 
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