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Õppekava nimetus:
A2-taseme inglise suhtluskeele täienduskoolitus
Õppekavarühm:
Keeleõpe.
Õppe maht:
200 akadeemilist tundi, millest auditoorne töö 120 tundi, 80 iseseisevat tööd.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimuse:
Täiskasvanud , kes soovivad omandada inglise keelt A2-tasemel. See kursus on
mõeldud neile, kes on inglise keelt varem õppinud ja kellel on A1 tase. Koolituse
alustamiseks peate taotlema registreerimist.
Õpiväljundid:
Kursuse läbimisel õppija teab inglisei keele A2-taseme
 Mõistab ja oskab kasutada tuttavaid fraase oma pere, töö, elutingimuste,
vaba aja veetmise, hobide, ostude, kodu kirjeldamiseks.
 Oskab kirjutada sõbrale lühikese kirja, teadaande.
 Saab teavet lihtsates igapäevastes tekstides (menüüd, vabad töökohad,
teadaanded)
 Tuleb toime igapäevaelu olukordadega, mis nõuavad lihtsat teabevahetust
tuttavatel teemadel.

Õppe sisu:
Tutvumine.
Tähestik ja hääldus. Tervitamine ja hüvastijätmine. Tänusõnad. Vabandused. Enda
tutvustamine. Põhiarvsõnad. Riigid ja rahvused.
Aeg.
Põhiarvsõnad. Kellaaeg. Nädalapäevaev. Sünnipäev.
Perekond.
Pereliikmed. Sugulased. Oma sugulast, naabrit, tuttavat tutvustamine. Kohtumise
aeg.
Teenindus.
Toiduained ja roogade nimetused. Toidupoes. Kohvikus. Lemmiktoit ja
lemmikretsept. Tervislik toit. Laua broneerimine, menüü mõistmine, tellimine.
Hind. Telefonikõned. Oma soovi sõnastamine. Telefoniga rääkimine. Vale number.
Kaubamajas. Riided. Sisseostude tegemine. Lahtiolekuajad.
Igapäevaelu.
Asju ajamas. Juuksur, post, pank, ID/passi vahetamas. Töö. Oma töö tutvustamine.
Minu päev
Minu maja.
Eluase. Kodused tegevused. Kodune majapidamine. Maja ümbruses. Sisustus.
Elukoht ja selle ümbrus.
Haridus ja töö.
Hariduskäik. Elukutsed. CV. Töökuulutused, töövestlused, tööülesanded, töö
kirjeldamine. Töö otsimine ja pakkumine.
Tervis.
Haigused, õnnetusjuhtumid . Arstile helistamine. Arsti vastuvõtule registreerimine
(vastuvõtuajad). Arsti juures. Ravimite võtmine. Apteegis.
Vaba aeg.
Huvid ja hobid. Sport. Teater. Kino. Ajakava. Asukoht. Tee küsimine. Jalutuskäik
linnas.
Reisimine.
Sõiduvahendid. Puhkus. Reisi planeerimine, piletite ostmine, majutus,
broneerimine. Tee ja suuna küsimine.
Pühad ja tähtpäevad.
Postkaardi kirjutamine. Õnnitlused tähtpäevade puhul. Kutse.
Kultuur.
Kultuurisündmused. Üritused eesti keeles.
Ilm ja loodus.

Aastaajad. Maa ja linn. Loodushoid. Ilmastik. Keskkonnaprobleemid.
Keskkonnahoidlik eluviis.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Tunnid toimuvad õpperuumis, kus õpilaste ja õpetajate jaoks on istekohad ja lauad,
tahvel, arvuti kõlaritega, projektor. Õppematerjalide ettevalmistamiseks on olemas
printer. Õpperuumis on erinevate veebipõhiste õppematerjalide kasutamiseks
internetiühendus. Õppetööd toetab turvaline õpikeskkond.Töötingimused vastavad
töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele, ruumides on korralik valgustus ja
ventilatsioon.
Tellitud ettevõttele/asutusele koolitused toimuvad koolitusfirma ruumides.
Rendilepingu sõlmimiseks on vajalik rühmaliikmete minimaalne koosseis (8
inimest).
Põhiõppematerjal:
Raymond Murphy “Essential Grammar in Use”, Cambridge University Press,
2011.
Lisamaterjal:
John and Liz Soars “New Headway Elementary” 4thedition. Oxford University
Press, 2011.
Bruce McGowen and Vic Richardson Clockwise pre-intermediate Oxford
University Press
Õpetaja koostatud materjalid.
Elektrooniline õppematerjal:







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/

Õppemeetodid:
Kuulamine käib läbi video vaatamise. Suurt rõhku pannakse suhtlemisele.
Igapäevaseid olukordi harjutatakse rollimängude abil, töötage kahekesi. Sõnavara
uuritakse. Grammatika harjutused. Lugemine. Õige hääldus.
Iseseisev töö:
Omandatud teadmiste, sõnavara, grammatika kinnistamiseks on vajalik iseseisev
töö. Iseseisev töö võib hõlmata kodutööde tegemist (sõnade kordamine,
grammatika). Kirjutatakse lühitekste. Testid on lahendamisel.

Kursuse lõpetamisetinginused ja väljastavad dokumendid:
Kursuse lõpus on A2- taseme lõpptest, ning sisaldab kirjutamis-, kuulamis-,
lugemis- ja rääkimisosa. Kursuse eduka lõpetamise eelduseks on õppekavas
kirjeldatud õpiväljundite saavutamine.
Kursusel osalemise kohta väljastatakse õppijale tunnistus, kui õppija on läbinud
vähemalt 70% auditoorsest tööst (84 akadeemilist tundi) ja sooritanud
koolitusfirma koostatud lõpptesti. Kursusel osalemise kohta väljastatakse õppijale
tõend, kui õppija on auditoorsest õppetööst osa võtnud vähem kui 70% õppetööst
(vähem kui 84 auditoorset tundi) või juhul, kui lõpptest on sooritamata.
Tunnistust ja tõendit allkirjastavad kursuse läbi viinud õpetaja ja keelekeskuse
juhataja ning dokumendid vastavad täienduskoolituse standardi §-s 3 nimetatud
nõuetele.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse
kirjeldus:
Inglise keele koolituste läbiviijad on filoloogid, inglise keele kui teise keele
õpetajad või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele inglise
keele õpetamise kogemusega õpetajad.

