
 

 

KOOLITAJA ANDMED 

Koolitaja nimi: Lessonschool OÜ 

Registrikood: 14855277 

e-post: info@vilumus.ee 

 

ÕPPEKAVA NIMETUS Inglise keel A2 

 

ÕPPEKAVARÜHM Keeleõpe 

 

ÕPPE KOGUMAHT, SEALHULGAS JA ISESEISVA TÖÖ OSAKAAL 

Õppe kogumaht akadeemilistes tundides - 160 (auditoorset tööd - 80 tundi, iseseisvat tööd - 80 tundi).  

 

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED 

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 

- saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle oluliste 

valdkondadega (näiteks perekond, sisseostude tegemine, kodukoht, töö) 

- saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest talle tuttaval teemal 

- oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäeva tekstidest (näiteks reklaamid, 

tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid) 

- oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat teksti talle tuttaval teemal 

 

ÕPPE SISU 

1. Enesetutvustus. Tutvumine ja tutvustamine.  

2. Kodu ja lähiümbrus. Kodu kirjeldus. Mööbel. Kodutehnika.  

3. Igapäevaelu. Igapäevased tegevused, tööpäeva kirjeldus ja enda töö tutvustamine.  

4. Vaba aeg ja meelelahutus. Harrastused ja huvialad. Vaba aja veetmise võimalused. Hobid, 

kino, teater, kontsert ja muud kultuuriüritused.  

5. Enesetunne ja tervis. Enesetunde ja tervisliku seisundi kirjeldus. Enesetunne. Haigla ja 

polikliinik. Apteek.   

6. Haridus. Enda haridusteest lühidalt rääkimine. Õppevahendid.  

7. Elukutse ja töö.  Elukutse valik. Tööpäeva kirjeldus. Töökuulutused, töövestlused, 

tööülesannete kirjeldamine.  

8. Teenindus ja kaubandus. Teenindusasutused. Kohvik, restoran ja muud toitlustusasutused. 

Pank ja pangateenused. Postkontor. Kauplused (lahtiolekuajad, hinnad). Tarbekaubad.  

9. Söök ja jook. Toiduained. Laua broneerimine, menüü lugemine ja mõistmine, toidu tellimine.  

10. Keskkond, loodus ja ilm. Kodukoha ja asukoha kirjeldamine. Ilma kirjeldamine. Aastaajad.  

11. Transport ja reisimine. Ühistransport. Transpordivahendid. Piletite ostmine. Majutus, 

broneerimine. Tee juhatamine. Vaatamisväärsused.  

12. Keel ja kultuur. Rahvused ja keeled. Kultuurisündmused. 
  

 

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS 

Erakursused ettevõtete/asutuste jaoks toimuvad tellija ruumides. Õppeklass on avar, hästivalgustatud 

ja kaasaegse ventilatsiooniga. Õppeklassis on lauad ja toolid kõigile õppijatele ja koolitajale. 

Õppeklassis on arvuti, audioseadmed ja dataprojektor. Laudu ja toole on võimalik paigutada ümber, 

et oleks võimalik kasutada erinevaid õppimismeetodeid. Õppematerjali tagab õppijatele kursuse 

korraldaja. Õppeklass vastab kõigile tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 
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ÕPPEMATERJALIDE LOEND 

Õppija saab jaotusmaterjali koolituse teemadel. Koolituse käigus kasutatakse A2 keeletasemele 

vastavaid õppematerjale. Kõik jagatud õppematerjalid kuuluvad koolituse hinna sisse ning pärast 

õpingute lõppemist jäävad õppija kätte.  

 

Põhiõppematerjal 

Headway – Elementary. Oxford. 

Lisaõppematerjal 

Lektorite poolt koostatud konspektid. 

 

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID 

Koolituse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene vastava taseme lõpueksam, mis hõlmab 

kirjutamise, kuulamise, lugemise ja rääkimise osaoskust vastavalt läbitud teemadele. Eksam koosneb 

kirjalikust ja suulisest osast, kus kirjalik osa hõlmab kirjutamist, kuulamist ja lugemist, suuline osa 

rääkimist.  Eksami ülesanded on koostatud koolituse vältel pakutud ülesannete põhjal. Lõpueksami 

viib läbi ja selle tulemust hindab koolitaja. Hinnatakse õppija teadmisi ja oskusi integreeritult suulise 

vastuse ja kirjalike testide alusel, arvestades õppija oskuste vastavust õppekavas taotletavatele 

õpiväljunditele.  

 

Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 60% vastuseid on õiged. 

90% - 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane); 

75% - 89% õigeid vastuseid – “4” (hea); 

60% - 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav). 

 

Õppija saab Tunnistuse koolituse läbimise kohta juhul, kui ta osales vähemalt 75% kontaktõppest ja 

on sooritanud koolitusfirmasisese lõpueksami positiivsele hindele.  

Tõend väljastatakse juhul, kui õpitulemusi ei saavutatud (koolitusfirmasisene lõpueksam ei ole 

sooritatud positiivsele hindele), ja/või õppija võttis osa vähem kui 75% kontaktõppest. 

 

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. 

 


