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6. Eesmärk
Koolituse lõpuks on õppija mo�veeritud ja omandanud vajalikku keeleoskust inglise keele
B1-taseme eksami sooritamiseks

7. Õpiväljundid
Kursuse lõpuks on õppija võimeline: 
- võib mitmesugustes konteks�des suhelda ja end mõistetavaks teha;
suudab üldiselt jälgida pikema mõ�evahetuse põhipunkte eeldusel, et kõneldakse ühiskeeles ja hääldus on 
selge; 
oskab esitada oma vaatenurka või arvamust sõprade ringis toimuvas vabas mõ�evahetuses; 
arusaadavalt väljendada oma jutu peamist mõtet; 
võib paindlikult kasutada lihtsaid keele vahendeid, et väljendada vajalikku; 
osaleda vestluses või mõ�evahetuses, kuid aeg-ajalt võib jääda arusaamatuks, mida ta täpselt öelda tahab; 
arusaadavalt väljenduda, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb sageli pause, et otsida sõnu ja gramma�lisi 
vorme või korrigeerida sõnastust. - 
-võib tulla paindlikult toime igapäevaelu problee midega, näiteks: tuleb toime vähem tüüpilistes 
ühissõidukitega seotud olukordades; saab hakkama enamikus olukordades, mis tulevad e�e reisiks 
valmistumisel (nt reisibüroos) või reisimisel jm sõitudel; 
on võimeline e�evalmistuseta astuma vestlusse, kui kõneaine on tu�av; 
oskab esitada kaebust; 
-võib intervjuul/konsultatsioonil aeg-ajalt ilmutada algatusvõimet (nt vahetada teemat), kuid üldiselt toetub 
siiski tugevalt küsitlejale; oskab paluda vahetult kuuldu kohta selgitusi või täpsustusi 

8. Sihtgrupp
Täiskasvanud, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata ees� keele õppimist.

9. Õppe alustamise �ngimused
Õppija on sooritanud keeleoskuse määrmise tes� tasemele A2. Iseseisev töö – keeleklikk.ee, uudiste 
lugemine, õppevideote vaatamine, lihtsate ilukirjandusteks�de lugemine, filmide vaatamine. Auditoorsest 
õppetööst võib kuni 20 % mahust olla kontak�unnid  minigruppides. 

10. Õppe  maht: 200 akadeemilist tundi
11. Õppe ülesehitus
200 akad.tunni, sealhulgas auditoorse ja prak�lise töö 160 akad. t. ja iseseisva  töö osakaal 40 akad.t

12. Õppekeskkond ja õppevahendid
Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressil 
Peterburi tee 50A, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppeklassid on 
varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (mugavad õppelauad ja toolid,pabertahvlid, dataprojektorid, 
printerid, lauaarvu�d, video-ja audiotehnika jm).Klasside varustus uuendatakse iga 5 aasta järel ja rikke 
korral. Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem 
inimest). Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele. 
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13. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid
Õppe sisu Õppemeetodid Õppeprotsessi kirjeldus

1. Isikuandmed.                                                                      
2. Kodu, pere, lähim keskkond.                                            
3. Igapäevaelu.                                                                       
4. Vaba aeg ja hobid.                                                             
5. Reisimine.                                                                            
6. Suhtlemine teiste inimestega.                                         
7. Tervis ja hügieen
8. Ostureis.                                                                               
9. Toit ja joogid.                                                                      
10. Teenused.                                                                            
   11. Meeldejäävad kohad.                                                     
        12. Keel.
13. Haridus.                                                                           
14. Ilm

Iga tund koosneb:
-läbitud materjali 
kordamine;
-loeng uuel kursuse 
teemal (teoree�line 
osa);
-prak�line töö uuel 
kursuse teemal;
-iseseisev töö uuel 
kursuse teemal.
Õppetöö käigus 
kasutatakse erinevaid 
meetodeid, mis 
toetavad kõikide 
õppijate õpis�ili: 
rollimängud, video 
vaatamine ja arutamine, 
lugemis-, kuulamis- ja 
tõlkeharjutused, grupi- 
ja paaristöö.

Õppetöö toimub 
auditoorses vormis. 
Metoodika lähtub 
kommunika�ivse 
keeleõppe põhimõtetest. 
Keeletundides 
arendatakse kõiki nelja 
osaoskust. Pannakse 
rõhku suhtlemisele ja 
õpitu prak�seerimisele. 
Kõneprak�kat alustatakse 
kohe esimeses tunnis. 

14. Õppematerjalid
Global elementary corsebook, Lindsay Clandfield&Kate Pickering with addi�jonal material by Amanda
Jeffries;
Global elementary teacher's book, Lindsay

15. Hindamine ehk
Koolituse jooksul sooritab õppija iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetes�. Kursuse lõpus tuleb 
sooritada koolitusfirmasisene B1-taseme lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist 
vastavalt läbitud teemadele.

Kuulamine  - aru saama põhilisest infost igapäevaelu teemadel esitatud teks�s; 
Rääkimine  - hakkama saama igapäevastes suhtlussituatsioonides olmeteemadel (info küsimine ja 
edastamine, selgituste palumine, e�epanekute tegemine, sündmuste ja kogemuste kirjeldamine); 
Lugemine  - aru saama teks�dest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga ning 
igapäevaeluga seotud sõnadest; 
Kirjutamine  - kirjutama isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid; kirjeldama kogemusi ja elamusi. 
Hindamisel arvestatakse:
omandatud teadmiste ja oskuste ulatust ning esitluse täpsust;
oskust oma oskusi väljendada suuliselt ja kirjalikult;
vigade arvu.

16. Õppe lõpetamise �ngimused



Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 80% 
tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tõendi kursusel osalemise kohta. 
Tunnistusel on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk
akadeemiliste tundide arv ja kursuse toimumise aeg. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud posi�ivselt kursuse 
lõputes�, siis kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel. Posi�ivseks tulemuseks on vaja sooritada tes�d 
vähemalt 65% selt.

17. Väljastatavad dokumendid
Lõputunnistus väljastatakse kui õppija on edukalt lõpetanud koolituse ning tal on täidetud  �ngimused 
kirjeldatud  käesoleva dokumendi punk�s 15. Õppija saab tõendi koolituses osalemise või selle läbimise 
kohta  juhul, kui koolituse käigus osales vähem kui  80% õppetundides ning tal on  täitnud  vähem kui  80% 
kodu- ja iseseisvat tööd. Tõendile märgitakse õppekava läbitud teemad ja maht  ning teised 
Täienduskoolituse standardiga  kindlaksmääratud andmed .

18. Koolitaja kvalifikatsioon
Koolitajad omavad kõrgharidust või kutseharidus ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal ja 
soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutset.


