
1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: BTEduca�on
2. Majandustegevusteade nr.: 214280
3. Õppekava nimetus: Inglise keele kursus, kategooria A2

4. Õppekavarühmad: Keele õppe

5. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument:
õppimine, õpetamine, hindamine.

Haridus- ja Teadusministeerium 2002
6. Eesmärk
Оmandada inglise keele oskust A2 tasemel, mis võimaldaks suhelda igapäeva elus populaarsetel teemadel.

7. Õpiväljundid
õppija kasutab iseseisvalt inglise keele põhisõnavara ja tu�avas olukorras gramma�liselt üsna õiget keelt. 
Samu� ta oskab ennast väljendada erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab A2 tasemel).

8. Sihtgrupp
See kursus on mõeldud nendele inimestele, kellel on inglise keele alusteadmised ja nad kunagi alustasid 
inglise keele õppimist, aga kaua aega ei omanud keele prak�list rakendamist ja nüüd soovivad oma inglise 
keele taset parandada või enne saadud teadmisi värskendada ja täeindada.

9. Õppe alustamise �ngimused
Registreerumiseks tuleb täita registreerimisvorm ja sooritada koolitusfirmasisene keeletest , mis tõendab 
algseid keeleteadmisi. Test koosneb kahest osast: gramma�ka ja sõnavara tundmine ning suuline 
väljendusoskus (vestlus õpetajaga). 10. Õppe  maht: 160 akadeemilist tundi
11. Õppe ülesehitus
160 akad.tunni, sealhulgas auditoorse ja prak�lise töö 120 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. 

13. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid
Õppe sisu Õppemeetodid Õppeprotsessi kirjeldus



1) Acquaintance: ge�ng to know you. Speaking about 
yourself, giving personal informa�on
2) Everyday life, daily rou�ne, ac�vi�es. 3) What’s in 
the news? 4) Eat, drink and be merry! 
5) Looking forward. My plans for the future 6) The way I 
see it. Descrip�ons of people. 
7) Human achievements, events, dates to remember.  
8) Family and family rela�ons. 
9) Films and books. Time for a story . 10) Our 
interac�ve world. Technologies, telephone,
internet. 11) Life as it is. Life’s what you make it! 12) 
Weather forecast. The Earth. The wonders of our 
universe

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
Hindamismeetod, hindamiskriteeriumid:
Koolituse jooksul sooritab õppija iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetes�. Kursuse lõpus tuleb 
sooritada koolitusfirmasisene A2-taseme lõputest, mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist 
vastavalt läbitud teemadele.
Kuulamine: õppija saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust;                                    
Lugemine: mõistab lihtsamate teks�de sisu, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse gramma�lise 
vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteks� baasil;                                                                                        
Rääkimine: räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest,  igapäevaelust ja tööst;                            
Kirjutamine: õppija koostab lühikese kirja, moodustab gramma�liselt korrektseid lauseid.
Hindamisel arvestatakse:
omandatud teadmiste ja oskuste ulatust ning esitluse täpsust;
oskust oma  oskusi väljendada suuliselt ja kirjalikult;
vigade arvu.

16. Õppe lõpetamise �ngimused
Kursus lõpetatakse õppekava läbimisel vastava tunnistuse või tõiendi koolituse läbimise kohta 
väljastamisega; Koolituse  edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 80% õppetundides ning lisaks 
tuleb täita  vähemalt 80% kodu- ja iseseisvat tööd 

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


