
1. Jobs, daily activities, weekend 
activities, chores

Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded
/4 akad.tund

Discussing types of job; discussing 
daily routines; arranging a meeting; 
requesting; making suggestions; 
describing photographs

2. Famous people, past 
experiences, types of houses, 
museums

Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded
/4 akad.tund

Asking/giving personal information; 
talking about past experiences; 
talking about past habits

200 akad.tunni, sealhulgas auditoorse töö 160 akad. t. ja praktilise  töö maht 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, lauaarvutid, 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

9. Õppe alustamise tingimused
Kursusel osalemiseks peab soovijal olema vähemalt põhikooli lõputunnistus

10. Õppe  maht: 200 akadeemilist tundi
11. Õppe ülesehitus

Kursuse läbimise tulemusena on õppija täiendanud oma inglise keele oskust igapäevaselt 
populaarsemates teemades.

7. Õpiväljundid
Kursuse lõppedes õppija:
omab vajalikku sõnavara ja oskab suhelda igapäevase suhtluse kõige populaarsematel teemadel;
teab grammatika põhialuseid, oskab kasutada kaasaegseid elektroonilisi sõnastikke

8. Sihtgrupp
Kursus on mõeldud neile, kelle keeletase on A1-A2 vahemikus ning ka neile, kes õppisid keelt, kuid ei 
oma head suhtlemisoskust või pole pikalt inglise keelt kõnelenud.

4. Õppekavarühmad: Keele õppe

5. Õppekava koostamise alus:

6. Eesmärk

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus: BT Ärikool
2. Majandustegevusteade nr.: 214280
3. Õppekava nimetus: Inglise kõnekeele kursus algjatele



7. Food&drinks, 
shops&products, money

8. Character qualities, sport, 
entertainment

Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded
/4 akad.tund

Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded
/4 akad.tund

Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded
/4 akad.tund

Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded
/4 akad.tund

Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded
/4 akad.tund

Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded
/4 akad.tund

Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded
/4 akad.tund

5. Disasters, accidents, 
precautions,

Auditoorne töö /2 akad.tund; 
Praktiline töö ja kirjalikud 

ülesanded
/4 akad.tund

3. Holydays, transport, festivals

4. Weather, geographical 
features, animal kingdom

6. Health problems, medical 
professions, lifestyles

9. Gargets, inventors, 
technology

10. Space, unexplained 
mysteries, environment

14. Materjalid
Global elementary corsebook, Lindsay Clandfield&Kate Pickering with additijonal material by Amanda 
Jeffries;                                                                                                                                                                  
Global elementary teacher's book, Lindsay Clandfield&Kate Pickering;                                                    
Global workbook with key Rob Metcalf 

14. Hindamine ehk
Õppija teadmiste ja oskuste hindamine toimub õpiväljundipõhiselt. Õppeaine loetakse läbituks pärast 
õpiväljundite hindamisel positiivse tulemuse saamist. 

Discussing your holydays and 
travelling; reacting to bad news; 
catching up on news

Asking/giving/refusing permission; 
expressing intonation; giving advice

Talking about health problems; 
asking for medicine

Ordering food at a restaurant; 
ordering food at a takeaway; making 
shopping list; buying things

Discussion hobbies&personalities, 
expressing agreement/ 
disagreement, sport&equipments, 
types of entertainment; talking 
about evenings out

A ‘timeline’ quiz about inventors; 
describing objects; 
offering/accepting/refusing help

Exchanging opinions, narrating a 
story

Giving news&reacting; discussing 
news



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 

16. Väljastatavad dokumendid
Lõputunnistus väljastatakse kui õppija on edukalt lõpetanud koolituse ning tal on täidetud  tingimused 
kirjeldatud  käesoleva dokumendi punktis 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 .

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

Positiivne tulemus on „arvestatud”, negatiivne tulemus on „mittearvestatud"

15. Õppe lõpetamise tingimused


