
1. Inglise keele B1 kursus 

Algus OÜ 

2.  Õppekavarühm:   

Võõrkeeled  ja –kultuurid  

3. Õppekava õpiväljundid: 

KUULDU MÕISTMINE 

Saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud temale oluliste 

valdkondadega (näiteks info iseenda ja tema perekonna kohta, sisseostude tegemine, 

kodukoht, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust. 

LOETU MÕISTMINE 

Saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot 

lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, 

sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest. 

ÜLDINE RÄÄKIMISOSKUS 

Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust 

tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ma ei oska veel ise vestlust juhtida. 

SUULINE ESITLUS 

Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, 

elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd. 

ÜLDINE KIRJUTAMISOSKUS 

Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks. 

4. Õpingute alustamise tingimused: 

 soov õppida 

 algteadmised   inglise   keelest. Keeleoskust testitakse Algus OÜ poolt 

kohapeal või elektroonselt 

 kursusele registreerumine, õppemaksu tasumine 

5. Õppe kogumaht: 

100 akadeemilist tundi (sh 83 kontakttundi ja 17 tundi iseseisev töö ). 

  6. Õppe sisu: 

 Topics Learning input 

1 Acquaintance. 

 

 Acquaintance – Personal questions, course 

purposes, plans and expectations. 

 Family life, friendship, making contact 



 Grammar: questions and answers, auxiliary 

verbs, to be  

2 Job and education   Describing jobs and work experience 

 Qualities for different jobs  

 Schools in the past and now  

 Grammar: Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect  

3 Places of living  Rooms and household  

 Flat description 

 Asking and giving directions 

 Grammar: countable and uncountable 

nouns. There is/are, some/any/a lot of, 

this/that/these/those. Prepositions 

4 Entertainment  TV, media, cinema and movies, concerts  

 Work-life balance 

 Grammar: Present Simple, Present 

Continuous. Passive. 

5 Talents, abilities and skills  Personal skills and abilities 

 Famous talented people 

 Polite requests 

 Writing a job application  

 Grammar: can/could, was/were 

6 Important historical events 

Special occasions 

 Significant events in history  

 Special occasions 

 My Family History 

 Researching and writing about a historical 

character 

 Grammar: Past Simple 

7 City Life  Town and country – comparing places 

 Capital city description  

 Grammar: prepositions of places, degrees of 

comparison 



8 Appearance  Describing people 

 Clothes: formal, casual 

 Grammar: Present Simple and Present 

Continuous 

9 Eating in or out  Favorite food and drink 

 Traditional cuisine, recipes  

 Restaurants in your home town 

 Grammar: adjectives, comparison  

10 Travelling  Tourism in your country 

 Transport for travelling, public transport 

 Journey planning, description 

 Hotels: booking, check in/out, description  

 Travelling experience 

 Grammar: Future Simple, Compound nouns, 

Revision of all grammar topics 

  KOKKU 100 ak/t  sh 

Auditoorset tööd 83 

Iseseisvat tööd 17 

 

7. Õppekeskkonna kirjeldus: 

Õpperuum: kontakttunnid toimuvad tervisekaitse nõuetele vastavas, hästi 

valgustatud hubases, piisava suurusega Alguskeskuse ruumis. 

Sisustus: igale osalejale on olemas personaalne töökoht, lauad ja toolid. Ruumis on 

vajalik esitlustehnika, tahvel ja markerid, arvuti internetiühendusega. Samuti on 

võimalus kasutada sõnaraamatuid ja on olemas väike keeleõppijatele suunatud 

raamatukogu. 

 

8. Õppematerjalide loend: 

    Coursebook “New Headway Intermediate”  

    Supplementary material:  

- CDs ‘New Headway Intermediate’ 

- Handouts with glossary of   units, worksheets. 



9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid 

- TUNNISTUS  väljastatakse isikule juhul kui ta võttis õppetööst osa vähemalt 70% 

kursuse mahust ja saavutas kõik õppekava läbimiseks nõutud õpiväljundid. Selleks 

viib Algus OÜ läbi vahe-ja lõputesti (sh suuline vestlus), mis loetakse sooritatuks 

vähemalt 60%  tulemusega. 

- TÕEND väljastatakse isikule juhul kui ta ei ole saavutanud õppekava lõpetamiseks 

vajalikud õpiväljundid või osales õppetöös vähem kui 70% mahust. Tõend 

väljastatakse isikule, kelle vahe-ja lõputesti (sh suuline vestlus) tulemused jäävad 

alla 60% ja/või isikule, kes testi ei sooritanud. 

 

 


