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1. Inglise keele A2-taseme kursus  

Algus OÜ 

2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 

 . Õppekava õp v lju d d: 

Tööalase keelekursuse õppekava on koostatud vastavalt õppija vajadustele.  

 

 ursuse lõpuks õppija: 

 uuldu mõ s m  e  
-  õista  sel elt ja ae laselt    ldatud  raase ja lauseid   is seostuvad oluliste eluvaldkondade a  nt 

in o perekonna ko ta  sisseostude te e ine  koduko t  töö);  

-  õista  l  ikeste  li tsate ja sel elt esitatud tekstide põ isisu.  

  e u mõ s m  e  
-  õista  l  ikesi  li tsaid tekste   is sisaldavad sa edasti kasutatavaid ja ra vusva elise leviku a 

sõnu.  

Üld  e r  k m s skus  
-  ska  li tsal viisil nin   ldsõnaliselt v ljenduda i ap evatee adel või o a  uvivaldkonna tee ade 

piires.  

Üld  e kirjutamisoskus  
-  ska  li tsate  raaside ja lausete a kirjutada o a perekonnast  elutin i ustest   aridusest nin  

prae usest ja eel isest tööst;  

-  ska  kirjutada v  a li tsaid isiklikke kirju. 

 

4. Õp  gu e alus am se    g mused:  

 soov õppida; 

 algteadmised inglise keelest. Keeleoskust testib Al us  Ü ko apeal või elektroonselt; 

 kursusele registreerumine. 

 

5. Õppe k gumah :  
100 akadeemilist tundi (sh 80 kontakttundi ja 20 tundi iseseisvat õpet).  

 

6.Õppe s su: 

Teemad, alateemad 

 

Auditoorne ja  sese sev  öö Ak 

tundide 

arv 

1. Tervitamine. 

Tutvumine. Endast ja 

teistest  r  ki ine. 

1.  ursuse  lese ituse ja õppe aterjali tutvustus.  

2. Tervita ine ja   vastij tt. 

3. Oma isikuandmete esitamine, enese tutvustamine. Oma 

perekonna  kodu  töö   ariduse  elukutse, hobide kirjeldamine. 

4. Ini ese v li use ja iseloo u kirjelda ine. 

4 

 

 

 

 

 

2.  Inimeste suhted 

  iskonnas. 

1. Isikute v li use ja iseloo u kirjelda ine. 

2. Isiku andmete kirjutamine visiitkaardilt. 

3. L  ikeste sõnu ite ja teadete edasta ine. 

 

Iseseisev õppi ine:  sõnu i ja teate kirjuta ine  pildi   

kirjeldamine suuliselt. 

 

4 

 

 

 

 

2 
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3. Vaba aeg, 

harrastused, 

meelelahutus.  

1. R  ki ine o a  o idest ja  uvidest.  

2. Vastata k si ustele o a liiku is arrastuste   uusikaeelistuste  

raamatute lugemise kohta, samalaadsete k si uste esita ine 

teistele 

3. Va a aja veet ise kuulutused. L  iteated. Ürituste  innad. 

4.  utse sõ rale  eelela utus ritusele. 

 

Iseseisev õppi ine: va a aja veet ise portaalid  s nd uste in o  

l  idalt jutustada  õnest  eelela utus ritusest  kirjeldada 

samateemalist pilti. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4.I ap evatoi in ud. 

Poes. 

Teenindusasutustes. 

1. Toidupoes ja kaubanduskeskuses. Hankida konkreetset infot 

kaupluste ja teenindusasutuste asukoha, lahtiolekuaegade, 

teenuste, hindade kohta. 

2.  õista ju endite  siltide  teenustetutvustuste põ isisu. 

3.  õõdud  suurused  ko used. Hinnad.  aks isvõi alused. 

4. Põ i- ja j r arvud. 

5. Juuksuris  spaas. Rolli  n ud. 

 

Iseseisev õppi ine: sõnavara õppi ine   reklaa tekstide lu e ine. 

Pildi kirjeldamine, teate kirjutamine. 

6 
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5.I ap evatoi in ud. 

Pank. Ametiasutused. 

1. Pangas. Ametialase suhtluse etikett. Teatamine, kuidas tasuda 

teenuste eest. Sooritada lihtsamaid toiminguid. 

2. Politsei- ja Piirivalveametis. 

3.   sisõnad.   si uste  oodusta ine. 

 

Iseseisev õppi ine: teate kirjuta ine  k si ustele vasta ine. 

6 
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6. Reisimine, 

transport, 

vaata isv  rsused. 

 

1. Hankida in ot sõiduplaani ja reisi ko ta  osta sõidupiletit. 

2. Tee k si ine ja ju ata ine. 

3. Hotelli broneerimine. 

4. Reisi  roos. 

5. Ü istranspordis. 

6. Vaata isv  rsuste ko ta põ iin o lu e ine. 

7.  o ak  nded. 

 

Iseseisev õppi ine:   e reisi kirjeldus  postkaardi kirjuta ine 

reisilt. 

6 
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7. Söök ja jook 1. I ap evaste toidukordade kirjelda ine 

2. Info hankimine toidukohtade asukoha, lahtioleku aegade, 

 en   ja  indade ko ta. 

3. Tellida  en   põ jal sööki ja jooki. 

4. Lauas toidu pakkumine ja palumine. 

5. Lihtsatest  retseptidest arusaamine. 
 

Iseseisev õppi ine: Retseptide    erkirjuta ine  pildi 

kirjeldamine. 

8 
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8.I ap evatoi in ud. 

Kellaaeg ja 

n dalap evad. 

1. N dalap evad.  ellaajad. 

2.   a p eva kirjelda ine. 

3.  irjeldada o a pere kodust elu ja p eva  k sida sa asu ust 

infot kaaslastelt. 

4. Minema-tulema-k i a rektsioon. 

 

Iseseisev õppi ine:   e p eva kirjelda ine.  

6 
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9.I ap evaelu.  odu 1. Valik  öö li- ja majapidamisesemeid. Kodu ja olmetingimuste  8 
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ja kodukoht. kirjelda ine.   si uste esita ine ja neile vasta ine o a 

eluaseme ja kodukoha kohta. 

2.  odu l  i   ruse kirjelda ine. 

3.   laliste kutsu ine. 

4. Põ ik  nded.  

 

Iseseisev õppi ine: Jutuke o a kodust. Pildi kirjeldamine. 

 

 

 

 

 

 

1 

10.Kultuur ja keeled. 

 eelte õppi ine. 

1. Hankida teavet kultuuris nd uste ko ta. 

2. Jutustada l  idalt  õnest kultuuris nd usest. 

3. Vastata k si ustele o a keeleoskuse ko ta ja esitada 

sa alaadseid k si usi. 

 

Iseseisev õppi ine: teate ja l  isõnu i kirjuta ine  k si used-

vastused keeleoskuse teemal. 

8 
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11.Tervishoid. Arstil ja 

apteegis. 

1. Apteegis. Arsti juures.  irjeldada l  idalt o a või l  edase 

tervislikku seisundit.  sta k si    iravi eid. Ravi i in ole e 

peamine faktiteave. 

2. Ma-ja da in initiivi kasuta ise põ i õtted. 

3. Arsti vastuvõtuae ade ko ta in o k si ine. 

4.  aassõnad. 

 

Iseseisev õppi ine: Tervis oiuasutuse visiitkaardi and ete 

kirjuta ine.   si used-vastused enesetunde kohta. 

8 
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12.Tervishoid.  

Tervislikud eluviisid. 

1. Sporti isvõi alused koduko as. Spordialade ni etusi. 

2. Spordi rituste in o. 

3. Tervislikud eluviisid. 

 

Iseseisev õppi ine:  jutuke sellest  kuidas olla terve. 

6 
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13.Haridus.  1. Oma koolielu ja hariduse kirjeldamine. 

2. Mineviku ajad. 

3. Edasiõppi ise kavatsused. In o k si ine õpitule uste ko ta. 

 

Iseseisev õppi ine: pildi kirjelda ine  l  ike lu u o a kooliteest. 

Haridusasutuse visiitkaardi andmete kirjutamine. 

8 
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14. Elukutse, amet.  1. Valik elukutseid. Vastata k si ustele o a elukutse kohta, 

esitada k si usi teistele. 

2. Jutustada l  idalt o a elukutsest ja tööko ast. 

3. Töökuulutused. 

 

Iseseisev õppi ine:  pildi kirjelda ine  and ete kirjuta ine isiku 

visiitkaardilt. 

6 
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16.Tööelu. Minu 

tööp ev ja 

karj  riplaanid. 

1.  inu tööko t ja tavaline tööp ev. Tööp eva kirjelda ine. 

2.  irjeldada l  idalt o a edasise töö a seotud kavatsusi. 

3. Li tsa ad k si used tööintervjuul. 

6 

 

 

18. okkuvõte 

kursusest 

1.  okkuvõte kursusest. Tase etestide tule used  nende anal  s. 

2. Tagasiside andmine ja saamine. 

3. Soovitused edasiseks keeleõppeks. J r  ise tase e 

keeleõppe aterjalide tutvustus. 

4 

 

 

 

 

 KOKKU sh:                                              

Kontakttundi: 

Iseseisvat õpet: 

100 

80 

20 

7. Õppekeskk   a k rjeldus:  
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Õpperuu : kontakttunnid toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas    sti val ustatud, hubases, piisava 

suurusega Tellija ruumides. 

Sisustus: i ale osalejale on ole as personaalne tööko t  lauad ja toolid. Ruu is on vajalik esitluste nika  

ta vel ja  arkerid  interneti  enduse a arvuti.  

8. Õppema erjal de l e d: 
 

 Õpetaja koostatud tööle ed vastavalt tunni tee ale. 

  orraldused ja ju endid  naljad  raadio või televisiooni teel levitatav või  uu salvestatud suuline 

tekst  avalikud teated  kõned   il id  teatrietendused   oiatused j . 

 Email English (Emmerson, 2013). 

 New Headway. Elementary. Liz and John Soars. 

New Headway Intermediate. Liz and John Soars. 

Osalejal on soovituslik kasutada õpin utel s learvutit/tahvelarvutit/nutitelefoni. 

 

 .  õpe am se    g mused ja v ljas a avad d kume d d:  

 Tunnistus v ljastatakse isikule ju ul  kui ta võttis õppetööst osa v  e alt 70% kursuse  a ust ja  

saavutas kõik õppekava lõpeta iseks nõutud õpiv ljundid. Selleks viib Al us  Ü l  i lõputesti  s  

suuline vestlus)   is loetakse sooritatuks v  e alt 60% tule use a.  

 Tõend v ljastatakse isikule ju ul  kui ta ei ole saavutanud õppekava lõpeta iseks nõutud 

õpiv ljundeid või osales õppetöös v  e  kui 70%  a ust. Tõend v ljastatakse isikule, kelle 

lõputesti  s  suuline vestlus) tule used j  vad alla 60% ja/või isikule  kes testi ei sooritanud. 

  .    l  aja k mpe e  s   agava kval   ka s      võ  õp - võ   öök gemuse k rjeldus:  

 

 r s    uusam e: lõpetas 2008. aastal Tartu Ülikooli Narva  olled i    naasiu i in lise keele õpetaja eriala 

  A). T iskasvanute õpeta isko e us 16 aastat.  

 
Jana Kolga: lõpetas 2016. aastal Tartu Ülikooli Narva  olled i  u anitaarained  it ekeelses koolis eriala 

 BA)  o anda isel Tartu Ülikooli Narva  olled is  u anitaarainete õpetaja  it ekeelses koolis eriala   A). 

T iskasvanute õpeta isko e us  le 7 aasta. 

 

Anne Pardel: lõpetas 2018. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži (humanitaarainete õpetaja mitmekeelses 
koolis, MA). Täiskasvanute õpetamiskogemus üle 10 aastat. 
 

 

 

 

 

 

 

 


