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1. Inglise keele B2-taseme individuaalkursus (English B2 Upper-Intermediate) 
Algus OÜ 

2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 

3. Õppekava õpiväljundid osaoskuste kaupa: 
Tö ö alase keelekursuse ö ppekava ön kööstatud vastavalt ö ppija vajadustele. 
 
Köölituse lö puks ön ö ppija vö imeline: 
Kuulamine: mö istma keerukate tekstide ning erialase mö ttevahetuse tuuma, saama aru u ldhuvitavate, 
regulaarselt körduvate žanrite u ksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, tuttava ainestikuga löengud). 
 
Rääkimine: spöntaanselt ja ladusalt vestlema emakeelse kö nelejaga, esitama selgeid ja u ksikasjalikke 
kirjeldusi erinevatel teemadel, pidama ettekandeid öma huvivaldkönna teemadel, selgitama ja 
pö hjendama öma vaatenurka, vö rdlema erinevaid seisuköhti.  
 
Lugemine: lugema pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, u levaated, ilukirjandus jm), leidma 
inföt tekstidest ja tegema nende pö hjal u ldistusi.  
 
Kirjutamine: kirjutama selget, u ksikasjalikku teksti (ettekannet, arvamuskirjutist vm) mitmekesistel 
teemadel ning selgitama öma vaatenurka, kaaluma kö nealuste seisuköhtade tugevaid ja nö rku ku lgi. 

4. Õpingute alustamise tingimused:  

• sööv ö ppida; 

• ö ppija peab öskama inglise keelt B1-tasemel. Keeleöskust testib Algus OÜ  köhapeal vö i 
elektröönselt; 

• kursusele registreerumine. 

 

5. Individuaalkursuse maht ja maksumus: 
120 ak/tundi, sh 72 köntakttundi ja 48 tundi iseseisvat ö pet. (üks akadeemiline tund vastab 45 minutile) 
Individuaalkursuse maksumus 2180 euröt. 

 6. Õppe sisu: 

Teema ja alateemad Auditoorsed ja iseseisvad ülesanded Ak/ 
tundide 

arv 
1.Tutvumine.  
Enesetutvustus. 

 Kursuse u lesehituse ja ö ppematerjalide tutvustamine. 

 Enesetutvustamine. Isikuandmed. Ku simustiku ta itmine. 
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2.Keelte ö ppimine.  Vö ö rkeelte ö ppimise ta htsus. Keeleö ppimise kögemuste ja 

nippide jagamine. Oma vaadete pö hjendamine keeleö ppe 
köhta. 

 Isikliku kirja kirjutamine.  
 

Iseseisev ö ppimine: isikliku kirja kirjutamine keeleö ppimise 
kögemusest. 
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 Endast ja teistest 
ra a kimine. 
Tö ö vestlus. 

 Enesetutvustus. Oma hariduse, elukutse, ameti, höiakute, 
huvivaldköndade ja -alade kirjeldamine, nende hindamine. 
Enesetutvustus tö ö vestlusel. 

 Oma perekönna, asutuse ja tö ö köllektiivi kirjeldamine ja 
tutvustamine. 

 Ettekande ja sö navö tu esitamine. 

 CV kirjutamine. 
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Iseseisev ö ppimine: suuline enesetutvustus tö ö vestlusel. Kirjaliku 
CV kööstamine. Oma perekönna, asutuse ja tö ö köllektiivi suuline 
kirjeldamine. 

 
 
4 

 Ta iskasvanud 
ö ppija ja elukestev 
ö pe. 

 Elukestva ö ppe ja ta iskasvanud ö ppija pröbleemide u le 
arutlemine. Infö hankimine erinevate köölituste köhta. 

 Ametikirja nö uded. Pöölametliku kirja kirjutamine.  
 

Iseseisev ö ppimine: inföpörtaalidest infö hankimine köölituste 
köhta. Ja relpa rimiskirja kirjutamine köölitusvö imaluste köhta. 

4 
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  Elukutse, amet.  Enda ja teiste ametite ja elukutsete vajalikkuse, huvitavuse, 
tö ö valdkönda puudutavate ku simuste u le arutlemine ja 
va itlemine. 

 Tö ö  ötsimine. Tö ö le vö tmisega seötud dökumentatsiöön. 

 Arutleva teksti kirjutamine. 
 

Iseseisev ö ppimine: arutleva teksti kirjutamine tö ö  ötsimise 
teemal. Tutvumine tö ö kuulutustega, tö ö pakkumuste edastamine. 
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 Tö ö  ja tö ö pa ev. 
Tö ö köösölek. 

 Pröbleemse ölukörra kirjeldamine öma tö ö köhal ja ölukörra 
lahendusettepanekute esitamine. 

 Tö ö köösölek ja sö navö tt tö ö köösölekul. 

 Tö ö  sise-eeskirjad ja ködukörd. 
 

Iseseisev ö ppimine: e-kirja ja seletuskirja kirjutamine 
tö ö pröbleemide köhta. Sö navö tt tö ö köösölekul erinevate tö ö ga 
seötud pröbleemide köhta. 
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 Inimeste suhted 
u hiskönnas. 

1. Ü hiskönna ja kögukönna struktuuri ja selle töimimise 
kirjeldamine. Erinevad örganisatsiöönid ja ru hmitused. 

2. Arutlus inimeste vö imalustest u hisköndlikke suhteid 
mö jutada. Kuulumine erinevatesse örganisatsiöönidesse. 
Erinevatesse u hingutesse, klubidesse, ru hmitustesse  
kuulumise vö i mittekuulumise pö hjendamine. 

3. Era- ja tö ö suhete sö lmimine, söövi körral u hiskönna aktiivse 
liikmena töimimise vö imaluste u le arutlemine. 

4. Arutlemine heategevuse pröbleemide u le. 
 

Iseseisev ö ppimine: suuline ja kirjalik arutlus inimeste ja 
u hiskönna suhete teemal. Infö hankimine erinevate ru hmituste ja 
örganisatsiöönide, heategevusega tegelemise vö imaluste köhta. 
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 Igapa evaelu, ködu 
ja köduköht. 

 Maa- vö i linnaködu, nende plusside ja miinuste köhta 
arvamuse avaldamine. 

 Köduköha pröbleemide kirjeldamine ja ettepanekute 
esitamine nende lahendamiseks. 

Iseseisev ö ppimine: köduköha pröbleemse situatsiööni 
kirjeldamine ja lahendusettepanekute esitamine kirjalikult ja 
suuliselt. 
Va itlus köduköhta rajatavate ettevö tete vö i keskkönnapröbleemide 
teemal. 
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 Tarbimine.  1. Mö istlik tarbimine. Tarbimisu hiskönd. Kaubad ja teenused. 
Eestimaise kauba eelistamine. 

2. Tarbijakaitse. Oma huvide eest seismine, pretensiöönide 
esitamine. 
 

4 
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Iseseisev ö ppimine: tutvumine tarbijakaitse pö himö tetega. 
Kaebuse esitamine kaupade köhta nii suuliselt kui kirjalikult. 

2 

 Sisseöstud, hinnad.  1. Oma eelistuste pö hjendamine pöödide, kaubama rkide, töötjate 
ja töödete ösas vö i nende suhtes vastumeelsuse avaldamine. 
2. Diskuteerimine reklaami ja reklaamiviisi u le. 
 
Iseseisev ö ppimine: suuline ja kirjalik arutlus tarbimise ja 
reklaami teemal, kaebuse kirjutamine. 

 4 
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 Sö ö k ja jöök. 
Teenindus. 

 Arutelu ja va itlus sö ö gi-jöögi valiku, alköhöli tarbimise, 
töitumistavade teemal.  

 Isiklike ja öma pere, ködukandi ja eluköha igapa evaste ja 
pidulike töitumisharjumuste, sö ö gi- ja jöögivaliku, 
lauakömmete, erinevate rahvuskö ö kide kirjeldamine. Oma 
lemmiktöidu- vö i jöögi, töitumisharjumuste, maitseelamuste 
kirjeldamine. 

 Röögade ja teenuste kvaliteet, hinnad. Teeninduse hindamine 
töitlustusasutuses. Lemmikrestörani vö i köhviku kirjeldamine. 
Kaebuste esitamine ja nende pö hjendamine. 

 Sö ö gi ja jöögiga seönduvate nö uannete, öma retseptide 
jagamine. 

 
Iseseisev ö ppimine: arutlus ja va itlus teeninduse ja 
töitumisharjumuste  teemal. Retseptide ettevalmistamine ja 
jagamine. Kaebuse esitamine teenindusasutusele ja sellele 
vastamine, lahendusvariantide pakkumine. 
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 Transpört.  Eri transpördivahendite kasutamine, transpördi mö ju 
keskkönnale. Jalgrattaliikluse eelised.  

 Va itlus autövaba pa eva körraldamise u le. 

 Ü histranspört. Ü histranspördi pröbleemide u le arutlemine.  
 

Iseseisev ö ppimine: transpördipörtaalidega tutvumine. 
Pöölametliku kirja kirjutamine köduköha u histranspördi teemal. 
Va itlus kergliikluse eeliste u le. 
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 Reisimine.  Reisimise eesma rk. Erinevad reisimisviisid. Kultuurireisid, 
löödusreisid. Reisieelistuste pö hjendamine. 

 Reisibu rööd ja majutusasutused. Reisibu röö valik. 
Pretensiöönide esitamine reisibu röö, transpördifirma vö i 
hötelli halva teenuse köhta. 

 Ohutus reisil. Reisikindlustus. 
 

Iseseisev ö ppimine: suuline ja kirjalik arutlus reisimise teemal. 
Reisi tellimine. Pretensiööni kirjutamine reisibu rööle. 
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 Kultuur.               
Vaba aeg ja 
meelelahutus 

 Multikultuurne u hiskönd ja köllektiiv. Arutlemine 
u hiskönnaliikmete kultuurierinevuste tausta u le. 

 Erinevate ta htpa evade ja traditsiöönide kirjeldamine. 

 Kultuuriu ritused köduköhas. 

 Vestlemine raamatust, filmist, na itusest, teatrietendusest. Oma 
kultuuritarbimise eelistuse pö hjendamine. 

 Vaba aeg ja meelelahutus. Va itlus vaba aja veetmisega seötud 
aja-ja rahakulu u le. 
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Iseseisev ö ppimine. Suuline arutelu ja va itlus vaba aja veetmise ja 
kultuuriteemal. Mitteametlik kiri kultuurisu ndmusest. 

4 

16. Enesetunne ja 
tervis. 

 Tervis ja tervislikud eluviisid. Eluiga ja seda mö jutavad 
tegurid. 

 Oma tervise ja tervishöidu puudutavate vaadete esitamine ja 
pö hjendamine. 

 Haiguse ja ö nnetusjuhtumi kirjeldamine. Arsti pööle 
pö ö rdumine, öma terviseha da kirjeldamine. Esmaabi 
ösutamine. 

 Tervisepa ev asutuses. Tö ö tervishöid. 
 

Iseseisev ö ppimine: sö navö tt tö ö tervishöiu teemal, suuline ja 
kirjalik arutlus terviseteemadel. Asutuse tervisepa eva kava 
kööstamine. 
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17.  Kökkuvö te 
kursusest. 

1. Testimine 
2. Kökkuvö te kursusest. 
3. Tagasiside andmine ja saamine. 
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 KOKKU sh: 
kontakttundi: 
iseseisvat õpet: 

120  
72 
48 

 Õppekeskkonna kirjeldus:  
O pperuum: köntakttunnid töimuvad veebikeskkönnas, kasutades Zööm prögrammi. 
8. Õppematerjalide loend: 
 

• Õpetaja koostatud töölehed vastavalt tunni teemale. 
• Körraldused ja juhendid, naljad, raadiö vö i televisiööni teel levitatav vö i muu salvestatud 

suuline tekst, avalikud teated, kö ned, filmid, teatrietendused, höiatused jm. 

• Business Partner B2, Iwönna Dubicka, Marjörie Rösenberg, Böb Digeren, Mike Högan, Lizzie 

Wright. (Pearsön, Financial Times Publishing 2018) 

• The Business 2.0, B2 Üpper-Intermediate. Allisön and Emmersön. (Macmillian Publishers 2013) 
• New Headway. Üpper-Intermediate. Liz and Jöhn Söars. (Oxförd Üniversity Press, 2018) 
• Üpstream Üpper-Intermediate. Virginia Evans, Böb Obee. (Express Publishing, 2015) 

 
Osalejal ön söövituslik kasutada ö pingutel su learvutit/tahvelarvutit/nutiteleföni. 

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: 

• Tunnistus va ljastatakse isikule juhul, kui ta vö ttis ö ppetö ö st ösa va hemalt 70% kursuse mahust 

ja  saavutas kö ik ö ppekava lö petamiseks nö utud ö piva ljundid. Selleks viib Algus OÜ  la bi 

lö putesti (sh suuline vestlus), mis löetakse sööritatuks va hemalt 60% tulemusega.  

• Tö end va ljastatakse isikule juhul, kui ta ei öle saavutanud ö ppekava lö petamiseks nö utud 
ö piva ljundeid vö i ösales ö ppetö ö s va hem kui 70% mahust. Tö end va ljastatakse isikule, kelle 
lö putesti (sh suuline vestlus) tulemused ja a vad alla 60% ja/vö i isikule, kes testi ei sööritanud. 

10. Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:  
 
Jana Kolga: lõpetas 2016. aastal Tartu Ülikööli Narva Kölledži humanitaarained mitmekeelses köölis 
eriala (BA), ömandamisel Tartu Ülikööli Narva Kölledžis humanitaarainete õpetaja mitmekeelses köölis 
eriala (MA). Täiskasvanute õpetamiskogemus üle 7 aasta. 

 


