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1. Inglise keele A2-taseme kursus  
Algus OÜ 

2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 

3. Õppekava õpiväljundid: 
Tööalase keelekursuse õppekava on koostatud vastavalt õppija vajadustele.  

 
Kursuse lõpuks õppija: 
Kuuldu mõistmine  

- Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt info 
perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);  
- Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu.  

Loetu mõistmine  
- Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu.  

Üldine rääkimisoskus  
- Oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade 
piires.  

Üldine kirjutamisoskus  
- Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada oma perekonnast, elutingimustest, haridusest ning 
praegusest ja eelmisest tööst;  
- Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju. 

4. Õpingute alustamise tingimused:  

• soov õppida; 

• algteadmised inglise keelest. Keeleoskust testib Algus OÜ  kohapeal või elektroonselt; 
• kursusele registreerumine. 

 

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

6.Õppe sisu: 

Teemad, alateemad 
 

Auditoorne ja iseseisev töö Ak 
tundide 
arv 

1. Tervitamine. 
Tutvumine. Endast ja 
teistest  rääkimine. 

1. Kursuse ülesehituse ja õppematerjali tutvustus.  
2. Tervitamine ja hüvastijätt. 
3. Oma isikuandmete esitamine, enese tutvustamine. Oma 

perekonna, kodu, töö, hariduse, elukutse, hobide kirjeldamine. 
4. Inimese välimuse ja iseloomu kirjeldamine. 
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2.  Inimeste suhted 
ühiskonnas. 

1. Isikute välimuse ja iseloomu kirjeldamine. 
2. Isiku andmete kirjutamine visiitkaardilt. 
3. Lühikeste sõnumite ja teadete edastamine. 

 
Iseseisev õppimine:  sõnumi ja teate kirjutamine, pildi   kirjeldamine 
suuliselt. 
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3. Vaba aeg, 
harrastused, 
meelelahutus.  

1. Rääkimine oma hobidest ja huvidest.  
2. Vastata küsimustele oma liikumisharrastuste, muusikaeelistuste, 

raamatute lugemise kohta, samalaadsete küsimuste esitamine 
teistele 

3. Vaba aja veetmise kuulutused. Lühiteated. Ü rituste hinnad. 
4. Kutse sõbrale meelelahutusüritusele. 
 

Iseseisev õppimine: vaba aja veetmise portaalid, sündmuste info, 
lühidalt jutustada mõnest meelelahutusüritusest, kirjeldada 
samateemalist pilti. 
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4.Igapäevatoimingud. 
Poes. 
Teenindusasutustes. 

1. Toidupoes ja kaubanduskeskuses. Hankida konkreetset infot 
kaupluste ja teenindusasutuste asukoha, lahtiolekuaegade, 
teenuste, hindade kohta. 

2. Mõista juhendite, siltide, teenustetutvustuste põhisisu. 
3. Mõõdud, suurused, kogused. Hinnad. Maksmisvõimalused. 
4. Põhi- ja järgarvud. 
5. Juuksuris, spaas. Rollimängud. 
 
Iseseisev õppimine: sõnavara õppimine,  reklaamtekstide lugemine. 
Pildi kirjeldamine, teate kirjutamine. 
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5.Igapäevatoimingud. 
Pank. Ametiasutused. 

1. Pangas. Ametialase suhtluse etikett. Teatamine, kuidas tasuda 
teenuste eest. Sooritada lihtsamaid toiminguid. 

2. Politsei- ja Piirivalveametis. 
3. Küsisõnad. Küsimuste moodustamine. 
 
Iseseisev õppimine: teate kirjutamine, küsimustele vastamine. 
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6. Reisimine, transport, 
vaatamisväärsused. 
 

1. Hankida infot sõiduplaani ja reisi kohta, osta sõidupiletit. 
2. Tee küsimine ja juhatamine. 
3. Hotelli broneerimine. 
4. Reisibüroos. 
5. Ü histranspordis. 
6. Vaatamisväärsuste kohta põhiinfo lugemine. 
7. Kohakäänded. 
 
Iseseisev õppimine: ühe reisi kirjeldus, postkaardi kirjutamine reisilt. 
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7. Söök ja jook 1. Igapäevaste toidukordade kirjeldamine 
2. Info hankimine toidukohtade asukoha, lahtioleku aegade, menüü 

ja hindade kohta. 
3. Tellida menüü põhjal sööki ja jooki. 
4. Lauas toidu pakkumine ja palumine. 
5. Lihtsatest  retseptidest arusaamine. 

 

Iseseisev õppimine: Retseptide ümberkirjutamine, pildi kirjeldamine. 
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8.Igapäevatoimingud. 
Kellaaeg ja 
nädalapäevad. 

1. Nädalapäevad. Kellaajad. 
2. Oma päeva kirjeldamine. 
3. Kirjeldada oma pere kodust elu ja päeva, küsida samasugust infot 

kaaslastelt. 
4. Minema-tulema-käima rektsioon. 
 
Iseseisev õppimine: ühe päeva kirjeldamine.  
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9.Igapäevaelu. Kodu ja 
kodukoht. 

1. Valik mööbli- ja majapidamisesemeid. Kodu ja olmetingimuste  
kirjeldamine. Küsimuste esitamine ja neile vastamine oma 
eluaseme ja kodukoha kohta. 

2. Kodu lähiümbruse kirjeldamine. 
3. Külaliste kutsumine. 
4. Põhikäänded.  
 
Iseseisev õppimine: Jutuke oma kodust. Pildi kirjeldamine. 
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10.Kultuur ja keeled. 
Keelte õppimine. 

1. Hankida teavet kultuurisündmuste kohta. 
2. Jutustada lühidalt mõnest kultuurisündmusest. 
3. Vastata küsimustele oma keeleoskuse kohta ja esitada 

samalaadseid küsimusi. 
 
Iseseisev õppimine: teate ja lühisõnumi kirjutamine, küsimused-
vastused keeleoskuse teemal. 
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11.Tervishoid. Arstil ja 
apteegis. 

1. Apteegis. Arsti juures. Kirjeldada lühidalt oma või lähedase 
tervislikku seisundit. Osta käsimüügiravimeid. Ravimi infolehe 
peamine faktiteave. 

2. Ma-ja da infinitiivi kasutamise põhimõtted. 
3. Arsti vastuvõtuaegade kohta info küsimine. 
4. Kaassõnad. 

 
Iseseisev õppimine: Tervishoiuasutuse visiitkaardi andmete 
kirjutamine. Küsimused-vastused enesetunde kohta. 
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12.Tervishoid.  
Tervislikud eluviisid. 

1. Sportimisvõimalused kodukohas. Spordialade nimetusi. 
2. Spordiürituste info. 
3. Tervislikud eluviisid. 
 
Iseseisev õppimine:  jutuke sellest, kuidas olla terve. 
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13.Haridus.  1. Oma koolielu ja hariduse kirjeldamine. 
2. Mineviku ajad. 
3. Edasiõppimise kavatsused. Info küsimine õpitulemuste kohta. 

 
Iseseisev õppimine: pildi kirjeldamine, lühike lugu oma kooliteest. 
Haridusasutuse visiitkaardi andmete kirjutamine. 
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14. Elukutse, amet.  1. Valik elukutseid. Vastata küsimustele oma elukutse kohta, esitada 
küsimusi teistele. 

2. Jutustada lühidalt oma elukutsest ja töökohast. 
3. Töökuulutused. 
 
Iseseisev õppimine:  pildi kirjeldamine, andmete kirjutamine isiku 
visiitkaardilt. 
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16.Tööelu. Minu 
tööpäev ja 
karjääriplaanid. 

1. Minu töökoht ja tavaline tööpäev. Tööpäeva kirjeldamine. 
2. Kirjeldada lühidalt oma edasise tööga seotud kavatsusi. 
3. Lihtsamad küsimused tööintervjuul. 
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18.Kokkuvõte 
kursusest 

1. Kokkuvõte kursusest. Tasemetestide tulemused, nende analüüs. 
2. Tagasiside andmine ja saamine. 
3. Soovitused edasiseks keeleõppeks. Järgmise taseme 

keeleõppematerjalide tutvustus. 
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 KOKKU sh:                                              
Kontakttundi: 
Iseseisvat õpet: 

100 
80 
20 

7. Õppekeskkonna kirjeldus:  
O pperuum: tunnid toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega 
ruumides või veebikeskkonnas (Skype/Zoom) 

8. Õppematerjalide loend: 
• Õpetaja koostatud töölehed vastavalt tunni teemale. 
• Korraldused ja juhendid, naljad, raadio või televisiooni teel levitatav või muu salvestatud suuline 

tekst, avalikud teated, kõned, filmid, teatrietendused, hoiatused jm. 

• Email English (Emmerson, 2013). 

• New Headway. Elementary. Liz and John Soars. 
New Headway Intermediate. Liz and John Soars. 

Osalejal on soovituslik kasutada õpingutel sülearvutit/tahvelarvutit/nutitelefoni. 
 

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:  
• Tunnistus väljastatakse isikule juhul, kui ta võttis õppetööst osa vähemalt 70% kursuse mahust ja  

saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Selleks viib Algus OÜ  läbi lõputesti (sh 

suuline vestlus), mis loetakse sooritatuks vähemalt 60% tulemusega.  



4/4 
 

• Tõend väljastatakse isikule juhul, kui ta ei ole saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud 

õpiväljundeid või osales õppetöös vähem kui 70% mahust. Tõend väljastatakse isikule, kelle lõputesti 

(sh suuline vestlus) tulemused jäävad alla 60% ja/või isikule, kes testi ei sooritanud. 

10. Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:  
 
Marina Yershova on lõpetanud Pihkva ülikooli, omandanud inglise keele, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse 
õpetaja eriala. Õpetamise kogemus üle 20 aasta, sealhulgas on töötanud ka Inglismaal.  
 
Kristi Ruusamäe: lõpetas 2008. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži gümnaasiumi inglise keele õpetaja 
eriala (MA). Täiskasvanute õpetamiskogemus 16 aastat.  
 
Jana Kolga: lõpetas 2016. aastal Tartu Ü likooli Narva Kolledz i humanitaarained mitmekeelses koolis eriala 
(BA), omandamisel Tartu Ü likooli Narva Kolledz is humanitaarainete õpetaja mitmekeelses koolis eriala (MA). 
Täiskasvanute õpetamiskogemus üle 7 aasta. 
 
Anne Pardel: lõpetas 2018. aastal Tartu Ü likooli Narva Kolledz i (humanitaarainete õpetaja mitmekeelses 
koolis, MA). Täiskasvanute õpetamiskogemus üle 10 aasta. 

 

 
 
 
 
 
 


