
1. Inglise keele B1 kursus 

Algus OÜ 

2.  Õppekavarühm:   

Võõrkeeled  ja –kultuurid  

3. Õppekava õpiväljundid: 

• Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saab aru 

aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid 

või temale huvitavaid teemasid. 

• Saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või tema tööga seotud sõnadest. Saab 

aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades 

• Saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda 

tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused. 

• Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab 

lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja 

filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. 

• Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või temale huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada 

isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid 

4. Õpingute alustamise tingimused: 

• soov õppida 

• kursuse läbimiseks vajalik keeleoskus. 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 akad t   

sh auditoorset tööd 83 

iseseisvat tööd 17 

 

7. Õppekeskkonna kirjeldus: 

Õpperuum: kontakttunnid toimuvad tervisekaitse nõuetele vastavas, hästi valgustatud 

hubases, piisava suurusega Alguskeskuse ruumis. 

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. 

 

 


