
 

Õppekava koostaja: RVK Koolituskeskus (MTÜ Selts Raeküla) 

Koolituse nimetus: 

 

Õppekavarühm: 

 

Koolituse maht: 

 

Sihtrühm: 

 

Õpingute alustamise tingimused: 

 

 

Koolituse eesmärk:  

 

Õpiväljundid: 

 

 

 

 

 

 

Eesti keel inglise keele baasil A1-A2 

0231 keeleõppe õppekavarühm 

Auditoorne töö 50 ak/h 

Iseseisev töö 25 ak/h 

Tööalaseks suhtlemiseks ebapiisava riigikeele oskusega tööealised 

Õppija kuulub sihtrühma ja suudab suhelda vähemalt A2 tasemel inglise 

keeles 

 

Koolituse tulemusena saab õppija hakkama eesti keeles suhtlemisega 

lihtsates igapäevastes situatsioonides 

1. Ainealased väjundid. Kursusel osalenu 

- saab aru endaga seotud fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, 

(nt info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, 

töö); 

- saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste 

põhisisust; 

-  saab aru väga lühikestest ja lihtsatest tekstidest, oskab leida 

informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (nt reklaamid, 

tööpakkumised, brošüürid, menüüd, sõiduplaanid); 

- saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad 

otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel; 

2. Õpioskused. Kursusel osalenu 

- on teadvustanud oma eelteadmisi 

- on harjutanud õpitu meenutamist ning kasutamist 



 
 

Õppe sisu:  

 

 

 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

 

 

 

Õppematerjal: 

 

Hindamine:  

 

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:  

 

Tingimused kursuse juhendajale:  

Teemad: endast ja teistest rääkimine, igapäevaelu, kodu ja kodukoht, vaba 
aeg, harrastused ja meelelahutus, enesetunne, tervis ja heaolu, keskkond, 

loodus, ilm, kohad, kultuur, reisimine, transport, vaatamisväärsused, 
sisseostud, hinnad, söök ja jook, elukutse, amet, töö.  

Keelefunktsioonid: tervitamine, hüvastijätt jms 

Grammatika: küsisõnad, arvsõnad, asesõnad, tegusõna pööramine olevikus 

ja lihtminevikus, ma-/da-infinitiiv, omadussõna võrdlusastmed, sidesõnad ja 
määrsõnad, ainsus ja mitmus, käänded, sõnajärg 

 

Õpperuum laudade-toolidega mahutab kuni 20 õppijat, ruumis on 

kriiditahvel, võimalus kasutada makki (CD, kassett, raadio, USB, AUX, 

bluetooth), sülearvutit, projektorit. Tagatud on harilik pliiats ja pastapliiats 

ning valge A4 paber igale õppijale 

Koolitaja valitud või koostatud õppematerjal 

Kursuse alguses täidab osaleja eesti keele oskusi mõõtva ankeedi. Sama 

ankeedi täidab ta ka kursuse lõppedes. Hinnatakse õppija individuaalset 

arengut 

Kursus loetakse lõppenuks ning kursuslasele väljastatakse RVK 

Koolituskeskuse vastav tunnistus, kui on osaletud vähemalt 75% tundidest.  

Omab eesti keele filoloogi või õpetaja haridust ja/või töökogemust, suudab 

suhelda inglise keeles vähemalt B2 keeletasemel 


