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Inglise keel algajatele ja taasalustajatele 

 

1. Õppekava koostamise alus, allikas 

Euroopa Keelepassi nõuded  (A1, A2, B1) 
 

2. Õppemaht kokku 

Hõlmab  120 akadeemilist  tundi,  millest teooria ( 60 ak/h), praktika ( 30 ak/h), iseseisev 

töö  ( 30 ak/h) 

 

3. Õpetavad koolitajad 

Aive Rantala, Reet Näär 

 

4. Õppekeel 

Eesti keel 

 

5. Õpingute alustamise tingimused 

Õppija peab olema vähemalt 18- aastane ning õpingute alustamiseks peab õppija täitma 

sooviavalduse või registreerimislehe.  

Vastuvõtt toimub vestluse alusel. 

 

 

6. Õppe üldeesmärk ja õppeaja kestus 

Kursuse eesmärgiks on arendada suhtluskeele oskust nii kõnes kui ka kirjas. Anda maksi-

maalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis. 

Kursuse lõpetanu suudab arendada seltskondliku vestlust igapäevastel teemadel ja tulla 

edukalt toime suhtlusolukordades, mis vajavad lihtsamat infovahetust tuttavatel teemadel, 

oskab leida spetsiifilist informatsiooni  igapäevatekstidest ( reklaam, menüü, sõiduplaan 

vms). Elementaarne ja igapäevane sõnavara ja baasgrammatika on omandatud. 

 

Eeldatakse, et kogu ainekava läbinu: 

 omandab õpitava keele tasemel, mis on vajalik suhtluseks (iseseisva 

suhtlemise tase A1 ja A2, Euroopa Nõukogu B1 tase); 

 huvitub võõrkeelte õppimisest, on võimeline enesetäiendamiseks õpitavas 

keeles; 

 suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada; 

 kasutab, täiendab ja arendab omandatud õpiviise ja -võtteid; 

 omandab lugemisvilumuse, mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste 

(ilukirjanduslik, populaarteaduslik jne), oskab kasutada seletavat 

sõnaraamatut; 

 julgeb ja oskab suhelda õpitavas keeles; 

 suudab aru saada erinevate inimeste võõrkeelsest kõnest ja vestlusest; 

 oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires; 

 tunneb õpitava keele maa kultuurile iseloomulikke käitumis- ja suhtlusnorme, 

nende kasutamist kõnes ja kirjas; 

 tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuuri ja kirjanduse vastu. 

Õppeaja kestus on 01.09- 31.05 vastavalt tunniplaanile 120 tunni ulatuses. 
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7. Õppe tulemused  

Kursuslasel on arenenud suhtluskeele oskust nii kõnes kui ka kirjas, mis võimaldab 

arendada seltskondliku vestlust igapäevastel teemadel ja tuleb edukalt toime lihtsamates 

suhtlusolukordades. Oskab lugeda ja aru saada spetsiifilisest informatsioonist ( reklaam, 

menüü, sõiduplaan vms). Igapäevane sõnavara ja baasgrammatika on omandatud. 

 

 

8. Õppe tegevused ja käsitletavad teemad 
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Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad: 
 MINA: nimi, vanus, välimus, kehaosad, riietus/värvid, päritolu, amet, tervis, 

enesetunne, elulugu, cv, tunded, emotsioonid 

 PEREKOND JA KODU: pereliikmed, sugulased, aadress, maja, korter, mööbel, 

maal/linnas, perekond ja peresuhted, olulised inimesed elus, olulised sündmused 

elus,  

 KESKKOND: aastaajad ja ilm, keskkonnakaitse, globaalprobleemid 

 IGAPÄEVASED TEGEVUSED: söögikorrad/kohvikus, liiklus ja liiklusvahendid, 

tee küsimine ja juhatamine, külas, poes/rahaühikud, arsti juures, lennujaamas, 

juuksuris, päevakava, kellaaeg, kalender, telefonivestlus konfliktide lahendamine 

 HARRASTUSED JA KULTUUR: huvialad, vaba aeg, sport, muusika, raamatud, 

reisimine, pühad, kino, TV. 

 

Keele teadmised: 

 

NIMISÕNAD 
 

 Proper and common nouns 

 Uncountable and countable 

 the singular and the plural 

 Possessive ’s and s’, an X of Y (e.g. a piece of paper) 

 Possessive adjective versus pronoun 

ARTIKKEL  a, an, the 

OMADUSSÕNA  the positive, the comparative and the superlative degree 

ASESÕNAD  Pronouns + preposition e.g. who ... to, the man I spoke 

to 

 I/me, you, he/him, she/her, we/us, they/them 

 who’s versus whose 

 Relative pronouns: people who do, people Ǿ I know 

 this, that, these, those 

 all, each, every, both 

 all + most = almost, a/an, the 

 some, any, a few, a lot, plenty, no(thing) 

 somebody, anybody, nobody 

 not much, not many, more 

 a + other = another 

 one, ones 

 what kind of? 

 a, some, any, Ǿ with mass and countable nouns 

 a little 

 a (e.g. twice a week) 

 mine, yours, its, his, hers, ours 

SÕNADE 

JÄRJEKORD 
 Questions and negative sentences 

 here it is 

 Position of frequency adverbs: always, never, usually 

 Position of adverbial in sentence: here, tomorrow, very 

well, also 

EESSÕNAD 
 Time and space uses of: at, on, in, from, with, about, 

for, by, next to, near, behind, in front of, to/on the 

right/left of, outside, between, under, over, in the south 

something from someone, a photograph of 

 Adjective + preposition: good at, good of someone 

 Prepositional phrases with school, bed, cinema, office, 
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9. Õpetamise metoodika kirjeldus: 

Auditiivne metoodika, visuaalne metoodika, lingvistiline metoodika. Teoreetiliste oskuste 

rakendamine praktikas. Teooria omandamine ja praktiliste oskuste kogemine. 

 

10. Kasutatav kirjandus, e-allikad 

1. Evans, Dooley, „Mission“ 1-2 

2. Sõnastikud: 

Inglise eesti taskusõnastik ( Tea kirjastus 2005) 

Eesti - Inglise taskusõnastik ( Tea kirjastus 2005) 

Festart dictionary:  English – Estoninan; Estoninan – English /v 4.00 professional 

 

11. Hindamine  

Kirjalikud testid kursuse vältel;  kodutööna ettevalmistatud  ettekanded – hinnatakse 

väljendusoskust; Kirjalik test kursuse lõpus (grammatika, sõnavara, tekstist arusaamine - 

lünktekst) 

 

12. Õppekava lõpetamine 

Kursus loetakse lõppenuks ning kursuslasele väljastatakse  vastav tunnistus, kui on 

osaletud  vähemalt 80% tundidest ning lõpu test on sooritatud vähemalt hindele D (ehk 

100 punktist on vastatud 50%) 

Õppekava läbimisel väljastatakse kursuslasele RVK Koolituskeskuse tunnistus. 

 

13. Õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike 

õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus 

Ruumi nimetus 
Suuru

s (m2) 
Akende 

hulk 

Valgustite 

hulk 

(tk*kW) 

Venti-

latsioon 
Töö-, puhke- või õppe-

kohtade arv 

Bürooruum 22 2 3 On 4 

Õppeklass nr 1 30 2 6 On min 6 max 12 

Arvutiklass 53,8 4 8 On min 6 max 50 

Auditoorium-saal 167,5 8  On min 50 max 200 

 

Inventar: 

Hulk Inventari nimetus KIRJELDUS (tüüp, parameetrid, kirjeldus, …) 

6 Sülearvutid Asus X53UAMD- E450, 15” Windows 7 HP 

1 Printer Samsung SCX- 4727FD 

2 Paljundusmasin Samsung SCX- 4727FD 

2 Skänner Samsung SCX -4727FD 

1 Audiotehnika Sony CFD-G5OL (CD-raadio-kassett) 

2 Teler AEG, Samsung 

1 Helitehnika  Yamaha MG166CX,  

2 Kõlar FPT kõlarid MaxX 52 

3 Mikrofon Shure SM58 

1 Videomakk SONY 

1 Grafoprojektor DemoVision 600 

1 Videokahur Hitachi CP – RX60 
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1 Statsionaarne tahvel  

2 Teisaldatav tahvel Põrandastatiiviga tahvel 

30 Õppelaud  teisaldatavad 

16 Õppetoolid kirjutusklapiga toolid 

 

RVK õpperuumid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 

 

  

 


