
 

 

Õppekava koostaja: RVK Koolituskeskus (MTÜ Selts Raeküla) 

Koolituse nimetus: 

 

Õppekavarühm: 

 

Koolituse maht: 

 

 

Sihtrühm: 

 

 

Õpingute alustamise tingimused: 

 

Koolituse eesmärk:  

 

 

Õpiväljundid: 

 

 

 

 

 

Inglise keel taasalustajatele 

0231 keeleõppe õppekavarühm (ISCED -F 2013) 

Auditoorne töö: 32 ak/h 

Iseseisev töö: 4 ak/h 

Igapäevaseks suhtlemiseks ebapiisava inglise keele oskusega madala 

konkurentsivõimega (aegunud haridusega1 või erialase ettevalmistuseta) 

inimesed. 1formaalhariduse süsteemis hariduse omandamisest on möödas vähemalt 10 a. 

 

 

Osaleja kuulub sihtrühma 

 

Koolituse tulemusena tuleb osaleja toime lihtsates ingliskeelsetes 

situatsioonides ning teab vähemalt üht allikat, mille kaudu inglise keele 

oskust iseseisvalt edasi arendada 

1. Ainealased väjundid. Kursusel osalenu 

- saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, 

vaba aeg jne; 

- saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud helilõigu põhisisust, kui see 

käsitleb tuttavaid teemasid; 

- saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või tööga 

seotud sõnadest; 

- saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes 

kirjades; 

- oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab kogemusi ja muljeid; 



 
 

 

 

 

Õppe sisu:  

 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

 

 

 

Õppematerjal: 

 

Hindamine:  

 

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:  

 

 

Tingimused kursuse juhendajale:  

2. Õpioskused. Kursusel osalenu 

- on teadvustanud oma eelteadmisi 

- on harjutanud õpitu meenutamist ning kasutamist 

- on tutvunud iseseisva õppimise võimalustega veebis, s.h harjutanud 

sõnaraamatu kasutamist 

Teemad: Saame tuttavaks: tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt, isiku- ja 
kontaktandmed; vaba aja tegevused, igapäevased tegevused; ilm; ametid; 
perekonnaliikmed; omadused; värvid; aeg: aasta, kuu, nädalapäev, kuupäev, 

kellaaeg; abi palumine ja pakkumine; paigad ja asutused linnas, tee 
küsimine; veebisõnaraamatu kasutamine 

Grammatika: vastavalt grupi vajadustele 

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 

Ainealaste õpiväljundite saavutamist mõõdetakse läbi individuaalse kirjaliku 

testi ning kollektiivse suulise testi 

Kursus loetakse lõppenuks ning kursuslasele väljastatakse RVK 

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

sooritatud lõputest.  

Omab inglise keele filoloogi või õpetaja haridust ja/või töökogemust 


