
 
Õppekava nimetus Algajate kursuse inglise keel A2 

Õppekavarühm  keeleõpe 

Õpiväljundid 

 
✓ Oskab rõhutada kuuldud materjali peamist infot; täpselt eristab 

erinevate inimeste keeli. 

✓ Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb 

vähe vigu.  

✓ Oskab malli pealt kirjutada kutset, õnnitluskaardi.  

✓ Kirjutab oma sõbrale tavalist või elektroonset kirja; lugusid ja etteütlusi. 

✓ Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb 

vähe vigu.  
Õpingute alustamise 

tingimused 

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine 

Õppe kogumaht  160 ak.t., (80 t. on kontaktõpet, 80 t. on iseseisvat tööd) 

Õppekava sisu 

 

 

✓ Isikuandmed. Oma isikuandmete (nt nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja 

-aeg, rahvus, vanus) ja muu endaga seonduva faktiteabe esitamine.  

✓ Igapäevaelu. Külaliste kutsumine. Oma päeva kohta jutustamine ja 

samalaadse info küsimine teistelt.  

✓ Vaba aeg ja meelelahutus. Kultuuri-, meelelahutus- ja spordiasutuste 

kirjeldamine. Arutelu harrastuste, huvide ja meelelahutuste teemadel.  

✓ Transport ja reisimine. Ühistranspordi, sh kaugsõidud (lennuk, laev, 

rong, buss), linnatranspordi, individuaaltranspordi kasutamine. 

Majutusasutused, toa broneerimine, reisikirjeldus.  

✓ Suhted teiste inimestega. Tutvumisoskuste harjutamine. Inimeste 

välimuse ja iseloomu kirjeldamine. Tere, saame tuttavaks! Kes ma olen, 

kes me oleme? Mis on teie aadress?  

✓ Haridus ja töö. Haridusasutuse teadete põhisisu (nt lapsevanemate 

koosoleku teade jms) mõistmine. Oma hariduskäigu ja koolielu 

kirjeldamine ning vestluspartneri küsitlemine samal teemal.  

✓ Sisseostude tegemine. Konkreetse info hankimine teenindusasutuste 

asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta.  

✓ Teenused. Arutelu posti- ja pangateenuste teemal. Teenindus juuksuris, 

poes ja kaubanduskeskuses. Side-, info- ja muude teenuste saamise 

võimalused. 

✓ Asukohad. Oma kodukoha kirjeldamine. Oma asukoha kohta küsimine 

ja selle kohta info edastamine teisele. Oskuse arendamine tee küsimise 

ja juhatamise kohta. 

Õppekeskkonna 

kirjeldus  
Õpperuum on soe ja valge. Varustus: lauad ja toolid, õpetaja laud ja tool, 

seinatahvel, diaprojektor, arvuti. Õppematerjale ja õppevahendeid väljastab 

kursuse läbiviija. 

Õppematerjalide 

loend 

Õppur saab koolitaja poolt koostatud jaotusmeterjali koolituse teemadel. 

Õpingute lõpetamise 

tingimused ja 

väljastatavad 

dokumendid  

Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö. 

Iseseisvate tööde sooritamine. Kui õppur osales 70% tundidest ning tema 

praktilised tööd ning lõpueksam hinnati positiivsele hindele, siis saab ta 

kursuse lõputunnistuse.  

Vastasel juhul väljastatakse tõend õppimise kohta. 
Koolituse läbiviimiseks 

valjaliku 

kvalifikatsiooni, õpi- 

või töökogemuse 

kirjeldus koolitaja 

Kõikidel koolitajatel on erialane haridus või kutsetunnistus koolitatavatas 

valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemus 

 


