
 
Õppekava nimetus Inglise keel B1 

Õppekavarühm  keeleõpe 

Õpiväljundid 

 
✓ Saab aru tekstidest, lauludest ja ka tekstidest kus esinevad passivsed 

sõnad. 

✓ Kasutab erinevat leksikaalset ja grammatilist materjali, kusjuures esineb 

vähe vigu.  

✓ Vestleb ja vastab küsimustele teemadel (sport, sõbrad ja perekond, 

igapäevaelu, õppimine ja töö, kodu, toit, ostud, muusika, elustiil, 

keskkond, pühad).  

✓ Omatud sõnavara abil räägib oma igapäevastest toimingutest ja 

harrastustest. 
Õpingute alustamise 

tingimused 

Õppe alustamise tingimused – õppemaksu tasumine 

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

Õppekava sisu 

 

 

✓ Endast ja teistest rääkimine. Enda põhjalik tutvustamine. Rääkimine 

endast ja teistest, faktide esitamine või küsimine: perekonna koosseis, 

haridus, elukutse, ametid, huvivaldkonnad ja huvialad. 

✓ Haridus. Vestluskaaslase hariduse ja koolitee kohta küsimine ning 

enda koolitee kohta vastamine. Oma kooliajast rääkimine. 

✓ Elukutse, amet ja töö. Oma elukutsevalik. Info hankimine ja 

edastamine enda või teiste ameti ja töökoha kohta. Oma tööpäeva või 

mingi juhtumi kirjeldamine.  

✓ Teenindus. Info saamine telefoni või interneti teel avalike teenuste 

kohta ja selle info edastamine teistele. Oma arvamuse esitamine 

teeninduse kohta. 

✓ Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Oma pere elu kodus, tööl ja koolis. 

Teabe hankimine elamistingimuste, elulaadi jms kohta ning 

küsimustele vastamine. Külaliste kutsumine.  

✓ Vaba aeg ja meelelahutus. Lõõgastushetkest ja vaba aja veetmisest 

rääkimine. Teiste küsitlemine vaba aja sisustamise viisidest ja 

konkreetsetest plaanidest, meelelahutusest ning erinevatest 

harrastustest. 

✓ Sisseostud, hinnad. Info hankimine ja jagamine erinevate poodide, 

nende asukoha ning lahtiolekuaja, seal pakutavate kaupade, nende 

hinna ja maksetingimuste kohta.  

✓ Söök ja jook. Söögi ja joogi tellimine ning ostmine. Teenindajalt, 

müüjalt või vestluskaaslaselt info küsimine mingi kindla toidu või 

joogi kohta. Reklaamist aru saamine.  

✓ Inimeste suhted ühiskonnas. Sõbra või sõpruskonna kirjeldamine. Oma 

rühmituse või organisatsiooni eesmärgid, tegevused ja meeldejäävad 

sündmused.  

✓ Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Eesti kultuur või selle üksikud 

huvipakkuvad valdkonnad. Kultuurisündmuste kirjeldamine. 

Kultuurisündmuste kohta teabe leidmine.  

✓ Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Reisimine ja matkamine. 

Ühistranspordi kasutamine. Koha kirjeldamine, vaatamisväärsuse 

kohta info leidmine, pileti ostmine. 
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 

 


