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Madalat haridustaset eeldavatel ametikohtadel töötavad
aegunud kõrgharidusega inimesed;
vähe tasustatud ametikohtadel töötavad elanikud (sh aegunud
kõrgharidusega), kes pole pikka aega õppes osalenud;
madala haridustasemega oskustöötajad;
madala haridustasemega väikelastevanemad;
tööealised madala haridusasemega mitteaktiivsed inimesed;

Õpingute alustamise
tingimused

vastavus sihtgrupile

Õppe kogumaht, õppe
ülesehitus

40 tundi – kontaktõpe 40 tundi, millest praktiline töö 0 tundi,
iseseisevõpe 0

Eesmärk

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja
lugedes mõista lihtsamaid inglisekeelseid lauseid.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:
• mõistab nii kõnes kui kirjas lühikesi ja lihtsaid lauseid, tuttavaid
fraase ning sõnu;
• kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ning oma
ümbrust;
• oskab vestluspartneri abil suhelda ja lihtsatele küsimustele vastata;
• kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab formulare.

Õppe sisu

Õppekeskkonna
kirjeldus













Mina, minu perekond ja sõbrad
Töö ja vaba aeg
Meie elukeskkond, tee juhatamine
Reisimine, riigid ja keeled
Igapäevane inglise keel ja viisakusväljendid
Lihtsa kirja ja teksti koostamine, blanketi täitmine
Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad
Tegusõnad olevikus ja minevikus, ebareeglipärased verbid
Nimisõnade mitmus ja omamise näitamine
Sagedasemad eessõnad koha-, aja- ja viisimäärustes
Isikulised asesõnad

Tagatud on kaasaegsed ja õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on
koolituste läbiviimiseks vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt
vajadusele kujundada, rühma- ja paaristööde tegemiseks piisavalt
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Õpetaja enda koostatud materjalid ja töölehed;

Lõpetamise tingimused
ja väljastatavad
dokumendid

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kursusel
osalemine. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus
positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumidele.
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui
õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend
väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte
juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides.

Hindamismeetodid ja
-kriteeriumid

Hindamine: sõnavara ja grammatika test 40%, vestlus 60%.
Kirjalik test (hõlmab läbitud teemasid):
 õppija leiab igapäevasel teemal lugemis- ja kuulamistekstist
üles vajaliku informatsiooni;
 õppija kasutab õpitud sõnavara õiges vormis;
 õppija suudab etteantud igapäevasel teemal koostada väga
lihtsa, seostatud jutu ning täita enda kohta formulari;
Suuline vestlus - õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud
teemadest vastavalt õpiväljunditele.

Koolituse läbiviija ja
tema kvalifikatsioon

inglise filoloog, inglise keele õpetaja või omandatud C1 tase inglise
keeles ning vähemalt kaks aastat keeleõpetaja kogemust.

