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MTÜ KEELTEMAJA „ERAKOOL KEELTEMAJA“
ÕPPEKAVA” Inglise keele kursus (A2)”
1. Õppekavarühm: keeleõpe (ISCED-F 2013 õppekavarühmade klaasifikatsioon)
2. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.
3. Õppe kogumaht ja ülesehitus: MTÜ Keeltemaja „Erakool Keeltemaja“ pakub mais ja
juunis lühikest inglise keele kursust täiskasvanutele. Ühe õppetunni kestus on 45 minutit.
Kursuse maht (kontaktõpe) on 20 õppetundi. Tunnid toimuvad kolm korda nädalas. Lisanduvad
jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.
4. Täiendkoolituse ainekavad: ” Inglise keele kursus (A2)”
5. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Hea võimalus värskendada oma inglise
keele oskust enne suve. Kursus sobib inimesele, kes on inglise keelt küll varem õppinud, kuid
ei ole seda ammu kasutanud või ei ole suhtlemisvilumust omandanud. Kursuse põhirõhk on
suulise väljendusoskuse arendamisel. Dialoogid ja rollimängud aitavad harjutada kõnekeelt, et
tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kursusel tuletame meelde ununenud sõnavara
ja kordame üle grammatika põhireeglid.
Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel, õppeaasta jooksul juurde liituda
soovijatele võimaldatakse proovitundi. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud
digitaalse registreerimistaotluse, sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda
lapsevanem või hooldaja) ning tasunud kooli väljastatud arve alusel õppemaksu enne õppetöö
algust. Täpsemad tingimused on sätestatud kooli põhikirjaga.
Kursusel osalemise eelduseks on inglise keele oskus õpitavale tasemele eelneval tasemel (v.a
algkursuse puhul).
6. Õppekeskkonna kirjeldus: õpe viiakse läbi Endla 22 õpperuumides, mis vastavad
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning on varustatud tahvli, arvuti (CD-mängija) ja vajadusel ka
data-projektoriga.
7. Õppemeetodid: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö,
rollimängud, arutelud, ettekanded, jne.
8. Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
täienduskoolitusasutus väljastab õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul,
kui isik saavutas õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, sooritades positiivselt kursuse
lõputesti. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 51% õigeid vastuseid. Õppijale, kes osales
koolitusel, kuid ei soovinud lõputesti sooritada, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.
Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab
täienduskoolitusasutus vastava taotluse alusel õppijale tõendi koolitusel osalemise kohta.
9. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist.

Eesmärk / Goal
The conversation course (A2) is meant for all those who are willing to improve their conversational
skills in the English language. The practical lessons are intended to expand the vocabulary on a
range of
topics, to develop listening and speaking skills, to improve pronunciation and grammar. In everyday
speech, this level might be described as “basic” as in “I speak basic English”.
Õppematerjal / Course materials
Participants will receive photocopies of materials. The main sources the
teacher will use are texts from different books ( Bruce McGowen and Vic Richardson "Clockwise";
Collins "Work on Your Vocabulary")meant for students of English as a second language.
Õppesisu / Content of studies
At this level the learner can understand sentences and frequently used expressions related to areas
of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local
geography, employment).
Participants can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of
information on familiar and routine matters; he/she can describe in simple terms aspects of his/her
background, immediate environment and matters in areas of immediate need.
Vestluskursuse teemad / Topics of conversation
Being me.
Talking about yourself. Getting to know each other. Asking questions and finding out personal
information. Question forms and short answers.
Social Life.
Free time activities. Making social arrangements. Accepting and refusing invitations and
suggestions.
Meet the family.
Family members. Family tree. Describing people - appearance and personality. Compound
adjectives.
Nearest & dearest.
Relationships vocabulary. Different relationships. Listening for specific information.
Being a traveller.
Talking about travel experiences. Holiday dialogues. Past Simple and continuous; regular and
irregular verbs. Top 20 verbs in spoken English
On the road.
Transport vocabulary. Asking for travel information. Making hotel bookings.
Enjoy your trip!
Choosing a holiday. Planning what to take on holiday. Multi-word verbs.
Traveller`s tales.
Travel advice. Holiday problems.

Being a consumer.
Money vocabulary. Saving money First conditional; present simple after when, before, after, as
soon as.
Ready to order
Useful language for eating out or at someone`s house. Favourite restaurants. Short questions.
Õpiväljundid / Prospective study results
By the end of the course the students on elementary level (A2) can understand sentences and
frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal
and family information, shopping, local geography, employment). The participants can
communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on
familiar and routine matters. Besides that, the students can describe in simple terms aspects of
his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need. English
speaking confidence will improve.

