KINNITATUD
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MTÜ KEELTEMAJA „ERAKOOL KEELTEMAJA“
ÕPPEKAVA „Inglise keele B1/B2 taseme vestluskursus”
1. Õppekavarühm: keeleõpe (ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioon).
2. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.
3. Õppe kogumaht ja ülesehitus: MTÜ Keeltemaja „Erakool Keeltemaja“ pakub B1/B2 taseme
vestluskursust täiskasvanutele. Ühe õppetunni kestus on 45 minutit. Vestluskursuse maht (kontaktõpe) on 20
õppetundi, tunnid toimuvad kaks korda nädalas, kaks õppetundi korraga. Lisanduvad jooksvad iseseisvad
tööd koduseks lahendamiseks.
4. Täiendkoolituse ainekava:
”Inglise keele B1/B2 taseme vestluskursus”.
5. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: inglise keele vestluskursus on mõeldud isikutele, kes
soovivad süvendada ja rikastada oma suulist väljendusoskust antud keeles ning saada võõrkeeles kõnelemise
praktikat.
Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel, õppeaasta jooksul juurde liituda soovijatele
võimaldatakse üks-kaks proovitundi ning vajadusel viiakse läbi tasemesobivustest. Kooli võetakse vastu
soovijad, kes on esitanud digitaalselt 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.
Vestluskursusel osalemise eelduseks on inglise keele oskus soovitavalt enam-vähem B1 tasemel.
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: 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. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab
täienduskoolitusasutus vastava taotluse alusel õppijale tunnistuse koolitusel osalemise kohta.
9. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist.

Ainekava
”Inglise keele B1/B2 taseme vestluskursus”
Eesmärk/Goal
The conversation course (B1/B2) 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 (debate, express your opinion, etc.), to improve pronunciation and
grammar.
Õppematerjal/Course materials
Participants will receive photocopies of materials. The main sources the teacher will use are texts from
different books meant for students of English as a second language.
Õppesisu/Content of studies
The students will be given a chance and time to express their ideas, pass on information and give reasons in
support of or against a particular point of view. TV news and current affairs programmes of interest will also
be discussed. Communication is a two-way street. Active listening means paying attention, and then
demonstrating understanding of a conversation by repeating key points in responses. Communication,
speaking, solving problems, asking and answering will be focused on. The students are expected to talk to
each other and to the teacher who will supervise the class and the communication exchange. The students
will be able to switch into conversation, to express their opinions and preferences, to explain different
viewpoints.
Vestluskursuse teemad/Topics of conversation
Travelling (transport, hotel, asking the way); shopping and eating out (money, goods, food); meeting people;
asking the way; solving problems (accident, doctor, etc.); writing notes; asking questions; small talk; making
friends.
Õpiväljundid/Prospective study results (level B1/B2)
By the end of the course the students on independent user level (B1/B2) can descibe events and intentions.
The participants can communicate in simple and direct exchange of information on familiar topics and
activities. Besides that, the students can take an active part in discussion and interact with more fluency and
spontaneity, and express themselves in complex and grammatically correct sentences. English speaking
confidence will improve.

