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INGLISE KEELE ÕPPEKAVA 

 
1. Õppe eesmärgid ja kestus: 

OÜ Tark Impuls „Tarkus Keeltekool“ pakub täiskasvanutele 0-B2 taseme inglise keele 

õpet kursustel terve aasta jooksul. Ühe õppetunni kestus on 45 minutit. Ühe kursuse maht 

on 20 kuni 140 õppetundi. Tunnid toimuvad ü ks kuni viis korda nädalas. Iseseisva töö 

osakaal on umbes 0-80%.  

Kursuse tasemed jaotuvad vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi 

keeleoskustasemete süsteemile järgmiselt: 

 Tase 0-A1: õpilane mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid 

fraase, et oma vajadusi rahuldada . Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida 

elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele . 

Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning 

on valmis aitama. 

 Tase A1-A2: õpilane mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis 

seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, 

sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes 

suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. 

Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja 

elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. 

 Tase A2-B1 (suhtluslävi): õpilane mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, 

nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat 

keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks 

huvipakkuval teemal ning kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi 

ja muljeid . Oskab kirjeldada sü ndmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt 

põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja 

filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Saab aru selgelt edastatud päevakajaliste 

raadio- vôi telesaadete pôhisisust. 

 Tase B1-B2: õpilane mõistab keerukamate abstraktsete või konkreetsete teemaga 

tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma . Suudab spontaanselt ja ladusalt 

vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga . Oskab paljudel teemadel luua selget , 

üksikasjalikku teksti ning selgita da oma vaatenurka , kaaluda kõnealuste 

seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. 

 

2. Õppeainete loend: 

Iga kursus koosneb järgnevatest ainetest: inglise keele grammatika, lugemine, kuulamine, 

suuline ja kirjalik väljendusoskus. Nende ainete maht ja rõhuasetus võivad Õpilase soovil 

varieeruda. 

 

3. Ainekava: 

Ainekava on koostatud kursustena: “Inglise keele 0-A1 kursus”, “Inglise keele A1-A2 



kursus“, “Inglise keele A2-B1 kursus”,  “Inglise keel B1-B2 kursus“, IELTSi ja inglise 

keele riigieksami ettevalmistuskursus. 

 

4. Inglise keele õppekava õppekeel: 

Õppekeel on vene, eesti või muu keel. Kui õppekeeleks on mõni muu keel , tagatakse 

õppijatele vastavat keelt kõnelevad õpetajad.  

 

5. Õpingute alustamise tingimused: 

Vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel. Õppeaasta jooksul kursusele juurde 

liituda soovijatele võimaldatakse proovitund ning õppejõud viib vajadusel läbi 

tasemesobivustesti. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku või suulise 

registreerimistaotluse, sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda 

lapsevanem või hooldaja. Õpingute alustamise tingimusteks on ettenähtud osavõtjate arv 

ning see, et  õppijad tasuvad õpingute eest arve alusel ühe maksena või kahes osas 

lepingus määratud tähtpäevaks, õpetajaga käsinduslepingu allkirjastamine ning 

kooliruumi kättesaadav olemasolu. Täpsemad tingimused on sätestatud kooli põhikirjaga. 

 

6. Õppeainete valikuvõimalused ja tingimused: 

Õpilased saavad valida 0-A1 ja A1-A2 (algajatele) ning A2-B1 ja B1-B2 

(edasijõudnutele) kursuse vahel. Võimalik on võtta erikursust, nt grammatika, veslus- või 

kirjutamise erikursust grupi-, e-õppe, skype-õppe või individuaalõppena ning IELTS ja 

riikliku eksami ettevalistuskursust. 

Inglise keele grammatikakursus: Individuaalõpe algajatele või edasijõudnutele – õpetaja 

saadab materjalid ja juhised meiliga. Õpilane töötab materjali läbi iseseisvalt ning 

vajadusel konsulteerib õpetajaga . Tehtud ülesanded saadab õpilane koos võimalike 

lisaküsimustega tagasi õpetajale kontrollimiseks . Õppematerjalid saadetakse üldjuhul üks 

(1) kord nädalas (1 teema/e-mail/nädal). 

Inglise keele kirjutamiskursus: Individuaalõpe neile, kes oskavad inglise keelt juba üsna  

hästi, kuid kirjutamine on keeruline – õpetaja saadab materjalid ja juhised meiliga . 

Õpilane töötab iseseisvalt materjali läbi ning saadab tehtud harjutused koos võimalike 

lisaküsimustega tagasi . Õppematerjalid saadetakse üldjuhul üks (1) kord nädalas (1 

teema/e-mail/nädal). 

IELTS ettevalmistuskursus: Kursus sobib nendele inimestele, kes plaanivad teha IELTS 

eksamit, ning samuti ka gümnaasiumiõpilastele, kes soovivad edukalt sooritada inglise 

keele riigieksamit. Arendatakse inglise keele oskuse kõiki aspekte: lugemine, kuulamine, 

kirjutamine, kõnelemine. Kursuse eesmärgiks on jõuda IELTS eksami keeleoskuse 

tasemele. Kursuse külastajad saavad läbida ELTSi proovieksamit, mis lisab kindlustunnet 

enne eksamile minekut. 

 

7. Õppeetappide ja kooli lõpetamise nõuded: 

Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on 

osalenud vähemalt 70% tundidest. Väiksema osalemisprotsendi korral väljastab kool 

õppijale tunnistuse kursusel osalemise kohta. Muudel juhtudel (õppeaasta keskel, 

tööandja/õppeasutuse soovil jne) väljastab kool vastava taotluse alusel õppijale tõendi 

kursusel osalemise kohta. Kui kursuse lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse 

lõputesti, kajastub vastav tulemus ka tema tunnistusel/tõendil. 



 

8. Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja 

Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt 

loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja 

tagab õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab 

nõutavat pädevust. Tarkus Keeltekooli inglise keele õpetajaks on Olga Jeromina. 

 

 

 

Inglise keele 0-A1 kursuse ainekava 
 

Õppematerjal: 

John and Liz Soars. „New Headway Beginner, 3rd ed“. Oxford UP, 2010. Õpik, töövihik, 

audio-CD ning paljundamiseks mõeldud harjutusmaterjalid ja testid. 

 

Õppesisu:  

Ülevaade hääldusest (hääldusbaas, intonatsioon, lauserõhk) ja sõnade järjekorrast lauses. 

Lihtsamate käibefraaside, numbrite, kellaaegade jne õppimine . Endast, teistest, oma 

ümbrusest rääkimine ja vastavate küsimuste küsimine. 

 

Grammatika: jaatus ja eitus; nimisõna; omadussõna; isikulised asesõnad; ainsus ja 

mitmus; omastavad asesõnad; reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad; lihtolevik; 

kestev olevik; oleviku perfekt; lihtminevik; tuleviku väljendamine kestva oleviku ja 

vormi going to kaudu ; küsisõnad ja küsimuste moodustamine ; there is/are; this ja that; 

eessõnad: in, on, under, next to, at, from, with, of; vormide like ja would like kasutamine; 

vormide some/any kasutamine; vormi was/were born kasutamine; modaaltegusõnade 

can/can't kasutamine; määrsõnad always, sometimes, never. 

 

Sõnavara: igapäevased nimi-, omadus- ja tegusõnad; tähestik; põhi- ja järgarvud; ametid; 

perekond; sport ja vaba aeg; toit; toad ja mööbel; maad; rahvad ja keeled; värvid; riided; 

transport; emotsioone väljendavad kesksõnad, viisakusväljendid. Rääkimist harjutatakse 

paaristööna läbi lühidialoogide. 

 

Kõnearendus: tervitamine ja tutvustamine /tutvumine; mina ja mu perekond ; sõbrad; 

telefoninumbrid ja meiliaadressid ; hobid ja vaba aeg ; minu päev ; minu lemmikud ; 

kellaaeg; vabandamine; juhiste küsim ine ja andmine; poes; kohvikus ja restoranis; 

postkontoris; rongijaamas; eluruumi kirjeldamine; minu kodulinn; kuupäevad; palvete 

esitamine ja ettepanekute tegemine; igapäevased probleemid; välimuse kirjeldamine, 

tuleviku plaanid. 

 

Kirjutamine: formulari täitmine isikuandmetega, pildi kirjeldus, päevaplaan, küsimuste ja 

vastuste koostamine, sidesõnad and ja but, väikeste lõikude kirjutamine lihtsal teemal 

(kaasõpilase tutvustus, perekond, parim sõber, kodulinn, puhkusereis), postkaart sõbrale. 

 

Õpitulemused:  

Õpilane saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest , mis on vahetult 



seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta , sisseostude tegemine , 

töö). Saab aru lühikeste , lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhi sisust. Saab 

lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest . Oskab leida eeldatavat spetsiifilist 

infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, 

sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklik est kirjadest. Saab hakkama 

igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel 

teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab kasutada 

mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, 

hariduslikku tausta, praegust või eelmist tööd. Oskab teha märkmeid ja koostada väga 

lihtsat isiklikku kirja, nt. kellegi tänamiseks. 

 

 

 

Inglise keele A1-A2 kursuse ainekava 

 
Õppematerjal:  

John and Liz Soars. „New Headway Elementary“, 4th edition. Oxford UP, 2011. Õpik, 

töövihik, (iTutor DVD-ROM), audio-CD / iChecker CD-ROM ning paljundamiseks 

mõeldud harjutusmaterjalid ja testid. 

 

Õppesisu:  

Ülevaade hääldusest (hääldusbaas, intonatsioon, lauserõhk) ja sõnade järjekorrast lauses. 

Lihtsamate käibefraaside , numbrite, kellaaegade jne õppimine . Endast, teistest, oma 

ümbrusest rääkimine ja vastavate küsimuste küsimine. 

 

Grammatika: lihtolevik, lihtminevik, kestev olevik oleviku ja tuleviku väljendamisel, be 

going to tulevik, oleviku perfekt ; loendatavad ja mitteloendatavad nimisõnad ; 

some(thing)/any(thing)/no(thing)/ much/many/ a lot of ; modaaltegusõnad can , could, 

will; nimisõnade omastav kääne ; isikulised asesõnad ; küsis.nad; kesk- ja üliv .rre, 

infinitiiv eesmärgi väljendamiseks. 

 

Sõnavara: igapäevased nimi-, omadus- ja tegusõnad; tähestik; perekond; põhi- ja 

järgarvud; ametid; vaba aeg; toit; maad; rahvad ja keeled, maa ja linn; emotsioone 

väljendavad kesksõnad, viisakusväljendid, tunnete kirjeldamine. 

 

Kõnearendus: tervitamine ja tutvustamine/tutvumine; igapäevased väljendid; perekond ja 

sõbrad; ametid ja töö ; vaba aeg ; reismine; ilm; toad ja mööbel ; eluruumi kirjeldamine ; 

tunnete kirjeldamine ; telefoninumbrid; kellaaeg; vabandamine; juhiste küsimine ja 

andmine; poes; kohvikus; inglise ja ameerika tähtpäevad; kuupäevad; palvete esitamine ja 

ettepanekute tegemine; rongi-ja lennujaamas; linnade võrdlemine; inimeste kirjeldamine; 

tulevikuplaanid; oma kogemustest rääkimine. 

 

Kirjutamine: sidesõnad and, so, but, because, when, until, which, where, although; 

kõnekeelsed kirjatööd (blogi pidamine; enda tutvustus; puhkusereisi, kodu, kodulinna ja 

lähedase inimese kirjeldus; jutukese kirjutamine; postkaart sõbrale); töötaotlusblanketi 

täitmine; ametlikud ja mitteametlikud elektronkirjad (vastus tööpakkumiskuulutusele, 



tänukiri). 

 

Õpitulemused: 

Õpilane mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires. 

Samuti mõistab lauseid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja 

pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes lihtsates 

suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. 

Suudab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja 

elutingimusi ning väljendada oma vajadusi. 

 

 

Inglise keele A2-B1 kursuse ainekava 
 

Õppematerjal:  

John and Liz Soars. „New Headway Pre-Intermediate“, 4th edition. Oxford UP, 2012. 

Õpik, (iTutor DVD-ROM), töövihik ja iChecker CD-ROM ning paljundamiseks mõeldud 

harjutusmaterjalid ja testid. 

 

Õppesisu:  

Esimesel kursusel omandatud sõnavara ja grammatika kordamine ning süvendatud ja 

laiendatud asutamine. Tasakaalustatud lugemis-, kuulamis-, vestlus- ja kirjutamisoskuse 

arendamine. 

 

Grammatika: lihtolevik ja kestev olevik, lihtminevik ja kestev minevik , going to ja will 

tuleviku väljendamisel , oleviku perfekt ja kestev oleviku perfekt , mineviku perfekt ; 

tegusõnade rektsioonid ; modaaltegusõnad should , must, might ja väljend have to ; 

passiivid; tingimuslausete esimene ja teine tüüp ; ebamäärast hulka väljendavad asesõnad; 

artiklid; omadussõnade võrdlemine. 

 

Sõnavara: sarnase tähendusega sõnade erinevused , kollokatsioonid, eessõnad, kahe 

tähendusega sõnad , ühendtegus.nad, idioomid, ees- ja järelliited, sama- ja 

vastandtähendusega omadussõnad, määrsõnad, liitsõnad; käibefraasid (vestluse 

ülalhoidmine, tänamine, vabandamine jne ); sünd, abielu, surm; riided ja materjalid, 

tunded. 

 

Kõnearendus: sõbrad, tähtsad asjad elus , ideaalne päev , uudised, toitumine, kahtluse 

väljendamine, tulevikuplaanid, kahekümneaastaste põlvkond , perekond, ettepanekute 

tegemine, erilised kogemused, nõustumine, arsti juures, tänapäeva kangelased, raamatud, 

telefon, internet, õnnitlemine ja kaasatundmine. 

 

Kirjutamine: inimeste ja kohtade kirjeldamine, lühijutt, kõne, elulugu, postkaart sõbrale, 

blankettide täitmine , mitteametlikud ja ametlikud elektronkirjad ja kirjad , raamatu või 

filmi lühiarvustus, essee (poolt- ja vastuargumendid), loengumärkmete tegemine. Lausete 

ühendamine sidesõnadega although , because, so, when, while, before, as, unti ja siduvate 

asesõnadega who, that, which, where. Lõikude järjestamine.  

 



Õpitulemused:  

Saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, 

reisimine, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete 

põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid. Saab lugemisel aru tekstidest, mis 

koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest . Saab aru sündmuste , 

mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades. Saab keelega enamasti hakkama riigis, 

kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel 

teemal pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused. Oskab lihtsate seostatud lausetega 

kirjeldada kogemusi , sündmusi, unistusi ja kavatsusi . Oskab lühidalt põhjendada ning 

selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning 

kirjeldada oma muljeid. Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval 

teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid. 

 

 

 

Inglise keele B1-B2 kursuse ainekava 
 

Õppematerjal:  

Õpetaja koostatud õppematerjal ja paljundmaterjal. 

K. Gude, J. Wildman „New Matrix Intermediate”. Oxford University Press, 2006. 

Õpik, töövihik ja CD. 

 

Õppesisu:  

B1-B2 taseme kursusel toimub inglise keele B 2 taseme omandamine . Süvendatakse ja 

lihvitakse varem omandatud kuulamis-, lugemis-, kõnelemis- ja kirjutamisoskust. Samuti 

on rõhk oluliste grammatikaosade kordamisel ja kinnistamisel. Õpilasi suunatakse 

iseseisvalt lugema ja kuulama inglisekeelseid uudiseid, kirjandust ja muusikat. Aktiivne 

sõnavara võimaldab toime tulla lihtsamates situatsioonides. 

 

Grammatika: Ajavormide Past Simple, Present Simple, Present Continuous, Past 

Continuous, Present Perfect Simple ja Present Perfect Continuous, Past Perfect, Future 

Simple moodustamine ja kasutamine. Tuleviku väljendamine ajavormi Present 

Continuous ja vormi going to abil. Osalaused (relative clauses : defining clauses ; non-

defining clauses ). Passiiv. Modaalverbid: võimekuse, loa, kohustuse, soovituse 

väljendamine; modaalsus minevikus ). Soovide väljendamine vormi wish abil . 

Tingimuslaused (1. ja 2. tüüp). Kaudne kõne. Lauseosi siduvad asesõnad. Sagedust 

näitavad määrsõnad. Eessõnad. Umbmäärane ja määrav artikkel. 

 

Sõnavara: vestlusteemadega seotud sõnavara: välimus, võimed ja iseloomujooned, hobid, 

tegevused ja vaba aeg, sport, muusika, reisimine, riigid, pühad, ametid, loodus ja loomad. 

Kõne rikastamine idioomidega. 

 

Kõnearendus: välimuse ja iseloomu kirjeldamine; Inglismaa, inglased, monarhia. Inimaju 

võimalused. Inimkond; ellujäämine. Tuleviku töökohad. Kuulsus ja perekond, pop-tähed. 

Kehakeel. Rahvastik; New York. Riskid. Loomastik. Ajapuudus. Telefonivestlused. 

Raadio- ja TV-saated, uudised. Euroopa Liit . Briti ja Ameerika inglise keele eristamine . 



Arvamuse avaldamine , põhjenduste sõnastamine , veenmine, selgituse küsimine ja 

andmine. 

 

Kirjutamine: Kiri enesetutvustusega; nõuandev kiri ; paiga/koha kirjeldus ; formaalne 

kaebekiri; päring; avaldus; mitteformaalne kiri ; sõnum; jutuke (sündmuste järjestamine , 

liigendamine lõikudeks); oma arvamust väljendav kirjand. 

 

Õpitulemused:  

Saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, 

reisimine, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete 

põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid. Saab lugemisel aru tekstidest, mis 

koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest . Saab aru sündmuste , 

mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades. Saab keelega enamasti hakkama riigis, 

kus see kasutusel on. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel 

teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused. Oskab lihtsate seostatud lausetega 

kirjeldada kogemusi , sündmusi, unistusi ja kavatsusi . Oskab lühidalt põhjendada ning 

selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning 

kirjeldada oma muljeid. Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval 

teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid. 

 

 

 

IELTSi ja inglise keele riigieksami ettevalmistuskursus 

 
Õppematerjalid:  

L. Hashemi, B. Thomas „IELTS Trainer“. Cambridge University Press, 2011. Õpik ja 

paljundmaterjalid. 

 

Õppesisu: kõigi osaoskuste kordamine, viimistlemine ja kinnistamine inglise keele 

riigieksamiks ja IELTS'i sooritamiseks. Erinevat tüüpi eksamiülesannete läbiharjutamine, 

erinevad metoodikad teksti lugemiseks (skaneerimine, oluliste märksõnade leidmine jne), 

etteantud vastusevariandid , õige/vale/puudub informatsioon -tüüpi vastused, lausete ja 

lauseosade paigutamine tekstilünkadesse , ideede vastandamine. Erinevad 

kuulamisülesanded ja nende põhjal harjutuste tegemine: märkmete tegemine, lausete 

lõpetamine, tabeli ja blanketi täitmine, kaardi sildistamine, kokkusobitamine, 

valikvastused. Kirjutamisülesanded ja kõnearendusülesanded. 

 

Grammatika: ajavormid, tingimuslaused, passiiv, kaudne kõne, täiendlaused, inversioon, 

arvsõna, eessõna, asesõna, omadussõna, artikkel, ühendverbid, infinitiiv ja ing-vorm, 

subjunktiiv, modaalverbid. 

 

Sõnavara: tekstid raamatutest, ajakirjadest, ajalehtedest, veebilehtedelt. Näiteid õpiku 

teemadest: erinevat liiki puhkus , sünonüümid ja definitsioonid , paleontoloogia, robotid, 

ohustatud keeled, elukoht, kirjeldused, sarnased ja eksitavad sõnad , instruktsioonide 

mõistmine, tee küsimine ja  juhatamine, kool, töö, ilmaennustused, maailmaruum, loodus 

ja looduskaitse, psühholoogia, teismelised, teksti siduvad sõnad ja väljendid, tööstus, 



tulevikumaailm, kokaraamatud, videomängud, klient ja teenindaja, loomade oskused ja 

võimed, plastpakendid ja keskkond, sulavad poolused, intelligentsus, internet, Ameerika 

vanim kunst, õnne otsinguil, süvameri. 

 

Kõnearendus: vestlus või intervjuu, informatsiooni vahetamine igapäevastel teemadel, 

monoloog, haridusteemaline vestlus mitme inimese vahel, loeng, presentatsioon, isikliku 

seisukoha väljendamine, ettevalmistatud sõnavõtt etteantud teemal , küsimustele 

vastamine, arutelu abstraktsetel ja problemaatilistel teemadel. Eelistest ja puudustest 

rääkimine. Põhjendamine. Positiivsed ja negatiivsed kommentaarid. 

 

Kirjutamine: kokkuvõtte tegemine informatsioonist graafiku, tabeli või diagrammi kujul. 

Statistika. Arutlev essee mingi väite või arvamuse põhjal. Õige stiili kasutamine 

kirjalikes töödes. Teksti õige paigutus ja kirjaliku töö ülesehitus erinevate kirjalike 

ülesannete puhul. Blanketi täitmine, kokkuvõtte kirjutamine, kirjeldus, ülevaade. 

 

Õpitulemused:  

Õpilased on ettevalmistatud IELTS või inglise keele riigieksamiks. 


