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OPENIQ ÕPPEKAVA „INGLISE KEEL LASTELE JA NOORTELE “
I.

Õppe eesmärgid ja kestus:

OpenIQ OÜ pakub inglise keele tunnid lastele ja noortele vanuses 7-18 aastat inglise keele õpet.
Õpe toimub koolituskalendri alusel, lühemate ja pikemate kursustena septembrist maini,
põhirühmades 33 õppenädalat. Erinevad kursused ja õppepäevad toimuvad ka suvel. Huvikooli
koolivaheajad kattuvad tavakooli vaheaegadega. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas üks või
kaks akademilised tundi korraga.
Ühe kursuse maht:
• kaks akademilised tundi nädalas: 100 tundi, millest 72 kontaktõpet ja 28 tundi iseseisvat
tööd
• neli akademilised tundi nädalas: 190 tundi, millest 144 kontaktõpet ja 46 tundi iseseisvat
tööd.
Õpperühma osavõtjate arv on kuni 8 õpilast.

II.

Õppeainete loend:

Iga kursus koosneb järgnevatest ainetest: inglise keele grammatika, lugemine, kuulamine,
suuline ja kirjalik väljendusoskus. Nende ainete maht ja rõhuasetus võivad varieeruda.
III.

Ainekava:

Ainekava on koostatud kursustena: “Inglise keel lastele” ja „Inglise keel noortele“.
IV.

Inglise keele õppekava õppekeel:

Õppekeel on vene ja inglise keel.
V.

Õpingute alustamise tingimused:

Ringist saab osa võtta iga õpilane, kelle huviks on inglise keel ja kultuur ja kes soovivad alustada
või jatkata inglise keele õpingutega. Vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel. Kooli
võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku või suulise registreerimistaotluse, sõlminud
kooliga koolituslepingu.

1

Masina 22, 10144 Tallinn, Estonia

VI.

www.openiq.ee

Õppeainete valikuvõimalused ja tingimused:

Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase vanust ja keeleoskuse taset. Vastavalt
Õppija vajadusele saab keelt õppida erinevates õppevormides: individuaalõpe ja kursused
minigrupi- (2-5 õppijaga) või grupiõppes (6-8 õppijaga). Kursus loetakse lõpetatuks õppeaasta
läbimisel ja vastava ainekava täitmisel. Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud
õppekava täies mahus.
VII.

Õppevormid:

Individuaalõpe on personaalne õppevorm, kus koolitaja keskendub 1-2 õppija arengule ja
eesmärkidele. Vastavalt õppija soovidele ja vajadustele koostatakse personaalne õppekava.
Samuti saab õppija valida endale sobivaima tunni toimumisaja ning tempo.
Minigruppides on 2-5 samal keeletasemel õppijat. Võrreldes suurema grupiga saab õpitava osas
olla veelgi paindlikum ja võtta rohkem arvesse õppijate individuaalseid huvisid ja
keeleõppevajadusi.
Grupiõppe keeletundides keskendutakse eeskätt suulise eneseväljendusoskuse, kuulamise ja
rääkimise osaoskuse arendamisele, et õppija saaks julguse võõrkeeles suhelda. Keeletunnid on
interaktiivsed – kuula, räägi, mõista ja väljenda. Meie rühmades on maksimaalselt 8 inimest, sest
väike grupp võimaldab igaühel aktiivselt tunnis osaleda ja uusi teadmisi praktiseerida. Tundides
valitseb hubane ja töine õhkkond.
VIII.

Õppeetappide ja kooli lõpetamise nõuded:

1. Õppija on lõpetanud valitud kursuse, kui on läbinud kursuse või sooritanud sellekohase testi,
arvestuse või eksami. Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui
õppija on osalenud vähemalt 75% kontakttundidest. Õppija arvatakse koolist välja kursuse
lõppemisel, sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste
rikkumisel. Iga juhtum vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.
2. Õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus, mis vastab läbitud õppekavale.
IX.

Kursuste läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja:

Inglise keele kursusi viivad läbi õpetajad, kellel on filoloogi, inglise keele kui võõrkeele õpetaja
või muu keeleteadlase kvalifikatsioon ja/või lastele ja täiskasvanutele inglise keele õpetamise
kogemus. OpenIQ keeltekooli inglise keele õpetajateks on Selma Laterem ja Mark Steven
Goldberg. Rohkem infot õpetajate kohta kodulehel https://openiq.ee
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INGLISE KEEL LASTELE
1. Õppekava nimetus: Inglise keel lastele.
2. Õppe eesmärgid ja kestus:
OpenIQ OÜ pakub inglise keele tunnid lastele vanuses 7-12 aastat inglise keele õpet. Õpe
toimub koolituskalendri alusel, lühemate ja pikemate kursustena septembrist maini,
põhirühmades 33 õppenädalat. Erinevad kursused ja õppepäevad toimuvad ka suvel. Huvikooli
koolivaheajad kattuvad tavakooli vaheaegadega. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas üks või
kaks akademilised tundi korraga.
Ühe kursuse maht:
• kaks akademilised tundi nädalas: 100 tundi, millest 72 kontaktõpet ja 28 tundi iseseisvat
tööd
• neli akademilised tundi nädalas: 190 tundi, millest 144 kontaktõpet ja 46 tundi iseseisvat
tööd.
Õpperühma osavõtjate arv on kuni 8 õpilast.
3. Õpingute alustamise tingimused:
Ringist saab osa võtta iga õpilane, kelle huviks on inglise keel ja kultuur ja kes soovivad alustada
või jatkata inglise keele õpingutega. Erakooli vastuvõtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õppija/
lapsevanema/ hooldaja või firma esindaja vahel koolitusleping.
4. Õppekeskkond: loenguruum.
Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest. Koolitaja ruumid asuvad aadressil Masina 22,
Tallinn, kus Koolitaja käsutuses on õpperuumi suuruses 25 m2, kuhu mahub 13 inimest (12
õpilast ja koolitaja). Ruumid on soojad, puhtad ja valgusküllased. Õpperuumide sisustusse
kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja on lauad ja toolid, raamatukapid, riiulid. Varustuse
on arvuti ja dataprojektor.

5. Õppevahendid:
Õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppemaksule.

6. Õppeprotsess:
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Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.
Õppetöö toimub valdavalt grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse õpe läbi
individuaalse õppekava alusel vastavalt õppija vajadustele.
Õppetöö toimub inglise või vene keeles. Õpilased räägivad inglise keeles. Tunnid toimuvad
mängu vormis. Lapsed koostavad dialooge, mängivad lauamänge, loevad ja arutlevad erinevaid
tekste. Tunnid on mõeldud laste aktiivse sõnavara laiendamiseks. Inglise keele õppimise käigus
omandab õpilane keeleoskusega rööbiti teadmisi ingliskeelsete maade kultuurist ja riikidest;
suhestub ümbritseva elu- ja kultuurikeskkonnaga. Inglise keele õppimisel puutub õpilane kokku
emakeelest erineva tähestiku, hääldusaluste ja väljendusvahenditega. Kõne- ja
situatsioonülesannetega taotletakse kõigi kõne osaoskuste – kuulamise, kõnelemise, lugemise,
kirjutamise arendamist.
Esinemisoskuse paranemine.
Oskus töötada grupis.
Ringi töö eesmärk on aktiviseerida kõnekeele oskust, arendada diskuteerimisoskust, oskust
avaldada oma arvamust ja parandada kirjutamisoskust.
Suur osa on rollimängudel.
Tundides tehtavad intervjuud, ettekanded jms on enamjaolt grupitööd.
Ringi eesmärgiks on:
• äratada huvi ja armastust inglise keele vastu;
• kaasata lapsi mitmekülgsele tegevusele inglise keeles
• luua positiivseid emotsioone:
• süvendada huvi võõrkeelte vastu;
• rikastada laste tundeelu, fantaasiat, loovust;
• anda oskusi ja teadmisi edukateks inglise keele õpinguteks koolis.
7. Õppemeetodid:
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid,
rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine jm. Iseseisev töö: sõnade õppimine, töövihikust ja
õpikust harjutuste tegemine, lühemate tekstide kirjutamine jm.
Igas tunnis on üks keskne teema, mis räägib lapse igapäevategemistest, lastele tähtsatest
„asjadest” – mina, minu pere, kodu, sõbrad, loodus, tegevused erinevatel aastaaegadel, jne.
Tunnid on ülesehitatud vahelduse ja mängulisuse põhimõttel.
8. Õppesisu:
1. õppeaastaks teemad on:
1) Kooliasjad - School things
2) Mänguasjad - Toys
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3) Loomad - Animals
4) Minu keha – My body
5) Töökohad - Jobs
6) Park - Park
7) Minu perekond – My family
8) Minu riided – My clothes
9) Värvid – Colors
10) Minu maja – My house
2. õppeaastaks teemad on:
1) Minu lõunaboks – My lunch box
2) Minu sõbrad – My friends
3) Välimus - Appearance
4) Kujundid - Shapes
5) Loomaaed – The zoo
6) Toit ja joogid – Food and drinks
7) Minu magamistuba – My bedroom
8) Numbrid - Numbers
9) Tegusõnad - Verbs
10) Rand – the beach
3. õppeaastaks teemad on:
1) Kooliasjad – School things
2) Tunded - Feelings
3) Tegevused õues – Outdoor activities
4) Toit - Food
5) Numbrid - Numbers
6) Õppeained – School subjects
7) Kooliruumid – School rooms
8) Peale kooli – After-school activities
9) Pidu päevad – Special days
10) Igapäevased tegevused – Everyday activities
11) Päeva kellaajad – Times of the day
12) Kohad - Places
4. õppeaastaks teemad on:
1) Ilm – Weather
2) Ilm tegevused – Weather activities
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3) Riided - Clothes
4) Aeg – Time
5) Pidustused - Celebrations
6) Valmis seadma - Getting ready
7) Koduloomad – Farm animals
8) Omadussõnad - Adjectives
9) Mälestused - Memories
10) Korrastada – Tidying up
11) Inimesed – People
12) Algarvud – Ordinal numbers
5. õppeaastaks teemad on:
1) Peopel ja rahvused - People and nationalities
2) Töökohad - Jobs
3) Maja - House
4) Turism - Tourism
5) Igapäevane rutiin - Daily routine
6) Vaba aja tegevused - Leisure activities
7) Koolireeglid - School rules
8) Aastaajad ja kliima - Seasons and climate
9) Festivalid ja pidustused - Festivals and celebrations
10) Riideid - Clothes
11) Lapsepõlv - Childhood
12) Mälestused - Memories
13) Kuulsad inimesed - Famous people
14) Tunded - Feelings
15) Transport ja tehnoloogia - Transport and technology
16) Sotsiaalne etikett - Social etiquette
9. Õppematerjalide loend:
Koolitus baseerub õppepekomplektil “New Family and Friends” 2nd Edition levels 1, 2 Oxford
University Press, “Prime Time” level 1 Express Publishing, “Give me five” levels 1-3
Macmillan Publishers Limited, “English grammar in use” Raymond Murphy Cambridge
University Press ja jaotusmaterjalil.
10. Lõpetamise tingimused:
Õppija on lõpetanud valitud kursuse, kui on läbinud kursuse või sooritanud sellekohase testi,
arvestuse või eksami. Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui
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õppija on osalenud vähemalt 75% kontakttundidest. Õppija arvatakse koolist välja kursuse
lõppemisel, sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste
rikkumisel. Iga juhtum vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.
11. Väljastatavad dokumendid:
Õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus, mis vastab läbitud õppekavale.
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INGLISE KEEL NOORTELE
1. Õppekava nimetus: Inglise keel noortele.
2. Õppe eesmärgid ja kestus:
OpenIQ OÜ pakub inglise keele tunnid lastele vanuses 12-18 aastat inglise keele õpet. Õpe
toimub koolituskalendri alusel, lühemate ja pikemate kursustena septembrist maini,
põhirühmades 33 õppenädalat. Erinevad kursused ja õppepäevad toimuvad ka suvel. Huvikooli
koolivaheajad kattuvad tavakooli vaheaegadega. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas kaks
akademilised tundi korraga.
Ühe kursuse maht: neli akademilised tundi nädalas: 190 tundi, millest 144 kontaktõpet ja 46
tundi iseseisvat tööd.
Õpperühma osavõtjate arv on kuni 8 õpilast.
3. Õpingute alustamise tingimused:
Ringist saab osa võtta iga õpilane, kelle huviks on inglise keel ja kultuur ja kes soovivad alustada
või jatkata inglise keele õpingutega. Erakooli vastuvõtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õppija/
lapsevanema/ hooldaja või firma esindaja vahel koolitusleping.
4. Õppekeskkond: loenguruum.
Õppijate arv ühes grupis on max 8 inimest. Koolitaja ruumid asuvad aadressil Masina 22,
Tallinn, kus Koolitaja käsutuses on õpperuumi suuruses 25 m2, kuhu mahub 13 inimest (12
õpilast ja koolitaja). Ruumid on soojad, puhtad ja valgusküllased. Õpperuumide sisustusse
kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus ja on lauad ja toolid, raamatukapid, riiulid. Varustuse
on arvuti ja dataprojektor.

5. Õppevahendid:
Õpik ja töövihik, mis tuleb õppijal endal välja osta. Õppevahendite hind lisandub õppemaksule.

6. Õppeprotsess:
Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.
Õppetöö toimub valdavalt grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse õpe läbi
individuaalse õppekava alusel vastavalt õppija vajadustele.
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Õppetöö toimub inglise keeles. Ringi töö eesmärk on aktiviseerida kõnekeele oskust, arendada
diskuteerimisoskust, oskust avaldada oma arvamust ja parandada kirjutamisoskust. Inglise keele
ring aitab õpilasel edukamalt sooritada inglise keele eksamit.Noored koostavad dialooge,
mängivad lauamänge, loevad ja arutlevad erinevaid tekste. Tunnid on mõeldud noorte aktiivse
sõnavara laiendamiseks. Inglise keele õppimise käigus omandab õpilane keeleoskusega rööbiti
teadmisi ingliskeelsete maade kultuurist ja riikidest; suhestub ümbritseva elu- ja
kultuurikeskkonnaga.
Ringi eesmärgiks on:
•
•
•
•
•
•

äratada huvi ja armastust inglise keele vastu;
arendada diskuteerimisoskust
luua positiivseid emotsioone:
süvendada huvi võõrkeelte vastu;
anda oskusi ja teadmisi edukateks inglise keele õpinguteks koolis.
sooritada inglise keele eksamit

7. Õppemeetodid:
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid,
rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine jm. Iseseisev töö: sõnade õppimine, töövihikust ja
õpikust harjutuste tegemine, lühemate tekstide kirjutamine jm.
Igas tunnis on üks keskne teema. Tunnid on ülesehitatud vahelduse ja komplitseerimise
põhimõttel.
8. Õppesisu:
1. õppeaastaks teemad on:
1) Kohad ja tegevused - Places and activities
2) Transport - Transport
3) Toit ja joogid - Food and drinks
4) Inimesed ja saavutused - People and achievements
5) Ajaloolised tegelased - Historical figures
6) Kuritegevus ja seaduse rikkumine - Crime and breaking the law
7) Pühad ja turism - Holidays and touris
8) Looduskatastroofid - Natural disasters
9) Sotsiaalsed probleemid - Social problems
10) Art - Art
2. õppeaastaks teemad on:
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1) Töökohad - Jobs
2) Hobid ja sport - Hobbies and sports
3) Kultuur - Culture
4) Reisima - Travel
5) Ilm - Weather
6) Tervis - Health
7) Haigused ja vaevused - Illnesses and ailments
8) Parandusmeetmed ja lahendused - Remedies and solutions
9) Tehnoloogia - Technology
10) Foobiad ja hirmud - Phobias and fears
11) Harjumused - Habits
12) Füüsiline välimus ja iseloom - Physical appearance and character
13) Art - Art
14) Poliitika - Politics
3. õppeaastaks teemad on:
1) Uudised ja maailmasündmused - News and world events
2) Õnnetused ja vigastused - Accidents and injuries
3) Ilmanähtused – Weather phenomena
4) Poed ja teenused - Shops and services
5) Kogukonna tegevus - Community action
6) Keskkonnaprobleemid - Environmental problems
7) Kosmos - Space
8) Loomad ja olendid - Animals and creatures
9) Saladus ja seletamatud nähtused - Mysteries and unexplained phenomena
10) Kõrgharidus - Higher education
11) Saavutused - Achievements
12) Kehakeel - Body language
13) Isiksuse tüübid - Personality types
4. õppeaastaks teemad on:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Elustiilid - Life styles
Igapäevased probleemid ja tüütud - Daily problems and annoyances
Kohad ja tegevused - Places and activities
Toiduvalmistamise viisid - Ways of cooking
Äärmuslikud tingimused - Extreme conditions
Tervishoiuga seotud töökohad - Jobs related to healthcare
Emotsionaalne ja vaimne tervis - Emotional and mental health
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8) Festivalid ja üritused - Festivals and events
9) Riided ja aksessuaarid - Clothes and accessories
10) Uudised ja media - News and media
11) Suured läbimurded - Major breakthroughs
12) Teadus - Science
13) Leiutised - Inventions
14) Edu - Success
15) Turism - Tourism
16) Majapidamiskohustused - Houshold duties
17) Sõda ja protest - War and protest
18) Linnade omadused - Features of cities
5. õppeaastaks teemad on:
1) Suhted ja sõprus - Relationship and friendship
2) Tunded - Feelings
3) Kuritöö ja karistus - Crime and punishment
4) Vaimsed oskused - Mental skills
5) Kokku saama - Getting together
6) Üritused - Events
7) Saladus ja veidrused - Mysteries and oddities
8) Õigeks saamine - Getting it right
9) Meediumid - Media
10) Teadus ja protsessid - Science and processes
11) Kuulsus - Fame
Viimane õppeaasta on täielikult pühendatud inglise keele eksamiks valmistumisele.
6. õppeaastaks teemad on:
1. Our people
2. Mastering languages
3. All in the mind
4. Just the job!
5. Dramatic events
6. Picture yourself
7. Leisure and entertainment
8. Media matters
9. At the top speed
10. A lifelong process
11. Being somewhere else
12. The living world
13. Health and lifestyle
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14. Moving abroad
Või 6. õppeaastaks teemad on:
1. We are all friends now
2. Technology- now and then
3. Thrill seekers
4. Global problems and opportunities
5. The future
6. Fruits and seeds
7. The world of work and training
8. The history of geography
9. What is beauty?
10. Is it art?
11. Psychology and sociology
12. Travelling around the world
13. The importance of infrastructure
14. Money and happiness

9. Õppematerjalide loend:
Koolitus baseerub õppepekomplektil: “Prime Time” levels 2-5+ Express Publishing, “Cutting
Edge” levels upper-intermediate Pearson Education Limited, “English grammar in use”
Raymond Murphy Cambridge University Press ja “Cambridge Advanced” Guy Brook-Hart and
Simon Haines Cambridge University Press ja “Ready for IELTS” Sam McCarter, Liz Hunt,
Rachael Roberts Macmillan Publishers Limited ja jaotusmaterjalil.
10. Lõpetamise tingimused:
Õppija on lõpetanud valitud kursuse, kui on läbinud kursuse või sooritanud sellekohase testi,
arvestuse või eksami. Kool väljastab kursuse lõpetajale tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui
õppija on osalenud vähemalt 75% kontakttundidest. Õppija arvatakse koolist välja kursuse
lõppemisel, sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste
rikkumisel. Iga juhtum vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.
11. Väljastatavad dokumendid:
Õppeaasta lõpus väljastatakse õpilasele tunnistus, mis vastab läbitud õppekavale.
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