
 
 
 

 

 

 

„ICAO inglise keele tasemetesti sooritamine“ täienduskoolitus 

 

Toimumisaeg 14.-15. november 2018 

Toimumiskoht Eesti Lennuakadeemia (Lennu 40, Reola küla, Kambja vald, Tartumaa) 

Õppeklass B-201a (õppeklass on kaasaegne, valgusküllane ja tsentraalse 

ventilatsiooniga. Klassis on maksimaalselt 15 kohta ning WiFi ühendus) 

Toimumise ajakava 

ja lisainfo 

Koolituspäevad algavad 09:00 ja lõpevad 15:00. Koolituse täpsem ajakava 

saadetakse osalejatele enne koolituse algust 

Õppekavarühm Transporditeenused (1041) 

Õppekava alus TEA inglise keele testi materjalid ja veebipõhised õppematerjalid 

Õpetamise keel Inglise keel 

Koolitaja Ere Saar, MA (Eesti Lennuakadeemia lektor, õppetöös spetsialiseerunud: 

lennunduse inglise keel, erialane inglise keel õhusõiduki juhtimise, side- ja 

navigatsioonisüsteemide ning lennuliiklusteeninduse erialale) 

Koolituse maht 12 akadeemilist tundi (auditoorne õppetöö 100%) 

Koolituse hind Kokkuleppel 

Sihtgrupp ja nõuded 

õppe alustamiseks 

Koolitus on suunatud TEA inglise keele tasemetesti sooritajatele, kelle 

inglise keele oskus vastab vähemalt CEFR tasemele B1 

Koolitusgrupi suurus 2-10 õppurit 

Eesmärk Koolitusel osalemise tulemusel on õppuritel praktilised eelteadmised TEA 

inglise keele tasemetesti edukaks sooritamiseks 

Koolituse teemad ja 

õppemeetodid 

TEA inglise keele test koosneb kolmest osast: 

1) testi I osa: Intervjuu (4 akadeemilist tundi) 

Õppemeetodid: paaris- ja rühmatöö, arutlemine, rollimäng 

2) testi II osa: Kuulamisülesanded (4 akadeemilist tundi) 

Õppemeetodid: helisalvestite kuulamine, ülesande lahendamine, rühma- ja 

paaristöö 

3) testi III osa: Piltide kirjeldamine (4 akadeemilist tundi) 

Õppemeetodid: vaatlus, tõlgendamine, ülesande lahendamine, rühmatöö 

Õpiväljundid Koolituse läbimisel õppur:  

1) Kasutab testimisel töösituatsiooni imiteerivas intervjuus eksamineerijaga 

grammatiliselt korrektseid ja situatsioonist lähtuvaid termineid; 

2) Kannab töösituatsiooni kirjeldava helisalvestise põhjal kuuldud info 

teistele isikutele ette, vastates seejuures edastatu põhjal esitatud küsimustele; 

3) Analüüsib visuaalse vaatluse põhjal töösituatsiooni kujutavat pilti, 

lähtudes selle asjaoludest ja oma eriala eripäradest. 

Hindamine / 

mitteeristav 

(hinnatakse koolituse 

käigus sooritatud  

ülesandeid) 

 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

1) Küsimuste moodustamine ja 

neile vastamine 

1) Õppur  selgitab intervjuu käigus välja 

talle esitatud küsimused, vastates neile  

situatsioonist lähtuvalt ja esitab ka ise 

situatsioonikohaseid küsimusi 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages


 

2) Helisalvestiste kuulamine 2) Õppur interpreteerib helisalvestise 

teksti situatsioonist lähtudes ja edastab 

kuuldud helisalvestise sisu teistele 

osapooltele kuuldu tähenduses eksimata 

ning esitab kuuldu põhjal vähemalt kaks 

küsimust ja annab vähemalt kaks 

asjakohast nõuannet 

3) Piltide kirjeldamine 3) Õppur kirjeldab töösituatsiooni 

kujutavat pilti 30 sekundi jooksul 

terviklikult ja teistele osapooltele 

mõistetavalt, kasutades seejuures 

korrektset  erialaterminoloogiat ning 

vastates ka pildi kohta esitatud 

küsimustele 
 

Koolituse läbimise 

tingimused 

Koolituse läbimiseks tuleb auditoorses õppetöös osaleda 100% 

Õppematerjalid Õppematerjalid jagatakse osalejatele koolituse käigus 

Koolituse läbimisel 

väljastatav dokument 

Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse Eesti Lennuakadeemia 

täienduskoolituse tõend 

Registreerumine ja 

lisainfo 

Ere Saar, ere.saar@eava.ee  
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