
Inglise keel  A1

1. Täienduskoolitus-
asutuse nimetus

Jana Trink Erakool

Kooli pidaja: Sihtasutus Pärnu Vabahariduskeskus

2. Õppekava nimetus Inglise keel A1 

3. Õppekavarühm (Vastav.
ISCED 97 õppekava-rühmade
klassifiktsioonile) 

222 Võõrkeeled

4. Õppe kogumaht 
(akadeemilistes 
tundides)

70 akadeemilist tundi kontaktõpet, millele lisandub kuni 30 tundi 
iseseisvat tööd.

5. Õppekava koostamise 
alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

6. Sihtgrupp Isikud, kes soovivad alustada inglise keele õppimist

7. Õppe eesmärk Eesmärgiks on omandada elementaarse suhtluskeele oskust nii kõnes kui 
kirjas, samuti maksimaalselt kasutada võõrkeelt õppetunnis, tutvuda 
õpitavat sihtkeelt rääkivate maade kultuuriga. Kursuse jooksul omandatud 
sõnavara ning baasgrammatika on aluseks õpingute jätkamiseks. 

Õpilane on motiveeritud kasutama omandatud oskusi ning avatud uutele 
kogemustele. 

Kursuse A1 edukalt lõpetanu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama 
igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, hotellid, 
turism, taastusravikeskused jne) 

8. Õpiväljundid Mõistmine: Õpilane saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis 
puudutavad teda ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui inimesed 
räägivad aeglaselt ja selgelt. Saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja 
väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, plakatitel või kataloogides. 

Rääkimine: Oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner 
aeglaselt räägib, vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning 
vestlemisel aitab. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata. Oskab 
kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab, ja inimesi, 
keda tunneb.

Kirjutamine: Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ning täita formulare, 
kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust. 

9. Õppesisu 
teemavaldkondade ja 
keeleteadmistena:

Klassiruumis kasutatav sõnavara. Ingliskeelsed sõnad meie keeleruumis. 
Häälduse alused. Personal information. Numbers. Days and months. 
Sounds of the alphabet. Estonia.Talking about favourites. Talking about 
family and relatives. People you know. The perfect day. Habits and 
routines, likes and dislikes. Houses and furniture. Your home. Writing a 
postcard. Food and food combining. Famous people. Personality. Body. 
Qualities needed for different jobs. Writing a letter. Sports. Summer and 
holiday. My last mission. Feelings. Alone. Biography and CV. Similarities 
between family members. Look like... Clothes. Dreams and reality. 
Television. Hopes and desires for the future. Lost property. Shopping. 
Hometown and cities. Valuable things. Daily activities. Health and exercise. 
Character. Advice for everyday problems. Websites. Old friends Driving to 
work. Problems on the road. Short stories. Nature. Hotels and buildings. 
Weather. Favourite time of year.

Grammatika: Nouns, articles. Possessive adjectives +be. Present simple: 
auxilliary verbs. Possessive ’s. Adverbs of frequency. Word stress. Like 
+ing. Object pronouns. Prepositions of time. 3rd person endings. there is / 
there are. some / any make / do. Prepositions of place. Positive and 
negative adjectives. Modals. Past simple: regular and irregular affirmative 
forms. Ago. Time expressions and linkers. Past simple: regular and 
irregular negative and question forms. Adjective + particle collocations. Past
simple. Present continuous. Future forms. Comparative and superlative 
adjectives. Comparison structures. Too, enough, should. Frequency 
expressions. Question forms. Prepositions of movement. Ordinal numbers. 



Punctuation. Past continuous. Time adverbials. Adverbs of manner. 
Passives. Will /might. Word and sentence stress. Intonation.

10. Õppemeetodid Erinevad osaoskused nagu lugemine, kirjutamine, kuulamine, rääkimine ja 
keelestruktuurid omandatakse läbi eluliste teemade, kasutades hulganisti 
õpilast aktiveerivaid võtteid.

Rollimängud, intervjuu, juhitud diskussioon, grupi- ja paaristöö, 
vabakirjutamine

11. Iseseisev töö Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö 
käigus käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse 
arendamiseks 

12. Õppematerjalide 
loend New Inside Out BEGINNER Student's Book+CD-ROM, Workbook 

(Kirjastus Macmillan Education) või New Total English STARTER 
( Students' Book With Active Book Pack + Workbook with Audio CD Pack 
(Pearson)

Lisamaterjalid, allikad: Essential Grammar in Use, R. Murphy, Cambridge 
University Press. http://www.myenglishlab.com/courses-new-total-
english.html; http://www.pearsonlongman.com/newtotalenglish/resources/

13. Nõuded õpingute 
lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 85% 
kontakttundides, vahetestide, iseseisva töö ja lõputöö sooritamine. 

Kursuse lõputöö (kirjalik ja/või suuline test) positiivseks soorituseks loetakse
vähemalt 60 % õigeid vastuseid.  

14. Kursuse läbimisel 
väljastatav dokument

Jana Trink Erakooli tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on 
täidetud. Tunnistusel kajastuvad õpiväljundid.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. 
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte 
juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes tundides. Tõendil võib kajastada 
koolituse käigus läbitud teemasid.

15. Koolitaja 
kompetentsust tagava 
kvalifikatsiooni või õpi- 
või töökogemuse 
kirjeldus:

Kõrgharidus: inglise keele õpetaja või inglise filoloog. Koolitaja omab 
varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel. 

Muu kõrg- või keskeriharidus, läbitud täienduskoolitused õpetatavas 
ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus. 

Õppekeskkond Jana Trink Erakooli õppeklassid asuvad Õhtu põik 5 Pärnus: kaheksa 
klassiruumi - vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, nõuetele vastav 
valgustus. Kõik klassiruumid on varustatud tahvli/pabertahvli ja CD-
mängijaga. Kahes klassis videoprojektor. Kooli ruumides saab kasutada 
tasuta WiFi-t.

Õppekeskkonna all mõistetakse ka õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse 
ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. 
Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad kui ka 
õppijad. Efektiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja 
üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad 
suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõigi õppijate pingutusi ja õpiedu; 
ollakse abivalmid ja toetavad. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- 
ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid.

16. Õppekava 
kinnitamise aeg:
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