
Inglise keel A2

1. Täienduskoolitus-
asutuse nimetus

Jana Trink Erakool 

Kooli pidaja: Sihtasutus Pärnu Vabahariduskeskus

2. Õppekava nimetus Inglise keel A2 

3. Õppekavarühm 
(Vastav. ISCED 97 
õppekavarühmade 
klassifiktsioonile) 

222 Võõrkeeled

4. Õppe kogumaht 
(akadeemilistes 
tundides)

Tase A2: 140 tundi kontaktõpet, millele lisandub kuni 60 tundi iseseisvat tööd

Jaguneb kaheks mooduliks: 

A2.1: 70 t kontaktõpet + iseseisev töö 

A2.2: 70 t kontaktõpet + iseseisev töö 

5. Õppekorraldus 1 - 5 korda nädalas, 2 - 5 akadeemilist tundi korraga. Õppe kestus: 1 - 2 
akadeemilist õppeaastat

6. Õppekava koostamise
alus

Euroopa keeleõppe raamdokument

7. Sihtgrupp ja õppe 
alustamise tingimused

Tase A2.1, A2.2 -  Isikud, kes soovivad jätkata inglise keele õppimist ja kelle 
inglise  keele oskuse tase A1 või A2.1 on tõendatud tunnistusega. Kool võib taset 
enne kursuse algust testida kirjaliku testi ja vestlusega

8. Õppe eesmärk Eesmärgiks on arendada suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, anda 
maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis. Tutvutakse 
õpitavat sihtkeelt rääkivate maade kultuuriga, kasutatakse meediaväljaandeid ning 
lisamaterjale. Kursus sobib jätkukursuseks algajate tasemele A1 ning 
taasalustajatele, kelle keeleõpingutes on olnud paus või kes pole õpitavat võõrkeelt
pikka aega kasutanud.

Korratakse grammatika algtõdesid ning omandatud oskusi kasutatakse kõnekeele 
arendamisel, suurt tähelepanu pööratakse sõnavara arendusele.

Kursuse A2 edukalt lõpetanu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama 
igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, asjaajamine, 
hotellid, turism, taastusravikeskused jne)

9. Õpiväljundid Mõistmine: Saab aru fraasidest ja sageli käsutatavatest sõnadest, mis on vahetult 
seotud õpilasele oluliste valdkondadega (näiteks info õpilase ja tema perekonna 
kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, jne). Saab aru lühikeste, lihtsate ja 
selgelt välja-hääldatud ütluste põhisisust. Saab aru väga lühikestest lihtsatest 
tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest 
igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, 
sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.

Rääkimine: Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest 
ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki õpilane ei 
oska veel ise vestlust juhtida. Oskab käsutada mitmeid fraase ja lauseid, et 
kirjeldada perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust 
või eelmist tööd.

Kirjutamine: Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks 
kellegi tänamiseks.

10. Õppesisu 
teemavaldkondade ja 
keeleteadmistena:

A2.1 Your life (countries and nationalities, families, jobs). Activities (holidays, 
verbs, everyday objects, colours, some adjectives). Free time (basic leisure 
activities, days of the week, sports, large numbers). Food (food and drink, 
containers, physical and emotional states, menus, prices). Home (equipment and 
furniture, personal possessions, houses, adjectives to describe places). City life 
(buildings, prepositions of place, transport). 

A2.2 People (adjectives for describing people, ordinal numbers, months, phrasal 



verbs). Day to day (clothes, activities, revision of rooms and clothes, the weather, 
health). Culture (news media, films, art). Journeys (travel, holiday activities, sports, 
holidays, types of transport). Learning (road rules and signs, traffic offences and 
penalties, types of school, education). Ambitions (future time expressions, 
ambitions, leisure activities).

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. Nouns: 
countable and uncountable. Quantity and containers. 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. Look like. Future forms. Comparative and 
superlative adjectives. Comparison structures. Too, enough, should. Frequency 
expressions. Present perfect + ever. Past participles. Phrasal verbs. Question 
forms. Prepositions of movement. Ordinal numbers. Punctuation. Past continuous. 
Time adverbials. Adverbs of manner. Passives. Will /might. Word and sentence 
stress. Intonation.

11. 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

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

13. Õppematerjalide 
loend

Total English ELEMENTARY ( Students' Book With Active Book Pack + 
Workbook with Audio CD Pack (Pearson)   või

New Total English ELEMENTARY ( 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/

14. 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.  

15. Kursuse läbimisel 
väljastatav dokument:

Jana Trink Erakooli tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 
Tunnistusel kajastuvad õpiväljundid ja see, kas nende omandamine on tõendatud.

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.

16. 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.

17. 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.

18. Õppekava 
kinnitamise aeg:
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