
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:  
Haapsalu Rahvaülikool  

 
2. Õppekava nimetus:  

Inglise keel A1.2. (jätkukursus) 
 
3. Õppekavarühm (riiklikus süsteemis):  

222 Võõrkeeled 
 

4. Õppe kogumaht:  
55 akadeemilist tundi, millest 45 on auditoorse töö tundi ja 10 tundi 
iseseisvat tööd 
 

5. Õppekava koostamise alus:  
Euroopa keeleõppe raamdokument 

 
6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:  

Täiskasvanud, kes oskavad inglise keelt A 1.2 tasemel ning soovivad jõuda 
kursuse lõpuks A 2.1 tasemeni.  

 
7. Õppe eesmärk:  

Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõnelda, kirjutada ja lugedes 
mõista põhilisi inglisekeelseid lauseid.  

 
8. Õpiväljundid: 

Koolituse lõpuks õppija:  
• mõistab nii kõnes kui kirjas lihtsamaid lauseid, tuttavaid fraase ning 

sõnu; 
• kasutab lihtsamaid fraase ja lauseid kirjeldamaks ennast ning oma 

ümbrust; 
• oskab vestluspartneri abil suhelda ja lihtsatele küsimustele vastata; 
• kirjutab lühikest ja lihtsat teadet ning täidab formulare. 

 
9. Õppesisu: 

• Kohamäärsõnad: on (peal), in (sees), at (juures). 
• Lihtminevik 
• Baasgrammatika reeglipäraste ja ebareeglipäraste tegusõnade kohta 
• Olulisimad abi tegusõnad ja nende lihtmineviku vormid: have, do, go 
• Aastaarvude kirjutamine ja ütlemine 
• Küsilause ja negatiivse lause moodustamine olevikus ja lihtminevikus 
• Tegusõna saama, võima kasutamise baasteadmised 
• Tegusõna would kasutus 
• Ajavormi kestev olevik kasutamine ning selle võrdlemine lihtoleviku 

ajavormiga 
• Tulevik ning selle võrdlus kestva oleviku ajavormiga ning nende 

mõlema esimesed praktilised kasutusviisid. 
 

10. Õppemeetodid:  



Kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisharjutused, suuline vestlus, grupi- ja 
paaritöö, rollimängud 
 

11. Iseseisev töö 
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks 

 
12. Õppematerjalide loend:  

Soars, L., Soars, J. 2019. New Headway Beginner Student’s Book. Oxford UP 
Soars, L., Soars, J. 2019. New Headway Beginner Workbook. Oxford UP 
Soars, L., Soars, J. 2019. New Headway Beginner Class Audio CDs 
Koolitaja koostatud materjalid 

 
13. Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid: 

 
Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Kirjalik test  
(hõlmab läbitud teemasid) 

• õppija leiab igapäevasel teemal 
lugemis- ja kuulamistekstist 
üles vajaliku informatsiooni  

• õppija kasutab õpitud sõnavara 
õiges vormis 

• õppija suudab etteantud 
igapäevasel teemal koostada  
lihtsa, seostatud jutu ning täita 
formulari  

Suuline vestlus • õppija räägib lihtsamate 
lausetega kursusel läbitud 
teemadest vastavalt 
õpiväljunditele 

 
14. Nõuded õpingute lõpetamiseks/hindamine, sh hindamise eeldused: 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt kolmekümnes (30) 
kontakttunnis. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele 
tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumidele.  
 

15. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): 
Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  
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.   
 

16. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või 
töökogemuse kirjeldus:  inglise keele õpetaja või omandatud C1 tase inglise 
keeles ning täiskasvanutele suunatud koolituste läbiviimise kogemus 
vähemalt 5 aastat 

 
17. Õppekava kinnitamise aeg:  

15.12.2022 
 


