Vene keele õppekava A2-tasemele
Õppeasutuse nimi: OÜ Keelepisik
Õppekava nimetus: Vene keele A2-tasemele suunatud täienduskoolitus.
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid, vene keel võõrkeelena
Õpiväljundid:
Õppija:
1. Kasutab lihtsamaid väljendeid ja viisakusfraase;
2. Koostab lihtsamaid kirju;
3. Kirjeldab lühidalt lähiümbrust, igapäevaseid toiminguid ja inimesi. Kasutab
põhisõnavara ja käibefraase, lihtsamaid grammatilisi konstruktsioone ning
lausemalle;
4. Rakendab omandatud sõnavara piltide ja visiitkaartide kirjeldamisel;
5. Tuleb toime olmesfääris suhtlemisega.
6. Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi.

Õpingute alustamise tingimused:
Sihtgrupiks on õppijad, kes on huvitatud A2-taseme omandamisest. Õpingute
alustamise tingimuseks on suulise ja kirjaliku tasemetesti sooritamine OÜ
Keelepisikus.
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal:
A1-tasemelt A2-tasemele jõudmiseks kulub 220 tundi, sellest 140 tundi on
kontaktõpet ning 80 tundi on iseseisvat tööd.
Iga teema käsitlus lõppeb teatud kirjaliku kokkuvõttega (näiteks lühikirjand, ankeet,
tegevuse kirjeldus, mis kirjutatakse kodus).
Õppe sisu:
Läbivad teemad,
alateemad
Tere, saame
tuttavaks!
Kes ma olen, kes me
oleme?
Kas te räägite vene
keelt?
Mis on teie aadress?
Mis kell on?
Kodu ja
perekond.Kas teil on

Keeleline pädevus

Meetod

Nimisõnad ja
arvsõnad ja arvud.
Asesõnad, sõnade
sugu

Paaristöö.
Iseseisev töö.
Dialoogide koostamine.
Tõlkimine ja sõnavara.
Lünktestid.

Nimiõna.

Töö sõnavaraga.
Rühmatöö.

suur pere?

Läheme kauplusesse,
kohvikusse,
kaubamajja, sõrale
külla, turule.
Toiduained.
Paneme riidesse.
Riided (rõivad).

Tegusõna pööramine
olevikus
Hulka näitavad sõnad
Kohakäänded
Arvsõnad
Pärisnimede
käänamine

Iseseisev töö.
Paaristöö.
Lugemis- tõlkemeetod.
Kuulamis- ja lugemistestid.

Kohakäänded.
Minema, käima,
tulema.
Ainsus ja mitmus.
Käänamine mitmuses

Arutelud paaris ja rühmatööna.
Rollimäng.
Nõustumine/mitte nõustumine.
Kuulamis- ja lugemistestid.

Võõras linnas, tee
juhatamine.
Hotellis.
Helistame.
Kirjad ja teated.
Aeg ja ajavahemik.

Eessõnad, käskiv
kõneviis,tegusõnade
olevik

Puhkus, hobid,
reisimine.
Spordiga tegelemine
ja spordialad.

Arvsõnad,ainsus,
mitmus, lõpetatud
tegevus ja lõpetamata
tegevus
Eesliited, tegusõna
olevik , minevik ja
tulevik

Mis ilm täna on?
Aastaajad.
Käes on kena
kevade, kätte
jõudnud suvi, sügis
tulnud ju, talv on
saabunud.
Tähtpevad.
Inimese välimus ja
iseloom. Sõber ja
sõprus.

-des kesksõna,
omadussõnad ja
nende käänamine

Isikuliste asesõnade
käänamine,
määrsõnad

Tervis
Määrsõnad, tegusõna
Arsti juures.Haiguste minevik, ajamäärus
ennetamine ja ravi

Töö sõnavaraga.
Iseesisev töö.
Lugemis- tõlkemeetod.
Rühmatöö.
Argumenteerimine.
Rollimäng.
Töö sõnavaraga.
Rollimäng.
Arutelu – poolt ja vastu.
Kuulamis-, lugemis- ja sõnavaratestid.
Dialoogide koostamine.

Sõnavara.
Rühmatöö.
Rollimäng.
Iseseisev töö.
Lugemis- tõlkemeetod.
Kuulamis-, lugemis –ja grammatikatestid.
Töö sõnavaraga.
Paaristöö.
Dialoogide koostamine.
Rollimäng.
Kuulamis-, lugemis- ja sõnavaratestid.
Rollimängud, arutelu,
Grammatika ja sõnavaratestid

Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolituskeskusel on sõlmitud äriruumide rendileping aadressil Pärnu mnt 20a.
Koolituskeskuse kasutuses on ca 180 m2 koolituspinda. Koolituskoht on
ühistranspordiga väga hästi ligipääsetav. Õppeklassid (5 ) on varustatud sobivate
laudade ja toolidega. Ruumid on varustatud õppetehnika ja sobiva mööbliga.
Ruumides on nii loomulik kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad
küttesüsteemid. Õpperuumide sisustuse hulka kuuluvad ka kõikidele õppijatele
mõeldud isiklikud õppevahendid, raamatud ja õppemapid.
Nii töötajatel kui ka õppuritel on võimalik kasutatada kaasaegseid IT võimalusi .
Õppematerjalide loend:
OÜ Keelepisik tagab õppevahendite ning õpikute olemasolu. Keeleõppes kasutame ka
elektroonilisi õppevahendeid keeleklikk.ee, eki.ee jne.
ÕPIKUD:
Vene keele õpik algajale ja taasalustajale, I. Mangus, 2012
Lõpetamise tingimised ja väljastatavad dokumendid:
Edukaks lõpetamiseks loetakse vähemalt 80% ulatuses õppekava omandamist, mida
kontrollitakse nii suulise kui kirjaliku lõputestimisega. Vajalikud oskused on toodud
punktis Õpiväljundid. Edukal sooritamisel väljastatakse kursusel osalenule tunnistus,
kus on osaleja nimi, isikukood ning läbitud tundide arv. Vähem, kui 80% õppekava
omandanule väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajateks on vene keele filoloogid. Samuti hindame oma koolitajate puhul ka
õpetamise kogemust ning koolitajateks võivad seetõttu olla ka teise eriala inimesed,
kel vastava keeleõpetamise kogemus varasemalt olemas.

Vene keele õppekava B1-tasemele
Õppeasutuse nimi: OÜ Keelepisik
Õppekava nimetus: Vene keele B1-tasemele suunatud täienduskoolitus.
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid, vene keel võõrkeelena
Õpiväljundid:
Õppija:
1. mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse
tuuma;
2. vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3. selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;
4. loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
5. arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6. tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset
kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7. kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku info
otsimiseks ka teistes valdkondades;
8. seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab
oma õpistrateegiaid;
9. seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade
teadmistega.

Õpingute alustamise tingimused:
Sihtgrupiks on õppijad, kes on huvitatud B1-taseme omandamisest. Õpingute
alustamise tingimuseks on suulise ja kirjaliku tasemetesti sooritamine OÜ
Keelepisikus.
Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal:
A2-tasemelt B1-tasemele jõudmiseks kulub 200 tundi, sellest 150 tundi on
kontaktõpet ning 50 tundi on iseseisvat tööd.
Iga teema käsitlus lõppeb teatud kirjaliku kokkuvõttega (näiteks lühikirjand, ankeet,
tegevuse kirjeldus, mis kirjutatakse kodus).
Õppe sisu:
Läbivad teemad,
alateemad
Inimsuhted.
Sõbrad.Sõpruskonnavälised
suhted.Sotsiaalsed
probleemid. Isikud ja
suhted. Internet ja suhted.

Keeleline pädevus
Küsimuste
moodustamine
Tegusõna olevik ja
minevik

Meetod
Iseseisev töö.
Paaristöö.
Rühmatöö.
Lugemis-tõlkemeetod.
Väitlus.

Peresuhted
Mina. Mina isiksusena teiste
seas, eripära, võimed,
eelistused.Tugevad ja
nõrgad küljed.
Haridus.

Omadussõnade
võrdlemine
Tegusõna eesliitelised
vormid

Kodu ja kasvatus.
Kodukultuur.
Põlvkondadevahelised
suhted. Armastus ja abielu.
Noor perekond. Rollid
perekonnas. Õigused ja
kohustused.
Majapidamistööd.
Perekonna eelarve.
Olme. Suhtlemine ameti-ja
õppeasutustes,
teenindusettevõttes.
Pangatoimingud. Maitse- ja
ostmiseelistused.
Kasutusjuhendid,
tarbijaõigused.
Transpordivahendite
eelistused ja
liiklusprobleemid.
Elukeskkond. Elu linnas ja
maapiirkonnas.
Turvalisus.
Loodushoid ja
loodussäästlik tarbimine.
Infoühiskond ja selle
probleemid. Info hankimine.
Inimese ja tehnika areng.
Elukutsed ja elukutse valik.
Tööjõuturg. Töötus.
Töökeskkond ja
töötingimused.
Suhted kollektiivis.
Õppimine kui töö.
Õppelaen. Õpingud
välisriigis.
Igapäevane elu.
Tervis ja tervislikud
eluviisid. Halvad
harjumused.Usk.
Haigekassa ja
ravikindlustus.

Rektsioon , ajad,

Kuulamis-, lugemis-, ja
grammatikatestid.
Rollimäng.
Paaristöö.
Presentatsioon.
Arutlus.
Kuulamis-, lugemis- ja
sõnavaratestid.
Iseseisev töö.
Rühmatöö.
Rollimäng.
Paaristöö.
Iseseisev töö.
Argumenteerimine.
Seisukohtade kaitsmine.
Kuulamis-, lugemis- ja
lünktestid.

Väitlus.
Otsene ja kaudne kõne Paaristöö.
Rühmatöö.
-tud kesksõna
Lugemis- tõlkemeetod.
Iseseisev töö.
Lugemis-, kuulamis- ja
sõnavaratestid.

rektsioon
sidesõnad
liikumist väljendavad
tegusõnad

Rektsioon
Eessõnad, eesliited,
Lõpetatud ja
lõpetamata tegevus
Mineviku kesksõna

Rektsioon,
Ajad
Eessõnad
Partitsiip
lauselühendid

Iseseisev töö.
Paaristöö.
Projekt.
Lugemis-tõlkemeetod.
Argumenteerimine ja oma
seisukohtade kaitsmine.
Lugemis-, kuulamis- ja
grammatikatestid.
Rollimäng.
Iseseisev töö.
Argumenteerimine.
Oma seisukohtade kaitsmine.
Nõustumine/mitte nõustumine.
Kuulamis-, -lugemis- ja
sõnavaratestid.
Iseseisev töö.
Paaristöö.
Projekt.
Lugemis- tõlkemeetod.
Väitlus.

Majandus ja ettevõtlus.
Asjaajamine ametiasutustes.
Äri ja majandus

Kuulamis-, lugemis- ja
sõnavaratestid.
Rektsioon,
Ajad
Lõpetatud ja
lõpetamata tegevus

Iseseisev töö.
Paaristöö.
Projekt.
Lugemis- tõlkemeetod.
Väitlus.
Kuulamis-, lugemis- ja
sõnavaratestid.

Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolituskeskusel on sõlmitud äriruumide rendileping aadressil Pärnu mnt 20a.
Koolituskeskuse kasutuses on ca 180 m2 koolituspinda. Koolituskoht on
ühistranspordiga väga hästi ligipääsetav. Õppeklassid (5 ) on varustatud sobivate
laudade ja toolidega. Ruumid on varustatud õppetehnika ja sobiva mööbliga.
Ruumides on nii loomulik kui tehisvalgustus. Kõikides ruumides on toimivad
küttesüsteemid. Õpperuumide sisustuse hulka kuuluvad ka kõikidele õppijatele
mõeldud isiklikud õppevahendid, raamatud ja õppemapid.
Nii töötajatel kui ka õppuritel on võimalik kasutatada kaasaegseid IT võimalusi .
Õppematerjalide loend:
OÜ Keelepisik tagab õppevahendite ning õpikute olemasolu. Keeleõppes kasutame ka
elektroonilisi õppevahendeid.
ÕPIKUD:
Vene keele õpik algajale ja taasalustajale, I. Mangus, 2012
Vene keele õpik keeltekoolidele ja kursustele, I. Kotovits, 2005
Lihtne vene keele grammatika, P. Eslon, 2016
Lõpetamise tingimised ja väljastatavad dokumendid:
Edukaks lõpetamiseks loetakse vähemalt 80% ulatuses õppekava omandamist, mida
kontrollitakse nii suulise kui kirjaliku lõputestimisega. Vajalikud oskused on toodud
punktis Õpiväljundid. Edukal sooritamisel väljastatakse kursusel osalenule tunnistus,
kus on osaleja nimi, isikukood ning läbitud tundide arv. Vähem, kui 80% õppekava
omandanule väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajateks on vene keele filoloogid. Samuti hindame oma koolitajate puhul ka
õpetamise kogemust ning koolitajateks võivad seetõttu olla ka teise eriala inimesed,
kel vastava keeleõpetamise kogemus varasemalt olemas.

