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Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse tulemusel on õppija omandanud A2 keeletaseme.
 Õpilane omandab vene keele tasemel, mis rahuldab olulisemad igapäevaelu
suhtlemisvajadused nii kõnes kui kirjas.
 Õpilane oskab rääkida ja kirjutada oma tööst, tutvustada ennast ja oma peret, avaldada
arvamust, kutsuda kinno või kohvikusse, juhatada teed, vestelda toidu temaatikal, tunneb
kellaaegu vene keeles, oskab hakkama saada poes ja suudab osta talle kõik vajaliku, vestelda
olmeteenuste, tervise ja tervishoiu, eluaseme, vaba aja teemadel.
Õpingute alustamise tingimused: avaldus, keeleoskus A1 tasemel olemas, kuulub sihtgruppi
Sihtgrupp: vähese vene keele oskusega erialase ettevalmistuseta töötavad täiskasvanud,
mittetöötavad täiskasvanud.
Õppe kogumaht: 60 tundi.
Õppeprotsess: Õppijate arv ühes grupis on max 12 inimest, õppetöö toimub õhtuti 1 kord nädalas.
Õpimeetodid:
Kursus hõlmab erinevate tekstide (sh dialoogide) lugemist, tõlkimist, vestlust, arutelu ning tööd
sõnavaraga toimetulekuks igapäevastes suhtlussituatsioonides. Õppematerjali omandamise
kontrollimine. Õpilaste küsitlemine. Iseseisev töö tunnis. Kodutöö.
Õppe sisu:
Üldeesmärgiks on suhtlus-, lugemis- ja grammatikaoskuste arendamine ning sõnavara täiendamine.
Õpe on suunatud vene kõnekeele arendamisele ja sõnavara täiendamisele, et õpilane tuleks toime
igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuab lihtsat infovahetust, oskab koostada lihtsat teksti. Tutvub
vene kultuuriga. Oskab hankida vajalikku teavet venekeelsetest teatmeteostest ja sõnaraamatutest.
Eesmärk on luua alused iseseisvaks tööks vastava taseme kirjandusega ja toimetulekuks erinevates
keelesituatsioonides. Kommunikatiivseid meetodeid rakendades arendatakse lugemis-, kuulamis-,
kirjutamis- ja kõnelemisoskust.




Vestlusteemad: reisil, külas, inimene (välimuse kirjeldamine; perekond; töö ja ametid) ja
iseloom, kutse kuhugi, tee juhatamine, poes, söögikohas, kellaaeg jms.
Grammatikateemad: nimisõnad (soo-, arvu- ja käändekategooriad), omadussõnad,
omadussõnade võrdlusastmed, tegusõnad, liikumisverbide kasutamine, käänamine, aastaarvud,
asesõnade kasutamine, arvsõnad.
Õpitakse vene keele grammatikat, foneetikat ja sõnavara. Sel etapil arendatakse õpilaste
võimet suhelda reaalsetes suhtlussituatsioonides vastavalt kõne eesmärgile.

Kuulamine:
 heli, sõna, lause, pikema teksti tähelepanelik kuulamine;
 õpetaja ja kaaslase kuulamine ja kuuldule asjakohane reageerimine;







ettelugemise ja jutustamise kuulamine;
kuuldu mõistmine: sõna, lause, teksti sisu;
suulise tööjuhendi järgimine.
teemavaldkondadega seotud tekstide kuulamine;
olulise info väljatoomine;

Kõnelemine:
 õige ja selge hääldus;
 küsimuste esitamine ja neile vastamine;
 kõnelemine mitmesuguses olukorras: palumine, küsimine, selgitamine, keeldumine,
nõustumine, vabandamine, tänamine; kaupluses, tänaval, reisil jne;
 jutustamine loetu, kuulatu, sündmuse ja läbielatu põhjal; raamatu, filmi ja teatrietenduse
põhjal; pildi ja pildiseeria, küsimuste ja tugisõnade järgi; monoloogid;
 loetu ja kuuldu üle arutlemine;
 kirjeldada sündmust, inimest jm;
 juhatada teed;
 pöörduda taotluse, soovi, palve või ettepanekuga kellegi poole; anda korraldusi; pakkuda
kellelegi midagi; reageerida ettepanekule, korraldusele, kutsele(nõustuda, keelduda või teha
omapoolne ettepanek);
 kõneetiketi valdamine: õnnitleda; vabandada; tänada; esitleda ennast ja teisi isikuid; kõnetada
tuttavat, võõrast; tutvuda, tutvustada; pöörduda kirjalikult tuttava või ametiisiku poole jm.
 rollimängud (õpitud keelendite valik ja kombineerimine vastavalt olukorrale),
 pildi (pildiseeria) kirjeldamine.
Lugemine:
 loetu mõistmine: sõna, lause, teksti sisu;
 iseseisev töö tekstiga: küsimuste esitamine, neile vastamine, kirjaliku tööjuhendi järgimine;
 juhendi lugemine ja selles sisalduva teabe mõistmine;
 tekstist peamõtte, probleemide leidmine, tegelaste iseloomustamine, kirjeldamine, võrdlemine,
aja ja koha määratlemine, hinnangute andmine;
Kirjutamine:
 kuuldust ja loetust märkmete tegemine;
 sündmusest, isikust ja loomast kirjutamine.
 dialoogi, kuulutuse, kirjutamine;
Õppekeskkond:
Koolitusi korraldatakse Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsi ruumides Kesk 16, Põlva.
Rahvakool kasutab õpperuumi pindalaga 50 ruutmeetrit, mis on sisustatud toolide ja laudadega, on
laevalgustus ja ventilatsioon, näitlikustamise vahendid. Õpperuum on kuni 25-le inimesele. Tasuta
WiFi.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Õppekava täitmiseks peab õpilane osalema õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja läbima õppekava
etteantud mahus ja sooritama lõputöö.
Väljastatakse tunnistus või tõend (vastavalt osaletud tundide arvule).
Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:
Koolitusi viib läbi vene keele õpetaja või vene filoloog, kellel on varasem täiskasvanute õpetamise
kogemus
Õppekava kinnitati 01.11.2016

