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MTÜ KEELTEMAJA „ERAKOOL KEELTEMAJA“
VENE KEELE SUHTLUSKEELE KURSUS TAASALGAJATELE
EESTI KEELE BAASIL
ÕPPEKAVA
1. Õppekavarühm: keeleõpe (ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioon).
2. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.
3. Õppe kogumaht ja ülesehitus: MTÜ Keeltemaja „Erakool Keeltemaja“ pakub lühikest perioodil
aprillist kuni maini toimuvat vene keele suhtluskeele kursust taasalgajatele. Kursus on mõeldud
täiskasvanutele ja toimub eesti keele baasil. Ühe õppetunni kestus on 45 minutit. Ühe kursuse maht
(kontaktõpe) on 20 õppetundi, tunnid toimuvad üks kord nädalas. Lisanduvad jooksvad iseseisvad
tööd koduseks lahendamiseks.
4. Täiendkoolituse ainekava: vene keele suhtluskeele kursus taasalgajatele eesti keele baasil.
5. Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: vene keele suhtluskeele kursus taasalgajatele
eesti keele baasil on mõeldud huvilistele, kes on kunagi varem vene keelt veidi õppinud ning
soovivad kiirelt värskendada kõige algelisemat suhtlussõnavara ja grammatikat.
Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel, juurde liituda soovijatele võimaldatakse
üks-kaks proovitundi. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on esitanud kirjaliku
registreerimistaotluse, sõlminud kooliga koolituslepingu (alaealise puhul teeb seda lapsevanem või
hooldaja) ning tasunud kooli väljastatud arve alusel õppemaksu enne õppetöö algust. Täpsemad
tingimused on sätestatud kooli põhikirjaga.
6. Õppekeskkonna kirjeldus: õpe viiakse läbi Endla 22 õpperuumides, mis vastavad tervisekaitseja ohutusnõuetele ning on varustatud tahvli, arvuti (CD-mängija) ja vajadusel ka data-projektoriga.
7. Õppemeetodid: kuulamis-, lugemis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö, rollimängud, jne.
8. Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: täienduskoolitusasutus
väljastab õppijale tõendi täienduskoolituse lõpetamise kohta.
9. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: kõrgharidusega spetsialist.
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Õppematerjalid

Lisamaterjalid
Kursuse eesmärgid ja õpiväljundid

Kursuse sisu

Inga Mangus; Vene keele õpik algajale ja
taasalustajale; TEA; Tallinn, 2014.
Õpetaja poolt koostatud materjalid.
Materjalid internetist
Õpilane õpib suhtlema vene keeles
praktilistel igapäevateemadel, saab esmased
teadmised vene keele häälduse ja
grammatika kohta. Kursuse käigus omandab
õppija kõige üldisema aktiivse ja passiivse
sõnavara, õpib moodustama fraase ja lauseid
lihtsa dialoogi tarbeks ning tulemusena
suudab vabalt kasutada teatud sõnu ja
keelekonstruktsioone suulises kõnes.
Omandatud oskused ja teadmised annavad
õppijale võimaluse vene keele õppimist
jätkata.
Hääldusbaas: vene keele häälikud, vene
keele lihtlause, küsimuse ja eituse
intonatsioon.
Grammatika:
- Sõnade järjekord lauses;
- Lihtlause, küsimuse ja eituse
moodustamine;
- Käänded ja eessõnad;
- Nime ja omadussõna ainsus ja
mitmus;
- Olevik (Простое настоящее время).
Sõnavara: tegusõnad быть, находиться jm
olevikus, konstruktsioonid мне нравится +
tegusõna jm, sõnavara dialoogidest.
Kommunikatiivsed teemad:
- Enesetutvustus ja tutvustus:
- Mina ja minu perekond;
- Kus asub? (kuidas seda küsida ja
sellele vastata);
- Aeg (mis kell on? Ja millal?);
- Kui palju see maksab? Dialoogid
turul ja poes;
- Vaba aeg ja reisimine.

