Sihtasutus Tuuru
1. Õppekava nimetus: VENE KEEL A 1
2. Õppekavarühm (ISCED-F 2013-l): 0231 Keeleõpe
3. Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk. Koolituse lõpuks on õppija omandanus oskuse kõneleda, kirjutada ja lugedes mõista
lihtsamaid vene keelseid lauseid.
Õpiväljund. Kursuse lõpuks osaleja








mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli
esinevates igapäevaelu situatsioonides;
oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;
suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata;
suudab vestelda igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et
tema vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt
ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul;
oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;
oskab lugeda lihtsamaid tekste ja täita lihtsamaid ankeete isiklike andmetega.

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Keskhariduseta oskustöötajad ja klienditeenindajad; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed ja üle
50-aastased inimesed, kellel puuduvad vene keele alased teadmised, kuid kes vajavad elementaarset
vene keele oskust edukaks toimetulekuks igapäevastes ja tööalastes situatsioonides.
Õppe alustamise tingimused puuduvad.
5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: 40 auditoorset tundi
Õppekeskkond: õpe viiakse läbi õppeklassis, mis mahutab vähemalt 12 inimest. Klassis on kõlaritega
arvuti, internetiühendus, tahvel ja muud vajalikud abivahendid.
Õppevahendid: Õpik ja jaotusmaterjal.
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid:
Õppeprotsess: Auditoornetöö. Üldjuhul on tegemist õppega, mis toimub õhtuti, 2 korda nädalas.
Õppe sisu:
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad:






Sina ja mina: isiku- ja kontaktandmed, riigid ja rahvused, vanus, ametid ja töökohad.
Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt. Kuidas läheb?
Pere: perekonnaliikmed, igapäevased tegevused. Funktsionaalne keel: Kust te pärit olete?
Käsud ja keelud.
Linnas: paigad ja asutused linnas; riigid, pealinnad ja keeled; nädalapäevad, kuud ja
aastaajad; ilm. Funktsionaalne keel: Kuidas abi paluda ja pakkuda? Tee juhatamine.
Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused; huvid ja hobid; riided, värvid ja omadused.
Funktsionaalne keel: Mis kell on? Riidepoes.

Keeleteadmised:






Isikulised asesõnad, arvsõnad, kust?, nimisõna sugu, omastavad asesõnad, küsimused.
Verbide pööramine, nimisõna mitmus.
Kus?, modaalverbid (võib, saab / ei või, ei saa, ei tohi), käskiv kõneviis, minevik,
enesekohased verbid
(-ся), ajamäärsõnad (millal?).
Sagedusmäärsõnad (kui tihti?), omadussõnade käänamine, tulevik, verbid (pidama, tahtma,
saama).

Õppemeetodid:
Kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, dialoogid, rollimängud.
Õppematerjalid:
Koolitusel kasutatakse õppekomplekti Tatjana Esmantova. 2008. Русский язык: 5 элементов. Sankt
Peterburg ja jaotusmaterjal
7. Hindamine, õppe lõpetamise tingimused
Hindamismeetod:



Test – kirjalik (hõlmab läbitud teemasid);
Suuline vestlus.

Hindamiskriteeriumid:



Kirjaliku testi läbimiseks tuleb 100-st punktist saada vähemalt 51 punkti;
Õppija räägib lihtsamate lausetega kursusel läbitud teemadest. Oskab vastata lihtsamatele
küsimustele ja esitada ise küsimusi.

Lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes
tundides. Lisaks tuleb sooritada ülal nimetatud testid.
8. Väljastatavad dokumendid
Tunnistus: väljastatakse, kui õpingute lõpetamise tingimused on täidetud vastavalt
hindamiskriteeriumitele.

Tõend: kui õppetulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst, väljastatakse tõend. Tõend
väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
Kursuse läbiviijate kvalifikatsioon: Kõrgharidusega pedagoog

