
 

 

Õppekava nimetus A2-taseme vene keele täienduskoolitus 

Õppekavarühm  Keeleõpe 

Õpiväljundid 

 

Koolituse lõpuks õppija: 

- saab aru fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste 

suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö) 

- saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida 

infot lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, 

sõiduplaanid) 

- saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab kaasa 

rääkida, oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, 

haridust ja tööd 

- oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja 

Õpingute alustamise 

tingimused 

Täiskasvanud, kes soovivad alustada või jätkata vene keele õpingutega. 

Vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel. Õppeaasta jooksul kursusele 

juurde liituda soovijatele võimaldatakse proovitund ning õppejõud viib 

vajadusel läbi tasemesobivustesti. Kooli võetakse vastu soovijad, kes on 

esitanud kirjaliku või suulise registreerimistaotluse. 

Õppe kogumaht  210 akadeemilist tundi, millest 160 tundi on kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat 

tööd (jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, 

praktiseerimine keelekeskkonnas tuleb õppijal sõõritada auditõõrse õppe 

vahelisel ajal) 

Õppekava sisu 

 

 

 

✓ Tutvumine. Isikuandmed ja pere. Dokumendid 

Tervitused, kõneetikett, tutvumine, tutvustamine, lihtsam enesekohane 

informatsioon. Tähestik, vene keele hääldus, vene nimed, ankeediandmed, 

küsisõnad. 

✓ Kodumaa, rahvused, keeled 

Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Rahvused ja keeled. Venemaa geograafia, 

suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine. 

✓ Haridus, elukutse, töö 

Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. 

Tööpakkumiskuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine 

ja oma töö tutvustamine. CV. 

✓ Teenindus ja kaubandus 

Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne. 

Kõnetikett teenindusasutustes. Info asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide 

ja hindade kohta. Võrdlemine. Juhendite, reklaamide põhisisu mõistmine. 

✓ Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus 

Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm 

kultuuriüritused. Sport. Pühad ja tähtpäevad.  

✓ Söök ja jook 

Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü 

mõistmine, tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja 

kõneetikett. 

✓ Info meie ümber 

Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. 

✓ Ilm ja loodus 

Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed. 

✓ Reisimine, transport, puhkus 

Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Teeküsimine ja juhatamine. 

Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi 

kirjutamine. Reisikirjeldus. 

✓ Kodu ja olme 

Kodukirjeldus. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Remont ja probleemid. 



 

 

Külaliste kutsumine. Kõneetikett külas. 

✓ Keha, tervis ja tervishoid. Riided 

Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas 

ja polikliinikus. Apteegis. Riietusesemed. 

✓ Minu päev ja aeg 

Päeva kirjeldus. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped. 

 

Grammatika: laensõnad, asesõnad, nimi- ja omadussõnade sugu, nimisõnade mitmus, 

arvsõna ja nimisõna ühildumine, tegusõna, ajavormid, eessõnad, omadussõnad, 

käänded 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

Koolitus toimub õppekeskuses renditud ruumis, mis vastab kursuse tellija 

nõuetele. Koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Koolitusel on 

võimalik kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud 

tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). 

Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid 

eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning 

õpimotivatsiooni säilimine. Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli 

poolt. 

Õppematerjalide loend Õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja 

toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele 

komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse koolitajate 

originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud 

väljaandeid. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde 

kogumikku. 

✓ - Поехали! 1.1 Русский язык для взрослых. Начальный курс: 

аудиоприложение  

✓ - Поехали! 1.1 Русский язык для взрослых. Начальный курс: 

учебник  

✓ - Поехали! 1.1 Русский язык для взрослых. Начальный курс: 

рабочая тетрадь 

Lõpetamise tingimused 

ja väljastatavad 

dokumendid 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: 

õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 70% kontakttundides. Kursuse 

lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene A2 taseme lõputest/eksam, mis 

hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud 

teemadele. 

Hindamiskriteeriumid: 

- Kuulamine – saab aru lihtsamatest küsimustest ja kuuldud info põhissisust. 

- Lugemine – mõistab lihtsamate tekstide sisu, lünkharjutuste tegemisel 

tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti 

baasil. 

- Rääkimine – räägib lihtsamate lausetega endast, oma perest, igapäevaelust ja 

tööst. 

- Kirjutamine – oskab koostada lühikese kirja, oskab moodustada 

grammatiliselt korrektseid lauseid. 

Koolituse läbiviimiseks 

valjaliku 

kvalifikatsiooni, õpi- 

või töökogemuse 

kirjeldus koolitaja 

Vene keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni 

ja/või täiskasvanutele vene keele õpetamise pikaajalist kogemust.  

 


