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Õppekavarühm  Keeleõpe 

Õppe kogumaht 
(akadeemilistes 
tundides) 

Õppe kogumaht: 70 akadeemilist tundi, millest 50  tundi on kontaktõpet 
 

Väikerühmas intensiivkursusena 30-48 auditoorset tundi + iseseisev töö 

Õppetöö korraldus 1 - 5 korda nädalas, 2 - 5 akadeemilist tundi korraga. Õppe kestus: 1 akadeemiline 
õppeaasta 

Õppekava koostamise 
alus 

Euroopa keeleõppe raamdokument   

Sihtgrupp ja õppe 
alustamise tingimused 

Isikud, kes on õppinud vene keelt vähemalt tasemel A2 ja soovivad jätkata vene keele 
õppimist ning omandada venekeelse tööalase ning ärisuhtluse põhioskused. 

 Kool võib taset enne kursuse algust testida kirjaliku testi ja/või vestlusega. 
 

Õppe eesmärk Venekeelse töö- ja ametialase kõne põhioskuste ning ärivaldkonnas venekeelse suhtlemise 
oskuste omandamine ja arendamine. 
Need oskused võimaldavad õpilastel reageerida põhilistele suhtlusvajadustele tüüpilistes 
olukordades igapäevases, töö- ja ametialases ning ärisuhtluses, samuti sotsiaal-kultuurilises 
suhtluses. 

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: 

• oskab rääkida oma töökohast ja töökohustustest;  

• oskab suhelda kursusel käsitletud tööalastel teemadel; 

• oskab omandatud sõnavara piires suhelda tööl tüüpsituatsioonides tööandja, 
kolleegide ja klientidega 

• tuleb toime tüüpilistes olukordades igapäevases, töö- ja ametialases ning 
ärisuhtluses, samuti sotsiaal-kultuurilises suhtluses 
 

Õppesisu 
teemavaldkondade ja 
keeleteadmistena: 

• Tutvumine. Ametid, rahvused. Kuidas endast rääkida ja kontaktinformatsiooni 
vahetada. 

• Ettevõtte esitlus.Teave ettevõtte kohta: nimi, asutamise aeg, tegevusala, asukoht. 

• Ettevõtte tegevussuunad. Toodangu kirjeldamine. Kaupade ja teenuste 
tüübid/omadused.. Personal ja ametikohustused. Tööle kandideerimine. 

•  Ettevõtte töökorraldus ja igapäevaelu. Sündmused ja tegevused minevikus ja 
tänapäeval. Kaupade ja teenuste hind. 

• Külastused ja külalised. Sündmused ja tegevused tulevikus. Kuupäevad. Kutse 
saatmine ja saamine. Asukoht. 

• Firma tegevusplaanid ja tulemused. Finantsid. Tulevikuplaanid. 

• Partneriotsing ja ärikohtumised. Kohtumiste kavandamine. Transpordiliigid. 

•  Ärireisid. Töölähetused ja reisimine. Kuupäev ja kellaaeg: algus, kestus ja 
ajavahemik. 

•  Seltskonnaelu ja vaba aeg. Hobid ja tegevused. Ilm. Kultuur ja sport. 
 

Õppematerjalide loend Koolitaja koostatud jaotusmaterjalid.  
Lisamaterjalid:     
T. Kozlova, I. Kurlova, M. Kulgavtshuk Natshaljnõi kurs russkogo jazõka dlja delovogo 
obshtshenija, Moskva, 2011 
Z. Saveljeva, S. Guštšina, I. Mangus Vene ärikeel kesktasemele, TEA kirjastus  
Õppetöös kasutatakse meedias ja internetis pakutavat teavet, audio- ja videomaterjale 

Õppemeetodid  Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja 
kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele ja 
iseseisva töö puhul lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse 
õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht 
ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd 
frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. 
Õpitav lõimitakse õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas 
toimuvaga. Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, lugemis- kuulamis- ja 
tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö. 

Iseseisev töö  Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, 
kasutatakse keeleoskuse arendamiseks elava keelekeskkonna võimalusi. Lisaks suunavad 
kodused tööd õppijat kasutama veebipõhiseid keeleõppeprogramme ja sõnastikke ning 



veebipõhist harjutusvara.  

Nõuded õpingute 
lõpetamiseks 

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontakttundides, vahetestide, 
iseseisva töö ja lõputöö sooritamine.  
Kursuse lõputöö (suuline ja/või kirjalik test) positiivseks soorituseks loetakse vähemalt 60 % 
õigeid vastuseid    

Koolituse läbimisel 
väljastatav dokument 

Jana Trink Erakooli tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse 
vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 

pooltes tundides. 

Koolitaja 
kompetentsust tagava 
kvalifikatsiooni või 
õpi- või töökogemuse 
kirjeldus: 

Vene keele õpetaja või filoloogi haridus või vene keele õpetaja kutse. Koolitajad omavad 
varasemat töökogemust õpetataval erialal, s.h  täiskasvanute õpetamisel.  
Muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-
tunnine pedagoogikakursus. 

Õppekeskkond Jana Trink Erakooli õppeklassid asuvad Jannseni 7a Pärnus:  
Klassiruumid ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, on varustatud 
tahvli/pabertahvli ja CD-mängijaga. Klassiruumides on nõuetele vastav valgustus, data-
projektori kasutamise võimalus ning internetiühendus. 
 
Õppekeskkonna all mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise 
keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna 
kujunemisel osalevad nii koolitajad kui ka õppijad. Efektiivseks keeleõppeks luuakse 
vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning 
kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõigi õppijate pingutusi ja 
õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad. Õppimiseks kasutatakse nüüdisaegseid info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid. 

Õppekava kinnitatud: 01.09.2020 

 


