
VENE KEEL võõrkeelena A2   
 

Täienduskoolitus-
asutuse nimetus 

Jana Trink Erakool 
Kooli pidaja: Sihtasutus Pärnu Vabahariduskeskus 

Õppekava nimetus Vene keel A2 

Õppekavarühm  Keeleõpe 

Õppe kogumaht 
(akadeemilistes 
tundides) 

Vene keel  A2:  õppe kogumaht: 140 akadeemilist tundi, millest 100  tundi on kontaktõpet, 
millele lisandub 40 tundi iseseisvat tööd 

 

Võib jaguneda kaheks mooduliks::  
A2.1   70 akadeemilist tundi (50 akadeemilist tundi kontaktõpet + 20 t iseseisvat tööd),  
A2.2   70 akadeemilist tundi (50 akadeemilist tundi kontaktõpet + 20 t iseseisvat tööd) 

 Väikerühmas üks moodul intensiivkursusena 40-48 auditoorset tundi + iseseisev töö 

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

Õppekava koostamise 
alus 

Euroopa keeleõppe raamdokument   

Sihtgrupp ja õppe 
alustamise tingimused 

Tase A2.1 - isikud, kes on läbinud kursuse A1 või soovivad jätkata vene keele õppimist 
taasalustajana. Tase A2.1 – isikud, kes on läbinud kursuse A2.1. 
Vene keele oskuse tase A1 või A2.1 võib olla tõendatud tunnistusega. Kool võib taset enne 
kursuse algust testida kirjaliku testi ja/või vestlusega 

 

Õppe eesmärk Koolituse tulemusel on õppija omandanud oskuse kõnelda ja kirjutada vene keeles 
lihtsamaid lauseid ja tekste. On omandanud baassõnavara ja -väljendid. 

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 

Õppesisu 
teemavaldkondade ja 
keeleteadmistena: 

Õppesisu teemavaldkondade kaupa: 
1. Tutvumine. Isikuandmed ja pere. Dokumendid 

Tervitused, kõneetikett, tutvumine, tutvustamine, lihtsam enesekohane 
informatsioon. Tähestik, vene keele hääldus, vene nimed, ankeediandmed, 
küsisõnad. 

2. Kodumaa, rahvused, keeled 
Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Rahvused ja keeled. Venemaa geograafia, 
suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine. 

3. Haridus, elukutse, töö 
Õpingud, elukutse valik. Erialad ja ametid. Keeleoskus. Tööpakkumiskuulutused, 
tööintervjuu, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine. CV. 

4. 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. 

5. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus 
Hobid. Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused. 
Sport. Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid. Faktiinfo mõistmine ja kasutamine. 
Kutse. 

6. Söök ja jook 
Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Laua reserveerimine, menüü mõistmine, 
tellimine. Toitumisharjumused. Kombed söögilauas ja kõneetikett. 

7. Info meie ümber 
Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. 

8. Ilm ja loodus 
Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed. 

9. Reisimine, transport, puhkus 
Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Teeküsimine ja juhatamine. 
Majutusasutused, toa broneerimine. Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine. 
Reisikirjeldus. 

10. Kodu ja olme 
Kodukirjeldus. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Remont ja probleemid. Külaliste 
kutsumine. Kõneetikett külas. 



11. Keha, tervis ja tervishoid. Riided 
Kehaosad. Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Haiglas ja 
polikliinikus. Apteegis. Riietusesemed. 

12. 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 

Õppematerjalide loend Põhiõpik on: „Pojehali! 1.2“ (S. Tshernõshov, A. Tshernõshova, „Zlatoust“, õpik+töövihik)  
või muu A2-taseme vene keele õppematerjal või koolitaja koostatud jaotusmaterjalid    
 
Lisamaterjalid:  
Õppetöös kasutatakse õpperaamatute kõrval originaalseid ja adapteeritud tekste, meedias ja 
internetis pakutavat teavet, audio- ja videomaterjale.          
Inga Mangus  Vene keele õpik. Algajale ja taasalustajale TEA kirjastus  
Irina Kotovitš Vene keele õpik Koolibri kirjastus  
Pille Eslon Lihtne vene keele grammatika harjutuste ja võtmega TEA kirjastus 

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 

 


