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Õppekavarühm  Keeleõpe 

Õppe kogumaht 
(akadeemilistes 
tundides) 

Vene keel  B1.1:  õppe kogumaht: 106 akadeemilist tundi, millest 70  tundi on 
kontaktõpet, millele lisandub 36 tundi iseseisvat tööd 

 

Võib jaguneda kaheks mooduliks: 
(A2+-)B1.1.1 - 53 akadeemilist tundi (35 akadeemilist tundi kontaktõpet + 18 t iseseisvat 
tööd),  
B1.1.2 - 53 akadeemilist tundi (35 akadeemilist tundi kontaktõpet + 18 t iseseisvat tööd) 

Väikerühmas sõltub auditoorsete tundide arv rühma õppijate arvust ja on 40-62 akad. tundi. 

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+-)B1.1(.1) - isikud, kes on läbinud kursuse A2 (aste B1.1.2 – isikud, kes on läbinud 
kursuse B1.1.1). 
Vene keele oskuse tase võib olla tõendatud tunnistusega. Kool võib taset enne kursuse 
algust testida kirjaliku testi ja/või vestlusega 

 

Õppe eesmärk Koolituse tulemusel on arenenud suhtluskeele oskus nii kõnes kui kirjas, õppija on 
kasutanud maksimaalselt võimalusi keele praktiliseks kasutamiseks tunnis.  
Omandatud oskused on kinnistatud praktiliste suhtlusharjutuste ning kõnearendusega, on 
arendatud jutustamis- ning vestlusoskust ning isikliku arvamuse väljendamise oskust. 
Õpitud keelestruktuure on kinnistatud iseseisva kirjaliku tööga ning analüüsiga 

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: 

• mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm.  

• saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse.  

• oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal.  

• oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt 
põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane 

Õppesisu 
teemavaldkondade ja 
keeleteadmistena: 

Õppesisu: 
1. Autoportree (Jutustan endast. Isiklik informatsioon. Ankeet) 
2. Töö (Jutustame tööst ja ametitest. Palk. Tööle värbamine) 
3. Kes vara ärkab… (Minu päev. Aeg) 
4. Elustiil (Tavaline päev. Kuidas alustada uut elu) 
5. Vaba aeg (Kuidas inimesed veedavad vaba aega. Kuidas jagada muljeid) 
6. Puhkus (Kus miski asub. Kus ja mida teha saab. Vene saun) 
7. Ostud (Rõivaesemed. Kuidas osta.) 
8. Impulsiivsed ostjad (Suveniirid. Impulsiivsed ostud) 
9. Süüa või mitte süüa (Toiduained. Maitsed ja dieedid.  
10. Tervis (Kehaosad. Tervislikud eluviisid) 
11. Olge terved! (Sümptomid ja diagnoosid. Arsti juures) 

 
Grammatika 

• Глаголы зовут\называется\учить\учиться\изучать. Вопросительные слова. 

• Глаголы работать\подрабатывать\зарабатывать. 

• Выражение времени; Винительный падеж направления; Глаголы с корнем -
ста-; глаголы типа "понять";  

• Глаголы начинаться, продолжаться, кончаться.  

• Виды глагола; префикс по-; видо-временные формы глагола; 

• Глаголы движения без префиксов; Однонаправленные и разнонаправленные. 

• Глаголы движения в прошедшем времени; Предложный падеж 
прилагательных. 

• Транзитивные глаголы движения.  

• Родительный падеж с вопросами "откуда?", "сколько". Множественное число 
родительного падежа.  

• Предлоги с, без. Глаголы есть, пить.  

• Выражение причины.  



• Императив.  

• Глаголы типа "болеть" СВ и НСВ. 

• Аспекты в конструкциях "Можно и нельзя". 

• СВ и НСВ  

• Аспекты в императиве. 

Õppematerjalide loend „Pojehali!“ 2.1, S. Tšernõšov, A. Tšernõšova, „Zlatoust“ 2019 ja/või koolitaja koostatud 
jaotusmaterjalid    
 
Lisamaterjalid:            
Irina Kotovitš Vene keele õpik Koolibri kirjastus 2019. 
Koolitaja koostatud jaotusmaterjalid    
 
Veebisõnastikud, kakskeelsed sõnaraamatud (vene-eesti, eesti-vene): Sõnaveeb 
(http://portaal.eki.ee/sonaraamatud.html). 
Videod: https://learnrussian.ru/blog/, erinevad meediakanalid. 
 

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. Õpitav lõimitakse õppijate 
igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. 

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.  

Tunnitöös kasutatakse  kommunikatiivõppemeetodeid ja erinevaid aktiivõppetehnikaid 
(intervjuu, mõistekaart, probleemõpe, rollimängud, vabakirjutamine, laua- ja kaardimängud – 
meetodite valik sõltub õpperühmast) 

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 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 51 % 
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.  
Muu kõrg- või keskeriharidus ja täiendkoolitused õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-
tunnine pedagoogikakursus.                                                                                             
Koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal, s.h  täiskasvanute 

õpetamisel. 

Õppekeskkond Jana Trink Erakooli õppeklassid asuvad Jannseni 7a Pärnus:  
Kaheksa klassiruumi grupiõppe jaoks ja eratundide läbiviimiseks. Kõik ruumid vastavad 
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Kõik klassiruumid 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: 29.08.2019 

 

http://portaal.eki.ee/sonaraamatud.html
https://learnrussian.ru/blog/

