Vene keel- A1
Õppekavarühm:Keeleõpe
Eesmärk Koolituse tulemusena omandab õppija vene keele tasemel, mis võimaldab toime
tulla lihtsates keelesituatsioonides.
Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:
•

mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase,

•

suhtleb lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis
sõnastust ümber formuleerima.

•

saab aru lihtsamatest lausetest siltidel, plakatitel ning teda ennast puudutavatest
tekstidest.

•

orienteerub oma õppematerjalides ja otsib sealt vajalikku infot.

Alustamise tingimused. Avaldus- registreering õppegruppi ja kuulumine sihtgruppi.
Sihtgrupp: täiskasvanud kes soovivad alustada keeleõpinguid.
Õppe maht, korraldus. Õppe maht on 35 akadeemilist tundi kontaktõpet.
Õppesisu
Hääldamine ja õigekiri: vene häälikute õige artikulatsioon ja märkimine kirjas.Kergesti
segiminevad tähed: p, r,v, s, h ja susisevas ja sisissevad z, š, tš, štš; täishäälikud je, jo, ju ,ja.
Sõnavara: igapäevased nimi-, omadus- ja tegusõnad, põhi- ja järgarvud, kuupäevad, ametid,
perekond, vaba aeg, toit, riided, transport, peamised viisakusväljendid. Arvsõnad (põhi- ja
järgarvsõnad) ja mõõtühikud.
Suuline väljendusoskus: .Ülevaade hääldusest ja sõnade järjekorrast lauses. Lihtsamate
käibefraaside õppimine ja lihtsamast tekstidest ja dialoogidest arusaamine. Intonatsioon
jaatavas ja eitavas ja küsilauses Küsimuste ja käskluste moodustamine.
Kirjutamine. Kursuse käigus tutvutakse mitteametlike kirjadega ning isikuandmeid vajavate
ankeetide täitmisega.
Grammatika on tunni tegevustega ning teemadega seotud ning toetav esmase keeleoskuse
saavutamiseks . Asesõnad: isikulised; omastavad; näitavad, omadussõnade ja asesõnade
ühildumine koos nimisõnadega soos, arvus ja käändes).Tegusõnad. Ajavormid . Käskiv
kõneviis.

Õppemeetodid. Rollimängud ja praktilised harjutused, grupi- ja paaristööd, kuulamis-ja
tõlkeharjutused.
Õppematerjalid. Koolitaja koostab ise õppematerjali, mis edastatakse õppijatele
paberkandjal.
Õppekeskkond.Auditoorne töö õpperuumis mis on varustatud tahvli, cd-mängija ja TV-ga
ühendatud arvutiga .
Nõuded õpingute lõpetamiseks. Õppija osaleb vähemalt 75%-selt kontakttundides ja on
demonstreerinud õpiväljundite saavutamist.
Hindamismeetodid. Suuline vestlus- vaheetappidena ja kursuse lõppedes (õppija vastab
lihtsatele,vestluse käigus esitatud küsimustele). Vajadusel, võimalus kasutada oma
õppematerjale, orienteeruda nendes ja leida kiirelt vajalikku infot.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument . Õppe lõpetamisel väljastatakse koolitusel
osalejale tunnistus kui ta on omandanud õpiväljundites kirjeldatud eesmärgid ja on osalenud
nõutud arv kordi kontakttundides või tõend (eelnevate tingimustele mittevastamise korral)
Koolitaja kompetentsust tagavava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Koolitajal on erialane haridus ja pikaajaline varasem töökogemust täiskasvanute õpetamisel.
Läbitud täienduskoolitused õpetatavas ainevaldkonnas.
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