1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Haapsalu Rahvaülikool
2. Õppekava nimetus:
Vene keel B1.1
3. Õppekavarühm (riiklikus süsteemis):
Võõrkeeled
4. Õppe kogumaht:
40 akadeemilist tundi, millest 30 on auditoorse töö tundi ja 10 tundi iseseisvat tööd
5. Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument
6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes valdavad vene keelt tasemel A2 ja soovivad vene keele õpingutega jätkata
7. Õppe eesmärk:
Koolituse tulemusena on õppija omandanud oskuse lihtsal viisil kõnelda ja kirjutada
igapäevastest teemadest, mõista igapäevaseid tekste ja tavakõnet, toime tulla
lihtsates suhtlusolukordades.
8. Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
 saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal;
 saab aru aeglaselt ja selgelt esitatud raadio- või telesaadete põhisisust;
 oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, muljeid ja
kavatsusi;
 oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval teemal;
 oskab kirjutada isiklikku kirja.
9.

Õppesisu:
 Elukutsed. Töö. Elustiil.
 Telefonikõne.
 Tervis. Enesetunne.
 Kohvikus. Restoranis.
 Rõivapoes.
 Grammatika: Tegusõna aspektid. Liikumise tegusõnad. Käskiv kõneviis.
Kellaaeg.

10. Õppemeetodid:
Kuulamis-, lugemis-, ja kirjutamisharjutused, suuline vestlus, grupi- ja paaristöö.
Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust, rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja
kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suhtlusel.
11. Iseseisev töö
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks

12. Õppematerjalide loend:
Vene keele õpik taasalustajale. Inga Mangus
Vene keele õpik täiskasvanutele „Pojehhali“. S. Tšernov
Õpetaja koostatud õppematerjal
13. Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid:
Hindamismeetod
Suuline vestlus

Hindamiskriteeriumid
Õppija räägib lihtsate seostatud
lausetega kursusel läbitud teemadest
vastavalt õpiväljunditele

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks/hindamine, sh hindamise eeldused:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% kontakttunnis. Lisaks
peavad olema täidetud hindamiskriteeriumid suulises vestluses.
15. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
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.
16. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse
kirjeldus: vene filoloog, vene keele õpetaja või omandatud C1 tase vene keeles ning
vähemalt kolm aastat keeleõpetaja kogemust.
17. Õppekava kinnitamise aeg: 26.01.2021

