
 

Eesti keel algajatele vene keele baasil  

Kursuse nimetus:  Eesti keel algajatele vene keele baasil (A2)                                                 

Õppekavarühm: Keeleõpe 0231 

Kursuse õppekeel Vene, eesti 

Õpiväljundid 
 

Pärast kursuse läbimist õpilane 

o Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja 

lauseid, mis seostuvad oluliste 

eluvaldkondadega(nt info perekonna,kodu ja töö 

kohta); 

o Mõistab lühikeste,lihtsate ja selgelt esitatud 

tekstide põhisisu; 

o Mõistab põhimises lühikesi , aeglaselt esitatud 

salvesti; 

o Mõistab lihtsaid tekste ja lühikesi isiklikke kirju, 

mis sisaldavad sagedasti kasutavaid sõnu;  

o Leiab eeldatavaid fakte lihtsatest 

igapäevatekstidest; 

o Mõistab lihtsaid igapäevaseid juhiseid ning silte 

ja teateid avalikes kohtades; 

o Väljendub lihtsal viisil ning üldsõnaliselt 

igapäevateemadel; 

o Räägib kaasa lihtsas igapäevasuhtluses (nt 

töö,vaba aeg); 

o Kirjeldab lühidalt lihtsaid pilte; 

o Kirjutab igapäevastel teemadel lihtsaid lauseid, 

tekste ja isiklikke kirju. 

Õpingu alustamise tingimused Õpingu alustamise eelduseks on A1- tasemele vastavad keele-

teadmised 

Keelepädevuse taset kontrollitakse enne kursuse algust 
koolitusfirmas läbiviidava eeltesti ja suulise vestlusega. 

Õppe kogumaht:  
100 akadeemilist tundi (45 min.), sh 

-        60 ak.tundi auditoorset tööd 

-        40 ak.tundi iseseisvat tööd 

Kursuse õppekeel Vene, eesti 

  

Õppe sisu 

Põhiteemad  
 

-Saame tuttavaks! 
  

-Perekond ja kodu. 
  

-Sõbrad. 
  

 



-Töö ja Haridus 
  

-Vaba aeg 
  

-Tervis 
  

-Riigipühad ja perekonna tähtpäevad. 
    

-Ilmastik ja loodus 
  

-Mets-ja koduloomad 

 

 

 

Õppemeetodid 
 

Kursus tugineb kommunikatiivsele ja suhtlev-kogemuslikule 

meetodile. Arendatakse samavõrd nii kuulamist, kirjutamist, 

lugemist kui ka vestlemist (dialoog) ja kõnelemist (monoloog). 

Keeleõpe on üles ehitatud teemadel, mis otseselt seonduvad 

õppijate isikliku kogemusega. Õppe kavandamisel lähtutakse 

õppija vajadustest, osaoskusi õpetatakse integreeritult.  

 

Iseseisev töö 

Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse 

auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava 

keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Peamised 

tegevused: uute sõnade õppimine ja kinnistamine, kirjalike 

ülesannete täitmine, lühiettekannete ettevalmistamine, tekstide 

lugemine ja nende põhjal küsimuste esitamine, küsimustele 

vastamine; eestikeelsest ajakirjandusest info otsimine, 

veebipõhiste keeletestide tegemine 

(http://www.ut.ee/keeleweb2/, http://www.kutsekeel.ee/, 

http://web.meis.ee/testest/ ) 

 

Õppematerjalid 

Põhiõpikud:  
I.Mangus, M.Simmul, Tere jälle, 2016 Puškini instituut 

Lisaõpikud: 
• Pesti, M. Ahi, H. 2007. E nagu Eesti. Eesti keele õpik alga-

jaile. Tallinn: TEA Kirjastus 

• Valmis, A. Valmis, L. 2004. Lihtne eesti keele grammatika 

harjutuste ja võtmega. Tallinn: TEA Kirjastus 

• Eksamitestid A2 -tasemele 

• Eesti keele tasemetestid. aadressil http://web.meis.ee/tes-
test/ 

• Eesti keele tasemeeksami nõuded. Aadressil 
http://www.innove.ee/et/eesti-keeletasemeeksamid 

• Veebipõhine eesti-vene sõnaraamat: 
http://www.eki.ee/dict/evs/ 

• Eesti keele süntesaator: http://www.filosoft.ee/gene_et/ 
Keeleklikk: https://www.keeleklikk.ee 

 

Õpingute lõpetamise tingimused 

ja väljastatavad dokumendid 

• Õpingutel osalemine vähemalt 80% ja proovitesti 
sooritamine vähemalt 60%;  

• Hindamismeetod: hindamisel lähtume A2-testikomplekti 
sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja 
http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid 

http://www.kutsekeel.ee/
http://web.meis.ee/testest/
http://www.innove.ee/et/eesti-keeletasemeeksamid
http://www.eki.ee/dict/evs/
http://www.filosoft.ee/gene_et/
https://www.keeleklikk.ee/front/ru_RU/
http://web.meis.ee/testest/
http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid


• Kursuse lõpetajale, kui õpingute lõpetamise nõuded on 
täidetud, väljastatakse tunnistus; 

• Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise 

või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koo-

litust täies mahus ja/või ei saavutanud kõiki õppekava lõ-

petamiseks nõutud õpiväljundeid; 

• Peetakse tunnistuste ja tõendite registrit, tunnistused ja 

tõendid vormistatakse vastavalt täienduskoolituse stand-

ardi § 3 sätestatud nõuetele. 
 Koolitaja kompetentsi tagava 

kvalifikatsiooni või õpi-või 

töökogemuse kirjeldus 

Koolitajad omavad eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti 

filoloogi kõrgharidust. Kõik koolitajad omavad varasemat 

töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel. 
 Õppekavas seatud eesmärkide 

täitmiseks ja oskuste 

omandmiseks vajalike 

õpperuumide, sisustuse ja 

seadmete kirjeldus 

2 õpperuumi (2 x 29,8m2), klassimööbel, CD mängija, 

multimedia projektor; arvuti, suureformaadiline display; internet 

 


