1. VENE KEELE RÄÄKIMISKURSUS EESTI KEELE BAASIL
Algus OÜ

2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid
3. Õppekava õpiväljundid osaoskuste kaupa:
Koolituse lõpuks õppija:
Kuulamine:
Saab aru pikematest suulistest tekstidest abstraktsel ja keerukal teemal ning loengutest erialalistel ja
üldkultuurilistel teemadel isegi siis, kui need pole selgelt liigendatud; saama suurema vaevata aru
teleprogrammidest, raadiosaadetest ja filmidest.
Lugemine:
Saab aru nii olustikulistest kui ilukirjanduslikest pikkadest ja keerulistest tekstidest; saama aru
erialastest artiklitest ning pikematest juhenditest isegi siis, kui need ei puuduta vahetult õppija eriala.
Kirjutamine:
Väljendab end selges, grammatiliselt korrektses, hästi liigendatud tekstis, avaldades oma arvamust
vajaliku põhjalikkusega; on võimeline kirjutama kokkuvõtet statistiliste andmete põhjal ja pikemat
arutlevat teksti, kohendades stiili lähtuvalt lugejast ja tekstiliigist.
Rääkimine:
Väljendab oma arvamust nii ühiskondlikel kui tööalastel eesmärkidel, kasutades keelt paindlikult,
ladusalt ja grammatiliselt õigesti ning vestluses teemat arendama; kirjeldama keerulisi teemasid täpselt
ja üksikasjaliselt, välja tooma allteemad ja olulisemad punktid ning tegema kokkuvõtteid; oskab esineda
ettekandega oma töövaldkonnaga seotud teemal.
4. Õpingute alustamise tingimused:
• soov õppida
• kursusele registreerumine
• eelmise keeletaseme oskuse olemasolu
5. Kursuse kogumaht:
80 ak/tundi, sh 60 kontakttundi ja 20 tundi iseseisvat õpet.
(üks akadeemiline tund vastab 45 minutile)
•

6. Содержание обучения и учебные методы:
Содержание обучения:
• Тестирование на первой и последней встрече (1 час + 1 час)
• Я, моя семья и друзья (14 часов +5 часов самостоятельной работы)
• Мир вокруг меня (15 часов +5 часов самостоятельной работы)
• Путешествия, страны, языки (15 часов+5 часов самостоятельной работы)
• Повседневный русский язык (14 часов+5 часов самостоятельной работы)
В процессе занятий особое внимание уделяется лексической сочетаемости, фразеологии и
морфологии.
Методы обучения:
Аудиторное обучение: упражнения на прослушивание, диалоги, обсуждение
просмотренных дома видеороликов и прослушанных новостей, ролевые игры и т.д.
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Самостоятельная работа: изучение слов, слушание новостей на русском языке, просмотр
ТВ и видеороликов.
7. Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpperuum: kontakttunnid toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava
suurusega Alguskeskuse ruumis.
Sisustus: igale osalejale on olemas personaalne töökoht, lauad ja toolid. Ruumis on vajalik
esitlustehnika, tahvel ja markerid, internetiühendusega arvuti. Samuti on võimalus kasutada
sõnaraamatuid ja on olemas väike keeleõppijale suunatud raamatukogu.
Keeleõppe hinna sisse kuulub õpik ja töövihik.
8. Õppematerjalide loend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Виды упражнений для обучения устной речи https://cyberleninka.ru/article/v/vidy-uprazhneniy-dlyaobucheniya-ustnoy-rechi-na-zanyatiyah-po-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu-na-nachalnom-etapeobucheniya
Между нами free, web-based textbook http://www.mezhdunami.org/unit09/9_6/index.shtml
Учим русский язык как иностранный http://rus.lang-study.com/category/uprazhneniya/
Сборник упражнений для самостоятельной и практической работы по русскому языку как
иностранному https://docplayer.ru/26734266-Sbornik-uprazhneniy-dlya-samostoyatelnoy-iprakticheskoy-raboty-po-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu.html
Материалы Института русского языка им. А.С,Пушкина
http://puskinhn.edu.vn/admin/webroot/upload/image/files/
Russian lessons http://learnrussian.rt.com/
Russian online http://www.rus-on-line.ru/menu04-grammar.html
Видео уроки https://ru.islcollective.com/resources/printables
Тренировочные тесты http://www.russian.ucla.edu/flagship/gramIntPlus.html
Л.Л. Бабалова. Практикум по грамматике http://rustest-online.ru/

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

▪

Tunnistus väljastatakse isikule juhul, kui ta võttis õppetööst osa vähemalt 70% kursuse
mahust ja saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Selleks viib Algus
OÜ läbi vahe- ja lõputesti (sh suuline vestlus), mis loetakse sooritatuks vähemalt 60%
tulemusega.
▪ Tõend väljastatakse isikule juhul, kui ta ei ole saavutanud õppekava lõpetamiseks
nõutud õpiväljundeid või osales õppetöös vähem kui 70% mahust. Tõend väljastatakse
isikule, kelle vahe- ja lõputesti (sh suuline vestlus) tulemused jäävad alla 60% ja/või
isikule, kes testi ei sooritanud.
10. Koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Ljudmila Skokova: lõpetas 1989.aastal Tartu Riikliku Ülikooli (filoloogia teaduskond, vene keele
ja kirjanduse osakond, magistrikraad). Õpetamiskogemus üle 20 aastat. Narva linna aastaõpetaja
2016.
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