
                                                                                                                                                                                                   

Vene keele kursused algajatele eesti keele baasil 

Macte Täienduskoolituskeskus 

Aadres: Vahtra 6, Kohtla-Järve 30323, Ida-Virumaa 

Kodulehekülg: www.macte.ee                       

Telefon: +372 551 4537 

 

Õppekava nimetus 

Vene keele kursused algajatele eesti keele baasil  

 

Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):  

222 Võõrkeeled- ja kultuurid  

 

Koolitaja 

Anna Boikova  

Tartu Ülikool, filosoofiateaduskonna magistriõppe, MA 

Töökogemus 12 aastat  

 

Õppekeel 

vene ja eesti keel  

 

Õppe kogumaht:  

45 ak/t, millest 40 tundi on kontaktõpet ja 5 tundi iseseisvat tööd virtuaalses keskkonnas (Moodle). 

Kursused toimuvad 2 – 5 korda nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga ning kestavad 4-10 nädalat.  

 

Kursuse maksumus: 

266 eurot, 5.90 eurot 1 ak/tund.   

 

Õppeesmärk: 

Eesmärgiks on omandada elementaarse suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, samuti maksimaalselt 

kasutada võõrkeelt õppetunnis, tutvuda õpitavat sihtkeelt rääkivate maade kultuuriga. Kursuse jooksul 

omandatud sõnavara ning baasgrammatika on aluseks õpingute jätkamiseks. Õpilane on motiveeritud 

kasutama omandatud oskusi ning avatud uutele kogemustele. 

 

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinu: 

 omandab keeleoskuse, mis võimaldab autentses keelekeskkonnas iseseisvalt toimida 



 julgeb ja oskab suhelda õpitavas võõrkeeles 

 oskab ennast vastavalt omandatud oskustele väljendada kirjalikult 

 suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada  

 

 

Sihtgrupp: 

Kursusele on oodatud täiskasvanud inimesed, kes soovivad alustada vene keele õpinguid või värskendada 

eelnevalt omandatud keeleoskusi. 

 

Õpingute alustamise tingimused: 

Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud 

õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja. 

 

Õppe sisu: 

Läbitavad teemad Õpiväljundid Maht  

Tutvumine 

Õppijate teadmiste testimine 

Õppijate vene keele alaste teadmiste 

väljaselgitamine. Kursuste eesmärkide 

seadmine. 

2 

Nimisõna. Nimisõnade sugu. 

Kontaktandmed. Mis teie nimi on? 

Jätke oma kontaktandmed. 

 

Õppija oskab nii suuliselt kui kirjalikult öelda 

enda kohta vene keeles (nimi, rahvus, amet, 

haridus, vanus, perekonnaseis). Oskab välja 

selgitada kontaktandmed. 

Õppija oskab koostada lühidialoogid antud 

situatsioonides. 

3 

Nimisõnade arv. Ainsus. Mitmus 

 

 

Vanus. Kui vana te olete? 

 

 

Sünnipäev. Millal te olete sündinud? 

Õppija oskab moodustada nimisõnade mitmus 

 

Õppija kuulab dialoogi ja oskab vastata 

küsimustele. 

Õppija oskab panna sulgudes oleva sõna 

õigesse vormi. 

Õppija oskab kuulatatud tekstist üles kirjutada 

kuupäevad. 

3 

Nimisõna. Kääne (6 käänet) 

 

Pere ja sugulased. Kas teil on suur perekond? 

Perekonnaseis. Kas te olete abiellus? 

Õppija oskab käänata sõnu erinevates käänetes  

 

Õppija oskab jutustada oma perekonnast, 

sugulastest, perekonnaseisust. 

3 

Arvsõna. Põhiarvsõna. Järgarvsõna. 

 

 

Rahvus. Mis rahvusest te olete? 

 

 

Haridus. Mis haridus teil on? 

Õppija oskab nimetada arvud, kasutada 

arvsõnu, moodustada järgarvsõnu. 

 

Õppija oskab jutustada mis riigist ta on, mis 

keelt ta räägib, mis keeli ta oskab, mis 

rahvusest ta on. 

Õppija oskab öelda mis haridus tal on, kus ta 

õpis, millise õppeasutuse ta lõpetas. 

 

3 

Tegusõna. Infinitiiv. 

Tegusõna “olema”.Tegusõna “olema”minevik 

Tegusõna I pöördkond 

Tegusõna II pöördkond 

 

Elukutse. Mis elukutse teil on? 

Töö. Kus te töötate? 

Õppija oskab pöörata tegusõnu. 

Õppija oskab kasutada tegusõna “olema” 

minevikus ja teab, et tegusõna “olema” 

olevikus ei kasutata. 

 

Õppija oskab jutustada mis elukutse tal on, 

millega ta tegeleb, kellena ta töötab, kus ta 

3 



töötab, missugused on tema töökohustused. 

Oskab kirjeldada teiste elukutsete ülesanded. 

Tegusõna. Minevik. 

Tegusõna. Aspekt. 

Ametikõne. Kas härra Ivanov on  

kohal? Millal ta tuleb? 

Ametikõne.  Mida talle edasi öelda? Kuidas ma 

saan aidata? 

 

Õppija oskab moodustada lihtminevuku ja 

tulevikuvormi. 

 

Õppija oskab kutsuda inimene telefoni juurde ; 

öelda, kui inimest ei ole tööl; paluda pärast 

tagasi helistada ; oskab küsida, mida inimesele 

edasi öelda; oskab öelda, et inimene, kes 

helistas sattus valesse kohta; oskab küsida, 

millega ta saab kasulik olla? 
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Tegusõna. Tulevik. 

Määrsõna. 

Mobiilkõne. Kas te saate rääkida? 

Kus te praegu olete? 

Faksisõnum. Võtke palun faks vastu! 

Kõne kodutelefonile. Te eksisite numbriga. 

Õppija oskab kasutada tegusõna tulevikuvormi. 

Õppija oskab moodustada omadussõnast 

määrsõna. 

Õppija oskab öelda mobiiltelefoni rääkides kus 

ta on praegu;  oskab paluda, et keegi sõidaks 

talle järele; oskab helistada kuulutuse peale. 

3 

Kohakääne 

Avalikus kohas. Kontoris. Vabandage, kas 

tohib sisse astuda? 

Liftis. Kuhu te soovite minna? 

Järjekorras. Kes on viimane? 

Õppija oskab küsida vajalikut inimest; oskab 

vabandada hilinemise eest; selgitada oma 

hilinemise põhjuse; oskab seletada kus asub 

otsitava inimese kabinet. 

 

Õppija oskab suhelda inimestega liftis. 

3 

Osastav 

Saatkonnas. Kus ma saan viisat vormistada? 

Rongis. Kus reisisaatja on? 

Hotellis. Täitke ankeet. 

Õppija oskab küsida missugused dokumendid 

on vaja viisa vormistamiseks;  oskab täida 

ankeeti; oskab küsida, millal ta saab viisa kätte. 

Õppija oskab küsida mis kell rong väljub ja 

saabub. 

Õppija saab aru piirivalvuri ja tolliametniku 

juhenditest. 

3 

Alaleütlev 

Teatris. Kas teil ei ole liigset piletit? 

Kinos. Läheme järgmisele seansile. 

 

Õppija oskab tellida pileti etendusele; oskab 

küsida kus on puhvet/garderoob/WC, kus saaks 

kava osta? 

Õppija oskab osta pileti kinno ja valida mis 

seansile minna. 

3 

Omastav  

Turul. Kui palju maksab? 

Kohvikus. Restoranis. Palun menüüd! 

Õppija oskab suhelda toitlustusasutuses 

teenindava personaliga; oskab vene keeles 

kalatooted, lihatooted, piimatooted, marjad, 

puuviljad, juurviljad. 

 

3 

Rõivapoes. Väga kallis! 

Tänaval. Kuidas minna? Kus siin peatus on? 

 

Õppija oskab esitada teenindajatele oma soove 

ja väljendada rahulolematust. 

Õppija oskab nii suuliselt kui kirjalikult 

kirjeldada oma kodulinna, tänavat ja maja. 

 

3 

Võõras linnas. Kus saab valuutat vahetada? 

Sõidukis. Kas te väljute? Kuhu see buss läheb? 

Takso. 

Lõputest.  Tagasiside. Kursuse lõpetamine. 

Õppija oskab küsida missugune on praegu euro 

kurss rubla suhtes; oskab osta sõidupileti. 

Õppija oskab suhelda vene keeles taksojuhiga. 

2 

 

 

 

 



Õppekeskkonna kirjeldus: 

Koolitus viiakse läbi Macte Täienduskoolituskeskuse või kursuse tellija õpperuumides. Kasutatakse 

kohapealset õppetehnikat (arvuti, dataprojektor, kontoriseadmed, pabertahvel jm) ja õppematerjale. 

 

Õppemeetod: 

Koolitamisel kasutatakse kommunikatiivõppe meetodit: tekste, dialooge, arutelu, rollimänge, 

audioülesandeid, muusikat, näitemänge. situatsiooniülesandeid, rühmatöid, õppefilme, praktiseerimist ja 

analüüsi.  

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: 

Õppija on lõpetanud valitud kursuse, kui ta on osalenud 75% kursusel ning kui on täidetud teised õppekavast 

tulenevad nõuded (kirjalik test on sooritatud 75% õigetele vastustele; proovitöö).  

 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend): 

Kursuse lõpus saab õpilane tema oskusi ja arengutkajastava tunnistuse, juhul kui õpingute lõpetamise 

nõuded on täidetud. Tõendi, 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. 

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: 

Haridusteaduse magistrikraad.   

Macte Täienduskoolituskeskuse lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased 

kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. 

 

Kursusele saab registreerida internetis (www.macte.ee/taiskasvanutele/), e-posti teel (info@macte.ee) või 

telefoni teel (+372 551 4537). 

 

 

 


