ESF projekt „ Rahvusvaheline keeleeksam“ nr 2014-2020.1.05.17-0228.
Projekti algus ja lõpp: 01.10.2017-30.09.2020

Eesti võõrkeeleõpetajate liit (EVÕL) kutsub vene keele õpetajaid
osalema projekti infopäeval „Rahvusvaheline keeleeksam - nii võimalus kui väljakutse!“

Aeg: 20. aprill 2020, 10.00 – 16.00
Koht: Hestia Hotel Europe (Tallinn, Paadi 5), Lääne-Euroopa saal
Projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ lõpuni on jäänud 7 kuud.
1.oktoobril 2017 käivitus Eesti võõrkeeleõpetajate liidu 3-aastane ESF projekt „Rahvusvaheline eksam“.
Projekt kestab kuni 30.09.2020.
Projekti raames on võimalik võõrkeeleõpetajaks õppivatel üliõpilastel ning üldhariduskoolis töötavatel vene keele
õpetajatel, kes on sooritanud rahvusvahelise eksami B2, C1 või C2 tasemel, taotleda eksamitasu hüvitamist.

Projekti seminarid
2018 ja 2019.aastal on vene keele õpetajatele korraldatud üks seminar Tallinnas ja kolm seminari Tartus. Lisaks
seminaridele oli vene keele õpetajatel võimalus osaleda EVÕLi 2019. a. sügiskonverentsil õpikeskuse „Rahvusvaheline
keeleeksam“ töös. Vt Projekti rubriik EVÕLi kodulehel :Vt http://www.voorkeelteliit.eu/programmidprojektid

Vene keele rahvusvahelised eksamid
Rahvusvaheliselt tunnustatud vene keele eksameid on võimalik sooritada Tartu Ülikooli maailma keelte ja
kultuuride kolledži testimiskeskuses. (Lossi 3, 51003 Tartu).
B2 (edasijõudnute tase) - (ТРКИ-2),

C1 (vaba suhtluspädevus) - (ТРКИ-3),
C2 (haritud emakeelekõneleja tase) - (ТРКИ-4)
Vt 2020.a. eksamiajad: https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/keeletestid/torfl-test-russian-foreign-language
Kontakt: Ljudmila Vedina, vene keele testimiskeskuse juhataja
ljudmila.vedina@ut.ee +372 737 5352, +372 5390 7838

Ootame 20. aprilli infopäevale nii uusi osalejaid kui ka neid, kes on varem projekti
seminaridel osalenud. Koolituspäeval osalemine on TASUTA.
AJAKAVA
10.00 – 11.00

Registreerimine, tervituskohv, testimiskeskuse infolaud, individuaalne vestlus
koolitaja(te)ga, Allecto raamatumüük (venekeelne kirjandus)

11.00 – 13.00

Interaktiivne seminar „Vene keele C1 ja C2 eksamite komistuskivid ja edukas
sooritamine“ (Секреты успешного тестирования по уровням С1 и С2)

13.00 – 13.45

Lõuna

13. 45 – 16.00

Interaktiivne seminar „Mängime läbi vene keele C1 ja C2 suulise eksami“
(Практикум по устному экзамену С1 и С2)

NB! Registreerimine kestab kuni 30. märtsini või niikaua kuni kohti jätkub.
KONTAKT: Ene Peterson, projektijuht (Tel: 53 47 38 36 , E-post: info@voorkeelteliit.eu
REGISTREERIMINE: https://forms.gle/vGnozSmkakj59UKdA
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