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Koolitaja nimi ja registrikood Regionaalne Koolitus OÜ, registrikood 11943153 

Õppekava nimetus B2-TASEME EESTI KEELE EKSAMIKS ETTEVALMISTAV KURSUS 

Õppekavarühm Keeleõpe 

Õpiväljundid Koolituse edukalt lõpetanud õppija 

1. mõistab keerukatel abstraktsetel või konkreetsetel teemadel tekstide ning erialase mõttevahetuse sisu 

2. suudab selgelt ja ladusalt väljenduda mitmesugustel oma huvivaldkonna teemadel eesti keelt 

emakeelena   kõnelejaga 

3. oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma seisukohti ning kaaluda 

erinevate võimaluste tugevaid ja nõrku külgi. 

Õpingute alustamise tingimused Õppe eelduseks on olemasolev B1-tasemel keeleoskus, mida tuvastatakse koolitusfirmasisese testi abil. 

Koolitusele soovija on samuti eelnevalt tutvunud keeleoskustasemete enesehindamise skaalaga (Euroopa 

Nõukogu ühtsed keeleoskustasemed) http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/1/REKK_8_www.pdf. 

Õppe kogumaht, sealhulgas 

auditoorse, praktilise ja iseseisva töö 

osakaal 

Õppe kogumaht on 450 akadeemilist tundi, sealhulgas 200 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 250 

akadeemilist tundi iseseisvat tööd. 

Õppe sisu Kursus lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, arendab õppijate kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- 

ja kirjutamisoskust  ning  keelefunktsioone.  Õppimine  toimub  nii  rühmatunnis  kui  ka  iseseisvalt.  

Kursusel arendatakse neli osaoskust õppematerjalide tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste 

kuulamisel, mõistmise ja edasiandmisel ning ka vahetul suulisel suhtlemisel. Kõnelemisoskuse arendamisel 

pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada koolitatavad ette nii B2-taseme 

eksamiks kui keelekeskkonnas iseseisvaks toimetamiseks. Iseseisva töö osas toimub tunnis saadud oskuste 

kinnistumine (nt. sõnavara   õppimine,   jooksvate   ülesannete   lahendamine,   loovtekstide   koostamine,   

tõlkeharjutused, praktiseerimine  keelekeskkonnas:  autentsete  tekstide  kuulamine  ja  lugemine,  nende  

analüüsimine  ning kokkuvõtete kirjutamine, keelekandjatega suhtlemine). Vajadusel saavad õppijad ka 

individuaalülesandeid. 

 

Kursuse teemad kuuluvad ühte või mitmesse neljast valdkonnast, milles keeletoimingud aset leiavad: 

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/1/REKK_8_www.pdf
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 avaliku elu valdkond 

 isikliku elu valdkond 

 töövaldkond 

 haridusvaldkond 

 

B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus hõlmab järgmisi laiu teemaringe: 

1. Endast ja teistest rääkimine: oma eluloo ja põhjalik tutvustamine; elu- ja hariduskäik; erinevate 

ankeetide ja küsitluslehtede täitmine 

2. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: rahaasjad;  ühiskondlike  vaadete  põhjendamine  ja  kaitsmine;  

erinevad  organisatsioonid  ja  rühmitused;  oma kodukoha plussid ja miinused; elamistingimused; 

kinnisvara ost, müük ja üürimine: probleemid, hooldus ja remont; saadava  info  kriitiline analüüs,  

võrdlus,  isiklikud  otsused;  kaitsekõne  pidamine;  päevakajalised sündmused; dokumentatsiooni 

täitmine; kuulutused ja teated 

3. Meediavahendid:  ajakirjanduse,  raadio, televisiooni, interneti kasutamisvõimalused, nendest 

saadav kasu ja võimalikud ohud; kuulutused,  teadaanded,  reklaam; aktuaalsed sündmused 

4. Vaba aeg ja meelelahutus: vaba  aja  veetmise  eelistused;  puhkuse  planeerimine  ja  

kirjeldamine; kirjandus:  liigid, lemmikud, raamatute arutelu ja võrdlus; kunsti- ja muusikaliigid: 

teater, kino, kujutav kunst; osalemine Eesti kultuurielus, tuntumad kultuuritegelased 

5. Reisimine ja transport: reisieelistused; pretensiooni esitamine reisibüroo, transpordifirma või 

hotelli teenuste osutamise madala kvaliteedi korral; kaebuse esitamine ning probleemi 

lahendamine); Eesti ja maailma vaatamisväärsused 

6. Keeled ja kultuurid: Eestimaa kultuuri ja ajaloo põhilised faktid; kultuurinähtustesse suhtumine; 

erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid ja tavad; oma vaated võõrkeelte ja -kultuuride õppimisele  

7. Ilm, loodus ja keskkonnakaitse: loodushoid,  keskkonnareostus  ja  –kaitse;  kodukoha lugu  

8. Inimeste suhted ühiskonnas: peresuhted;  laste  ja  vanemate  omavaheline  mõistmine  ning 

üksteisest hoolimine; kasvatus: viisakusreeglid, käitumisnormid, väärtushinnangute kujundamine, 

salliv eluhoiak; perekombed ja –tavad; ühiskond; heaoluühiskond; suhtlusoskus; sotsiaalsfäär; 

elatustase; heategevus; kuritegevus; erivajadused; võõrkeelte õppe vajadus, suhtlemine erinevatest 



 

3 

rahvustest  ja  kultuurist inimestega 

9. Enesetunne ja tervislikud eluviisid: inimese loomus ja käitumine; iga inimese kordumatu eripära; 

enesetunne ja kaebused; isiklik hügieen; e-tervis; tervisealased nõuanded ja juhendid; elustiil: 

tervisliku stiili põhimõtted; tervislik toitumine, tooteainete kirjeldamine ja analüüs; õnnetusjuhtumi 

kirjeldus 

10. Haridus: riiklikud ja eraõppeasutused; koolitused; õppimisvõimalused Eestis ja välismaal; 

stipendiumitaotlus;  motivatsioonikiri;  tööturu  seisund  ja  prognoosid;  elukestev  õpe,  teadlik 

eneseteostus;  karjääri  planeerimine 

11. Elukutse ja töö: elukutse valik; erialad ja ametid; tööpakkumiskuulutused ja tööga seotud info; 

CV ja motivatsioonikiri, töövestlus; tööleping; orienteerumine tööks vajalikes dokumentides; era-  

ja  töösuhted;  tööülesanded, töötingimused 

12. Sisseostud: reklaam, erinevate reklaamtekstide mõistmine tarbija seisukohast; hinnad; eelistused 

poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas 

13. Söök ja jook: pere ja kodumaa toitumisharjumused; söögi-joogi valik; tooteainete kirjeldamine ja 

analüüs; alkoholi tarbimine; kaebuse esitamine toitlustamisasutusse ja probleemi lahendamise 

variandid 

14. Teenindus ja teenused: avalikud  asutused;  teenindusega seotud olukorrad ja asjaajamine  

erinevates  asutustes;  järelepärimine;  teenindus  ja pangandus; ühistransport; eelistuste 

väljendamine ja põhjendamine; pretensioon; kõneetikett; abikutsumine ja sõiduki rikke 

kirjeldamine; seletuskiri 

15.  Majandus- ja õigussuhted: kodanike põhiõigused ja -kohustused; politsei, kohtusüsteemi jms 

kohta info hankimine ning päringule vastamine; vaated majandusele; kuritegevus ja turvaline elu; 

rahaasju puudutavad küsimused; kaitsekõne pidamine 

 

Keeleteadmised: 

 Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; ühildumine omadus- ja arvsõnaga 

 Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; tingiv, käskiv ja kaudne 

kõneviis; rektsioon; ühend- ja väljendverbid; ma- ja da-tegevusnimi; ma-tegevusnime käändelised 
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vormid (-mas, -mast, -mata, -maks); modaalverbid 

 Omadussõnad: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed 

 Arvsõnad: arvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga 

 Asesõnad: asesõna käänamine 

 Määrsõnad: määrsõnade liigid; määrsõna võrdlusastmed 

 Kaassõnad: ees- ja tagasõnad 

 Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletised; tegija- ja teonimed 

 Kujundlikud väljendid 

 Lausemoodustus: liht- ja liitlaused; lauselühendid; sidesõnade kasutamine 

 Kirjavahemärgistamine 

 Teksti stiili valik vastavalt keeleolukorrale 

Õppekeskkonna kirjeldus Õppimine toimub selleks sobivates koolitaja ruumides aadressil Mõisa 10, Narva või eelneval kokkuleppel 

koolituse tellija oma ruumides. Igas õpperuumis on tagatud istekohad ja kirjutamispinnad kõikidele 

õppijatele, õpetaja tool ja laud, kirjutamistahvel, arvuti, dataprojektor, heliseadmed ülesannete 

kuulamiseks, printer õppematerjalide väljatrükkimiseks. Ruumis on internetiühendus veebiõppematerjalide 

aktiivseks kasutamiseks. Ruumis on piisav valgustus ning õhutamisvõimalus. Ruum on puhas. Õppijatele on 

tagatud WC kasutamise võimalus.  Igaks kursuseks on ette valmistatud õpimapid ja õppematerjalid.  

 

Sisseseade ja tehnikavahendid vastavad ohutustehnika ja tuleohutuse nõuetele ning sanitaarnormidele. 

Õppematerjalide loend Põhiõppematerjal: 

 Kitsnik, Mare. Eesti keele õppekomplekt B1, B2 + CD. FIE Mare Kitsnik, 2012 

 

Lisaõppematerjal: 

 Persti, Mall; Helve Ahi. T nagu Tallinn. Eesti keele õpik kesktasemele + CD. TEA, 2006 

 Kitsnik, Mare; Kingisepp, Leelo. Naljaga pooleks. Eesti keele õpik B1 – B2 + CD. Iduleht ja FIE 
Kitsnik, 2006 

 Reins, Pille. Eesti keele B2-taseme eksam. Argo, 2011 

 Kitsnik, Mare; Kingisepp, Leelo. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. 
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TEA, 2002 

 Valmis, Aavo; Lembetar Valmis. Lihtne eesti keele grammatika harjutuste ja võtmega. TEA, 2002 

 Erelt, Tiiu. Eesti ortograafia. TEA, 2015 

 Eesti keele seletav sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/ekss/ 

 Eesti – vene sõnaraamat: http://www.eki.ee/dict/evs/ 

 Efant eesti keele õppekeskkond: http://www.efant.ee 

 Eesti keele tasemetestid: http://web.meis.ee/testest/ 

Õppimiseks kasutatakse samuti autentseid materjale avatud allikatest. 

Lõpetamise tingimused ja 

väljastatavad dokumendid 

Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend (kui koolituse käigus ei 

hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui ei saavutatud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud 

õpiväljundeid) või tunnistus (kui õpiväljundeid hinnati ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks 

nõutud väljundid). 

 

Õppija saab koolituse tunnistuse juhul, kui ta osales vähemalt 80% kontaktõppest, esitas nõutud 

kodutööd ja  on sooritanud koolitusfirmasisese lõputesti positiivsele hindele. 

 

Lõputest on edukalt sooritatud, kui 60% küsimustele on õigesti 

vastatud. 90% - 100% õigeid vastuseid – “5” (suurepärane); 

75% - 89% õigeid vastuseid – “4” (hea); 

60% - 74% õigeid vastuseid – “3” (rahuldav) 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku 

kvalifikatsiooni, õpi- või 

töökogemuse kirjeldus 

Kõikidel eesti keele õpetajatel on olemas eesti keele õpetaja või eesti filoloogi haridus ja/või eesti keele 

täiskasvanutele õpetamise kogemus. 

 

http://www.eki.ee/dict/ekss/
http://www.eki.ee/dict/evs/
http://www.efant.ee/
http://web.meis.ee/testest/

