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ÕPPEKAVA NIMETUS          B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus 

 

Õppekavarühm:                     Keeleõpe  

 

B2-taseme õpiväljundid 

 
Koolituse lõpuks õppija: 

 Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase 

mõttevahetuse tuuma.  

 Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga.  

 Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma 

vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. 

 

 

Õpingute alustamise tingimused: Keeleoskus B1-tasemel.  

SA Innoves sooritatud B1-taseme eksami tunnistus või kehtiva koolitusloaga keeltekooli 

tunnistus B1-taseme omandamise kohta. Enne õpingute alustamist toimub firmasisene 

sõeltest, et valida õppijale sobivaima tasemega kursus.  

 

Õppekava maht: 450 akadeemilist tundi, sealhulgas 250 tundi auditoorset tööd + 200 

tundi iseseisvat tööd. Õpe koosneb neljast moodulist. Iga mooduli maht on 65 akadeemilist 

tundi auditoorset tööd ja 60 akadeemilist tundi iseseisvat tööd. Kui õppija alustab õpinguid 

B1-tasemelt, on B2-taseme saavutamiseks vaja läbida kõik neli moodulit.  

 

 

Õppekava koostamise alus:  
 Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. Tartu: Haridus 

ja Teadusministeerium, 2007. 

 Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. Koostanud Anu-Reet 

Hausenberg (töörühma juht), Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, 

Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa, 

2008. 

 Euroopa keelemapp  

 Keeleseadus RT I, 23.03.2015, 257. 

                                                                

 

Õppe sisu 

 

Eesti keele B2-tasemel käsitletavad teemad. 

 
Teema Alateemad 

Isikuteave *Enda, oma perekonna, oma asutuse ja kollektiivi tutvustamine 

*Enda hariduse, elukutse, ameti, hoiakute, huvivaldkondade ja 

huvialade kirjeldamine  

Haridus *Eesti haridussüsteem, õppimisvõimalused, aktuaalsed 

haridusprobleemid 

https://www.riigiteataja.ee/akt/102072012013?leiaKehtiv


*eneseanalüüs teemal: milline keeleõppija ma olen, erinevad 

õppimisstrateegiad ja õpieesmärkide seadmine 

*tutvumine erinevate sõnaraamatutega, ka veebipõhistega nt Sõnaveeb 

 

Elukutse, amet ja 

töö 

*oma ameti, elukutse, töö ja tööülesannete detailne kirjeldamine, neil 

teemadel väitlemine 

*cv, avalduse ja motivatsioonikirja koostamine 

*oma ameti, elukutse või töö vajalikkuse ja huvitavuse põhjendamine, 

väitlemine samal teemal 

*koosolekukutse ja –protokolli koostamine 

*töökoosolekute ja läbirääkimiste struktuur, oma vaadete ja 

seisukohtade esitamine ja põhjendamine 

*tööalaste probleemide kirjeldamine ja nende lahendamiseks 

omapoolsete ettepanekute tegemine 

 

Igapäevaelu, kodu 

ja kodukoht 

*oma kodukoha, eluaseme ja elamistingimuste plusside ja miinuste 

kirjeldamine, arutelud ja väitlused samal teemal 

*detailse info hankimine elamistingimustega seotud teemadel, 

kaebuste, küsimuste ja nõuete esitamine 

*eluaseme ja elukohaga seotud probleemsituatsioonide kirjeldamine, 

omapoolsete ettepanekute tegemine 

 

Enesetunne ja 

tervis 

*oma enesetunde ja seisundi kirjeldamine arstile 

*tervise ja enesetunde teemadel arutlemine ja väitlemine 

*oma vaadete ja seisukohtade esitamine ja põhjendamine tervise ja 

tervishoiu teemal  

*õnnetusjuhtumite kirjeldamine, kindlustustoetuse taotlemine 

 

Vaba aeg ja 

meelelahutus 

*info hankimine erinevate vaba aja sisustamise võimaluste kohta, 

arutelu vaba aja veetmise võimaluste teemal 

*oma huvide ja hobide valiku põhjendamine, nende eeliste 

väljatoomine 

*vestlemine loetud raamatust, nähtud filmist, kultuuri- või 

spordiürituse teemal 

*väitlemine vaba aja veetmise ja sellega kaasneva aja- ning rahakuluga 

seotud teemadel  

 

Sisseostud ja 

hinnad 

*info hankimine erinevate poodide, sealhulgas veebipoodide ostmis-, 

tellimis-, tagastamis- ja maksetingimuste kohta; oma seisukohtade ja 

huvide kaitsmine samal teemal 

*info hankimine erinevate vahetuspõhimõttel toimivate 

veebikeskkondade kohta (nt raamatuvahetus vms) 

*oma valikute ja ostueelistuste ning põhimõtete (nt säästev eluviis) 

selgitamine ja põhjendamine 

*väitlused reklaamiga seotud teemadel 

 

Söök ja jook *toitumiseelistuste ja –harjumuste kirjeldamine 

*oma toitumisalaste ning alkoholiga seotud seisukohtade selgitamine ja 

põhjendamine, erinevate tähtpäevade ja sündmuste kirjeldamine 

*nõuannete, retseptide jagamine, valmistamisprotsessi kirjeldamine 

*toidu ja joogiga seotud kaebuste esitamine ja põhjendamine 

*teeninduskultuuri üle arutlemine 



 

Inimeste suhted 

ühiskonnas 

*oma sõprus- ja kogukonna kirjeldamine, aga ka ühiskonna struktuuri 

ja toimimise kirjeldamine 

*interneti võimaluste ja ohtude teemal arutlemine  

*vestlemine ja väitlemine teemadel: mina ja ühiskond, minu õigused ja 

kohustused, minu panus ühiskonna hüvanguks 

*arutlemine erinevate rühmituste ja organisatsioonide teemal, neisse 

kuulumine, oma seisukohtade põhjendamine sel teemal  

*oma vaadete ja identiteedirühma huvide kaitsmine ja esindamine 

valitud isikuna 

*vabatahtlikuna töötamise eeliste ja võimaluste kirjeldamine  

 

Poliitika, 

aktuaalsed 

sündmused 

*Eesti riigi struktuuri kirjeldamine (riigikogu, valitsus, president) 

*arutelud päevakajalistel teemadel (nt valimised), info hankimine 

päevakajaliste sündmuste ja teemade kohta, nende kirjeldamine ja edasi 

jutustamine 

*oma poliitiliste ja erakondlike vaadete selgitamine ja kaitsmine 

*väitlemine poliitilistel teemadel 

 

Majandus- ja 

õigussuhted  

*majandusuudiste edasiandmine 

*arvamuse avaldamine päevakajalistel majandusteemadel  

*oma põhiõiguste ja –kohustuste kirjeldamine  

*õiguskaitseorganite poole pöördumine, olukorra kirjeldamine nt 

liiklusõnnetuse puhul; seletuskirja koostamine politseile 

*erinevate dokumentidega tutvumine ja nende koostamine ja 

vormistamine (tuludeklaratsioon, äriplaan) 

 

Keskkond, kohad, 

loodus, ilm 

*ilmaolude ja kliima kirjeldamine, info hankimine ilmaolude kohta 

erinevatest kanalitest 

*oma kodukoha geograafiliste olude kirjeldamine 

*kaartide ja skeemide lugemine 

*väitlemine keskkonna ja loodushoiu teemadel 

 

Kultuur ja keeled, 

keelte õppimine  

*enda vaadete kirjeldamine ja põhjendamine keelte õppimise teemal 

*Eesti riigi ja oma päritolumaa kultuuri kultuuri kirjeldamine ja 

võrdlemine 

*enda ja oma identiteedirühma kultuurihuvide, -vajaduste ja –

võimaluste kirjeldamine 

*kultuurinähtuste ja kultuurierinevuste kirjeldamine 

 

Reisimine, 

transport, 

vaatamisväärsused 

*info hankimine ja vahendamine reisivõimaluste kohta  

*oma reisieelistuste ja –plaanide põhjendamine ja selgitamine 

*kaebuste, pretensioonide ja nõuete esitamine 

 

 

 Keeleteadmised 

 

ühend- ja väljendtegusõnad 

ees- ja tagasõnad  

kindla kõneviisi mineviku aegade kordamine 

tingiva kõneviisi minevik 

umbisikulise tegumoe olevik ja lihtminevik 



kindla kõneviisi enneminevik  

ma-tegevusnime umbisikuline vorm 

tingiva kõneviisi umbisikuline vorm 

kaudse kõneviisi umbisikuline tegumood 

kaudse kõneviisi olevik ja minevik 

kohakäänete kordamine 

mitmuse käänete kordamine 

i-mitmus 

v-, tav-, nud- ja tud-kesksõna 

des-vorm 

mas-, mast- ja mata-vorm ja lauselühend 

nud- ja tud-lauselühend 

põhiarvsõnade käänamine  

põhiarvsõnad sihitisena 

liitlausete moodustamine 

sõnajärg 

erinevate tegusõnade rektsioon 

sihitud ja sihilised tegusõnad  

umbmäärased asesõnad ja kohamäärsõnad  

kaassõnarektsioon 

sihitise käänded 

 

 

 

Metoodika  
Kasutatakse kommunikatiivset meetodit, arendades integreeritult kõiki osaoskusi. Tähtsal 

kohal auditoorses ja praktilises töös on koostöös õppimine (paaris- ja rühmatöö) ja autentsed 

keeleõppetegevused Eesti keelekeskkonnas. Samaaegselt keeleteadmistega arendatakse ka 

õppijate kultuuriteadlikkust, näiteks teevad õppijad Eesti-teemalisi ettekandeid.  

Õppe planeerimisel lähtutakse B2-taseme eripärast (muuhulgas teemade liikumine avaliku 

elu-, haridus- ja töösfääri) ja arvestatakse õppijate vajadusi. Rääkimisoskust arendatakse 

vestluste, arutluste ja väitluste käigus ning erinevaid probleemsituatsioone lahendades. 

Erinevad loovkirjutamise ülesanded arendavad õppija kirjutamisoskust. Nii suulise kui 

kirjaliku teksti loomisel pööratakse tähelepanu väljendus- ja sõnastustäpsusele.. 

Lugemisoskuse arendamiseks kasutatakse eelkõige süva- ja loovlugemisülesandeid. 

Kuulamisoskust arendatakse autentseid salvestisi (tele- ja raaadiosaated, intervjuud, filmid 

vms) kuulates ja nendega seotud ülesandeid täites. 

Lisaks õpiku materjalile ja õpetaja koostatud õppematerjalile kasutatakse autentseid materjale 

(artiklid ja dokumendid, ilukirjandus, meediatekstid jms). 

B2-tasemel rõhutatakse iseõppimise senisest suuremat osatähtsust ning õppija teadvustatud 

vastutust oma keeleoskuse arengu eest.  

 

Iseseisev töö  



Iseseisva töö eesmärk on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada 

avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased esitlused ja 

kirjutised.  

Iseseisvaks tööks võib olla : 

 detailse info hankimine autentsetest allikatest, võrdlemine ja kokkuvõtte tegemine 

 väitluseks valmistumine (argumentide sõnastamine, põhjendamine); 

 sündmuste, olukordade ja kogemuste kirjeldamine, neist jutustamine või kirjutamine; 

 teemakohaste esitluste ettevalmistamine 

 erinevate töö- või teenindusalaste probleemide lahendamine, erinevate dokumentide 

koostamine (nt pretensioon) 

 

Õppijad saavad tagasisidet iseseisvate tööde kohta nii õpetajalt kui ka kaasõppijatelt 

(vastastikhindamine). 

 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  Õpperuumid on sobivad täiskasvanud õppijale. Ruumid on 

avarad, hea valgustusega, vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning nüüdisaegse 

koolituse läbiviimise nõuetele.  Õppeklassid on varustatud vajaliku õppetehnikaga (arvutid, 

projektorid, raadiod, CD ja DVD mängijad, erinevad tahvlid). Klassid on sisustatud 12 

õppijale. 

 

Õppematerjalide loend: 
* Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp „Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja 

kõrgtasemele“ , õpik, õpetajaraamat ja töövihik, Tallinn 2009 

*  Mare Kitsnik „ Eesti keele õpik B1, B2“ 2012 

* Mare Kitsnik „ Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1“, OÜ Künnimees 2013 

*  Helve Ahi, Mall Pesti „T nagu Tallinn“  2013 

*  Mall Pesti „K nagu Kihnu“ 2018 

*erinevad seletavad sõnaraamatud, nt Sõnaveeb https://sonaveeb.ee/  

   

 

Õppematerjali valik toimub vastavalt grupi eripärale. Põhiõpikuna kasutatakse õpikuid „K 

nagu Kihnu“ või „Avatud uksed“. Lisaks õpikule kasutatakse palju autentseid materjale.  

 

Õpingute lõpetamise tingimused:     Osavõtt vähemalt 75% tundidest.  

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse suulise ja kirjaliku testiga.  

 

Väljastatav dokument:                  

 

 tõend (kui isik ei saavutanud kõiki õppekava                                                                              

lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid) 

https://sonaveeb.ee/


 tunnistus (kui isik saavutas kõik õppekava läbimiseks                                                                              

nõutud õpiväljundid) 

  

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 

kirjeldus: 
Koolitajal on eesti filoloogia alane kõrgharidus ja/või eesti keele õpetaja kutse ning ta omab 

eesti keele kui teise keele õpetamise kogemust.  

 

 

 
 

 
   

 

 

 


