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1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus (I moodul) 

Algus OÜ 

2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid 

3. Õppekava õpiväljundid osaoskuste kaupa: 

Koolituse lõpuks on õppija võimeline: 

Kuulamine 

- mõistma keerukate tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma, saama aru üldhuvitavate, regulaarselt 

korduvate žanrite üksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, tuttava ainestikuga loengud). 

 

Rääkimine 

- spontaanselt ja ladusalt vestlema emakeelse kõnelejaga, esitama selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi 

erinevatel teemadel, pidama ettekandeid oma huvivaldkonna teemadel, selgitama ja põhjendama oma 

vaatenurka, võrdlema erinevaid seisukohti.  

 

Lugemine 

- lugema pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), leidma infot 

tekstidest ja tegema nende põhjal üldistusi.  

 

Kirjutamine 

- kirjutama selget, üksikasjalikku teksti (ettekannet, arvamuskirjutist vm) mitmekesistel teemadel ning 

selgitama oma vaatenurka, kaaluma kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. 

 

4. Õpingute alustamise tingimused:  

• soov õppida; 

• õppija peab oskama eesti keelt B1-tasemel. Keeleoskust testib Algus OÜ kohapeal või elektroonselt; 

• kursusele registreerumine, õppemaksu tasumine. 

 

5. I mooduli kogumaht:  

120 ak/tundi, sh 80 kontakttundi ja 40 tundi iseseisvat õpet. 

(üks akadeemiline tund vastab 45 minutile) 

 

 6. Õppe sisu: 

Teema ja alateemad Auditoorsed ja iseseisvad ülesanded Ak/ 

tundide 

arv 
 Tutvumine.  

Testimine. 

 Kursuse ülesehituse ja õppematerjalide tutvustamine. 

 Testimine 

 Enesetutvustamine. Isikuandmed. 

 

3 

 

 Keelte õppimine.  Võõrkeelte õppimise tähtsus. Keeleõppimise kogemuste ja nippide 

jagamine. Oma vaadete põhjendamine keeleõppe kohta. 

 Isikliku kirja kirjutamine.  

 

Iseseisev õppimine: isikliku kirja kirjutamine keeleõppimise 

kogemusest. 

6 
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 Endast ja teistest 

rääkimine. 

Töövestlus. 

 Enesetutvustus. Oma hariduse, elukutse, ameti, hoiakute, 

huvivaldkondade ja -alade kirjeldamine, nende hindamine. 

Enesetutvustus töövestlusel. 

 Oma perekonna, asutuse ja töökollektiivi kirjeldamine ja 

tutvustamine. 

 Ettekande ja sõnavõtu esitamine. 

 CV kirjutamine. 

 

Iseseisev õppimine: suuline enesetutvustus töövestlusel. Kirjaliku CV 

koostamine. Oma perekonna, asutuse ja töökollektiivi suuline 

kirjeldamine. 

8 
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 Õppimine ja haridus.  Teabe hankimine haridussüsteemi, koolivõrgu, konkreetse kooli, 

eriala õppimise ja õpetamise  kohta.  

 Arutluse ja väitluse struktuur. 

 Arutlemine ja väitlemine haridust puudutavatel üldhuvitavatel ja 

päevateemadel.  

 

Iseseisev õppimine: väitluse ettevalmistamine hariduseemal. Sõnavõtt 

konkreetse kooli või eriala valiku kohta. 

10 

 

 

 

 

 

5 

 Täiskasvanud õppija 

ja elukestev õpe. 

 Elukestva õppe ja täiskasvanud õppija probleemide üle 

arutlemine. Info hankimine erinevate koolituste kohta. 

 Ametikirja nõuded. Poolametliku kirja kirjutamine.  

 

Iseseisev õppimine: infoportaalidest info hankimine koolituste kohta. 

Järelpärimiskirja kirjutamine koolitusvõimaluste kohta. 

8 

 

 

 

 

5 

  Elukutse, amet.  Enda ja teiste ametite ja elukutsete vajalikkuse, huvitavuse, 

töövaldkonda puudutavate küsimuste üle arutlemine ja väitlemine. 

 Töö otsimine. Tööle võtmisega seotud dokumentatsioon. 

 Arutleva teksti kirjutamine. 

 

Iseseisev õppimine: arutleva teksti kirjutamine töö otsimise teemal. 

Tutvumine töökuulutustega, tööpakkumuste edastamine. 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 Töö ja tööpäev. 

Töökoosolek. 

 Probleemse olukorra kirjeldamine oma töökohal ja olukorra 

lahendusettepanekute esitamine. 

 Töökoosolek ja sõnavõtt töökoosolekul. 

 Töö sise-eeskirjad ja kodukord. 

 

Iseseisev õppimine: e-kirja ja seletuskirja kirjutamine tööprobleemide 

kohta. Sõnavõtt töökoosolekul erinevate tööga seotud probleemide 

kohta. 

10 
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 Kinnisvara.  

Elukoht.  

 Kodu ostmise võimalused ja probleemid. Erinevate 

eluasemetüüpide plussid ja miinused.  

 Tabeli või joonise põhjal arutleva teksti kirjutamine. Arutluse 

struktuur. Joonise põhjal arutluse kirjutamine.  

 Kaebused, küsimused ja nõuded kinnisvara kohta. 

 

Iseseisev õppimine: joonise või tabeli põhjal arutleva teksti  

kirjutamine. Kaebuse kirjutamine kinnisvara kohta. 

10 

 

 

 

 

 

5 

 Igapäevaelu, kodu ja 

kodukoht. 

 Maa- või linnakodu, nende plusside ja miinuste kohta arvamuse 

avaldamine. 

 Kodukoha probleemide kirjeldamine ja ettepanekute esitamine 

nende lahendamiseks. 

 

10 
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Iseseisev õppimine: kodukoha probleemse situatsiooni kirjeldamine ja 

lahendusettepanekute esitamine kirjalikult ja suuliselt. 

Väitlus kodukohta rajatavate ettevõtete või keskkonnaprobleemide 

teemal. 

 

 

5 

10.  Lõputest. 

Kokkuvõte kursusest. 

1. Lõputest. 

2. Kokkuvõte kursusest. 

3. Tagasiside andmine ja saamine. 

4. Soovitused edasiseks iseseisvaks keeleõppeks 

 

 

5 

 

 

 KOKKU sh: 

kontakttundi: 

iseseisvat õpet: 

120 

80 

40 

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: 

Põhiõpikud: 

• Mall Pesti, Helve Ahi „T nagu Tallinn“,  TEA Kirjastus, 2006. 

• Mare Kitsnik „Eesti Keele õpik B1, B2 + CD, Tallinn, 2012. 

• Mall Pesti „K nagu Kihnu“, Kiri-Mari Kirjastus, 2018.. 

Õppematerjalina kasutatakse: 

• Juhend iseseisvaks keeleõppeks on valminud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi 

arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ programmi "Keeleõppe arendamine 

2011-2013" tegevuse „Avaliku sektori töötajate keeleõpe“ raames ja leitav aadressil 

http://www.meis.ee/raamatukogu?book_id=293. 

• A. Metsa, A. Jänese „Sulle, õpetaja! Eesti suhtluskeele õpik kesktasemele“, Tallinn,2000. TEA 

Kirjastus. 

• Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp eesti keele õppekomplekt „ Avatud uksed“, Tallinn, 2002. TEA 

Kirjastus. 

• Mare Kitsnik „Eesti keele töövihik“, Tallinn, 2012. 

• Mare Kitsnik „Eesti keele õpetajaraamat“, Tallinn, 2012. 

• Mare Kitsnik „Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1“, 2013 Künnimees. 

• A.Valmis, L.Valmis. Lihtne eesti keele grammatika.Tallinn,2001. TEA Kirjastus. 

• A.Valmis, L.Valmis. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. Tallinn, 2006. TEA Kirjastus. 

• Hausenberg, A-R., Kikerpill, T., Rõigas, M., Türk, Ü. „Keeleoskuse mõõtmine: käsiraamat“. 

• „Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“, 

http://www.hm.ee/index.php?044980 
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• Lisaks koostab õpetaja õppijatele õppematerjale. Korraldused ja juhendid, naljad, raadio või 

televisiooni teel levitatav või muu salvestatud suuline tekst, avalikud teated, kõned, filmid, 

teatrietendused, hoiatused jm. 

• Info taseme testi käsiraamatutest, mille leiab Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kodulehelt 

aadressil http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid 

Osalejal on soovituslik kasutada õpingutel: sülearvutit/ tahvelarvutit/ nutitelefoni. 
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:  

 

Martin Neltsas: lõpetas 2002. aastal Tartu Ülikooli Narva Kolledži (inglise ja eesti keele õpetaja 

eriala). Töötab Tartu Ülikooli Narva Kolledžis eesti keele õppejõuna. Eesti keel on tema emakeel. 

Õpetamiskogemus üle 14 aasta. 
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