B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse
õppekava
1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: MOST ÄRIKOOL OÜ
2. Õppekava nimetused: B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele
täienduskoolituse õppekava
3. Õppekavarühm: Keeleõpe
4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 400 akadeemilist tundi, millest 250 tundi on
kontaktõpet ja 150 tundi iseseisvat tööd
4.1. B-2 taseme eksamiks ettvalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse
õppekava Moodul 1. 200 akadeemilist tundi, millest 125 tundi on kontaktõpet ja 75 tundi
iseseisvat tööd
4.2. B-2 taseme eksamiks ettvalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse
õppekava Moodul 2. 200 akadeemilist tundi, millest 125 tundi on kontaktõpet ja 75 tundi
iseseisvat tööd

5. Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine Võõrkeeled- ja
kultuurid. Euroopa nõukogu keeleoskustasemete süsteem.
A.-R. Hausenberg, M. Ilves jt „Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus“,
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2008.
6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täiskasvanud, kes on lõpetanud B1 taseme eesti keele kursuse või on varem õppinud vähemalt
400 akadeemilist tundi. Täiskasvanud, kes soovivad jätkata eesti keele õpingutega. Vastuvõtt
toimub registreerimistaotluste alusel ning sisseastujaga viiakse läbi suuline testimine
auditooriumis. Õppeaasta jooksul kursusele juurde liituda soovijatele võimaldatakse
proovitund ning õppejõud viib vajadusel läbi tasemesobivustesti. Kooli võetakse vastu
soovijad, kes on esitanud kirjaliku või suulise registreerimistaotluse, sõlminud kooliga
koolituslepingu.
7. Õppe eesmärk:
Koolituse lõpuks omandada keeleoskuse tase B2 ning saavutada õppekavas kirjeldatud
õpiväljundid.
8. Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

● saab aru pikematest ja keerukamatest kõnedest, ettekannetest, enamiku teleuudiste,
publitsistikasaadete ja filmide sisust, töö teema puhul mõistab ka keerukamaid nüansse;
● mõistab probleemartikleid, kus autorid esitavad erinevaid seisukohti ja hoiakuid;
● kirjutab argumenteeritud ettekannet ja arvamuskirjutist, esitades poolt- ja vastuväiteid või
selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi;
● vestleb ladusalt ja spontaanselt, aktiivselt osaleb aruteludes, väljendab ja põhjendab oma
seisukohti, esitab poolt- ja vastuargumente;
● kuulab kriitiliselt, teeb järeldusi, mõistab kuuldu põhisisu;
● leiab infot erinevatest tekstidest, teeb üldistusi;
● peab ettevalmistatud kõnet huvipakkuval teemal.
9. Õppesisu teemavaldkondade kaupa:
Moodul 1.
● Endast ja teistest rääkimine. Suguvõsa ajalugu, päritolu. Välimus ja isiksus. Elulugu.
Töökaaslased ja muud lähikondlased ning nendevaheline läbikäimine. Ankeetide täitmine.
● Haridus. Info hariduse kohta. Haridusasutuste ja õpingute kohta infost arusaaamine. Riigija erakoolid. Täiskasvanuõpe, iseõppimine. Õppimisvõimalused Eestis ja välismaal.
Huviharidus. Eluskestev õpe. Andekas laps. Essee kirjutamine.
● Elukutse, amet ja töö. Vastutustundlik suhtumine oma töösse. Karjäärivõimalused.
Ametite kirjeldamine ja võrdlemine. Töö ja töökoha kirjeldamine. Töökoosolek.
Koosoleku protokollimine. Tööotsija meelespea. Tööintervjuu. Motivatsioonikirja
kirjutamine.
● Teenindus. Sisseostud ja hinnad. Olmeteenused ja kaubandus. Teenindusettevõtted ja
klienditeenindajad. Ostukohtade võrdlemine. Reklaam. Sisseostude tegemine. Probleemi
lahendamine poes. Kaebuse kirjutamine. E-kaubandus. Mood. Riiete ja jalanõude valik
kauplustes ja turul. Nõuandmine riietuse kohta. Tellimuste kirjutamine.
● Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Elukohad ja kolimine. Elukoha kirjeldamine. Koduümbrus.
Kodused toimetused. Tulevikukodu. Kodumasinate kasutusjuhendid. Lemmikloomad.
Ametlike kirja kirjutamine. Perekond, peresuhted, laste ja vanemate omavaheline
mõistmine ning üksteisest hoolimine, viisakusreeglid.
● Söök ja jook. Igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused. Söögi- ja joogivalik.
Lauakombed. Tervislik eluviis ja toitumine.
● Enesetunne, tervis ja heaolu. Elustiil ja tervis. Esmaabi. Arst ja patsient. Enesetunde
kirjeldamine. Raviteenused ja raviprotseduurid. Ravimite toime. Taastusravi. Eesti
tervisekeskused. Vanadusega kaasnevad probleemid.
● Moodul 2.
● Vaba aeg, reisimine, transport ja vaatamisväärsused. Puhkamisvõimalused. Reisimine ja
puhkus. Turismitalud. Aktiivne puhkus. Matkamine. Sport.
● Kultuuriüritused. Filmi- ja teatrikunst. Kirjade kirjutamine sh e-kirja kirjutamine.
● Inimeste suhted ühiskonnas. Õigused ja kohustused. Kuulumine ühingusse, rühmitusse.
Lapsepõlv, teismeline laps. Põlvkondade vahelised probleemid. Tolerantsus. Juhtunu
kirjeldamine. Vestluse (ka telefonivestluse) põhjal märkmete tegemine.

● Poliitika, aktuaalsed sündmused. Valimised. Seadusandlus ja parlament. Raha ja maksud.
Vananev ühiskond. Vabatahtlikud. Ajateenistus. Ajakirjandus. Ajalehtedest kokkuvõtte
tegemine. Uudise kirjutamine. Meedia, elektrooniline meedia, internet, arvutid,
koduleheküljed. Arvutisõltuvus.
● Majandus- ja õigussuhted. Majandussüsteemid ja õiguskord, kodanike ja residentide
põhiõigused ja kohustused, usuline vabadus, turvalisus, kuritegu ja karistus.
● Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Emakeel ja võõrkeeled. Võõrkeelte õppimine.
Rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad,
● Keskkond, kohad, loodus ja ilm. Maa- ja linnaelu, urbaniseerumine, globaalprobleemid.
Kodukeemia. Prügi sorteerimine ja loodussäästlik tarbimine. Keskkonnaprobleemid ja
keskkonnaprojektid. Eesti loodus, ökoturism. Loomade pidamine loomaaias.
Grammatika
● Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Imitmus. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
● Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
● Asesõna käänamine. Ühildumine nimisõnaga.
● Tegusõna. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus. Rektsioon. Sihilised ja sihitud
tegusõnad. Kõneviisid. Tegevusnimed. Tegusõna käändelised vormid. Kesksõnad.
Isikuline ja umbisikuline tegumood. Ühendtegusõnad.
● Ees- ja tagasõnad. Kaassõnad.
● Muutumatud sõnad. Sidesõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
● Lauseehitus. Sõnajärg. Rind- ja põimlause. Lauselühendid.
● Küsisõnad.
10. Õppeprotsess ja -meetodid:
Õppeprotsess: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe
vahelisel ajal. Tegemist on õppega, mis toimub 2-3 korda nädalas.
Auditoorne õpe: kuulamis-, lugemis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus,
dialoogid, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, grupi- ja paaristöö jm.
Täienduskoolitus lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest ning arendab kõiki
osaoskusi ning keelefunktsioone.
11. Iseseisev töö:
Jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks, sõnavara õppimine, töövihikust ja
õpikust harjutuste tegemine, lühemate tekstide kirjutamine jm. praktiseerimine
keelekeskkonnas tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.
12. Õppekeskkonna kirjeldus:
MOST ÄRIKOOLi õpperuumid asuvad Tallinnas aadressil Laulupeo tn. 24. Õppetöö
läbiviimiseks on kohaldatud kaks ruumi, mis on sisustatud laudade ja toolidega. Ruumid
on oma suuruselt erinevad, kuid iga õpperuum on varustatud arvutiga, projektoriga, CDmängijaga, pabertahvliga, riiulitega õppematerjalide tarbeks. Õpetajatel on juurdepääs

paljundusmasinatele ja printerile. Õppevahendid on lisatud õppemaksule ning Õppija ei
pea ise veel midagi juurde ostma. Kasutuses olevad ruumid vastavad tervisekaitse- ja
ohutusnõuetele. Grupis on maksimaalselt 10 õpilast.
13. Õppematerjalide loend:
www.keeletee.ee
www.miksike.ee www.els.leveranse.com
www.ut.ee/keeleweb2 www.pangloss.eu
www.oneness.vu.lt web.meis.ee/testest
www.kke.ee www.koolielu.ee
www.estmigkomm.jimdo.com
www.innove.ee/et/eesti-keeletasemeeksamid web.meis.ee/vaegkuuljad
http://www.eki.ee/dict/evs/
http://www.eki.ee/dict/ekss/
http://www.eki.ee/dict/qs/
http://eki.ee/dict/vsl/index.cgi?Q=leksikon
http://sonaveeb.ee
Eesti Keele Instituut „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“
Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut
EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt,
Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus.
Mall Pesti, Helve Ahi “T nagu Tallinn”
Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp “Avatud uksed”
Inga Mangus, Merge Simmul “Tere taas”
Martin Ehala, Mare Kitsnik “Praktiline eesti keel”
Maie Sooneste “Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium”
Mare Kitsnik “Eesti keel B1, B2”
Kristi Saarso “Käsikäes“
Proovi elu Tallinnas. Hedvig Evert, Suhtlusmäng
Aino Siirak, Annelii Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti“
Aino Siirak, Annelii Juhkama “ Süvenda ja täienda oma eesti keele oskust“
Raili Pool „Eesti keele verbireaktsioone“
Leelo Kingisepp, Piret Kärtner “Mängime ja keel saab selgeks!”
Filmid: “Seenelkäik”, “Mandariinid”, “1944”, “Lotte”
Eesti keele sõnavara harjutusi. Sirje Rammo, Tartu Ülikooli
Kirjastus, 2009
PÕHIÕPIK on Mall Pesti „K nagu Kihnu“ või Martin Ehala, Mare Kitsnik “Praktiline
eesti keel”.
Õppevahendid: õpik ja töövihik, mis õppija ei pea ise midagi juurde ostma.
Õppevahendite hind lisatakse õppemaksule.
14.
Nõuded
õpingute
lõpetamiseks,
sh
hindamismeetodid
ja
hindamiskriteeriumid:
Kursuse lõpus tuleb sooritada koolitusfirmasisene B2 taseme lõputest/eksam, mis hõlmab
kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele. 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).
15.
Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:
Õpiväljundite hindamine on õppeprotsessi osa. Koolituse jooksul sooritab õppija iga teema
lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õppija lõputesti, kus
kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist.
Hindamisel arvestatakse:
●
●
●
●

omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, rakendusoskust, esitluse täpsust;
vastuste õigsust, põhjendatust ja loogilisust;
oskust oma teadmisi ning oskusi väljendada suuliselt ja kirjalikult;
vigade arvu ja liiki.

16.
Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt. Kool väljastab kursuse lõpetajale
tunnistuse kursuse läbimise kohta, kui õppija on osalenud vähemalt 75% tundidest. Väiksema
osalemisprotsendi korral väljastab kool õppijale tõendi kursusel osalemise kohta. Kui kursuse
lõpetaja on sooritanud positiivselt kursuse lõputesti, siis kajastub vastav tulemus ka tema
tunnistusel. Positiivseks tulemuseks on vaja sooritada testid vähemalt 65%selt. Väljastataval
dokumendil (tõendil või tunnistusel) on kirjas läbitud kursuse nimetus, kursuse maht ehk
akadeemiliste tundide arv, kursuse toimumise aeg, MOST ÄRIKOOLi registrikood ja
registreerimisnumber EHIS-es. Tunnistus on allkirjastatud kursuse läbi viinud õpetaja ja
keeltekooli juhataja poolt. Tõendi allkirjastab ainult MOST ÄRIKOOLi direktor.
17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Eesti keele kursusi viivad läbi eesti filoloogid, eesti keele kui võõrkeele õpetajad või muu
filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega
õpetajad. Kursuse läbiviija, täiskasvanute koolitaja ehk Õpetaja on spetsialist, kes sihipäraselt
loodud õpisituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearendust. Õpetaja tagab
õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalikud tegevused ning omab nõutavat
pädevust.

