
Õppekava nimetus

Ettevalmistuskursus eesti keele B2-taseme eksami sooritamiseks.

Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õpiväljundid

- Väljendub selgelt ja üksikasjalikult igapäevateemadel ja huvivaldkonnas. Sõnastab 
oma vajadusi, selgitab probleeme ja avaldab arvamust.

- Mõistab pika ja keeruka üldkeelse jutu ja oma erialase väitluse põhisisu. Mõistab nii 
suulisi kui ka kirjalikke kirjakeele tekste.

- Oskab kirjutada ülevaateid, ettekandeid, arvamuskirjutisi inimestest, asjadest ja oma 
igapäevaelust. Oskab pidada nii tööalast kui ka isiklikku kirjavahetust.

Õpingute alustamise tingimused

Õppijate keeleoskuse tase ja gruppi sobivus määratakse kindlaks eelnevalt läbi viidud tasemetesti abil.
Õppija valdab eesti keelt tasemel B1.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Koolituse üldmaht on 450 tundi, sellest  300 tundi kontaktõpet ja 150 iseseisvat tööd. 

Iseseisev töö
Kirjalikud tööd, uue sõnavara omandamine, eestikeelse meedia jälgimine.

Õppe sisu

Teemad, alateemad  Keeleline pädevus          Meetod  Tundide arv 

Endast ja teistest rääkimine.
Inimsuhted. 
Sõbrad. Sõpruskonnavälised 
suhted. Sotsiaalsed probleemid.
Isikud ja suhted. Internet ja 
suhted. Peresuhted. Abikaasa 
kui sõber. Mina. Mina isiksusena
teiste seas, eripära, võimed, 
eelistused. Tugevad ja nõrgad 
küljed. 

Tegusõnavormid. 
Käänded. Uute 
sõnade 
moodustamine. 
Infinitiivid. 
Rektsioon. Pöördsõna 
muutmine oleviku ja 
mineviku, liht- ja 
liitaegades, eitavas ja 
jaatavas kõnes.Kõneviisid. 
Infinitiivide vormid. 
Umbisikuline tgm. 
Olevikus ja minevikus.

Iseseisev töö. 
Paaristöö. 
Rühmatöö. 
Väitlus. 
Kuulamis-, lugemis-, ja
grammatikatestid. 

20 tundi 
auditoorset 
tööd  + 10 
tundi 
iseseisvat 
tööd. 



Igapäevane elu, kodu ja 
kodukoht.
Kodu ja kasvatus. Kodukultuur.
Põlvkondadevahelised suhted.
Armastus ja abielu. Noor 
perekond. Rollid perekonnas. 
Õigused ja kohustused. 
Majapidamistööd. 
Perekonna eelarve. Elamu 
haldamine ja korteriühistu.

Õigekeelsus. 
Täheortograafia. 
Võõrsõnade õigekiri. 
Rektsioon. 
Eesti keele sõnajärg. 

Paaristöö. Rühmatöö. 
Rollimäng.
Iseseisev töö. 
Argumenteerimine. 
Seisukohtade 
kaitsmine. Kuulamis-, 
lugemis- ja lünktestid. 

30 tundi 
auditoorset 
tööd  + 10 
tundi 
iseseisvat 
tööd. 
 

Haridus.
Koolielu ja haridustee. 
Koolitöö, kooliaeg ja 
õppimine. Eesti 
haridussüsteem ja koolitüübid.

Modaalsed tegusõnad. 
Umbisikuline 
tegumood 

Rühmatöö. 
Rollimäng. 
Paaristöö. 
Iseseisev töö. 

12+4 tundi 
iseseisvat 
tööd

Vaba aeg ja meelelahutus.
Vaba aja sisustamise viisid, 
meelelahutuslikud ja 
kultuurilised harrastused. 
Vaba aja veetmise võimalused.
Puhkuse vajalikkus. 
Puhkamisvõimalused 
Eestis ja välismaal. Stressorid. 
Kultuuri- ja 
meelelahutusüritused. 
Lugemiseelistused. Vestlus 
filmist, kultuuri- ja 
spordiüritustest.

Algustähe ortograafia. 
Asutuste nimed ja 
nimetused, kaubaartiklid, 
pealkirjad, kohanimed. 
Nimede kirjutus. 
Infinitiivid. 
Pöördsõna 
vormimoodustus, 
käändelised ja pöördelised 
vormid. 
Sõnamoodustusviisid. 
Otsene ja kaudne kõne. 
Rektsioon.

Väitlus. 
Paaristöö. 
Rühmatöö.
Iseseisev töö. 
Lugemis-, kuulamis- ja 
grammatikatestid. 

 
30 tundi 
auditoorset 
tööd  + 20 
tundi 
iseseisvat 
tööd. 
 
 

Sisseostud, hinnad.
Eelistused ja vastumeelsus 
poodide, kaubamärkide, 
tootjate ja toodete osas.
Reklaam ja reklaamiviisid.

Infinitiivid. Tegusõnad. Paaristöö. 
Rühmatöö.
Iseseisev töö.

8 auditoorset
tööd + 4 
tundi 
iseseisvat 
tööd

Keskkond, kohad, loodus, ilm.
Elukeskkond. Elu linnas ja 
maapiirkonnas.  
Turvalisus.  Loodushoid ja 
loodussäästlik tarbimine. 
Keskkonnakaitse ja 
-reostus.

 Sõnade kokku- ja 
lahkukirjutamine. 
Sünonüümid ja 
antonüümid. Ühend- ja 
väljendverbid, muutumatud
sõnad. 
 

Iseseisev töö. 
Paaristöö. 
Argumenteerimine 
ja oma seisukohtade 
kaitsmine. Lugemis-, 
kuulamis- ja 
grammatikatestid. 

20 tundi 
auditoorset 
tööd  + 10 
tundi 
iseseisvat 
tööd. 
 
 



Infoühiskond.
Infoühiskond ja selle 
probleemid. Info 
hankimine. E-valitsus ja e-
teenused. Riigi 
infosüsteemid. 

Modaalsed tegusõnad. 
Infinitiiv. 
Tegusõna pidama. 
Ees- ja tagasõnad 

Argumenteerimine 
ja oma seisukohtade 
kaitsmine. 
Lugemis-, kuulamis- 
ja grammatikatestid. 

 
8 + 4 tundi 
iseseisvat 
tööd 

Elukutse, amet ja töö.
Elukutsed ja elukutse valik. 
Tööjõuturg. Töötus. 
Töökeskkond ja 
töötingimused. 
Suhted kollektiivis. Õppimine 
kui töö. Õppelaen. Õpingud 
välisriigis. 
Töökoosolek.Läbirääkimised. 
Sõnavõtt tööalastel 
küsimustel. Probleemid tööl ja 
nende lahendamine.

 Suur- ja väike algustäht. 
Infinitiivid. 
Käänded. 
Lühendamine. 
Poolametlike/ametlike 
kirjade vormistamine 
(tarbetekst,CV, apellatsioon 
jne.) 

Rollimäng. 
Iseseisev töö. 
Argumenteerimine. 
Oma seisukohtade 
kaitsmine. 
Nõustumine/mitte 
nõustumine. 
Kuulamis-, lugemis- ja 
grammatikatestid. 

30 tundi 
auditoorset 
tööd  + 20 
tundi 
iseseisvat 
tööd. 
 

Enesetunne ja tervis.
Haigekassa ja 
ravikindlustus, 
ravikulud. 
Enesetunne ja 
seisundi kirjeldamine.
Ravimeetodid,

-protseduurid ja 

ravivahendid. 
Ravimite 
manustamine ja 
raviprotseduuride 
läbiviimise kord. 
Tervislik toitumine ja 
tervislik eluviis.

Rektsioon, 
Sihilised ja sihitud 
tegusõnad, eksitavad sõnad,
sõnajärg. 

Iseseisev töö. 
Paaristöö.  
Väitlus. 
Kuulamis-, lugemis- ja 
grammatikatestid. 
Arutelud paaris ja 
rühmatööna. 
Rollimäng.

 
20 tundi + 16 
tundi 
iseseisvat 
tööd 
 
 
 

Inimeste suhted ühiskonnas.
Ühiskonna (kogukonna) 
formaalne struktuur, 
ühiskondlikud suhted, 
ühiskonna organiseeritus. 
Õigused ja kohustused. 

Rektsioon. Erinevused 
rektsioonis. 

Iseseisev töö. 
Paaristöö. 
Kuulamis-, lugemis- ja 
grammatikatestid.

12+ 4 tundi 
iseseisvat 
tööd 

Teenindus. 
Avalik teenindus. 
Suhtlemine teenindajaga. 
Kaebuste ja pretensioonide 
esitamine, nende 
lahendamine.

Käänded 
Tingiv kõneviis. 
Viisakusväljendid. 
Tegusõnavormid. 
Käskiv kõneviis.

Iseseisev töö. 
Paaristöö.
Kuulamis-, 
lugemis- ja 
grammatikatestid. 
Arutelud paaris ja 
rühmatööna. 

22+6 tundi 
iseiseisvat 
tööd



Rollimäng.

Söök ja jook.
Pere, kodukandi ja elukoha 
igapäevased ja pidulikud 
toitumisharjumused, 
toidueelistused. Lauakombed. 

Käänded 
Tingiv kõneviis. 
Viisakusväljendid. 
Tegusõnavormid. 
Käskiv kõneviis

Iseseisev töö. 
Paaristöö.
Kuulamis-, 
lugemis- ja 
grammatikatestid.

20+10 tundi 
iseseisvat 
tööd

Reisimine, transport, 
vaatamisväärsused.
Reisid ja matkad. 
Vaatamisväärsused.
Minu reisielamus. 
Reisieelistused ja selle 
põhjendus. Pretensioonid, 
kaebused, nõuded halva 
teenuse korral.

Käänded. Tegusõnavormid. Paaristöö. 
Rühmatöö.
Iseseisev töö.

16+ 4 tundi 
iseseisvat 
tööd

Kultuur ja keeled, keelte 
õppimine.
Eesti ja päritolumaa kultuur. 
Rahvusrühmad ja 
kultuurinähtused. 
Võõrkeelte ja –kultuuride 
õppimine.
Kultuurierinevused 
ühiskonnas.

Käänded. Tegusõnavormid. Paaristöö. 
Rühmatöö.
Iseseisev töö. 
Arutelud paaris ja 
rühmatööna. 
Rollimäng.

12+4 tundi 
iseseisvat 
tööd

Poliitika, aktuaalsed 
sündmused.
Poliitilised uudised, 
aktuaalsed 
sündmused, 
poliitilised vaated ja 
seisukohad.

Rektsioon, 
Sihilised ja sihitud 
tegusõnad, eksitavad sõnad,
sõnajärg.

Iseseisev töö. 
Paaristöö.

20 tundi + 8 
tundi 
iseseisvat 
tööd 



Majandus, ettevõtlus ja 
õigussuhted. 
Ettevõtte loomine.
Turundus. Reklaam ja müük. 
Sissetulekud ja väljaminekud. 
Tulud ja kulud.
Hind, kasum ja investeering. 
Sularaha.
Asjaajamine ametiasutustes. 
Kohtusüsteem ja juriidiline abi.

Rektsioon, 
Sihilised ja sihitud 
tegusõnad, eksitavad sõnad,
sõnajärg.

Iseseisev töö. 
Paaristöö. 
Väitlus. 
Kuulamis-, lugemis- ja 
grammatikatestid. 

20 tundi + 16
tundi 
iseseisvat 
tööd 

  Kokku  450 ak/t 

Õppekeskkonna kirjeldus

 Koolitus toimub auditoorse ja iseseisva töö õppena tunniplaani alusel.
 Töömeetodid: loeng, seminar, arutelu, grupitöö, iseseisev töö, väitlus, kuulamis-, 

lugemistestid, argumenteerimine, oma seisukohtade kaitsmine, nõustumine/mitte 
nõustumine, rollimäng.

 Õppetöö toimub õppeklassis aadressil Narva mnt 4, Tallinn.
 Õppeklass on varustatud kaasaegse kontorimööbliga, kahekohaliste koolilaudadega, 

mida saab  teisaldada; sisustatud kaasaegsete IKT vahenditega: arvuti lektorile, DATA-
projektor ning  pabertahvel koos vajalike markeritega. Õppeklassis on saadavd 
sõnastikud, eesti keele õpikud).

 Õpperuumid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Õppematerjalide loend

Eesti keele õppekirjandus tunnis kasutamiseks:
 Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp. (2004). „Avatud uksed. Õpperaamat“ (Eesti keele 

õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele). Tallinn: Tea kirjastus.
 Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid.
 Audio- ja videokassetid.
 Artiklid ajalehtedest ja ajakirjadest, internetist. 
 Eksamimaterjalid, mitmesugused testid Innove kodulehelt ja mujalt.
 Kuulamisülesanded raadiost, CDlt, videod. 
 Tööalase sõnavara ja keelekasutuse õpetamisel kasutatakse lisaks võrguleheküljel 

http://www.kutsekeel.ee olevaid õppematerjale.

Eesti keele e-õpe:
 http://www.meis.ee/keeleope
 http://www.efant.ee/student/
 http://www.keeleklikk.ee/
 http://www.kultuuriklikk.ee/
 http://www.kutsekeel.ee/

Eksamikeskus:
 http://www.innove.ee/



Sõnastikud internetis:
 http://vene-eesti.ase.ee/
 http://vrukah.info/slovar/

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 Kursuslane peab osalema vähemalt 75-80% auditoorsetes tundides.
 Kursuslane peab sooritama kõik kirjalikud ja suulised testid ning praktilised tööd. 
 Positiivse tulemuse saavutamiseks peab väljundipõhises hindamises täita kõik 

hindamiskriteeriumid.

 Õppetulemuste hindamise viis on arvestus. Lõpuarvestusel hinnatakse õpilase nelja 
osaoskuse vastavust keeleoskustasemele. Ülesanded jagunevad kirjalikeks ja 
suulisteks. Lugemis-, kirjutamis- ja kuulamisülesannete puhul kontrollitakse oskusi 
testidega. Rääkimisoskust kontrollitakse vestluse käigus õpetajaga erinevatel 
teemadel. Arvestus loetakse sooritatuks, kui õpilane on saanud vähemalt 60% 
võimalikust punktisummast, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla null 
punkti.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument:
 Tunnistus väljastatakse, kui kõik õpingute lõpetamise tingimused on täidetud.
 Tõend väljastatakse, kui kursuslane osaleb vähemalt 50% auditoorsetes tundides või 

üks või mitu ülejäänud õpingute lõpetamise tingimustest pole täidetud. 

Lektorid 

Veera Jefremova– Tallinna Pedagoogika Instituut, eesti keel ja kirjandus.
Irina Klišova– Tallinna Pedagoogikaülikool, vene kooli eesti keele õpetaja.


