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Koolituskava B2-tasemel eesti keele õppeks 

 

Koolituskava kirjelduses määratletakse: 

- kursuse õpitulemused; 

- kursuse eesti keeles õpetamise metoodika (osaoskuste arendamise tehnikad ja 

ülesanded, õppevormid); 

- õppe sisu ja teemad; 

- õppematerjalid ja -vahendid (sh kirjandus ning kasulikud lingid); 

- õpitulemuste saavutamise hindamine; 

- maht (kokku 120 akadeemilist tundi). 

 

Koolituskava on esitatud alloleva tabeli vormis arvestades sihtrühma keeleõppe vajadusi ning 

lähtudes Euroopa keeleõppe raamdokumendi põhimõtetest („Euroopa keeleõppe 

raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“. ning A.-R. Hausenberg, M. Ilves jt 

„Iseseisev keelekasutaja“ B2- taseme eesti keele oskuse kirjeldusele.  

 

Eesti keele B2 kursuse maht on 120 akadeemilist tundi, mis sisaldab lisaks 108 akadeemilisele 

tunnile ka 12 akadeemilist tundi mitteformaalse õppe elemente, milleks on õppekäik, kohtumine 

külalisega, muuseumi-, kino- või kontserdikülastus, ekskursioon, kultuuriseltsi külastus, 

laumängude õhtu, keelepraktika kohvikus/raamatukogus või osavõtt muusemi 

haridusprogrammist või muust koostöötegevusest jms. Eesti keele õpet toetavad tegevused 

viiakse läbi eesti keeles arvestades keeleõppijate eesti keele taset.  

 

Kursuse arendab nii suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust B2 tasemel. Osaleja omandab 

kursuse käigus lisaks üldkeelele (suhtluskeel) ka tavaelus toimimiseks vajaliku suhtluskeele 

sõnavara (nt töö- ja ametialane keeleoskus või teenindusega seotud valdkondades). Koolituse 

lõpuks sõltuvalt keeleoskuse tasemest oskab kursuse läbinu suhelda eesti keele B2-

keeletasemel. Koolituse tulemusena omandab osaleja teadmised ja oskused suhelda ja aru saada 

selgest eestikeelsest kõnest igapäevaelu puudutavatel teemadel, mõista teksti sisu, sõnastada 

oma mõtteid, vestelda igapäevaelu teemadel ja küsitleda üksteist. Osalejad on tutvunud Eesti 

avaliku elu ja kultuurielu sündmustega, räägivad ja kirjutavad huvipakkuvatel päevakajalistel 

teemadel, orienteeruvad eestikeelsetes ajalehtedes ja loevad eestikeelseid meediaväljaandeid, 



kuulavad ja arutlevad päevapoliitilistel teemadel ja avaldavad/põhjendavad oma seisukohti, 

loevad eestikeelset kirjandust ja tutvustavad loetut teistele, täidavad vajalikke dokumente.  

 

 

Teemad katavad alljärgnevaid üldkeele ja toimetulekukeele valdkondi: 

 

1. Avaliku elu valdkond. Inimeste suhted ühiskonnas. Kogukond, selle toimimine. Ühiskonna 

struktuur, erinevate organisatsioonide kohta info hankimine, kodaniku õigused ja kohustused, 

ühiskonnaelu aktuaalsed sündmused. Ametiisiku ja tema poole töö- või eraasjus pöörduja 

omavahelised suhtlusvaldkonnad. Maanteeametis. Politsei ja kohtusüsteemi kohta info 

hankimine ning päringule vastamine, kuritegevus ja turvaline elu. Politsei- ja piirivalveametis. 

Tolli- ja maksuametis. Tarbijakaitse. Kohus ja uurimisorganid, õigusabi. Päästeteenistus 

(päästeamet ja kiirabi). Sotsiaalabi ja haigekassa asutused.  Asutuse seisukohtade 

argumenteerimine. Dokumentide koostamine ja lugemine. Suhtleme ametiasutustes: 

asjakohane ja viisakas suhtlus, keeleetikett. Meediatekstid: raadio- ja teleinfo, infolehed, 

ajakirjad vm kirjandus. Info vahendamine ja resümeerimine. Avaldame ja põhjendame oma 

seisukohti. Tervishoid ja selle areng. Tervislik eluviis. Toitumine. Liikumine. Haigused ja 

nendest hoidumine. Ravimtaimed. Tervishoiuasutused ja nendes töötavad inimesed. Inimene 

elukaare erinevatel etappidel. Keskkond ja tervis. Inimese keha. Hügieeni hoidmine. 

Anamneesi võtmine. Kutsestandardid. Õe kohustused tervishoiuasutuses. Haigussümptomid 

ning nende leevendamine. Ravimvormid. Traumade tekkimise viisid  ja nende vältimine. 

 

2. Isikliku elu valdkond. Elu- ja hariduskäik, harrastused ja huvialad. Vaba aja veetmise 

ürituste korraldamine, ametlikud vastuvõtud ja külaskäik. Raadiosaadete kuulamine, 

televisioonisaadete jälgimine, teatrietenduste vaatamine, vestlus raamatutest. Perekonna 

toitumisharjumused, retseptid, kaebuse esitamine toitlustamisasutusse ja probleemi 

lahendamine. Suhted pereliikmete ja sõpradega, oma kodukoha plussid ja miinused, 

elamistingimustega seotud kaebuste ja nõuete esitamine, probleemsed situatsioonid elukohas 

ja probleemide lahendamine. Eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas, 

reklaami plussid ja miinused, teenuste ja kaupade ostmine. Elukeskkonna ning keskkonna 

reostuse ja ‑kaitse teemad. Kaebused, küsimused ja nõuded elamisega seotud teenuse 

pakkujale. Kirjeldame probleemset situatsiooni elukohas ning esitame oma ettepanekuid selle 

lahendamiseks. Tutvustame kinnisvarafirma teenuseid, ostu-, müügi- ja renditingimusi. 

Koostame müügi- ja rendiobjektide kirjeldusi.Tutvustame müügi- ja rendiobjekte. Otsime 



internetis infot.  Koostame ostu-, müügi- ja rendilepinguid ning muid dokumente. Pangalaen.  

Kindlustame oma kodu. 

 

3. Töövaldkond. Töö otsimine ja pakkumine ning tööle vormistamine.  Organiseerime 

võistlust vaba ametikoha täitmiseks ja vestleme kandidaatidega. Koostame kirjalikke 

tööpakkumiskuulutusi. Töövahendusfirmade teenused ja tööotsijate andmepank. Tööle 

võtmisega seotud dokumentatsioon. Tööotsija teavitamine töö ja töötingimuste kohta.  

Selgitame tööhõivetalituses oma soove ja vajadusi.  Tekstiloome, ettekannete, ülevaadete 

koostamine, diskussioon. 

 

4. Haridusvaldkond. Eesti haridussüsteem, elukestva õppimise võimalused, elukutse valik, 

õppimine kõrgkoolis. Põhjendame oma vaateid võõrkeelte ja ‑kultuuride õppimisele. 

Jutustame oma kultuurist, suhtest emakeele ja võõrkeeltega. Arutleme ühiskonnaliikmete 

kultuurierinevuste tausta üle. Üld- ja kutseharidusasutused.  Koolieelsed lasteasutused. 

Kõrgkoolid ja täiskasvanuõpe.  Suhtleme lapsevanema ja õppuriga kooli vm lasteasutuse ja 

selle eripära teemal nii kirjalikult, telefonitsi kui vahetult. Loeme ja anname infot õppe- ja 

päevakava, vajalike õppevahendite, koduülesannete sisu ja vormi jms kohta. Vestlus õpilase 

arengu, edasijõudmise, käitumise, suhtlusoskuse jms teemal. Esitame suulisi ja kirjalikke 

küsimusi, kaebusi ja nõudmisi ning põhjendame neid.  Vastame lapsevanema küsimustele ja 

kaebustele suuliselt ja kirjalikult. Hääldame õpilaste (eesti) nimesid.  Kuulame õpilaste juttu 

ja selgitame oma sõnadga jutu sisu. Põhjendame oma vaateid võõrkeelte ja ‑kultuuride 

õppimisele; jutustame oma kultuurist, suhtest emakeele ja võõrkeeltega. 

 

Õppematerjalid: 

Pakkuja tagab igale koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja -vahendid 

tasuta. Õppematerjalide ja -vahendite maksumus sisaldub pakkumuse hinna sees. Pakkuja 

korraldab õppetööks vajalike õppematerjalide ostu, printimise ja/või paljundamise. 

Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale kursuse lõppu. Kursusel kasutatavate 

õppematerjalide, -vahendite jms autoriõigused on tagatud.  

 

• M. Kitsnik “Eesti keele õpik B1 ja B2”   

• Kitsnik, M., Kingisepp, L. Avatud uksed.  

• Testest B2 taseme testid. http://web.meis.ee/testest/  

http://web.meis.ee/testest/


• Koostaja Rannut, Ü. (2017). Suhtleme Eestis. B2 taseme töövihikud I – III osa. 

Päevakajalised meediatekstid kuulamiseks ja lugemiseks.  Internetiallikate baasil 

koostatud õppematerjalid.  

• Pesti, M. (2018). K.nagu Kihnu. Eesti keele õpik B2. TEA. 

• www.kutsekeel.ee,   

• http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/eesti-keele-sonavara-harjutusedkesktasemele 

http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/lauseopetuse-harjutused;  

• Valmis, A; Valmis, L. 2016. Eesti keele harjutusvara koos võtmega kesk- ja 

kõrgtasemele. 

• Rammo, S. (2013). Eesti keele sõnavara-  ja semantikaharjutusi. TÜ Kirjastus 

• http://www.ttk.ee/public/Keeleopik._ERIALASE_EESTI_KEELE_PPEMATERJAL.p

df 

• Kitsnik, M.  Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1. Künnimees 

• Mägi, M., Tamm, K. (2003). Vaata, kuula, räägi! Eesti keele õppekomplekt 

edasijõudnutele. F-Seitse OÜ. 
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B2-TASEME KOOLITUSKAVA 

Õppe-
nädal 

Õpitulemused Metoodika Õppe sisu ja teemad Õppematerjalid ja -
vahendid 

Õpitulemuste 
saavutamise 
hindamine 

Maht  
(akad. 
tundi) 

1. Töö Mõistab suhteliselt pika ja 
keeruka nii elava kui ka 
salvestatud  jutu põhisisu 
igapäevaelu, tööga seotud 
teemadel. Vestleb tööga 
seotud päevakajalisi sünd-
musi puudutavatel teema-
del. Suhtleb teenindajana ja 
tööotsijana ka suhteliselt 
formaalses vestluses, küsi-
des ja andes informatsiooni, 
kirjeldades probleemi, 
pakkudes välja lahendusi. 
Orienteerub oma tööd 
puudutavates dokumen-
tides. Suudab vormistada 
tööotsimise ja tööle-
vormistamisega seotud 
dokumente, vahetada infot 
teiste oma tööga seotud 
ametnikega, anda juhtnööre 
ja soovitusi ning oma 
tööülesannetest tulenevaid 
käske. Mõistab era- ja 
ametialaste lepingute põhi-
punkte (näiteks tööleping 
jmt);  

Tööturu- ja majandus-
uudised. Statistika. 
Meediatekstide, päe-
vauudiste kuulamine, 
vaatamine ja luge-mine, 
infolünkade täitmine. 
Arutelu. Lühi-ettekan-
ded.Tööpakkumiste, CV-
de, aval-duste ja 
motivatsioo-nikirjade 
koostamine ja lugemine. 
Rollimäng: Organisee-
rime võistlust vaba 
ametikoha täitmiseks ja 
vestleme kandidaa-
tidega. Koostame 
kirjalikke Tööle-
võtmisega seotud do-
kumentide vormista-
mine.  Tekstiloome, 
ettekannete, ülevaadete 
koostamine. Äriplaani 
koostamine ja ette-
kanne. Diskussioon. 

Too ja töösuhted. 
Töötus.Majandus ja 
elatustase. Tööturu- ja 
majandusuudised. Töö 
otsimine ja tööle võtmine. 
Võistlus vaba ametikoha 
täitmiseks, vestlus 
kandidaatidega. Töö-
pakkumiskuulutused. 
Töövahendusfirmade 
teenused ja tööotsijate 
andmepank. Tööle 
võtmisega seotud 
dokumentatsioon. Tööotsija 
teavitamine töö ja 
töötingimuste kohta.  
Selgitame tööhõivetalituses 
oma soove ja vajadusi.  CV 
ja kaaskiri. Tööintervjuu. 
Töökoosolekud. Palk ja 
maksud. Ettekanded 
statistiliste andmete põhjal.  

Kitsnik, M., Kingisepp, L. 
Avatud uksed.  
Testest B2 taseme 
testid. 
http://web.meis.ee/teste
st/  
Rannut, Ü. (2017). 
Suhtleme Eestis. B2 
taseme töövihikud I – III 
osa. Päevakajalised 
meediatekstid kuula-
miseks ja lugemiseks. 
Pesti, M. (2018). K.nagu 
Kihnu. Eesti keele õpik 
B2. TEA. 
www.kutsekeel.ee   

CV ja motivatsioonikirja 
koostamine.  
Leiab lepingust vajal-
ikud punktid. 
Tööintervjuu. 
Suuline ettekanne. 
 
 

Üldkeel 
12 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
12 tundi 

2. Isiklik 
elu 

On võimeline suhtlema 
üritust või harrastust 
puudutavatel teemadel; 
jälgima raadio- ja tele-
saateid ning lugema 
ajakirjandust, vestlema neil 
teemadel. On suuteline 
jälgima teatrietendusi ning 
sel teemal vestlema, 

Meediatekstide (kultuu-
riuudiste) kuulamine, 
vaatamine ja lugemine, 
infolünkade täitmine, 
kokkuvõtete tegemine ja 
ülevaate kirjutamine. 
Vaatame teatrietendusi, 
filme ja loeme raamatuid 
ning vestleme sel 

Vaba aeg ja ajaviide.  
(kultuuri-, lõbustus- ja 
spordiasutused 
kultuuri- ja spordiüritused 
harrastused, huvid ja 
meelelahutus, ametlikud 
vastuvõtud ja külaskäik, 
meedia,  infootsingud ja 
veebisuhtlus, kultuurihuvid.) 

M. Kitsnik “Eesti keele 
õpik B1 ja B2”   
Kitsnik, M., Kingisepp, L. 
Avatud uksed.   
M. Kitsnik “Eesti keele 
õpik B1 ja B2”   
Testest B2 taseme 
testid. 

Teatrietenduse, filmi 
või raamatu kohta 
ülevaate kirjutamine. 
 

Üldkeel 
4 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
4  tundi 



lugema subtiitreid ja neist 
aru saama. lugema ilu- ja 
tarbekirjandust ning suutma 
neil teemadel vestelda. 
Saab aru tänapäevasest 
proosast. Mõistab ilukirjan-
duslike tekstide sündmus-
tikku, ideed ja paljusid 
detaile. Osaleb veebisuht-
luses ja hangib Internetist 
infot ning vahendab seda. 
Oskab kirjutada filmi-, 
raamatu- või näidendiüle-
vaadet.  

teemal. Loeme filmide 
subtiitreid. Loeme ilu- ja 
tarbekirjandust ning 
vestleme neil teemadel. 
Kirjutame filmi-, raama-
tu- või näidendiülevaate 
ning teeme kokkuvõtteid. 
Osaleme veebisuhtluses 
ja hangi-me ja 
vahendame Internetist 
infot. Võtame vastu 
külalisi ja korraldame 
üritusi.  

Kultuuriuudised. Tele-
saated. Teater ja kino. 
Ilukirjandustekstid. 
Arvamuse avaldamine 
blogis. Kultuurisündmuse 
tutvustus. Kultuuritee-
maliste artiklite lugemine, 
kokkuvõtete tegemine. 
Diskussioon. 
 

http://web.meis.ee/teste
st/  
Rannut, Ü. (2017). 
Suhtleme Eestis. B2 
taseme töövihikud I – III 
osa. Päevakajalised 
meediatekstid kuula-
miseks ja lugemiseks. 
Pesti, M. (2018). K.nagu 
Kihnu. Eesti keele õpik 
B2. TEA. 
www.kutsekeel.ee   
 

3. 
Mittefro
maalne 
tegevus 

On suuteline jälgima 
teatrietendusi ning sel 
teemal vestlema. 

Teatrietenduse 
jälgimine, ülevaate 
kirjutamine, vestlus. 

Õppekäik. Teatri- või 
kinokülastus. 

Teatrietendus. Kava.  Tagasiside.  
Suuline vestlus. 

Mittefro
maalne 
tegevus  
4  tundi 

4. Isiklik 
elu 

Oskab vestelda köögi-tüübi, 
roogade ja teenuse 
kvaliteedi, hindade, teenin-
duse ja miljöö teemadel; 
aru saada köögiseadmete 
kohta käivatest kirjalikest 
tekstidest (ohutusnõuded, 
ainete ja tarvikute 
kasutusõpetused). Mõistab 
pikemaid keerulisemaid 
juhiseid või õpetusi, mis on 
seotud tema eriala- või 
huvivaldkonnaga (nt 
tootekirjeldused, kasutus-
juhendid jne). Mõistab 
kirjavahetust, mis on seotud 
tema eriala- või 
huvivaldkonnaga, taipab 
asja tuuma, et regulaarset 
kirjavahetust pidada (nt 
firmade e-kirjad jne). 

Õppekäigu tagasiside. 
Ettekanded.  
Artiklite lugemine ja 
telesaadete vaatamine, 
intervjuude kuulamine. 
Arutelu: vestleme 
köögi(tüübi), roogade ja 
teenuse kvaliteedi, 
hindade, teeninduse ja 
miljöö teemadel. Loeme 
köögiseadmete kohta 
käivaid kirjalikke tekste 
(ohutusnõuded, ainete ja 
tarvikute kasutusõpe-
tused). Probleemlahen-
dusülesanded.  
 

Tervislik eluviis. Toitumine. 
Liikumine. Perekonna 
toitumisharjumused, 
tervislik toit, söögi-joogi 
valik, lemmiktoit ja –jook, 
retseptid, restoranid, 
kaebuse esitamine 
toitlustusasutusse ja 
probleemi lahendamise 
variandid. Ohutusnõuded. 
Kasutusõpetused. Juhised. 
Probleemide lahendamine.  
 

Kitsnik, M., Kingisepp, L. 
Avatud uksed.  
Testest B2 taseme 
testid. 
http://web.meis.ee/teste
st/  
Rannut, Ü. (2017). 
Suhtleme Eestis. B2 
taseme töövihikud I – III 
osa. Päevakajalised 
meediatekstid kuula-
miseks ja lugemiseks. 
Pesti, M. (2018). K.nagu 
Kihnu. Eesti keele õpik 
B2. TEA. 
www.kutsekeel.ee   

Ettekanne.  
Artikli või telesaate 
kokkuvõte. 
Probleemlahendusüles
anne. 
Kasutusjuhenditel ja 
tootekirjeldustel 
põhinev ülesanne.  

Üldkeel 
4 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
4  tundi 
 
 



Suudab kirjast probleemi 
leida. 

5. Avalik 
elu 

Oskab teenindajana 
küsida nii vahetult kui ka 
telefoni teel patsiendi 
pöördumise põhjust, oskab 
vastata, nõu anda, regis-
treerida vastuvõtule; anda 
ametikohaseid nõuandeid 
ja juhendeid; selgitada pat-
siendile ravimite manus-
tamise ning protseduuride 
läbiviimise korda; 
vastata pretensioonidele nii 
kirjalikult kui ka suuliselt. 

Artiklite lugemine, 
dialoogide lugemine ja 
kuulamine, kokkuvõtete 
tegemine, oma sõna-
dega sisu ümberjutus-
tamine. Rollimängud. 
Registreerimine arsti 
vastuvõtule e-keskkonna 
vahendusel. Retseptide 
lugemine. Probleemide 
lahendamine, nõu 
andmine kirjalikult ja 
suuliselt.  

Päästeteenistus 
(päästeamet ja kiirabi) 
sotsiaalabi ja haigekassa). 
Tervishoid. Haigused ja 
nendest hoidumine. Ravim-
taimed. Tervishoiuasu-
tused ja nendes töötavad 
inimesed. Inimene elukaare 
erinevatel etappidel. Kesk-
kond ja tervis. Inimese 
keha. Hügieen. 
Haigussümptomid ning 
nende leevendamine. 
Ravimvormid. Traumad ja 
nende vältimine. 

Kitsnik, M., Kingisepp, L. 
Avatud uksed.  
Testest B2 taseme 
testid. 
http://web.meis.ee/teste
st/  
Rannut, Ü. (2017). 
Suhtleme Eestis. B2 
taseme töövihikud I – III 
osa. Päevakajalised 
meediatekstid kuula-
miseks ja lugemiseks. 
Pesti, M. (2018). K.nagu 
Kihnu. Eesti keele õpik 
B2. TEA. 
www.kutsekeel.ee   

Suulised ja kirjalikud 
nõuanded. Artiklist 
kokkuvõtte tegemine. 
Ettekanne.  

Toimetul
ekukeel  
12  tundi 

6. Isiklik 
elu 

Mõistab era- ja ametialaste 
lepingute põhipunkte 
(näiteks ostu-müügilepin-
gud, pangalaenulepingud). 
Leiab lepingust vajalikud 
punktid. Oskab koostada 
dokumente ja täita 
formulare. 
Oskab tutvustada kinnis-
varafirma teenuseid, ostu-, 
müügi- ja renditingimusi; 
koostada müügi- ja rendi-
objektide kirjeldusi. 
Suudab sünteesida ja 
hinnata mitmest allikast 
pärit arutuskäike, selgitade 
oma vaatenurka, kaaluda 
kõnealuste seisukohtade 
tugevaid ja nõrku külgi. 
Oskab avaldada argumen-
teeritud arvamust enda või 
tuttavate elu ja probleemide 

Sünteesime ja hindame 
mitmest allikast pärit 
arutuskäike. Selgitame 
oma vaatenurka, 
kaalume kõnealuste 
seisukohtade tugevaid ja 
nõrku külgi. Koostame  
dokumente (nt  kuulutus, 
teade, avaldus, kaebus, 
leping). Müügi- ja 
rendiobjektide kirjelduste 
koostamine. Rolli-
mängud.Avaldame argu-
menteeritud arvamust 
enda või tuttavate elu ja 
probleemide kohta ning 
ühiskonnas aktuaalsete 
teemade kohta. Analüü-
sime ja võrdleme eri 
allikatest pärit andmeid. 
Täidame keerukaid 
formulare ja küsitluslehti. 

Eluase ja kinnisvara. 
Kinnisvarafirma  teenuste  
tutvustamine,  kinnisvara-
tehingutega  ning kinnisvara 
haldamisega seotud info 
hankimine, pangaga asjade 
ajamine. 
Müügi- ja rendiobjektide 
kirjeldused. Tutvustame 
müügi- ja rendiobjekte; 
 
Suhted pereliikmete ja 
sõpradega, oma kodukoha 
plussid ja miinused, 
elamistingimustega seotud 
kaebuste ja nõuete 
esitamine, probleemsed 
situatsioonid elukohas ja 
probleemide lahendamine 

Kitsnik, M., Kingisepp, L. 
Avatud uksed.   
M. Kitsnik “Eesti keele 
õpik B1 ja B2”   
Testest B2 taseme 
testid. 
http://web.meis.ee/teste
st/  
Rannut, Ü. (2017). 
Suhtleme Eestis. B2 
taseme töövihikud I – III 
osa. Päevakajalised 
meediatekstid kuula-
miseks ja lugemiseks. 
Pesti, M. (2018). K.nagu 
Kihnu. Eesti keele õpik 
B2. TEA. 
www.kutsekeel.ee   

Lepingu lugemine ja 
küsimustele vastuste 
leidmine.   
Dokumendi 
koostamine. 
Kinnisvarahaldamise-
ga seotud probleemi 
lahendamine. 
 

Üldkeel 
4tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
4  tundi 



kohta ning ühiskonnas 
aktuaalsete teemade kohta. 
 
. 

7. Mitte-
formaal-
ne 

Oskab kuulata eesti keele 
kui emakeelekõnelejat info 
otsimise eesmärgil, järgida 
keerulisi juhiseid ja teha 
sisust kokkuvõtteid. 
 

Muuseumitöötaja 
kuulamine, praktilised 
ülesanded probleemi 
lahendamiseks. 

Osavõtt muuseumi, 
haridusprogrammist. 

Muuseumi eksponaadid, 
materjalid praktiliseks 
tööks ja töölehed.  

Tagasiside. Suuline 
ettekanne. Kirjalik 
kokkuvõte.  

Toimetul
ekukeel  
8  tundi 

8. 
Avalik 
elu 

Oskab vastata suuliselt ja 
kirjalikult kliendi kaebustele 
ja pretensioonidele, küsida 
nii vahetult kui ka telefoni 
teel kliendi pöördumise 
põhjust, vastata ja nõu 
anda; vestelda kliendiga 
tema teenusega seotud 
probleemidest ja muredest; 
anda ametikohaseid nõuan-
deid ja selgitusi; selgitada 
kliendile oma tegevust, 
töömeetodi eeliseid, vahen-
dite ja materjalide omadusi; 
arutada kliendiga teenuste 
variante, nende tulemusi. 
Mõistab ostu-müügilepin-
gute põhipunkte.  
 

Dialoogide ja artiklite 
lugemine, dialoogide ja 
uuditse või telesaadete 
kuulamine. Kokkuvõtete 
tegemine. Rollimängud. 
Dokumentide, lepingute 
koostamine ja lugemine, 
vajalike lepingupunktide 
otsimine. Kirjavahetus. 
Kiri tarbijakaitsele. 
Pronleeemlahendusüles
anded. Väitlused.  

Olmeteenused ja kauban-
dus (postiteenused, panga-
teenused, kindlustus, 
juuksur ja iluteenused, 
kingsepp, keemiline puhas-
tus, pesumaja jms, poed, 
kaubanduskeskused, side- 
ja infoteenused. Eelistused 
poodide, kaubamärkide, 
tootjate ja toodete osas, 
reklaami plussid ja 
miinused, reklaamiviisid ja –
teemad, teenuste ja 
kaupade ostmine. Tarbija-
kaitse. Probleemid toode-
tega. Probleemide lahenda-
mine.  

Kitsnik, M., Kingisepp, L. 
Avatud uksed.   
M. Kitsnik “Eesti keele 
õpik B1 ja B2”   
Testest B2 taseme 
testid. 
http://web.meis.ee/teste
st/  
Rannut, Ü. (2017). 
Suhtleme Eestis. B2 
taseme töövihikud I – III 
osa. Päevakajalised 
meediatekstid kuula-
miseks ja lugemiseks. 
Pesti, M. (2018). K.nagu 
Kihnu. Eesti keele õpik 
B2. TEA. 
www.kutsekeel.ee   

Lepingute koostamine 
ja lugemine. Leiab 
lepingust vajalikud 
punktid.  
Kirja kirjutamine ja 
vastus kirjale. 
 
Väitlus. 
 

Üldkeel 
8 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
8  tundi 

9.  
Avalik 
elu 

Orienteerub asjaajamiseks 
vajalikes tekstitüüpides ja 
järgib viisakat vormistus-
viisi. Ametiisikuna oskab 
selgitada oma tööüles-
andeid, argumenteerida 
oma asutuse seisukohti ja 
muud töösse puutuvat, 
pakkuda välja lahendusi. 
Avaldab arvamust, põhjen-
dab oma seisukohti, tuues 

Artiklite lugemine ja 
uudiste kuulamine 
päevakajaliste sünd-
muste kohta. Hangime 
infot internetist. Rolli-
mäng ja diskussioon: 
selgitame ja kaitseme 
väitluses oma 
erakondlikke ning üldisi 
poliitilisi vaateid ja 
seisukohti. Jutustame 

Avalikud asutused. Riigi ja 
omavalitsuse asutused, 
ametiisiku ja tema poole 
töö- või eraasjus pöörduja 
omavahelise suhtluse 
olukorrad. Ühiskonna struk-
tuur, erinevate organisat-
sioonide kohta info 
hankimine, kodaniku õigu-
sed ja kohustused, ühis-
konnaelu aktuaalsed sünd-

Kitsnik, M., Kingisepp, L. 
Avatud uksed.   
M. Kitsnik “Eesti keele 
õpik B1 ja B2”   
Testest B2 taseme 
testid. 
http://web.meis.ee/teste
st/  
Rannut, Ü. (2017). 
Suhtleme Eestis. B2 
taseme töövihikud I – III 

Ettekanne.  
Väitlus.  
B2 taseme testi 
ülesanded. 

Üldkeel 
4 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
4  tundi 



välja olulised aspektid ja 
väiteid kinnitavad üksik-
asjad. Suudab pidada 
ettevalmistatud ettekandeid 
mitmetel oma huvivald-
konna teemadel.  
Analüüsib ja võrdleb eri 
allikatest pärit andmeid. 

massimeedia materjali-
de põhjal edasi uudist või 
muud värsket infot.  
Kirjutame lugejakirju ja 
kommenteerime teiste 
seisukohti. Põhjendame 
oma kuulumist või 
mittekuulumist 
ühingusse. Rollimängud: 
suhtlemine ametiasu-
tuses erineval eesmärgil 
Lühikesed kõned ja 
pikemad ettekanded. 

mused. Politsei ja kohtu-
süsteemi kohta info 
hankimine ning päringule 
vastamine, kuritegevus ja 
turvaline elu. Poliitilised 
uudised ning erakonnad, 
majanduselu ja selle areng 
Keskkonnaprobleemid ja 
keskkonnakaitse. Uudised. 
Lugejakiri. Väitlus. Kõne.  

osa. Päevakajalised 
meediatekstid kuula-
miseks ja lugemiseks. 
Pesti, M. (2018). K.nagu 
Kihnu. Eesti keele õpik 
B2. TEA. 
www.kutsekeel.ee   

10. 
Haridus 
 

Oskab põhjendada oma 
vaateid võõrkeelte ja 
‑kultuuride õppimisel. 
Jutustab oma kultuurist, 
suhtest emakeele ja 
võõrkeeltega. Arutleb 
ühiskonnaliikmete kultuuri-
erinevuste üle. Mõistab 
haridusteemat puudutavate 
artiklite sisu, vaatab 
telesaateid ja kuulab 
raadiosaateid, teeb sisust 
kokkuvõtteid ja avaldab 
arvamust. Oskab leida 
loetud ja kuuldud tekstist 
vajalikku infot.  

Põhjendame oma 
vaateid võõrkeelte ja 
‑kultuuride õppimisele. 
Jutustame oma kultuu-
rist, suhtest emakeele ja 
võõrkeeltega. Arutlus 
ühiskonnaliikmete 
kultuurierinevuste üle. 
Artiklite lugemine, 
telesaadete vaatamine 
või raadiosaadete 
kuulamine ja arvamuse 
avaldamine. 
Rollimängud: vestlus 
õpilase ja õpetaja ning 
õpetaja ja lapsevanema 
vahel. Suuline vestlus ja 
kirjavahetus..  Vastame 
lapsevanema küsimus-
tele ja kaebus-tele 
suuliselt ja kirjalikult. 
Hääldame õpilaste 
(eesti) nimesid.  Suulise 
vestluse kuulamine ja  
oma sõnadega jutu sisu 
ümberjutustamine. 

Eesti haridussüsteem, elu-
kestva õppimise võimalu-
sed, õppimine kõrgkoolis. 
Üld- ja kutseharidus-
asutused.  Koolieelsed 
lasteasutused. 
Lapsevanemate koosolek. 
Laps läheb kooli. Kõrgkoolid 
ja täiskasvanuõpe.  
Eestimaa kultuur ja ajalugu, 
võõrkeelte ja -kultuuride 
õppimine. Kultuurieri-
nevused. Põhjendame oma 
vaateid võõrkeelte ja 
‑kultuuride õppimisele; 
jutustame oma kultuurist, 
suhtest emakeele ja 
võõrkeeltega. ’ 
Esitame suulisi ja kirjalikke 
küsimusi, kaebusi ja 
nõudmisi ning põhjendame 
neid Suhtleme 
lapsevanema ja õppuriga 
kooli vm lasteasutuse ja 
selle eripära teemal nii 
kirjalikult, telefonitsi kui 
vahetult. Loeme ja anname 

Kitsnik, M., Kingisepp, L. 
Avatud uksed.   
M. Kitsnik “Eesti keele 
õpik B1 ja B2”   
Testest B2 taseme 
testid. 
http://web.meis.ee/teste
st/  
Rannut, Ü. (2017). 
Suhtleme Eestis. B2 
taseme töövihikud I – III 
osa. Päevakajalised 
meediatekstid kuula-
miseks ja lugemiseks. 
Pesti, M. (2018). K.nagu 
Kihnu. Eesti keele õpik 
B2. TEA. 
www.kutsekeel.ee   

Kuulamis- ja lugemis-
ülesanded. 
Suulised ettekanded ja 
väitlused. 
Kokkuvõtete 
kirjutamine.  
 

Üldkeel 
4tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
4  tundi 



Kuuldud ja loetud teksti 
põhjal infolünkade 
täitmine ja kokkuvõtete 
tegemine. 

infot õppe- ja päevakava, 
vajalike õppevahendite, 
koduülesannete sisu ja 
vormi jms kohta. 

11. 
Mitte-
formaal-
ne 

Kuulab info otsimisse 
eesmärgil Esitab küsimusi 
ja kirjutab üles vastused. 

Ekskursioon giidiga. (nt ekskursioon Toompeal ja 
Toompea lossis, Riigikogus, 
Stenbocki maja, Toomkirik 
jmt) 

Tööleht. Giidi jutustus. Tagasiside blogis. 
Vestlus. 

Mittefro
maalne 
tegevus  
4  tundi 

12. 
Avalik 
elu 

Oskab anda teavet või 
vastuseid transporti, reisi- ja 
veoteenuseid puudutavates 
küsimustes; vestelda klien-
diga teenusega seotud 
teemadel ja anda vajadusel 
soovitusi; vastata kliendi 
kaebustele, suuliselt ja  
kirjalikult, kirjeldada sõiduki 
rikkeid ja kutsuda abi; ves-
telda teenindajaga teenu-
sega seotud teemadel ja 
küsida soovitusi; suhelda 
politsei ja liikluskindlus-
tusega; esitada teenuse 
kvaliteedi kohta kaebust. 

Suhtleme politsei ja 
liikluskindlustusega.  
Kindlustuslepingud. 
Loeme lepingute 
põhipunkte ja leiame 
lepingust vajalikud 
punktid.  Loeme meedia-
tekste ja ilukirjanduslikke 
tekste, kirjeldame sünd-
musi, ideid ja detaile. 
Kirjutame kirju, milles 
vahendame endale 
tähtsaid sündmusi, 
kogemusi ja tundeid ning 
kommenteerime partneri 
teateid ja arvamusi.  

Transport ja reisimine: 
ühistransport, sh kaug-
sõidud (lennuk, laev, rong, 
buss), linnatransport, indivi-
duaaltransport, kaubavedu 
ja veoteenus, reisibürood, 
majutusasutused. 
Turismibüroos. Kliendile 
reisimisega seotud 
soovituste andmine, 
kaebustele vastamine, 
sõiduki rikete kirjeldamine, 
politsei   ja   liikluskind-
lustusega   suhtlemine,   
teenuse   kvaliteedi   kohta 
kaebuse esitamine. 

Kitsnik, M., Kingisepp, L. 
Avatud uksed.   
M. Kitsnik “Eesti keele 
õpik B1 ja B2”   
Testest B2 taseme 
testid. 
http://web.meis.ee/teste
st/  
Rannut, Ü. (2017). 
Suhtleme Eestis. B2 
taseme töövihikud I – III 
osa. Päevakajalised 
meediatekstid kuula-
miseks ja lugemiseks. 
Pesti, M. (2018). K.nagu 
Kihnu. Eesti keele õpik 
B2. TEA. 
www.kutsekeel.ee   

Kaebuse ja vastuse 
kirjutamine. 
Dokumentide 
vormistamine. 
Rollimängud. 

Üldkeel 
4 tundi  
 
Toimetul
ekukeel  
4  tundi 

13. 
Test 

Oskus suhelda ja aru 
saada selgest eestikeelsest 
kõnest ja tekstidest  
igapäevaelu puudutavatel 
teemadel, mõista teksti 
sisu, sõnastada oma 
mõtteid. Oskab vestelda 
igapäevaelu teemadel ja 
küsida ning vastata.  
kuulab ja arutleb 
päevakajalistel teemadel;  

Täidab vajalikke 
dokumente.  

Järeltestimine ja 
tagasiside. 
Tagasiside lehtede 
täitmine.  
Tunnistuste jagamine. 
Kursuse lõpetamine. 
Osalejate innustamine 
kasutama erinevaid 
iseseisvaks õppimiseks 
mõeldud võimalusi. 

Järeltest. Suuline ja kirjalik 
B2-taseme üldkeele ja 
toimetulekukeele test. 
Mõõdetakse kõiki 
osaoskusi.  
Arenguvestlus, et idata 
õpilasel analüüsida ning 
hinnata oma edusamme, 
õpitulemusi ja õppimist; 
aidata tal koostada 
järgmiseks õppeperioodiks 
plaan, planeerima 
iseseisvat õppimist. 

B2-taseme testid. 
http://web.meis.ee/teste
st/ 
B2 taseme testid 
INNOVE 
Statistiliste andmete 
ankeedid ning kursuse 
tagasiside küsitluslehed. 

Kursuse alguse ja 
järeltesti võrdlus. 
Suuline hinnang ja 
kokkuvõttev 
hindamine.  
Enesehinnang. 
Arenguvestlus. 
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http://web.meis.ee/testest/
http://web.meis.ee/testest/


     Maht kokku 120 

 


