Eesti keel: B2
Õppeasutuse nimi:

Natalia Žurakovskaja Keeltekool

1. Õppekava nimetus
B2-taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus Skype teel. (Täiskasvanud)
2. Õppekavarühm
keeleõpe
3. Õpiväljundid
kursuse lõpetaja:
kuulamine:
rääkimine:
lugemine:
kirjutamine:

mõistab keeruka üldkeelse ja erialase teksti ning jutu sisu
vestleb spontaanselt, ladusalt ja korrektselt mitmesugustel teemadel
mõistab originaaltekstide sisu
oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke tekste ning selgitada oma seisukohta

4. Õpingute alustamise tingimused
Õpingute alustamiseks sooritab soovija koolisisese testi ja vestleb õpetajaga.
5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
Maht 450 õppetundi, sh 250 auditoorset, millest 100 teoreetilist ja 150 praktilist ning 200
iseseisva töö tundi.
Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisev töö on mõeldud õpitu kinnistamiseks ning teemade sõnavara laiendamiseks ja hõlmab
õppematerjali tunnivälise osa omandamist. Kodutööd - vastavalt õppejõu poolt antud
ülesannetele, sh tööd, mis eeldavad veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara
kasutamist B2-tasemel.
Tagasiside õpetalalt toimub vastavalt ülesandele:



Kirjalike tööde puhul saab õppija õiged vastused kätte enne tunni algust iseseisvalt
kontrollimiseks ja vigade parandamiseks. Küsimuste tekkimisel arutab ta neid õpetajaga
Lugemis- ja suuliste ülesannete puhul tagasiside toimub kas küsimuste või vestluse vormis.

6. Õppe sisu.
Igapäevaelu
Isikuandmed ja perekond



päritolu ja sugulased, andmed pereliikmete ja -sündmuste kohta, pereliikmete harrastused
peresuhted, laste ja vanemate omavahelised suhted, konfliktid perekonnas






kodukoht ja selle ümbrus, maa- ja linnakodu, elamistingimused, igapäevaelu korraldamine,
külaliste kutsumine
pere, kodukandi ja elukoha igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused
lauakombed, söömis- ja joomiskultuur
viisakusreeglid, käitumisnormid

Haridus, töö ja puhkus








haridussüsteem, riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused, edasiõppimisvõimalused eestis ja
välismaal
haridus ja haritus, elukestev õpe
elukutse, amet ja töö
tööotsimine, vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks, cv koostamine, tööleping,
töövestlus. katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus
töötaja ning tööandja õigused ja vastutus, ametiühingud, puuetega inimeste töö, tööpuudus
suhted töökollektiivis, meeldiv töökeskkond, motiveeritud töötaja, probleemne olukord
töökeskkonnas ja selle lahendamine
raha teenimine, sissetulekud, väljaminekud, kommunaalmaksud, hinnad

Olme ja teenindus














erinevad teenused: postiteenused, pangateenused, kindlustus, juuksur ja iluteenused,
kingsepp, keemiline puhastus, pesumaja, poed, kaubanduskeskused, side- ja infoteenused
suhtlemine teenindusettevõtetes
suhtlemine ametiasutustega (tolliamet, politsei, piirivalve ja turvateenistus, maksuamet,
tarbijakaitse, kohus ja uurimisorganid, õigusabi, sotsiaalabi ja haigekassa asutused,
töötukassa
suhtlemine ametiasutustega hädaolukorras (avariiteenistus, kiirabi, politsei)
suhtlemine polikliinikus (registratuuris ja arsti juures)
kinnisvarafirma teenused, ostu-, müügi- ja renditingimused, müügi- ja rendiobjektide
kirjeldamine ja tutvustamine
teadus- ja tehnikasaavutused ning nende rakendamine igapäevaelus
teabekeskkond: infootsing ja -vahetus
kaebuste esitamine ja neile vastamine
olmekeemia, kosmeetika- ja toiduainetööstus
olmetehnika, kodumasinate kasutusjuhendite lugemine ja mõistmine, hoiatused ja keelud
tulevikukodu
keeletehnoloogilisi rakendusi igapäevaelus: elektroonilised sõnastikud, keeleõppematerjalid,
arvutipõhine keeleõpe, tõlkeabiprogrammid

Söök ja jook






igasugused söögi- ja joogikohad, nende asukohad, lahtiolekuajad, stiil, hinnaklass ja klientuur
söögi ja joogi küsimine, tellimine ja pakkumine, info toidu või joogi kohta küsimine
teenindajalt, müüjalt või vestluskaaslaselt
pere, kodukandi ja elukoha igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused, lauakombed,
toitumistavad, toitumisharjumused
lemmiktoit ja -jook, argi- ja pidulaud, söögi ja joogiga seonduvad nõuanded, retseptid,
lemmiksöögikoht
söögi-joogi valik, alkoholi tarbimine

Sisseostud, hinnad






kauplused, nende asukohad ja lahtiolekuajad
kaubad, hinnad, ostu- ja maksevõimalused
eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas
reklaam ja reklaamiviis, plussid ja miinused
kaebuste esitamine ja põhjendamine

Enesetunne ja tervis







enesetunne ja tervis, inimese enesetunde kirjeldamine, isiklik hügieen, tervislik eluviis
inimese elundid, terviseprobleemiga arsti poole pöördumine ja häda kirjeldamine
tervisetestide täitmine
õnnetusjuhtum, arstiabi ja taastusravi, kindlustustoetuse taotlemine
eluring: sünd, elu ja surm
elustiil ja tervis

Vaba aeg ja meelelahutus






vaba aja veetmise viisid, huvialad ja meelelahutusviisid, raamatud, filmid, kultuuri- spordi- ja
massiüritused, kultuuriasutused
vaba aja sisustamise üldised ja kohalikud võimalused, meelelahutusvõimalused linnas
meelelahutuse viiside eelistused ja nende põhjendamine
vaba aja veetmisega seotud aja- või rahakulud
vaba aeg ja puhkus, puhkusevõimalused eestis, puhkuse kirjeldus, lemmikpaik puhkuse
veetmiseks

Reisimine, transport












ühistranspordi kasutamine, liiklus, reisid ja matkad, töö- ja turismireisid, riigipiiri ületamine
kohad, piirkonnad, vaatamisväärsused
reisielamused ja reisikirjad, reisieelistused
reisibürood, majutusasutused
pretensioonide, nõuannete ja kaebuste esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli halva
teeninduse korral. ning probleemi lahendamine
auto ja autoosad, hea ja halb auto
autode ostmine ja müümine
hea ja halb autojuht
liiklusõnnetused, liiklusõnnetuse kirjeldamine, politseile selgituste andmine
liikluseeskirjad, liiklusmärgid
individuaaltransport, kaubavedu ja veoteenus

Inimene ja ühiskond
Inimeste suhted ühiskonnas





sõbrad ja sõpruskond
ühiskonna ja kogukonna struktuur ja selle toimimine
ühiskonna organiseeritus, selle hüved ja pahed
erinevad rühmitused ja organisatsioonid, õigused ja kohustused









era- ja töösuhted
ühiskonna aktiivse liikmena toimimine, oma vaateid ja huve esitamine ja kaitsmine
ühingusse, klubisse või rühmitusse kuulumine, valitud isikuna toimimine
poliitika, aktuaalsed sündmused, värske info massimeediast (ajalehed ja ajakirjad, uudiste
portaalid)
majandus- ja õigussuhted, majandussüsteem ja õiguskord, teabe hankimise võimalused
kodanike ja residentide põhiõigused ja -kohustused
politsei ja kohtusüsteem, turvalisus, kuritegevus ja turvaline elu, õiguskaitseorganite poole
pöördumine

Äri ja asjaajamine





kantseleitarbed
ettevõtte loomine
turundus, reklaam ja müük
tulud ja kulud, hind, kasum ja investeering

Keskkond, loodus, ilm





keskkonnakaitse, ilmaolud, kodukoht, selle loodus, vaatamisväärsused, geograafilised ja
kultuurilised iseärasused
kliima, ilmastik, kohalikule aastaajale tüüpilise ilma kirjeldamine, lemmikaastaaeg
ilmaennustus - ilmajaam ja ilmatargad, suulised ja kirjalikud ilmateated
keskkonna reostus ja -kaitse. keskkonna probleemid ja nende lahendamisviisid, oma roll
keskkonnakaitses

Kultuur ja keeled, keelte õppimine






eestimaa kultuuri ja selle huvipakkuvad valdkonnad, kultuurisündmuse kirjeldamine
eesti ja oma päritolumaa kultuuri võrdlemine, rahvusrühma kultuurihuvid, selle
realiseerimise võimalused
võõrkeelte ja -kultuuride õppimine
ühiskonnaliikmete kultuurierinevused ja nende taust
oma vaated võõrkeelte ja -kultuuride õppimisele

Grammatika pädevus





valdab grammatikat küllalt hästi, ei tee vääritimõistmist põhjustavaid vigu
oskab mõtteseoseid edasi anda mitmesuguste sidumisvõtete ja -vahendite abil
oskab kasutada eri tüüpi lauseid
oskab oma vigu ise märgata ja parandada

B1- ja B2-tase – A.-R. Hausenberg, M. Ilves jt „Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti
keele oskus“, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2008.
7. Õppekeskkonna kirjeldus.
Õppetöö toimub veebikeskkonnas, arvutiprogramm Skype’i abil.

Antud õppevorm tekkis nende õppurite initsiatiivil, kes peavad palju reisima kas Eesti ja Venemaa
vahel või ülemaailma. Taolisel õppevormil on mitu olulist eelist:


inimene ei ole piiratud kindla klassiruumiga. tund toimub sõltumata õppija asukohast antud

hetkel

 inimene saab oma soovi ja vajaduse järgi endale koolitusfirma või õpetaja ise valida,
sõltumata tema enda elukohast
 kõik vajalikud materjalid on arvutis nii õpetajal kui ka õppijal. õppijad saavad kõik vajalikud
õppematerjalid failidena ning võivad need soovikorral välja trükkida või kasutada neid arvutis
 õpetaja saab tunnis kasutada ka internetis olevaid õppe- või muid materjale
8. Õppematerjalide loend
Põhiõppematerjal:
 Pesti, M., Ahi, H. 2013. T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele. TEA Kirjastus.
 Kitsnik, M., Kingisepp, L. 2002. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja
kõrgtasemele. TEA Kirjastus
Lisaõppematerjalid:




Õunapuu, T. 2001. Räägime riigikeelt. Eesti keele tunnid edasijõudnutele. Kolibri
Metsa, A. Jänese, A. 2000. Sulle, õpetaja! Eesti keele suhtlusõpik kesktasemele. TEA Kirjastus
Mägi, M. Tamm, K. 2003. Vaata, kuula, räägi! Eesti keele õppekomplekt edasijõudnutele. F-



Sooneste, M. 2005. Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium. Kesk- ja kõrgtase.

Seitse
Varrak

 Sooneste, M. 2005. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Varrak
 Jõgiste, S. 2005. Eesti keel iseõppijaile ja põhikoolile. TEA Kirjastus
 Valmis, A. Valmis, L. 2006. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Koos võtmetega.
TEA Kirjastus
 Eesti keele B2-tasemeeksam: http://web.meis.ee/testest/repository.php?
reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1
 http://www.eestikeel.info
 Eelnevate aastate eksamimaterjalid, testid Innove kodulehelt ja mujalt.
 Apollo kirjastuse tasuta e-raamatud ja ajakirjad
 Artiklid ajalehtedest, ajakirjadest, internetportaalidest
 Kuulamismaterjalid CDlt, videod youtube`st
9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Kursuse läbimisel saab õppija Tunnistuse.
80-100% õppekava läbinu saab B2-taseme tunnistuse. Alla 80% õppekavas osaleja saab selle
kohta tõendi.
10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Natalia Žurakovskaja:

Leningradi Riiklik Ülikool
Keeleteaduskond
Inglise keele kateeder

1977

Inglise keel ja kirjandus

ENSV TA aspirantuuriosakond
Võõrkeelte kateeder

1978 - 1982

Mittekoosseisuline õppejõud
Eesti keele kursus algajaile:
TA töötajatele
Plaanikomitee töötajatele

KTM PKB „Mainor”

1982 - 1991

Intensiivõpesektori juhataja

Ajaleht „Molodiož Estonii”

1989 - 1990

„Keel kiidab õppijat”:
Eesti keele kursus algajaile
„Kell 16.50 Paddingtonist”

Ajakiri „Raduga” („Vikerkaar”)

1989

Sari „Eesti keelest”

OÜ Natalia Žurakovskaja Keeltekool

1992 -

Metoodik, õpetaja

Moskva Riiklik Ülikool
Kõrgkooliõpetajate Täiendusteaduskond

1982-1983

Sofia Riiklik Ülikool (Bulgaaria)
Intensiivõpelaboratoorium

1989

Koolituskursus
„Intensiivõpemetoodika”
Prof. Galina Kitaigorodskaja
juhendusel
Intensiivõpemeetod
autor Prof. Georgi Lozanovi
juhendusel

Täienduskoolitus

11. Õppekava kinnitamise aeg
15.01.2016

