
 

 

Saksa keel edasijõudnutele vene keele baasil (B2 )                                    

Kursuse nimetus:  Saksa keel edasijõudnutele vene keele baasil (B2 ) 

Õppekavarühm: Keeleõpe  

Õpiväljundid: 
 

 Pärast kursuse läbimist õpilane 

• Mõistab suhteliselt pika ja keeruka nii elava kui ka 
salvestatud selgelt liigendatud jutu või vestluse põhisisu 
enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud 
teemadel; teeb järeldusi ja tabab otsesõnul esitamata 
sotsiaalkultuurilisi vihjeid;  

• Mõistab eri eesmärkidel koostatud pikki ja keerukaid 
tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), 
vajadusel kasutades sobivaid abimaterjale ja 
lugemisstrateegiaid; leiab infot ja teeb tekstide põhjal 
üldistusi; 

• Esitab selgeid, üksikasjalikke kirjeldusi paljudel teemadel, 
mis seostuvad isikliku kogemusega, räägib tundmustest ja 
toob esile sündmuste isiklikku tähtsust; 

• Peab ettevalmistatud ettekandeid mitmetel oma 
huvivaldkonna teemadel, osaleb arutluses (esitab selgelt 
oma arvamust, annab tagasisidet);  

• Kirjutab selgeid ja üksikasjalikke tekste, ettekandeid, 
ülevaateid, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades 
erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi. 

Õpingu alustamise 
tingimused: 

Õpingu alustamise eelduseks on B1-taseme saksa keele teadmised. 

Keelepädevuse taset kontrollitakse enne kursuse algust koolitusfirmas 
läbiviidava eeltesti ja suulise vestlusega. 

Õppe kogumaht:  
200 akadeemilist tundi (45 min), sh 

-    120ak.tundi auditoorset tööd ning 80 ak.tundi iseseisvat tööd 
(45 min.) 

Kursuse õppekeel: Saksa 

  
  
Õppe sisu  
                                                  

Põhiteemad:  

-Võõrkeele õppimine  

-Saatused ja elulood  



-Kannapöörded  

-Keha ja välimus  

-Tööotsimine  

-Kinnisvara  

-Lemmikloomad   

-Kaubandus   

-Kodukeemia ja prügi  

-Kool ja haridus  

-Tervis ja eluiga  

-Kodumasinad ja tulevikukodu  

-Kuritegevus ja turvalisus  

-Ilukirjandus  

-Ettevõtlus  

-Ajalehed  

-Koosolekud  

  

 

Õppemeetodid 
 

Kursus tugineb kommunikatiivsele ja suhtlev-kogemuslikule 
meetodile. Arendatakse samavõrd nii kuulamist, kirjutamist, 
lugemist kui ka vestlemist (dialoog) ja kõnelemist (monoloog). 
Keeleõpe on üles ehitatud teemadel, mis otseselt seonduvad 
õppijate isikliku kogemusega. Õppe kavandamisel lähtutakse 
õppija vajadustest, osaoskusi õpetatakse integreeritult.  



 

Õppematerjalide loend 

 

Põhiõpikud:  

• Im Beruf Neu Niveaustufe B2 Kursbuch mit Audio CD 

Hueber Verlag 

• Arbeitsbuch mit Audio CD Hueber Verlag  

Lisaõpikud ja allikad: 

• E-sõnaraamat: www.multitran.ru 

• www.hueber.de 

• Interaktives Kurs für Whiteboard und Beamer 

• www.fasebook.com/hueberverlag 

 

Iseseisev töö 

Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse 
auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava 

keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Peamised 

tegevused: uute sõnade õppimine ja kinnistamine; kirjalike 

ülesannete täitmine, sh ka esseede kirjutamine; saksakeelse 
meedia jälgimine ning kuuldu/loetu põhjal järelduste 

tegemine/hinnangu andmine; saksakeelsest ajakirjandusest info 
otsimine; ettekannete ettevalmistamine; keelehajrutuste 

tegemine (www.fasebook.com/hueberverlag) 

 

Õpingute lõpetamise nõuded 

• Õpingutel osalemine vähemalt 80% ja proovitesti 
sooritamine vähemalt 60%;  

• Hindamismeetod: hindamisel lähtume õpikupõhise 
testikomplekti sooritusest.  

• Kursuse lõpetajale, kui õpingute lõpetamise nõuded on 
täidetud, väljastatakse tunnistus; 

• Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise 
või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud 
koolitust täies mahus ja/või ei saavutanud kõiki 
õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid; 

• Peetakse tunnistuste ja tõendite registrit, tunnistused ja 
tõendid vormistatakse vastavalt täienduskoolituse 
standardi § 3 sätestatud nõuetele. 

 Koolitaja kompetentsi tagava 
kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse 
kirjeldus 

Koolitajad omavad saksa keele kui teise keele õpetaja või saksa 
filoloogi kõrgharidust. Kõik koolitajad omavad varasemat 
töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel. 

 Õppekavas seatud eesmärkide 
täitmiseks ja oskuste omandmiseks 
vajalike õpperuumide, sisustuse ja 
seadmete kirjeldus 

2 õpperuumi (2 x 29,8m2), klassimööbel, CD mängija, 
multimedia projektor; arvuti, suureformaadiline display; internet 

 

http://www.multitran.ru/
http://www.hueber.de/
http://www.fasebook.com/hueberverlag
http://www.fasebook.com/hueberverlag

