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Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrus nr 2 

„Gümnaasiumi riiklik õppekava“ 

Lisa 1 

(Vabariigi Valitsuse 23.02.2023 määruse nr 18 sõnastuses) 

Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“ 

1. Üldalused

1.1. Valdkonnapädevus

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada

õpilastes keele- ja kirjanduspädevus, mis tähendab suutlikkust mõista keelt ja kirjandust kui

rahvusliku, riikliku ja iseenda identiteedi alust ning väärtustada keelt ja kirjandust rahvusliku

ning maailmakultuuri osana. Keele- ja kirjanduspädevus hõlmab teadmisi ja oskusi,

kujundamaks keele- ja kultuuriteadlikku inimest, kes käitub nii suulises kui ka kirjalikus

väljenduses verbaalsele ja sotsiaalsele kontekstile vastavalt. Keele- ja kirjanduspädevus

tähendab oskust eri liiki tekste mõista, luua, analüüsida ja kriitiliselt hinnata.

Keele- ja kirjandusõpetusega taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks omandab õpilane järgmised

valdkonnapädevused:

1) väärtustab keelt ja kirjandust kui (rahvus)kultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendajat ning

mõtlemis- ja tunnetusvahendit, teadvustab keelt identiteedi osana, väärtustab keelelist ja

kultuurilist mitmekesisust;

2) toimib keeleteadlikult, väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele

vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses, märkab ja arvestab keeles toimuvaid muutusi;

3) mõistab, analüüsib ja hindab kriitiliselt eri liiki tekste ning eri allikates ja keskkondades

pakutavat teavet, austab intellektuaalomandit;

4) arendab oma loovvõimeid, kirjutab ja esitab eri tüüpi ning eri žanris tekste, kasutab

tekstiloomes sobivaid ja asjakohaseid alustekste;

5) mõistab keele ja kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuuriväärtust ning tähtsust iseenda

arengus;

6) väärtustab lugemist, suunab oma lugemust, oskab ise valida kirjandusteoseid jm

lugemisvara, arendab lugedes oma tunde-, kogemus- ja mõttemaailma, täiendab enda keele- ja

kultuuriteadmisi.

1.2. Ainevaldkonna õppeainete arvestuslik maht 

Ainevaldkonna õppeained on eesti / vene keel, kirjandus ning eesti keel teise keelena. 

Kohustuslikud kursused õppeainete kaupa on järgmised: 

1) eesti keel – 6 kursust: „Teksti keel ja stiil“, „Praktiline eesti keel I“, „Meedia ja mõjutamine“,

„Praktiline eesti keel II“, „Praktiline eesti keel III“, „Keel ja ühiskond“;

2) vene keel – 6 kursust (vene õppekeelega klassis): „Keel, ühiskond ja kultuur“, „Meedia ja

mõjutamine“, „Tekst ja stiil“, „Suuliste tekstide vastuvõtt ja loomine“, „Kirjalike tekstide

vastuvõtt ja loomine“, „Praktiline vene keel“;

3) kirjandus – 5 kursust: „Pärimus ja kirjandus“, „Identiteet ja eesti kirjandus”, „Ajastud, voolud

ja žanrid kirjanduses I“, „Ajastud, voolud ja žanrid kirjanduses II“, „Kirjandus ja ühiskond“;

4) eesti keel teise keelena – 9 kursust.

Peale kohustuslike kursuste võib kool välja töötada valikkursusi, mis on soovituslikult

valdkonnaülesed, st lõimivad keelt ja kirjandust muude valdkondadega (nt teatri-, filmi- või

meediaõpetusega) ja pakuvad süvenemist võimaldavaid teemakäsitlusi. Valikkursused võib

kool koostada ise või valida gümnaasiumi riikliku õppekava lisades 8–15 esitatud kursuste

hulgast.

Eesti keele teise keelena ainekava alusel õpitakse muu õppekeelega klassis või erandjuhul

individuaalse õppekava alusel tasemeni, kus õpilane on võimeline õppima täies mahus eesti

keele ainekava alusel.
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1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

Gümnaasiumi keele- ja kirjandusõpetust ühendab eesmärk tundma õppida, osata ja vallata 

loomulikku keelt, mis on mõtete ja tunnete vahendaja, kultuurilise, riikliku ja iseenda 

identiteedi kandja ning rahvuskultuuri vundament. Keeleoskus kõnes ja kirjas on inimese 

mõtlemis- ja tundevõime kujunemise, intellektuaalse arengu ja sotsialiseerumise alus. Keele- 

ja kirjanduspädevus aitab õpilasel eetilisi norme, olusid ja partnerit arvestades suhelda, 

motiveeritult ja ennastjuhtivalt õppida ning tegutseda. Eesti keele valdamine Eestis on 

hariduslik vajadus, mis on eduka ja jätkusuutliku õppimise eeldus kõikides õppeainetes. Vene 

keele valdamise eesmärk vene õppekeelega koolis on hoida sidet emakeelse kultuuripärandiga.  

Ainevaldkonnasisese lõimingu põhialus gümnaasiumis on tekstikeskne keele- ja 

kirjandusõpetus, kus tekstikäsitlus hõlmab erinevaid tekste ja tekstitoiminguid. Tekstide kaudu 

õppides täieneb õpilase tekstikogemus, kujuneb žanri- ja kontekstitunnetus. Tekstitoimingud 

hõlmavad tekstide funktsionaalset lugemist, nende üle arutlemist ja kriitilist hindamist, 

keeleliste ja stiililiste väljendusvahendite eritlemist ja analüüsi, nende praktilist rakendamist 

tekstiloomes ning trükitud ja digitaalsete keeleressursside kasutamist. Keele- ja 

kirjandusõpetusse lõimitakse audiovisuaalseid väljendusviise (pilt, film, video jm). 

Keeleõppes (6 kursust) lõimitakse mitmekülgsed keeleteadmised praktilise keeleoskusega. 

Keeleteadmisi täiendavad kursused kajastavad ühiskonna ja kultuuri toimimist, 

inimestevahelist suhtlemist nii kõnes kui ka kirjas, meediavaldkonna funktsioneerimist ja mõju. 

Keeleõppes valib õpetaja ühiskondlikult olulised autentsed tekstitüübid ja -liigid, mis 

peegeldavad suhtlustavasid ja -olukordi. Oskust tekste funktsionaalselt lugeda, neid mõista ja 

luua arendatakse lõimitud aine- ja tekstiõpetuse kaudu, mis seotakse praktilise eesti keele 

kursustel ortoloogia, grammatika ja leksika õpetamisega. Praktilised keelekursused on 

keskendatud õpilase suhtlus- ja väljendusoskuse arendamisele, eri liiki tekstide loomisele nii 

suulises kui ka kirjalikus vormis, vajaliku teabe hankimisele ja kasutamisele. Õigekirja- ja 

õigekeelsusteemasid korratakse kõigi kursuste vältel. 

Kirjandusõppes (5 kursust) soodustatakse teksti- ja lugejakeskse lähenemise kaudu õpilase 

kirjandushuvi, arendatakse tema lugejavõimeid, mõtte- ja tundemaailma, kujundatakse eetilisi 

tõekspidamisi ja esteetilisi hoiakuid, pööratakse tähelepanu teksti kui terviku mõistmisele, selle 

analüüsimisele ja tõlgendamisele, vaadeldakse sõnakunsti poeetikat ja kujundikeele olemust, 

edendatakse väljendusoskust nii kõnes kui ka kirjas. Teksti- ja lugejakeskset kirjanduskäsitlust 

täiendab kirjanduslooline lähenemisviis, mis asetab teosed loomisaja ühiskondlik-kultuurilisse 

konteksti ning avab nende esteetilisi erijooni. Ilukirjandustekstide lugemise ja uurimise 

eesmärk gümnaasiumis on avardada õpilase elu- ja kultuurikogemust, rikastada tema 

keeletunnetust, pakkuda inspiratsiooni ning toetada isiksuslikku arengut. 

Gümnaasiumi keele- ja kirjanduskursused eesti ja vene õppekeelega koolidele taotlevad ühiseid 

õpitulemusi ja on seotud samase õppesisuga. Kursuste läbimise järjekord määratakse kindlaks 

kooli õppekavas. Keelekursuste õppesisu võib ka teisiti liigendada ja kursusi paralleelselt 

õpetada. 

Eesti keele kui teise keele õpe lähtub Euroopa keeleõppe raamdokumendi ja selle lisade 

põhimõtetest ning nendes kirjeldatud keeleoskustasemetest. Eesmärk on õpilaste toimetulek 

eestikeelses ühiskonnas, sh suutlikkus jätkata õpinguid ja siseneda tööturule. Eesti keeles teise 

keelena on oluline saavutada gümnaasiumi lõpuks keeleoskustase, mis võimaldab aktiivselt 

osaleda ühiskonnaelus, eesti keeles õpinguid jätkata ja tööturul edukalt toime tulla, st eakohane 

C1-keeleoskustase. 

 

1.4. Võimalusi valdkonnaüleseks lõiminguks, üldpädevuste arengu toetamiseks ja 

õppekava läbivate teemade käsitlemiseks 

Ainevaldkonnas toetatakse üldpädevuste arengut, käsitletakse läbivaid teemasid ning 

kasutatakse valdkonnaülese lõimingu võimalusi vastavalt kooli eripärale ja kooli õppekavas 

sätestatule. Keele ja kirjanduse valdkonna ained lõimuvad valdkonnaüleselt kõikide 
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õppeainetega ja toetavad pädevuste saavutamist teistes ainevaldkondades. Keeleoskus loob 

eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ja toimetulekuks nii isiklikus kui ka avalikus 

elus. Kõikide valdkondade õppeained arendavad keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara 

tundmist ja rakendamist, tekstimõistmist ja -loomet, pädevust suuliselt ja kirjalikult suhelda. 

Õpilaste funktsionaalne ja kriitiline kirjaoskus kujuneb välja eesti / vene keele õppimisele lisaks 

kõigi õppeainete õppimise tulemusel, mis eeldab pidevat koostööd aineõpetajate vahel. 

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete kaudu kujundatakse ja arendatakse õpilastes kõiki 

riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevusi ja läbivaid teemasid. Üldpädevusteni jõutakse eri 

allikatest teavet hankides ja seda kriitiliselt hinnates, eri liiki tekste lugedes ja analüüsides, 

nende üle arutledes ja väideldes, erilaadseid tekste funktsionaalselt koostades ja kirjutades. 

Keele- ja kirjandusõpetuse eriosa on edendada tekstidega süva- ja metatasandil töötamise kaudu 

õpilaste tekstiteadlikkust. Üldpädevuste kujundamisel kasutatakse erinevaid koostöövorme, 

õppemeetodeid ja -keskkondi, sh digivahendeid ja -võtteid, veebi- ja e-õppekeskkondi, 

analüüsitakse ja lahendatakse elulisi probleemolukordi ja väärtuskonflikte, arvestatakse 

õpilaste isikupära ja andelaadi. 

Läbivate teemade õpilase jaoks tähenduslik käsitlemine toetab tema suutlikkust oma teadmisi 

ja oskusi erinevates olukordades rakendada, väärtusnorme, -hoiakuid ja -hinnanguid kujundada 

ning võimaldab luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust. Läbivad teemad kui 

ühiskonnas tähtsustatud aineteülesed valdkonnad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja 

ainevaldkondade vahelise lõimingu vahendiks. Neid on oluline arvestada keele ja kirjanduse 

õppesisu ja õpitulemuste kavandamisel, kooli õppekava koostamisel ja koolikeskkonna 

kujundamisel. Läbivate teemade käsitlemist toetavad projekt- ja probleemõpe, uurimis- ja 

loovtegevused, lugemis-, kirjutamis- ja suhtlusülesanded ning mitmekülgne info- ja 

digikirjaoskus. 

Valdkonnasisese ja -ülese lõimingu võimalusi, kõigi üldpädevuste kujundamist ja läbivate 

teemade käsitlemist kirjeldatakse kooli õppekava üldosas ja rakendamine täpsustatakse 

valdkonnakavas.  

 

1.5. Õppe kavandamine ja korraldamine 

Valdkondlikku õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üld- ja valdkonnapädevustest, gümnaasiumi sihiseadest, 

gümnaasiumi lõpuks taotletavatest teadmistest, oskustest ja hoiakutest ning õpitulemustest ja 

kooli õppekavas sätestatud õppesisust ning lõimingust teiste õppeainete ja läbivate teemadega; 

2) arvestatakse didaktika nüüdisaegsete käsituste ja ainevaldkonnas toimunud arenguga, 

võetakse arvesse kohalikku eripära ning muutusi ühiskonnas; 

3) toetatakse lõimingut valdkonna sees, õppeainete vahel ja õppekava läbivate teemadega, 

arendatakse õpilaste teadmisi, oskusi ja hoiakuid; 

4) rakendatakse mitmekesiseid ja kombineeritud õppemeetodeid ning aktiivsust, loovust, 

koostööd ja tagasisidet soodustavaid õppetegevusi, kujundatakse õpiharjumusi ja -oskusi; 

5) arvestatakse õpilaste individuaalseid eripärasid ja -võimeid, kasutatakse diferentseeritud sisu 

ja sobivat pingutust nõudvaid ülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud 

ja õpilasele tähenduslikku käsitlust, reageeritakse õpiraskustele ning pakutakse õpiabi; 

6) taotletakse mõõdukat ja ühtlaselt jaotuvat õpikoormust, mis soodustab motivatsiooni ning 

jätab aega puhkuseks ja huvitegevuseks; 

7) tegeldakse probleemikeskselt ja kogemuspõhiselt eluliste nähtuste ja inimsuhetega, 

seostatakse õpitavat igapäevaelu, jätkuõpingute ja tulevase tööeluga; 

8) loetakse ja käsitletakse eri tüüpi ja liiki tekste ea- ja jõukohasuse, valikulisuse ja huvidele 

vastavuse põhimõttel ning ühise identiteedi kujundamise eesmärgil; 

9) kujundatakse õpilase keeleteadlikkust, metakeele valdamist, suhtlus- ja väljendusoskust, 

keeleressursside ja -allikate teadliku kasutamise oskust; 

10) kasutatakse digitehnoloogiat, -keskkondi ja -materjale, arendatakse info-, meedia- ja 

digikirjaoskust; 
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11) arendatakse eri liigis ning žanris ilukirjandustekstide, sh tervikteoste avatud ja loovat 

analüüsi-, tõlgendamis- ja mõistmisoskust, ilukirjandusliku poeetika tundmist; 

12) tegeldakse tekstiloome ja -esitlusega ning omaloomingulise kirjutamisega, kasutatakse 

selleks ka digivahendeid ja veebikeskkondi. 

Õppesisu käsitlemisel ja õppetegevuse kavandamisel teeb aineõpetaja koostöös õpilastega 

valiku arvestusega, et üld- ja valdkonnapädevused ning kursuste õpitulemused oleksid 

saavutatavad. Keele- ja kirjandusõpetuses tuleb vältida ühekülgseid õppemeetodeid, vajalikud 

on nii teadmist, mõistmist, rakendamist, analüüsi, hindamist kui ka loomist toetavad 

õppetegevused ja -ülesanded. 

 

1.6. Hindamine 

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade 

õpitulemuste saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada seda teavet õppe 

tulemuslikumaks kavandamiseks ja ennastjuhtiva õppija kujundamiseks. Hinnatakse 

õpitulemuste saavutatust, mis on kooskõlas õppesisu ja -tegevustega ning vastavuses 

ainealasete teadmiste, oskuste ja hoiakutega. Hoiakute hindamisel (nt mõistab, kujundab, 

tähtsustab, väärtustab) antakse õpilasele suunavaid ja toetavaid sõnalisi hinnanguid.  

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Hinnatakse nii 

õppeprotsessi vältel, õppeteema lõppedes kui ka kursuse lõpus. Õpilane peab teadma, mida ja 

millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise kriteeriumid. 

Kokkuvõtva hindamise kõrval rakendatakse õppeprotsessi käigus kujundavat hindamist, kus 

õpilasele antakse suulist ja kirjalikku sõnalist tagasisidet tema ainealaste tulemuste, tugevate 

külgede ja puuduste kohta ning innustatakse ja suunatakse teda edasisel õppimisel. Õpilane 

kaasatakse hindamisprotsessi, et ta saaks analüüsida oma õpitegevust ja tagasisidestada 

kaasõpilaste sooritusi. 

Eesti / vene keele õppimisel gümnaasiumiastmes hinnatakse õpilase 1) suulist ja kirjalikku 

suhtlust, s.o väljendusoskust, 2) eri liiki tekstide, sealhulgas teadus-, meedia- ja tarbetekstide 

vastuvõttu, s.o analüüsi, mõistmist ja kriitilist hindamist, 3) eri tüüpi ja liiki tekstide loomist, sh 

arutlevat tekstikirjutust, 4) keeleteadmisi, sealhulgas oskust teha sobivaid ja põhjendatud 

keelevalikuid enda loodud tekstides. Kirjanduse õppimisel hinnatakse 1) tervikteoste ja 

tekstikatkendite lugemist ning esitamist, 2) kirjandustekstide analüüsi, tõlgendamist ja 

mõistmist, 3) ilukirjandusliku keelekasutuse eripära mõistmist ja valdamist, 4) 

kirjandusteadmisi, sh kirjandusmõistete kasutamist ja kirjandusloolise konteksti tundmist. 

Eesti / vene keele ja kirjanduse õpitulemuste kontrolli ja hindamise vormid peavad olema 

mitmekesised. Need peavad hõlmama suulisi ja kirjalikke tegevusi, ühe- ja mitmeotstarbelisi 

sooritusi, nagu individuaalsed, paaris- ja rühmatööd, rakenduslikud testid ja harjutused, 

ainealased kontrolltööd, analüüsi- ja tõlgendusülesanded, lugemispäeviku pidamine ja õpimapi 

koostamine. Hindamiseks sobivad veel mitmesugused oskusi edendavad sooritusülesanded, 

nagu avalik esinemine, luule-, proosa- ja draamateksti esitamine, eri žanris tekstide kirjutamine 

(kõne, arvamus, päevik, arvustus jm), arutleva kirjandi (essee) kirjutamine, uurimusliku teksti 

kirjutamine, projekti koostamine ja elluviimine, multimodaalse ettekande loomine ja 

esitlemine. Lugemiskontrollile, mis piirdub sisu meenutavate faktiküsimustega, tuleb eelistada 

arutlusele suunavaid analüüsi- ja tõlgendusküsimusi, mõttevahetust teksti väärtuste ja sõnumi 

üle. 

Kirjanduse hindamisel (nt loovtöödes ja tekstitõlgendustes) pole alati võimalik täpselt 

määratleda teadmiste ja oskuste standardit, mistõttu hindamise skaala on siin võrdlemisi 

paindlik. Hinnates õpilaste omaloomingulisi töid, võib tunnustada idee ja teostuse originaalsust, 

iseseisvust, üldistavust või muud vaatenurka. Kirjaliku arutluse (essee) puhul hinnatakse 

arvamuste ja seisukohtade veenvust, argumentide ja näidete seostatust, teksti ülesehitust, 

konteksti sobivat lausestust ja sõnastust, õigekirja ja vormistust. Kõikides kirjalikes töödes 

parandab aineõpetaja keelevead, kuid arvestab hindamisel soorituse väärtusi vastavalt ülesande 

eesmärgile ja kokkulepitud hindamiskriteeriumidele.  
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Eesti keele kui teise keele õppeaines hinnatakse saavutatud õpitulemusi, mis põhinevad 

Euroopa keeleõppe raamdokumendi vastavatel kirjeldustel. Eesti keele kui teise keele õppes 

käsitletakse keelevigu õppimise loomuliku osana ning neid parandatakse ja arvestatakse 

hindamisel vastavalt õppetegevuse eesmärgile.  

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku 

õppekava üldosa sätteist, hindamise nõuded ja korraldus täpsustatakse kooli õppekava üldosas 

ja valdkonnakavas. 

 

1.7. Õppekeskkond 

Kool koostöös aineõpetajatega korraldab keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õpet: 

1) viisil, kus luuakse üksteist austav, vastastikku hooliv ja toetav, turvaline, kiusamis- ja 

vägivallavaba õppekeskkond, mis rajaneb usalduslikel suhetel, sõbralikkusel ja heatahtlikkusel 

ning kus märgatakse ja tunnustatakse õpilase pingutusi ja õpiedu;  

2) ruumis, kus saab kasutada digitehnoloogiat, -keskkondi ja -materjale, et arendada info-, 

meedia- ja digikirjaoskust; 

3) ruumis, kus on võimalik liikumist eeldavateks tegevusteks inventari ümber paigutada (nt 

rühmatööd, õppemängud, draamaõppe ülesanded); 

4) eesti keel teise keelena õppetunnis rühmades, mille soovitatav suurus on kuni 15 õpilast; 

5) väljaspool kooliruume, et rakendada õppimist toetavaid ja mitmekesistavaid õppevorme (nt 

projekt-, õues- ja reisiõpe) ja -tegevusi (nt õppekäik teatrisse, muuseumisse, raamatukokku, 

kohtumised kirjanike ja tõlkijatega, osavõtt olümpiaadidest ja konkurssidest, valdkondlikud 

teemapäevad ja -nädalad). 

Pädevuste peamiste komponentide – teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamisel on kandev 

roll õpetajal, kes loob sobiva õppekeskkonna ja toetab väärtuskasvatust, ning koolil, kus 

normide, väärtuste, rituaalide, sümbolite ja lugude kaudu edendatakse omanäolist koolikultuuri. 

 

2. Ainekavad  

2.1. Eesti keel 

2.1.1. Õppeaine kirjeldus 

Eesti keele kui õppeaine sisu jaguneb kaheks valdkonnaks: keeleteadmisteks ja praktiliseks 

keeleoskuseks. Eesti keele kursustega püütakse tekitada õpilastes huvi eesti filoloogia vastu 

laiemalt ning anda neile baasteadmistega võrdses mahus praktilisi oskusi, samas suunatakse 

õpilasi väärtustama eesti keelt. 

Õppeaines käsitletakse põhjalikult keele funktsioone ühiskonnas, keele toimimist 

märgisüsteemina, eesti keele ehitust ja iseärasusi, eesti murdeid ning kirjakeele kujunemislugu. 

Lähemalt vaadeldakse keele varieerumist, eristatakse kirja- ja kõnekeelt, eri allkeeli ja slängi 

ning nende kasutusvaldkondi. Käsitletakse ka eesti keele arendamise küsimusi ja Eesti 

keelepoliitikat. Keele ja ühiskonna suhete mõistmine aitab aru saada keelest kui 

infovahetussüsteemist ning kesksest identiteedi väljendajast. 

Süsteemne ülevaade antakse meediast ja mõjutamisest. Käsitletakse reaalsuse konstrueerimist 

meedia vahendusel ning kuidas ja mis keelevahenditega luuakse samast nähtusest erinevaid 

käsitlusi. Ühtlasi selgitatakse ajakirjanduseetikat. Käsitletakse reklaami ja selle 

mõjutamisvõtteid, elektroonilist meediat ja selles tekkinud uusi suhtlusvõimalusi ning nendega 

seotud ohte. Meediaõpetusega kujundatakse kriitilist meediatarbijat. 

Süvendatult vaadeldakse teksti keele ja stiili küsimusi. Käsitletakse erinevate tekstiliikide 

kirjutamise võtteid, nende keele- ja stiilierinevusi ning nõudeid eri tekstiliikide keelele, 

vaadeldakse sõnavara kihistusi ja tähendusnüansse. Süstemaatiline ülevaade antakse põhilistest 

stiilivigadest.  

Praktiline eesti keele oskus tähendab keele valdamist lugemisel, vastuvõetu vahendamisel, 

kirjutamisel, kõnelemisel ja kuulamisel. Lugemisoskuse arendamise avaram eesmärk on 

kujundada kriitilist teabekasutajat ja mõtlevat inimest, kes suudab mõista ja analüüsida 

erinevaid tekste, eristada tekstis olulist vähemolulisest ning sõnastada oma mõtted selgelt. 



 

6 

 

Kirjutamisoskust arendatakse erineva eesmärgi ja ülesehitusega tekstide loomise kaudu, 

õpetades viitama, tsiteerima, refereerima ning kirjutama nii alustekstide põhjal kui ka vabalt 

oma argumentidele ja näidetele toetudes. Kirjutamispädevuse eeldus on pidev 

kirjutamispraktika, mis tagab hea õigekirja- ja ladusa sõnastusoskuse, mitmekülgse lausestuse 

ning selge sõnumiga teksti. Kõnelemisoskus tähendab nii oskust esineda kui ka valida 

suhtluseesmärgist, -olukorrast ja -partnerist lähtuvalt sobiv toon ja stiil. Kuulamisoskuse 

arendamise eesmärk on mõista vestluspartnerit ja esinejat, tunda suulistes meediakanalites ära 

faktiinfo ja arvamus ning mõjutamine ja manipuleerimine; olla valmis esitama täpsustavaid 

küsimusi ning vastuväiteid.  

Kõikide keeleõpetuse põhioskuste keskmes on (tervik)tekstid ja tekstikorpused ning nendega 

seotud tekstitoimingud. Suhtluspädevuse tagab võimalikult eripalgeline tekstivalik, mida 

käsitletakse põhjalikult: vaadeldakse tekstide sotsiaalset konteksti ja eesmärki, leitakse ühis- ja 

erijooni, hinnatakse mõjuvust, rolli ja vastukaja ühiskonnas, pööratakse tähelepanu 

õigekeelsusele, leksikale ja grammatikale. Keelesüsteemi kirjeldamise asemel keskendutakse 

keele uurimisele autentsetes tekstides.  

Gümnaasiumis läbitakse kuus eesti keele kursust, mille järjekorra võib iga kool määrata 

iseseisvalt. Lubatud on ka erinevate kursuste paralleelne käsitlemine. 

Kursusel „Teksti keel ja stiil“ arendatakse põhjalikult žanriteadlikkust, käsitletakse erinevate 

tekstiliikide keele- ja stiilierinevusi nii grammatikas kui ka sõnavaras, selgitatakse kirjutamise 

võtteid ja tavasid eri tekstiliikide näitel. Antakse süstemaatiline ülevaade suhtlusolukorra 

teguritest ning suunatakse kirjutama erinevatel eesmärkidel, varieerima ja analüüsima enda 

tekstides tehtud keelevalikuid ning võrdlema erinevaid tekste.  

Kursusel „Praktiline eesti keel I“ arendatakse nii suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust, 

kasutades erinevaid stiilivõtteid ja keelendeid, sest nii kujundatakse oskust suhelda eri 

keskkondades eetiliselt ja konteksti arvestades. Samuti õpitakse kasutama eri teabeallikaid ja 

hindama nende usaldusväärsust. Tekstide koostamisel tuleb osata kasutada korrektset kirjakeelt 

ja järgida teadlikult õpitud keelereegleid.  

Kursusel „Meedia ja mõjutamine“ keskendutakse infoühiskonnast arusaamisele, arendatakse 

eri liiki tekstide mõistmise, fakti ja arvamuse eristamise oskust. Tähtis on osata hankida eri 

allikatest teavet, analüüsida verbaalset teksti nii visuaalses kui ka audiovisuaalses keskkonnas 

ja tunda ära meedia mõjutamisvõtted. Samas arendatakse ka oskust kujundada ja väljendada 

oma arvamusi ja hoiakuid. 

Kursusel „Praktiline eesti keel II“ arendatakse lisaks keelereeglite omandamisele nii esinemis- 

kui ka kirjutamisoskust, keskendutakse tekstide kriitilisele hindamisele ning praktiseeritakse 

kokkuvõtte, referaadi, arvamuse, arvustuse ja essee kirjutamist. Arutlevate tekstide kirjutamisel 

järgitakse teksti loogilise ülesehituse, argumentide sõnastamise, põhjenduste ja seoste loomise 

ning näidete esitamise põhimõtteid. 

Kursus „Keel ja ühiskond“ sobib gümnaasiumi lõpuklassi, mida võib lõimida kirjanduse, 

ajaloo ja ühiskonnaõpetusega. Kursusel vaadeldakse keelesugulust soome-ugri ja Euroopa 

keelte vahel, eesti keele struktuuri ja muutumist ajas, kirjakeele staatust ja ajalugu, erinevaid 

allkeeli ja nende kasutusvaldkondi, suulise keele eripära, koha- ja sotsiaalmurdeid ning 

keeleetiketti. Arendatakse oskust sobivatest allikatest ja keskkondadest infot hankida ja 

praktikas rakendada. 

Kursusel „Praktiline eesti keel III“ keskendutakse suhtlemisoskuse arendamisele, eri liiki 

tekstide vastuvõtule ja loomisele, sh arutluse, kokkuvõtte ja lühiuurimuse kirjutamisele ning 

õigekeelsusküsimuste kordamisele. 

 

2.1.2. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud  

Õpilane: 

1) mõistab eesti keele rolli rahvusliku, riikliku ja individuaalse identiteedi kujundamisel; 

2) mõistab keele tähendust ühiskonnas, tajub keele ajaloolist kujunemist ja varieerumist, 

väärtustab keeleoskust, arendab seda lugedes ja kirjutades; 
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3) loeb, analüüsib ja hindab kriitiliselt eri liiki tekste, tunneb tekstide mõjutusvahendeid, 

kasutab sihipäraselt ja eetiliselt teabeallikaid; 

4) väljendab ennast nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses selgelt, eesmärgipäraselt ja 

üldkirjakeele normide kohaselt, kasutab keeleallikaid ja andmekogusid; 

5) koostab etapiviisilise kirjutamisprotsessi käigus eri liiki tekste, teab tekstide ülesehituse 

põhimõtteid ja iseärasusi ning teeb teadlikke keelevalikuid; 

6) analüüsib oma kirjutamisoskust ja kasutab seejuures metakeelt. 

 

2.1.3. Õpitulemused 

Kursus „Teksti keel ja stiil“ 

Õpilane: 

1) analüüsib ja võrdleb keele erinevaid kasutusvaldkondi ja tekstide stiilierinevusi; 

2) valib keelelisi ja vormilisi väljendusvahendeid suhtlusolukorra ning kõneaine põhjal, järgib 

stiili- ja etiketinorme; 

3) väljendub selgelt ja korrektselt nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses; 

4) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, konteksti, ülesehitust, grammatikat, sõnavara ja stiili; 

5) tunneb tekstis ära keelelise mõjutamise viise ja vahendeid, hindab tekstidest leitud teavet 

kriitiliselt ja kasutab seda sihipäraselt;  

6) koostab eri liiki suulisi ja kirjalikke tekste, sh kõne, kokkuvõtte ja lühiuurimuse; 

7) loob alustekstide põhjal uusi tekste, refereerib ja tsiteerib, kasutab viitamissüsteeme, väldib 

plagiaati; 

8) loeb ja analüüsib ainevaldkonna teadustekste, eristab teaduskeele tunnuseid ja põhjendab 

teadustekstide keelelisi valikuid; 

8) korrigeerib ja redigeerib oma teksti, kasutab otstarbekalt keeleallikaid ja teabekeskkondi, 

teeb teadlikke keelevalikuid. 

 

Kursus „Praktiline eesti keel I“ 

Õpilane: 

1) kirjeldab ja selgitab tekstide stiilierinevusi; 

2) väljendab ennast selgelt ja asjakohaselt nii suulises kui ka kirjalikus tekstis; 

3) kaitseb argumenteeritult oma seisukohti, arutleb ja annab hinnanguid;  

4) konspekteerib suulist esitust ja loetud teksti;  

5) kasutab erinevaid keeleallikaid ja teabekeskkondi; 

6) edastab eri allikaist leitud infot, hindab teabe usaldusväärsust;  

7) selgitab keelendite tähendusvarjundeid;  

8) koostab eri liiki tekste, sh arvustuse, referaadi ja essee; 

9) järgib õpitud keelereegleid, põhjendab oma keelevalikuid; 

10) arendab loetu toel oma sõnavara, lause- ja tekstimoodustusoskust. 

 

Kursus „Meedia ja mõjutamine“ 

Õpilane: 

1) tunneb tänapäevast teabekeskkonda ja selle arengut kujundavaid protsesse, selgitab 

kommunikatsiooni olemust ja toimumise tingimusi; 

2) leiab meediatekstist argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted, selgitab teksti autori 

eesmärke ning motiive;  

3) eristab fakti arvamusest ja usaldusväärset infot küsitavast, kontrollib infoühiku sisu tõesust, 
sealhulgas tõlgitud info tähendusvälja muutumist;  

4) analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja mainekujunduse teemadel;  

5) tunneb meediakanaleid, analüüsib nende erijooni, iseloomustab erinevaid meediažanre;  

6) analüüsib vahetu ja vahendatud kommunikatsiooni erinevusi ja osalejate taotlusi; 

7) hindab kriitiliselt meediamanipulatsioone, tunneb ära propaganda, libauudised ja 

müüdiloome; 
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8) väljendab oma seisukohta loetu, kuuldu ja nähtu kohta ning valib selleks sobivad 

keelevahendid; 

9) analüüsib kriitiliselt oma meediakäitumist, sh sotsiaalmeedias, ja kohandab seda vastavalt 

olukorrale; 

10) leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele, tõlgendab teksti, eristab privaatset ja avalikku 

informatsiooni. 

 

Kursus „Praktiline eesti keel II“ 

Õpilane: 

1) edastab oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid nii isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses; 

2) argumenteerib selgelt ja veenvalt, kaitseb oma seisukohti aruteludes; 

3) kuulab avalikku esinemist ning esitab ettekandjale küsimusi; 

4) kasutab erinevaid teabeotsingu strateegiaid; 

5) loeb ja hindab kriitiliselt eri liiki meedia- ja tarbetekste; 

6) teeb eri allikatest pärineva info ja arutluskäikude põhjal kokkuvõtte; 

7) kirjutab uudise, arvamusloo ja arvustuse, koostab koosoleku memo; 

8) kirjutab mitme allika põhjal referaadi, kasutab viitamissüsteeme ja väldib plagiaati; 

9) kinnistab ja parandab oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust; 

10) leiab loetud tekstidest huvitavaid sõnu ja väljendeid; 

11) selgitab ja põhjendab teksti autori keelevalikuid. 

 

Kursus „Keel ja ühiskond“ 

Õpilane: 

1) analüüsib keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas ning suhtluses; 

2) kirjeldab eesti keele eripära, suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti; 

3) selgitab allkeelte ja keele varieerumise olemust; 

4) tunneb eesti keeleallikaid ja korpusi ning kasutab neid eesmärgistatult; 

5) kirjeldab eesti kirjakeele kujunemislugu; 

6) nimetab eesti keele arenduse peamisi suundi ja põhimõtteid; 

7) selgitab keelemuutuste olemust; 

8) analüüsib ajastuomaseid keelenähtusi. 

 

Kursus „Praktiline eesti keel III“ 

Õpilane: 

1) kasutab keelt vastavalt suhtluseesmärgile ja -kontekstile; 

2) argumenteerib ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku arutleva teksti vormis;  

3) koostab levinumaid meediatekste, sh kommentaari ja arvamusloo; 

4) kirjutab mitme alusteksti põhjal kindlal eesmärgil kokkuvõtte või resümee; 

5) koostab erinevate alustekstide põhjal kindlasse suhtlusolukorda sobiva arutleva teksti; 

6) kasutab eri allikatest leitud infot oma tekstides; 

7) parandab ja kinnistab oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust;  

8) saab aru keeruka struktuuriga tekstidest; 

9) loeb erinevaid tekste, arendab oma kirjaoskust ja rikastab sõnavara. 

 

2.2. Kirjandus 

2.2.1. Õppeaine kirjeldus 

Kirjandus on gümnaasiumis üks keskseid kultuuri- ja kunstiaineid, milles õpilane kujundab 

oma esteetilisi hoiakuid ja eetilisi tõekspidamisi, rikastab suhtluskultuuri ja väljendusoskust, 

teadvustab kultuuri eripära ja mitmekesisust ning mõtestab ühiskonna- ja kultuurinähtusi 

sügavamalt. Kirjandus kui õppeaine suunab õpilast mõistma ja väärtustama nii varasema kui ka 

praeguse aja kultuuri ning panustama ka ise kultuuri tarbimisse ja loomisse. 
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Gümnaasiumi kirjandusõpetuses toetub õpilane põhikooli kirjandustundides omandatule. 

Lugemis- ja tekstitoimingud on jätkuvalt kirjandusõpetuse loomulik ja vajalik alus, sest 

kirjandust saab õppida vaid lugedes. Teoseid käsitledes keskendutakse lugeja kaasaloovale 

rollile, tõstetakse esile tema seisukohti ja hinnanguid, rõhutatakse tekstiga suhtlemise 

tunnetuslikku ja kogemuslikku külge. Lugeja vastuvõtuvõimet arendades, eri žanris 

tervikteoseid ja tekstikatkendeid analüüsides ning tõlgendades õpib õpilane tajuma elulisi 

olukordi ja taustu, lahkama aktuaalseid teemasid ja probleeme ning märkama vaatepunktide 

erinevust arvamuste ja hoiakute kujunemisel. Lugeja vaatepunkti rõhutavat teosekäsitlust 

täiendab kirjandusteadusliku sihiseadega tekstikeskne lähenemisviis, kus metakeele kaudu 

keskendutakse teose sisemiste seaduspärasuste avastamisele. Kuna sõnakunstiteos põhineb 

kujundikeelel, siis omandab õpilane lugedes oskuse hinnata ja mõista ilukirjanduse poeetikat 

selle mõttelis-tundelises ühtsuses ja mitmetähenduslikkuses. 

Diakroonilise, s.o kirjandusloolise käsitluse kõrval on eelistatum sünkrooniline, s.o voolule, 

žanrile ja teemale keskenduv käsitlus, või ka lähenemisviis, kus tekstikeskselt analüüsilt 

liigutakse tekstiväliste taustade, ülevaadete ja seosteni. Tekstivälist konteksti uurides mõistab 

õpilane mitmesuguste keele-, ajaloo- ja kultuuriteadmiste olulisust teose kui terviku mõistmisel. 

Kultuuriloolise tausta kujundamisel märkab õpilane seoseid teiste õppeainetega, nagu ajaloo, 

inimese- ja ühiskonnaõpetuse, geograafia, muusika, kunsti ja filosoofiaga ning väärtustab 

kirjandust kultuuriruumi olulise osana. 

Õppeaine põhisisu on kirjandusteoste lugemine ja käsitlemine, mis arendab esteetilist tunnetust, 

ent soodustab ka rahvuskultuurilise teadvuse ja eneseteadvuse arengut. Erilist tähelepanu 

pööratakse ilukirjandusteose kui terviku mõistmisele ning teksti analüüsile ja tõlgendamisele 

eri vaatepunktidest. Kirjandus võimaldab õpilasel teadvustada oma mina ja ainulaadsust 

muutuvas maailmas ning soodustab elueesmärkide teadlikku valikut. Kirjanduse käsitlemine 

gümnaasiumis on suunatud eelkõige sellele, et arendada lugejateadvust ning isiksuslikku – 

vastutavat ja emotsionaalset suhet kirjandusega.  

Kohustuslikud kirjanduskursused nende soovituslikus järjekorras – „Pärimus ja kirjandus“, 

„Identiteet ja eesti kirjandus“, „Ajastud, voolud ja žanrid kirjanduses“ I, „Ajastud, voolud ja 

žanrid kirjanduses“ II, „Kirjandus ja ühiskond“ – võtavad arvesse õpilase abstraktse mõtlemise 

võimet, selle arengut ja lugemuse suurenemist. Kursused pakuvad ainesiseseid ja -väliseid 

lõiminguvõimalusi, nende järgnevus eeldab ja kasutab varem õpitut. Kursuse sees võib 

õppesisu järjekorda vajaduse korral muuta, lõhkumata seejuures selle sisulist tervikut ja 

vertikaalset aineloogikat. Kirjandusteoste võrdlev käsitlus, sh eesti ja maailmakirjanduse 

kõrvutamine on soovituslik lähenemisviis, mis võimaldab esile tuua teostevahelisi haakumisi 

ja põrkumisi näiteks voolu, stiili, žanri, teema, sündmustiku, karakterikujutuse või mis tahes 

muul tasandil. 

Kursuse „Pärimus ja kirjandus“ kaudu mõistab õpilane kirjanduse mütoloogilisi ja 

pärimuslikke juuri, kultuuri järjepidevust iidsetest aegadest tänaseni ning iseenda seotust selle 

lõputult jätkuva ahelaga. Pärimus on kogu kultuuri alus ja ühel ajal nii maailmapildi looja kui 

ka säilitaja. Õpilane teadvustab pärimusel põhinevat ilukirjandust lugedes, kui suurel määral 

tugineb kogu kultuur arhetüüpidele ja müütilistele motiividele. Kursuse käigus teadvustab 

õpilane tänapäeva kirjanduse seoseid näiteks antiikmüütide ja eestlaste mütoloogilise 

maailmapildiga. Euroopa kultuuri mõistmiseks on möödapääsmatu tunda ka piiblilugusid, mis 

väärivad praeguses maailmas rohkem teadvustamist.  

Kursus „Identiteet ja eesti kirjandus“ keskendub identiteediloomele, eeskätt sotsiaalse, 

rahvusliku ja kultuurilise identiteedi kujutamisele eesti kirjanduse näitel. Kursus aitab õpilasel 

mõista kirjanduse rolli identiteetide peegeldaja ja kujundajana, ühtlasi näidata, kuidas 

identiteedid ajas ja ruumis dünaamilise ja dialoogilise protsessi käigus muutuvad, samastumist 

ja eristumist võimaldavad. Kursuse fookuses on rahvusliku identiteediga – eeskätt eestlusega – 

seotud teemad ja probleemid nii ajaloo kui ka tänapäeva vaatenurgast. Laiemalt käsitletakse 

mitmesuguseid rahvuskultuurilisi identiteete, mille tuumväärtused avanevad kirjanduslike 

narratiivide (lugude) ja kujundite (sümbolite) kaudu. Teoste valik suunab õpilast lugema Eesti 
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autorite loomingut ja väärtustama seda kui rahvuskultuurilist identiteeti vahendavat 

lugemisvara.  

Kursuste „Ajastud, voolud ja žanrid kirjanduses“ I–II käigus saab õpilane ettekujutuse 

maailmakultuuri kui terviku arengust, mis avaldub paljude Euroopa rahvuskirjanduste 

mitmekesisuses. Esimene kursus hõlmab ajavahemikku antiigist romantismini ja teine 

realismist postmodernismini. 

Kursused toetavad õpilase kultuuriteadvuse ja süsteemsemate kirjandusteadmiste kujunemist. 

Erinevalt teistest gümnaasiumi kirjanduskursustest on kirjandusloo kursused üles ehitatud 

kronoloogilisel põhimõttel, mis ei tähenda seda, et võrdse põhjalikkusega peaks käsitlema kõiki 

ajastuid. Nagu teistegi kirjanduskursuste puhul jääb õpetajale vabadus valida, millistele 

teostele, žanritele, vooludele ja ajastutele rohkem keskenduda. Kursused arendavad oskust 

mõista kirjandusteost mingi ajastu, voolu või žanri kontekstis. Oluliseks oskuseks on märgata 

tunnuseid, poeetilisi väljendusvahendeid ja leida infot, mille alusel tekste analüüsida ja 

tõlgendada.  

Kursustel õpitu aitab näha põhjuslikke seoseid ajaloolise kultuurisituatsiooni ja sellel ajal 

sündinud loomingu vahel. Õpilasel on kergem mõista kirjandusvoolude tekkepõhjusi, erinevusi 

ja arengut, kui need on esitatud kronoloogilises järgnevuses ja võimaldavad omavahelist 

võrdlemist. Teoste käsitlemine kirjandusloolises järgnevuses võimaldab õpilasel paremini 

tajuda kirjandust protsessina, mitte üksikute kirjandusteoste jadana. Ajaloolisi kirjandusžanre 

tänapäevaste näidetega kõrvutades saab leida põnevaid seoseid. 

Kursus „Kirjandus ja ühiskond“ võimaldab õpilasel kirjanduse kaudu paremini mõista 

ümbritsevat maailma, inimese ja ühiskonna suhteid, aga ka kirjanduse laiemat ühiskondlikku 

tähendust ja olulisust maailmas toimuvate muutuste märkamisel, teadvustamisel, mõtestamisel 

ja kujundamisel. Kursus, mis hõlmab olulisi kirjandus- ja mõttevoole ning ühiskonna ja 

kultuuriga seotud praktikaid, põhineb peamiselt 20. ja 21. sajandi kirjandusel, sest 

ühiskondlikud muutused on olnud neil ajajärkudel kõige suuremad ning nende tähtsus 

murranguline. Kursus võimaldab kirjanduse kaudu analüüsida nii mineviku kui ka tänapäeva 

ühiskonna probleeme. Kursus ei eelda kronoloogilist lähenemist, vaid võimaldab rakendada 

kontsentrilist teemaõpet ning eesti ja maailmakirjanduse võrdlevat käsitlemist. 

Igal kursusel loeb õpilane läbi kolm kuni neli tervikteost, võimekamad õpilased rohkem. 

Lugemisvara valikul arvestatakse eesti ja maailmakirjanduse, klassikalise ja tänapäeva 

kirjanduse ning eri žanre esindavate luule-, proosa- ja draamateoste tasakaalustatud 

proportsioone ning nais- ja meesautorite esindatust. Kohustuslike tervikteoste valiku teeb 

õpetaja, arvestades nii kooli eripära kui ka õpilaste huvisid ja võimeid. Valitud lugemistekstid 

võimaldavad käsitleda kursuste õppesisu ja saavutada õpitulemused ning toetavad üld- ja 

valdkonnapädevuste kujundamist. Ülejäänud autorite loomingut tutvustatakse kas ülevaatlikult 

või lühemaid tekstinäiteid käsitledes. Eesti keelest erineva emakeelega õpilastel on soovitatav 

lugeda kirjandusteoseid nende kodukeelt esindava maa kirjandusest. 

Gümnaasiumi kirjandusõpetuses innustatakse õpilast lugema suuremat vaimset pingutust 

nõudvaid tekste, mis aitavad arendada tema lugejaoskusi, rikastada mõttemaailma, avardada 

tunnetusvälja ja kujundada kirjanduslikku maitsemeelt. Lugemisvõimeid arendades ja 

väärtkirjandust (sh tüvitekste ja klassikateoseid) tundma õppides eristab õpilane kirjandusvoole 

ja -žanre, omandab nende analüüsiks vajaliku mõistevaramu ning suudab käsitletud teosed 

paigutada ajastunähtuste ja mõttevoolude konteksti. Kirjandusmõistete tundmine on omakorda 

vajalik selleks, et tekste analüüsida ja kirjandusruumis orienteeruda.  

Selleks et hoida kultuuri järjepidevust ning kujundada põlvkondlikku ja rahvuslikku 

ühisteadvust, on gümnaasiumis oluline lugeda ja ühiselt käsitleda eesti kirjanduse klassikuid ja 

tüvitekste, teiste hulgas A. H. Tammsaare „Tõde ja õigust“ (I osa), A. Gailiti ja J. Krossi 

loomingut, katkendeid F. R. Kreutzwaldi „Kalevipojast“, samuti B. Alveri, P.-E. Rummo, 

J. Kaplinski, J. Viidingu ja D. Kareva luulet. 

Erinevate kirjanduskursuste lugemisvara interpreteerides mõistab õpilane kirjanduse rolli 

inimese, rahvuse ja ühiskonna arengu peegeldajana ning väärtustab lugemist elukestva 
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eneseharimisviisina. Lugemiskogemust jagades harjub õpilane väärtustama seda kui vaimset 

naudingut ja rahuldust pakkuvat suhtlustava. Õpilane leiab endale huvipakkuvat lugemisvara, 

kasutades erinevaid otsinguvõimalusi (e-kataloogid, lugemisblogid, foorumid, taskuhäälingud), 

tunneb kirjandusteose vastuvõtu spetsiifika sõltuvust raamatu tehnoloogilisest vormist (trüki-, 

audio- ja e-raamat) ja valib endale sobiva. 

Kirjandustundides tegeldakse ka aime- ja teadustekstidega (nt esseed, arvustused, uurimused), 

mis on seotud eelkõige kirjanduse ning kirjanike ja teiste kultuurilooliselt tähenduslike 

isikutega. Kirjanduskriitiliste ja -looliste tekstide kaudu avatakse kirjanikke mõjutanud 

asjaolusid ning tekitatakse huvi inimese isiksusliku arengu ja kultuuriloo vastu, ühtlasi õpitakse 

kriitika toel tundma teose kirjanduslikku ja ajaloolist konteksti ning mõistma sügavamalt teose 

poeetilist aegruumi. 

Kirjandusõpetuse oluline osa on mitmekülgne tekstiloome, sh eri tüüpi (nt arutlus, kirjeldus) 

ning žanri tekstide kirjutamine (nt kiri, kõne, essee, dialoog). Lugemiskogemuse jagamine, oma 

mõtete ja tunnete verbaalne väljendamine loob eelduse isiklikumaks suhteks kirjandusega ja 

kogu õppeprotsessiga ning pakub õpilasele võimaluse olla isikupärane ja loov. Loominguline 

eneseväljendus kirjanduse õppimisel hõlmab suhtlemist ka veebikeskkondades, info hankimist 

ja kriitilist hindamist, digitaalse sisu loomist (nt esitlus, veebiartikkel, lühifilm), selle muutmist 

ja taasesitamist. 

Kirjandusõpetuse kaudu suunatakse õpilast mõistma kunstiliikide vahelisi seoseid, avastama 

viise, kuidas kirjanduslikke süžeesid, karaktereid, teemasid ja motiive kasutatakse ning teatris, 

filmis, muusikas ja kujutavas kunstis edasi arendatakse. Kirjandus lõimub eeskätt 

keeleõpetusega, aga ka kõikide teiste õppeainetega ning toetab õppesisu ja õpitulemuste kaudu 

õppekava üld- ja valdkonnapädevuste kujundamist ning läbivate teemade käsitlemist. 

Kirjandusõpetuse õpitulemuste saavutamist toetavad kirjandusteostel põhinevad mängufilmid 

ja kirjanike elulugudest ajendatud dokumentaalfilmid, samuti kirjandusteemalised audio- ja 

videomaterjalid veebikeskkondades, sh raadio- ja telesaated.  

Kirjandustundide õppetegevused on mitmekesised, nende kaudu arendatakse erinevaid oskusi, 

kus õpilane arutleb, analüüsib, seostab ja võrdleb, rakendab teadmisi ja oskusi praktikas, mõtleb 

ja tegutseb loovalt. Kirjandusõpetust toetavad erinevad õppevormid (nt uurimuslik, projekt- ja 

reisiõpe) ja -tegevused (nt õppekäik teatrisse, muuseumisse ja raamatukokku, kohtumised 

kirjanike ja tõlkijatega, osavõtt olümpiaadidest ja konkurssidest, teemapäevade korraldamine). 

Õpitulemustes pööratakse tähelepanu kirjanduse multifunktsionaalsusele ning kirjandusliku 

suhtluse mitmesuunalisusele. 

 

2.2.2. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud 

Õpilane: 

1) mõistab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist, rahvus- ja maailmakultuurilist tähtsust ning 

selle rolli individuaalse ja kollektiivse identiteedi kujundamisel; 

2) arendab ja rakendab oma loovvõimeid, koostab eri laadis ja žanris tekste, väljendab ennast 

nii suuliselt kui ka kirjalikult, lähtudes eesmärgist, situatsioonist ja kontekstist; 

3) tunneb mitmekülgsemalt ja sügavamalt kirjandusteose poeetikat, tekstianalüüsi ja                        

-tõlgenduse eri võimalusi, avab kirjanduse põhiliikide suhteid ja vorme; 

4) mõistab kirjanduskeele kujundlikkust selle mitmetähenduslikkuses, kujundab kirjanduse 

kaudu oma esteetilisi ja eetilisi hoiakuid, seostab kirjandust teiste kunstiliikide ja 

eluvaldkondadega; 

5) loeb eri laadis ja žanris eesti ja maailmakirjandusteoseid, analüüsib ja tõlgendab neid eri 

vaatenurkadest, näeb kirjandustekstide kaudu maailma ja iseenda mõistmise võimalusi. 

 

2.2.3. Õpitulemused 

Kursus „Pärimus ja kirjandus“ 

Õpilane: 
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1) loeb läbi vähemalt kolm tervikteost, ilukirjandusteoste katkendeid ja kursuse sisuga seotud 

teabetekste; 

2) analüüsib ja tõlgendab loetud tekste nii suuliselt kui ka kirjalikult ühisarutelus ja 

individuaalselt, jagab oma lugemiskogemusi; 

3) mõtestab pärandkultuuri olemust, funktsioone, väljendusvõimalusi ja tähendust tänapäeva 

kultuuris ja ühiskonnas ning iseenda kogemuse põhjal; 

4) nimetab müütide ja arhetüüpsete tegelastega seotud narratiive ning arhetüüpseid 

müüdimotiive, leiab neid käsitletavatest ilukirjandusteostest; 

5) analüüsib kirjandusteose teemat, süžeed, tegelasi ja ideestikku nii müüdimotiividest kui ka 

eetilistest ning esteetilistest väärtustest lähtuvalt; 

6) kirjeldab eesti rahvuseepose sünnilugu ja sisu, kultuuri- ja rahvusloolist tähtsust, nimetab 

eepose arhetüüpseid tegelasi, teemasid ja motiive ning analüüsib nende kasutamist teiste 

autorite loomingus;  

7) analüüsib ja hindab luule-, proosa- ja draamateoste poeetikat, väljendusvahendite 

mitmekesisust ja tähendust; 

8) kasutab tekstianalüüsis õigesti kirjanduse põhimõisteid ja laiendab kirjandustekstidele 

tuginedes oma sõnavara. 

 

Kursus „Ajastud, voolud ja žanrid kirjanduses I“ 

Õpilane:  

1) loeb läbi vähemalt kolm tervikteost, analüüsib ja tõlgendab loetud teoseid nii ühisaruteludes 

kui ka individuaalses tekstiloomes, jagab oma lugemiskogemusi; 

2) selgitab kirjandusperioodide ajalist järgnevust antiikkirjandusest romantismini ning nende 

seost ajaloo- ja kultuurikontekstiga; 

3) leiab kirjandusteosest ajastule või voolule iseloomuliku mõtteviisi ja väärtushinnangute 

kajastusi;  

4) eristab tekstinäidete põhjal eri žanre ja kujutamisviise, võrdleb vähemalt kahe teose sisu, 

väljenduslaadi ja ülesehitust; 

5) kommenteerib loetud tekstikatkendeid ja tervikteoseid nii suuliselt kui ka kirjalikult, arutleb 

erinevate seisukohtade, peamiste teemade ja probleemide üle; 

6) analüüsib ja hindab luule-, proosa- ja draamateoste poeetikat, väljendusvahendite 

mitmekesisust ja tähendust; 

7) kasutab tekstianalüüsis õigesti kirjanduse põhimõisteid ja laiendab kirjandustekstidele 

tuginedes oma sõnavara. 

 

Kursus „Ajastud, voolud ja žanrid kirjanduses II“ 

Õpilane: 

1) loeb läbi vähemalt kolm tervikteost, analüüsib ja tõlgendab loetud teoseid nii ühisaruteludes 

kui ka individuaalses tekstiloomes, jagab oma lugemiskogemusi; 

2) selgitab kirjandusperioodide ajalist järgnevust realismist kuni 21. sajandi kirjanduseni ning 

nende seost ajaloo- ja kultuurikontekstiga; 

3) leiab kirjandusteosest ajastule või voolule iseloomuliku mõtteviisi ja väärtushinnangute 

kajastusi;  

4) eristab tekstinäidete põhjal eri žanre ja kujutamisviise, võrdleb vähemalt kahe teose sisu, 

väljenduslaadi ja ülesehitust; 

5) kommenteerib loetud tekstikatkendeid ja tervikteoseid nii suuliselt kui ka kirjalikult, arutleb 

erinevate seisukohtade, peamiste teemade ja probleemide üle; 

6) analüüsib ja hindab luule-, proosa- ja draamateoste poeetikat, väljendusvahendite 

mitmekesisust ja tähendust; 

7) kasutab tekstianalüüsis õigesti kirjanduse põhimõisteid ja laiendab kirjandustekstidele 

tuginedes oma sõnavara. 
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Kursus „Identiteet ja eesti kirjandus“ 

Õpilane:  

1) loeb läbi vähemalt kolm proosa- või draamateost ja ühe luulekogu, vahendab oma lugemis- 

ja kultuurikogemust nii rühmaaruteludes kui ka individuaalses tekstiloomes; 

2) analüüsib ja tõlgendab erinevate identiteedivormide kujutamist eri ajajärkude 

kirjandusteostes, kirjutab loetud teostele tuginedes arutluse; 

3) kirjeldab ja võrdleb kirjandusteostele tuginedes eestlase kultuurimälu ja väärtusmaailma 

muutumist eri ajajärkudel; 

4) arutleb loetud teosele või tekstikatkendile tuginedes ühiskondlike ja kultuuriliste teemade, 

probleemide ja sündmuste üle ning toob nende kohta tekstist näiteid; 

5) analüüsib ja tõlgendab loetud proosa- ja draamateoste sisu ja vormivõtete ühtsust: nimetab 

teema, sõnastab probleemi ja peamõtte, iseloomustab tegevusaega ja -kohta, jutustaja 

vaatepunkti, tegelassuhteid ja -kõnet, sündmustikku ja kompositsiooni; 

6) analüüsib ja mõtestab luuletuste sisu ja vormivõtete ühtsust: nimetab teema ja põhimotiivid, 

iseloomustab lüürilist aegruumi ja vaatepunkti, seostab kujundiloomet, meetrikat ja stroofikat 

sisuga, kirjeldab luuletuste meeleolu ning avab nende tähendusi; 

7) kasutab tekstianalüüsis õigesti kirjanduse põhimõisteid ja laiendab kirjandustekstidele 

tuginedes oma sõnavara. 

 

Kursus „Kirjandus ja ühiskond“ 

Õpilane: 

1) loeb läbi vähemalt kolm proosa- või draamateost ja ühe eesti autori luulekogu, analüüsib ja 

tõlgendab loetud teoseid nii ühisaruteludes kui ka individuaalses tekstiloomes; 

2) arutleb kirjanduse ja ühiskonna omavaheliste suhete üle, nimetab kirjandusteose loomet ja 

vastuvõttu mõjutavaid tegureid ja toob nende kohta näiteid; 

3) iseloomustab põhjalikumalt vähemalt kahe autori loomingut, määrab nende teoste koha 

ajastus, voolus või rahvuskirjanduses; 

4) toob loetud teosele või tekstikatkendile tuginedes näiteid ajastu ja inimese kujutamisest, 

arutleb teoses käsitletud ühiskondlike probleemide ja väärtuste üle;  

5) analüüsib kirjandusteost mõne 20. või 21. sajandi mõtte- või kirjandusvoolu kontekstis, leiab 

tekstist iseloomulikke tunnuseid ja näiteid; 

6) eristab tekstinäidete põhjal eri žanre ja kujutamisviise, võrdleb vähemalt kahe teose sisu, 

väljenduslaadi ja ülesehitust; 

7) kasutab tekstianalüüsis õigesti kirjanduse põhimõisteid ja laiendab kirjandustekstidele 

tuginedes oma sõnavara. 

 

2.3. Vene keel vene õppekeelega klassis 

2.3.1. Õppeaine kirjeldus 

Vene keele kui emakeele valdamine kõnes ja kirjas on isiksuse mõtlemisvõime kujunemise, 

vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldus. Vene keele õppimise kaudu kujundatakse 

õpilase identiteeti, samuti tema väärtushinnanguid ja -hoiakuid. Õpilane mõistab ja väärtustab 

kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, keele kaudu ka eesti ja vene kultuuri eripärasid ning 

kokkupuutepunkte. 

Gümnaasiumiõpingute jooksul kujuneb oskus kasutada korrektset keelt oma eesmärkide 

saavutamiseks erinevates suhtlusolukordades, arvestades kujunenud suhtlusnorme ja 

keelekasutustavasid. Teoreetilised teadmised vene keelest ja keele praktiline valdamine aitavad 

saada tänapäeva ühiskonna tegusaks liikmeks.  

Eri keele- ja teabeallikate kasutamisoskus võimaldab õpilasel toime tulla erinevates 

eluvaldkondades ja -situatsioonides. Töö tekstidega on aluseks oskusele neid mõista, 

analüüsida, kriitiliselt hinnata ning luua eri tüüpi ja liiki tekste. 

Teoreetilised teadmised on keele praktilise valdamise aluspõhi, seepärast sisaldab gümnaasiumi 

ainekava kolme tüüpi õppematerjali: teadmised keelest ning praktiline keele- ja suhtlusoskus. 
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Vene keele emakeelena kursustega püütakse anda õpilastele baasteadmistega võrdses mahus 

praktilisi oskusi. Gümnaasiumilõpetaja peab valdama tänapäeva keeleteadust, uut tehnoloogiat 

ja uusi tööviise. Praktilised kursused eeldavad õpitud teoreetiliste teadmiste rakendamist. 

Gümnaasiumis läbitakse vene keeles kuus kohustuslikku kursust: „Keel, ühiskond ja kultuur“, 

„Meedia ja mõjutamine“, „Tekst ja stiil“, „Suulise teksti vastuvõtt ja loomine“, „Kirjalike 

tekstide vastuvõtt ja loomine“ ja „Praktiline vene keel“. 

Kursuse „Keel, ühiskond ja kultuur“ õppesisus rõhutatakse keele rolli tänapäeva ühiskonnas, 

teadvustatakse keele ja kultuuri seoseid, aga ka vene keele eripära võrreldes teiste keeltega. 

Kursus annab võimaluse mõista keele arengut ajas ning selle staatust ja seisundit tänapäeval. 

Tähelepanu pööratakse keele varieerumisele ja erinevatele keelekihtidele sotsiaalsetes 

praktikates. Kursus arendab õpilase kriitilist ja loomingulist mõtlemist, keeletunnetust ja               

-teadlikkust. 

Kursusel „Meedia ja mõjutamine“ keskendutakse infoühiskonnast arusaamisele, arendatakse 

eri liiki tekstide mõistmise, fakti ja arvamuse eristamise oskust. Tähtis on osata hankida eri 

allikatest teavet, analüüsida verbaalset teksti nii visuaalses kui ka audiovisuaalses keskkonnas 

ja tunda ära meedia mõjutamisvõtted. Samas arendatakse ka oskust kujundada ja väljendada 

oma arvamusi ja hoiakuid. 

Kursuse „Tekst ja stiil“ kaudu saavad õpilased teoreetilisi teadmisi teksti struktuurist ning 

mitmesugustes suhtlusoludes kasutatavate eri tüüpi tekstide loomisest, mõistmisest ja 

hindamisest. Kursuses vaadeldakse süvendatult teksti keele ja stiili küsimusi. Käsitletakse 

erinevate tekstiliikide keele- ja stiilierinevusi, vaadeldakse sõnavara stiilikihistusi ja 

tähendusnüansse ning kirjutamise komponente ja nõudeid eri tekstiliikide keelele. 

Õpitulemustes taotletakse, et õpilane kasutab alustekste, tõlgendab neid, analüüsib keeleliselt 

ja stilistiliselt, refereerib, tsiteerib ja viitab. Õppesisus tegeldakse mitmesuguste 

keelekasutusvaldkondadega, analüüsitakse eri liiki tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, 

ülesehitust, sõnavara ning stiili. Õpilane koostab ise eri liiki tekste (sh tarbe-, meedia- ja 

teadustekste), kasutab sobivaid väljendusvahendeid ning teeb mõttekaid keele- ja stiilivalikuid. 

Järgmised kolm vene keele praktilist kursust täiendavad suulise ja kirjaliku teksti mõistmise ja 

loomise oskusi. Kursus „Suulise teksti vastuvõtt ja loomine“ aitab edukalt sotsialiseeruda 

erinevates situatsioonides, laiendab õpilase silmaringi, arendab keeleoskust erinevates 

suhtlusolukordades ja -tingimustes. Kursuse jooksul õpitakse tundma suulise 

kommunikatsiooni eripära, erinevaid suhtlusviise, tegeldakse suuliste tekstide vastuvõtu, 

kriitilise hindamise ja mõistmisega. Keskendutakse suuliste tekstide (kõne) loomisele lähtuvalt 

suhtluseesmärgist, edendamaks õpilase sotsiaalset pädevust ja suhtlemisoskust. 

Kursuse „Kirjalike tekstide vastuvõtt ja loomine“ raames antakse õpilasele võimalus 

analüüsida ja mõista eri liiki tekste, leida vajalikku infot ning kasutada seda argumenteerimisel 

ja oma arvamuse sõnastamisel. Suur roll on intellektuaalse omandi tähtsustamisel ja 

autoriõiguste järgimisel. Õpitulemustega eeldatakse, et õpilane koostab eri liiki tekste, 

väljendab end eri vormides ja stiilides täpselt, asjakohaselt ja väljendusrikkalt, rakendades 

õigekeelsusalaseid teadmisi ja oskusi ning tänapäeva vene keele leksikaalseid norme. Kursuse 

õppesisu õpetab mõistma ja koostama eri tüüpi ja eri liiki kirjalikke tekste, arendab oskust 

analüüsida tekstide sisu ja ülesehitust, hinnata neid kriitiliselt, sh ära tunda valeinfot, koostada 

etapiviisilise kirjutamisprotsessi käigus ise eri liiki tekste, kasutades neile iseloomulikke 

väljendusvahendeid ja järgides üldisi õigekeelsusnorme. Õppesisu fookuses on meedia- ja 

tarbetekstid, mida õpilane elulistes situatsioonides kõige sagedamini kohtab. 

Kursuse „Praktiline vene keel“ kaudu edendatakse üldist kirjakultuuri, korratakse, 

parandatakse ja kinnistatakse õigekeelsus- ja kirjakeeleoskust, sealhulgas ortograafiat ja 

interpunktsiooni. Kursuse õppesisus pööratakse tähelepanu õigekeelsuse praktikatele, 

ortograafia ja interpunktsiooni kordamisele ning sõnavara rikastamisele. Harjutatakse vajaliku 

ortograafia- ja interpunktsiooniteabe saamiseks kasutama sõnastikke, raamatukogu katalooge 

ning internetti. Praktiline vene keele oskus tähendab kirjakeele valdamist, seepärast 

edendatakse tekstide vastuvõtu ja loomise oskusi. Oluline on leida suhtlusolukorrale sobiv ja 
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vestluspartnerit arvestav toon ja stiil, osata suhtlust või teemat alustada, arendada ja tõrjuda. 

Tähtis on eristada meediakanalites faktiinfot ja arvamust, olla valmis esitama täpsustavaid 

küsimusi ja vastuväiteid. Kuulamisoskuse arendamise eesmärk on mõista suhtlussituatsiooni ja 

vestluspartnerit. 

Eraldi meediateemalist kursust vene õppekeelega koolis ei ole, kuid iga teoreetilise ja praktilise 

kursuse raames kasutatakse lisaks tekste, milles käsitletakse sotsiaalmeediat ja keelekasutuse 

eripära selles. Vene õppekeelega gümnaasiumides on kõik valikkursused seotud üldjuhul 

riigikeele õppimisega ning soovijail on võimalus valida eestikeelne meediakursus eesti keele 

õppekavast. 

 

2.3.2. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud 

Õpilane: 

1) mõistab vene keele kui emakeele rolli individuaalse identiteedi kujundamisel, lähtudes 

funktsionaalsetest, eetilistest ja esteetilistest kaalutlustest; 

2) väljendab ennast nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses selgelt, eesmärgipäraselt ja 

üldkirjakeele normide järgi, kasutab keeleallikaid; 

3) analüüsib ja hindab kriitiliselt erinevaid tekste ning tunneb tekstide mõjutusvahendeid, 

kasutab sihipäraselt ja eetiliselt teabeallikaid; 

4) teab tekstide ülesehituse põhimõtteid ja iseärasusi, loob ning analüüsib eri liiki suulisi ja 

kirjalikke tekste;  

5) mõistab keele tähendust ühiskonnas, tajub keele ajaloolist kujunemist, väärtustab 

keeleoskust; 

6) arendab lugedes oma keeleoskust. 

 

2.3.3. Õpitulemused 

Kursus „Keel, ühiskond ja kultuur“ 

Õpilane: 

1) väärtustab vene keelt, tunneb selle eripära, teab vene kirjakeele kujunemislugu; 

2) analüüsib keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas ning suhtluses; 

3) märkab ja analüüsib vene keele muutuste olemust ja arendamise peamisi suundi; 

4) jälgib suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti; 

5) teadvustab allkeelte ja keele varieerumise olemust; 

6) kasutab eesmärgistatult eri keeleallikaid ja teabekeskkondi. 

 

Kursus „Meedia ja mõjutamine“  

Õpilane: 

1) tunneb tänapäevast teabekeskkonda ja selle arengut kujundavaid protsesse, selgitab 

kommunikatsiooni olemust ja toimumise tingimusi; 

2) leiab meediatekstist argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted, selgitab teksti autori 

eesmärke ning motiive;  

3) eristab fakti arvamusest ja usaldusväärset infot küsitavast, kontrollib infoühiku sisu tõesust, 

sealhulgas tõlgitud info tähendusvälja muutumist;  

4) analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja mainekujunduse teemadel;  

5) tunneb meediakanaleid, analüüsib nende erijooni, iseloomustab erinevaid meediažanre;  

6) analüüsib vahetu ja vahendatud kommunikatsiooni erinevusi ja osalejate taotlusi; 

7) hindab kriitiliselt meediamanipulatsioone, tunneb ära propaganda, libauudised ja 

müüdiloome; 

8) väljendab oma seisukohta loetu, kuuldu ja nähtu kohta ning valib selleks sobivad 

keelevahendid; 

9) analüüsib kriitiliselt oma meediakäitumist, sh sotsiaalmeedias, ja kohandab seda vastavalt 

olukorrale; 
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10) leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele, tõlgendab teksti, eristab privaatset ja avalikku 

informatsiooni. 

 

Kursus „Tekst ja stiil“ 

Õpilane: 

1) analüüsib ja võrdleb erinevaid keelekasutuse valdkondi ning eesmärke; 

2) arvestab suhtlemisel partneriga, argumenteerib oma seisukohti, esitab näiteid; 

3) väljendab oma mõtteid ja tundeid, arvestab suhtlussituatsiooni ja -eesmärki, järgib stiili- ja 

etiketinorme; 

4) arvestab ja analüüsib tekstide stiiliomadusi, eristab stiililt erinevaid tekste nende 

keeletunnuste alusel; 

5) tunneb tekstis ära keelelise mõjutamise viise ja vahendeid, hindab teabetekstidest leitud 

teavet kriitiliselt, kasutab seda sihipäraselt; 

6) analüüsib teksti eesmärki, sisu, kasutuskonteksti, ülesehitust, grammatikat, sõnavara ja stiili; 

7) korrigeerib ja redigeerib oma teksti, kasutab otstarbekalt keeleallikaid ja teabekeskkondi, 

teeb teadlikke keelevalikuid; 

8) loob alustekstide põhjal uusi tekste, refereerib ja tsiteerib ning kasutab viitamissüsteeme, 

väldib plagiaati; 

9) rakendab omandatud sõnavara kõnes ja kirjalikus tekstiloomes. 

 

Kursus „Suuliste tekstide vastuvõtt ja loomine“ 

Õpilane: 

1) teadvustab vene keele rolli suhtlemisel erinevate partneritega; 

2) koostab eri allikatest pärineva info põhjal suulise kokkuvõtte või teeb ettekande; 

3) edastab oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid nii isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses; 

4) kuulab avalikku esinemist, hindab seda kriitiliselt, esitab ettekandjale küsimusi; 

5) loob suulisi tekste vastavalt suhtluseesmärgile ja -olukorrale; 

6) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti aruteludes; 

7) võtab vastu ja loob ise eri stiilis suulisi tekste. 

 

Kursus „Kirjalike tekstide vastuvõtt ja loomine“ 

Õpilane: 

1) loetleb kirjaliku keelekasutuse erijooni ning väljendab end kirjas korrektselt; 

2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti kirjalikult; 

3) hindab kriitiliselt eri allikatest pärinevat infot ja seisukohti, koostab nende põhjal kirjaliku 

kokkuvõtte; 

4) toimetab tagasiside põhjal enda koostatud kirjalikke tekste, annab tagasisidet teiste 

tekstidele;  

5) iseloomustab erinevaid meedia- ja tarbetekste, kirjutab arvamusloo ja arvustuse; 

6) analüüsib kriitiliselt reklaami ning arutleb reklaami ja mainekujunduse teemadel;  

7) omandab peamiste ametlike dokumentide kasutamise ja vormistamise nõuded; 

8) valdab vene kirjakeelt, järgib õpitud keelereegleid, kasutab elektroonilisi keeleallikaid;  

9) võtab vastu ja koostab ise eri liiki kirjalikke tekste. 

 

Kursus „Praktiline vene keel“ 

Õpilane: 

1) väärtustab kirjaoskust inimese kultuursuse ja haridustaseme näitajana; 

2) parandab ja kinnistab oma õigekeelsus- ja kirjakeeleoskust; 

3) loob ja vormistab kirjalikke tekste vastavalt õigekirja- ja grammatikareeglitele; 

4) kasutab tekstiloomes vajalikke (veebi)sõnastikke; 

5) loeb erinevaid tekste, arendab oma kirjaoskust ja rikastab sõnavara. 
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2.4. Eesti keel teise keelena 

2.4.1. Õppeaine kirjeldus 

Muu kodukeelega õpilased õpivad eesti keelt teise keelena eesmärgiga lõimuda Eesti 

ühiskonda, osaleda aktiivselt ühiskondlikus tegevuses, jätkata õpinguid eesti keeles ning tulla 

edukalt toime tööturul. Õppekava seab eesmärgiks jõuda gümnaasiumi lõpuks eakohase C1-

keeleoskustasemeni. Nii kõrge keeleoskustaseme saavutamiseks on oluline kasutada keele- ja 

kultuurikeskkonna kõiki võimalusi. Lisaks tõhusale õppele eesti keele tundides on eesti keelt 

vaja kasutada ka teiste õppeainete õppimisel ning aktiivsel suhtlemisel väljaspool kooli, 

huvihariduses jm. 

Eesti keele teise keelena tundides kasutatakse tänapäevaseid ja kaasahaaravaid õppematerjale 

ning autentseid lugemis- ja kuulamistekste, mis hoiavad õpilasi kursis ühiskonnas toimuvaga 

ja toetavad eesti keele kasutamise soovi. Keeletundides kasutatakse inspireerivaid 

aktiivõppemeetodeid, mis toetavad eri õpistiiliga õpilasi, võimaldavad õpilastel keelt 

eesmärgipäraselt kasutada ning aitavad kujundada keelest süsteemse arusaamise. 

Õppeprotsessis arendatakse oskust teha koostööd ja töötada iseseisvalt ning kasutada tõhusaid 

keeleõppevõtteid. Kasutatakse keelekeskkonna võimalusi: suunatakse jälgima eestikeelset 

meediat, suhtlema eesti keeles väljaspool koolitunde, osalema eestikeelsetel üritustel, 

kutsutakse tundidesse eesti keelt kõnelevaid külalisi jmt. Eesti keelt õppides väärtustatakse ka 

teisi keeli ja kultuure, eriti õpilaste päritolukultuuri. 

Eesti keele kui teise keele õppes keskendutakse viiele laiale teemavaldkonnale: Eesti ja maailm; 

kultuur ja looming; keskkond; haridus ja töö; inimene ja ühiskond. Iga valdkonnaga tegeldakse 

korduvalt vastavalt õpilaste keeleoskustasemele, kogemustele, huvidele ning vajadustele. 

Valdkonnad on igapäevaelus omavahel põimunud ning samamoodi käsitletakse neid ka 

keeleõpetuses. Eesti keele tunnis suheldakse eesti keeles.  

Eesti keele kui teise keele õpetaja teeb koostööd eesti keeles õpetavate muude ainete 

õpetajatega, et toetada teiste ainete omandamist keeleliselt ning aidata õpilastel näha 

ainetevahelisi seoseid.  

Eesti keele kui teise keele õpetamisel lähtutakse ainevaldkonna üldpõhimõtetest. 

 

2.4.2. Gümnaasiumi lõpuks taotletavad teadmised, oskused ja hoiakud 

Gümnaasiumilõpetaja väärtustab eesti keelt kui kultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit 

ning saavutab eakohase C1-keeleoskustaseme, mis tähendab, et ta: 

1) tunneb ja kasutab eestikeelset meediat, jälgib Eestis toimuvat; 

2) mõistab üksikasjalikult pikemaid ja keerukamaid eri valdkonna tekste; 

3) kasutab keelt loomulikult, paindlikult ja tulemuslikult enamikus suhtlusolukordades;  

4) arutleb olulistel ühiskondlikel teemadel; väljendab, põhjendab ja kaitseb oma arvamusi ja 

seisukohti täpselt ja ladusalt; 

5) kirjutab sobiva ülesehituse ja väljenduslaadiga eri žanris ja stiilis tekste. 

 

2.4.3. Õpitulemused 

Õpilane: 

1) mõistab eri pikkuse ja keerukusega ning eri žanridesse ja liikidesse kuuluvaid suulisi ja 

kirjalikke tekste;  

2) jälgib ja mõistab eri teemadel ettekandeid, mõttevahetust ja väitlust, suudab vajaliku teabe 

konspekteerida; 

3) mõistab huumorit, irooniat, allteksti ja idiomaatilist kõnepruuki sisaldavat teksti; 

4) saab aru keerukamatest tegevusjuhistest, toodete ja teenuste tutvustustest ning muudest 

juhenditest ja juhistest; 

5) leiab, sünteesib, teeb kokkuvõtte ja edastab eri allikatest pärit teavet ning seisukohti; 

6) väljendub selgelt ja täpselt, ladusalt ja loomulikult, paindlikult ja mõjusalt enamikus 

suhtlusolukordades;  
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7) peab selge ja loogilise ettekande keerukal teemal, arendab mõtet, laiendab ja põhjendab oma 

seisukohti, seob allteemasid ja teeb sobiva kokkuvõtte; 

8) osaleb arutelus, väitleb abstraktse teema üle, põhjendab oma seisukohti ja teeb kaaslastega 

koostööd; 

9) kirjeldab selgelt ja üksikasjalikult, kuidas mingit toimingut läbi viia, ning edastab ladusalt 

juhiseid; 

10) kirjutab argumenteeritud arvamustekste keerukamatel teemadel, kasutab mitmest allikast 

pärit teavet, arendab mõtet, esitab põhjendatud poolt- ja vastuväiteid, seob allteemasid ja teeb 

sobiva kokkuvõtte; 

11) kirjutab loovtekste isikupärases stiilis; 

12) valdab rikkalikku sõnavara ja mõistab kujundlikku keelt, väljendub selgelt, ladusalt ja 

varieeruvalt; 

13) valdab grammatika tarindeid; 

14) hääldab sõnu ja lauseid selgelt ja loomulikult; 

15) arvestab keeleliste vahendite valikul suhtluse eesmärki, partnerit ja olukorda; 

16) ühendab lausungid selgelt ja loogiliselt sidusaks tekstiks, liigendab teksti lõikudeks; 

17) järgib õigekirjareegleid.  

 

 


