
Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“ 
 

1.Keele- ja kirjanduspädevus  

 

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada 

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

rahvusliku ja eneseidentiteedi alust ja kunstiliiki ning mõista ja hinnata rahvuslikku ning 

maailma kultuuripärandit. Keele- ja kirjanduspädevus tähendab oskust kasutada keelt erinevates 

suhtlusolukordades, et saavutada oma eesmärke, arvestades suhtlusnorme ja keelekasutustavasid. 

Keele- ja kirjanduspädevus on oskus erinevaid tekste mõista ja luua, analüüsida ning kriitiliselt 

hinnata.  

Keele ja kirjanduse õpetamise kaudu taotletakse, et gümnaasiumi lõpuks õpilane:  

1)väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele vastavalt nii suulises kui ka  

kirjalikus suhtluses;  

2)arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal teemakohaselt ja põhjendatult;  

3)teab tekstide ülesehituse põhimõtteid, koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii  

teabe- ja ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates;  

4)hindab kriitiliselt meedia- jm avalikke tekste, tunneb ära tekstide mõjutusvahendid;  

5)mõistab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist tähtsust;  

6)väärtustab kirjanikku kui loojat ning kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat, 

kujutlus- ja mõttemaailma arendajat;  

7)teab vene ja maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ning kirjandusteoseid, seostab neid  

ajajärgu ja kultuurikontekstiga;  

8)tunneb tähtsamaid kirjandusvoole ja -žanre, eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ning  

peamisi kujundeid;  

9)analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid.  

 

2. Ainevaldkonna õppeained ja math 

 

Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on vene keel ja kirjandus.  

Kohustuslikud kursused õppeaineti on järgmised:  

1)vene keel 6 kursust: „Keel, ühiskond, kultuur“, „Tekst. Teksti stilistika“, „Praktiline vene keel 

I (kõnekultuur)“, „Praktiline vene keel II (suulise teksti vastuvõtt ja loomine)“, „Praktiline vene 

keel III (kirjaliku teksti vastuvõtt ning loomine)“, „Praktiline vene keel IV (ortograafia ja  

interpunktsiooni korrektsioonikursus)“;  

2)kirjandus 5 kursust: „19. sajandi I poole kirjandus: romantism, realismi tekkimine“, 

„19.sajandi II poole kirjandus: realism“, „20. sajandi I poole kirjandus“, „20. sajandi II poole ja 

21. sajandi alguse kirjandus“ ning „Eesti kirjandus“.  

 

ÕPPEAINED 

 

10. kl 11.kl 12.kl 

Vene keel 2 2 2 

Kirjandus 2 2 1 

 

3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming 

 

Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja. Keele valdamine kõnes ja kirjas on 

inimese mõtlemisvõime kujunemise, vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldus. Vene 

keele hea valdamine on eduka õppimise eeldus kõigis õppeaineis. Keele ja kirjanduse õppeainete 



kaudu kujundatakse keele- ja kirjanduspädevuse ning kommunikatiivsete oskuste arengu kõrval 

ka gümnasisti identiteedi ja enesetunnetuse kujunemist ning kultuurilist ja sotsiaalset arengut.  

Vene keel ja kirjandus. Vene keele ainekavas on kuus kursust. Kursuste läbimine määratakse 

kindlaks kooli õppekavas. Keeleõpetuse keskne mõiste on tekst. Õpilased omandavad teadmisi 

eri tüüpi tekstide funktsioonidest ja ehitusest, õpivad tekste mõistma, hindama ning ise looma nii 

suulises kui ka kirjalikus vormis. Eri kursuste õppimine arendab õpilaste suhtlusoskust, suulist ja 

kirjalikku väljendusoskust ning õigekeelsust. Õpitakse kasutama eri teabeallikaid, sh internetti 

nii keelelise teabe hankimiseks kui ka tekstide koostamiseks. Kirjanduse ainekava ülesehitus on 

kirjanduslooline, neli kursust hõlmavad maailmakirjandust alates 19.sajandist tänapäevani, viies 

on eesti kirjanduse kursus. Valikkursused käsitlevad maailmakirjanduse varasemat perioodi kuni 

17. sajandini ning tänapäeva vene ja maailmakirjandust. Kirjanduse ainekava järgib 

kirjandusajaloolise printsiibi kõrval ka problemaatilis-temaatilist printsiipi. Kirjandusteoseid  

analüüsitakse nende loomisaja kunstilises ja ühiskondlikus kontekstis, õpitakse nägema nii nende  

kunstilisi iseärasusi kui ka esitatud probleeme ning seostama neid tänapäevaühiskonna elu ja  

probleemidega. Kirjandusteoseid käsitledes õpitakse kujundama ja väljendama oma arvamust nii  

suulises kui ka kirjalikus vormis. Eesti kirjanduse kursuse õppimine eesti keeles soodustab 

õpilaste eesti keele oskuse arenemist ning eesti kultuuriruumi integreerumist. Keele- ja 

kirjandusõpetust seob keeleline alus ning tegelemine tekstidega. Vene keele ainekavas 

käsitletakse eri liiki tekste ja nende keelelist eripära, sh ilukirjandusteksti keelt, kirjanduse aine 

kavas analüüsitakse valdavalt kirjandustekste, arutletakse nende sisu ja probleemide üle ning 

kirjutatakse nende põhjal eri žanris tekste.  

 

4. Üldpädevuste kujundamise võimalusi  

 

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õppimise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus  

õppekavas kirjeldatud üldpädevusi. Üldpädevusi kujundatakse erinevate tekstide lugemise,  

reflekteerimise ja koostamise kaudu ning selleks on nii mitmesuguseid koostöövorme (nt ühised  

arutelud, esitlused, rühmatööd, projektid) kui ka individuaalse töö võimalusi (nt uurimistöö 

koostamine). Üldpädevuste saavutatus kajastub tekstiloomes, esitlustes ning arutlustes. 

Pädevustes eristatava nelja omavahel seotud komponendi – teadmiste, oskuste, 

väärtushinnangute ning käitumise kujundamisel on kandev roll õpetajal, kes loob soodsa 

õpikeskkonna ja aluse õpetaja ning õpilaste tulemuslikuks koostööks.   

Kultuuri- ja väärtuspädevus. Nii keele- kui ka kirjandusõpetuses rõhutatakse vaimseid 

väärtusi: emakeele eripära, arenguloo ja kasutusvaldkondade tundmist, suhtumist kirjandusse kui  

kunstiloomingusse ning kirjanikusse kui loojasse. Keelt ja kirjandust õpetades kujundatakse 

õpilase kõlbelisi väärtusi, sotsiaalseid hoiakuid ning tõekspidamisi, suhtumist oma ja teiste 

rahvaste kirjandusse ning kultuuripärandisse laiemalt.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Keele- ja kirjandustundides kasutatavas paaris- ning 

rühmatöös kujundatakse koostööoskust, julgustatakse oma arvamust avaldama, kaaslaste ideid 

tunnustama ja teisi arvestama ning ühiseid seisukohti otsima. Eri laadi ülesannete kaudu 

kujundatakse oskust eetiliselt ja olusid arvestades suhelda nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii 

vahenditult kui ka internetikeskkonnas.  

Enesemääratluspädevus. Tekstide üle arutledes toetatakse õpilase minapildi kujunemist,  

õpiolukordades luuakse võimalused suhestuda käsitletavate teemadega, loovülesannete kaudu 

tuuakse  esile õpilase isikupära ja andelaad ning avardatakse maailmapilti.  

Õpipädevus. Keele- ja kirjandustundides arendatakse kuulamis- ja lugemisoskust, eri liiki 

tekstide mõistmist, fakti ja arvamuse eristamist, eri allikatest teabe hankimist ja selle kriitilist 

kasutamist, eri liiki tekstide koostamist ning oma arvamuse kujundamist ja sõnastamist.  

Suhtluspädevus. Keele- ja kirjandustundides kujundatakse suulise ja kirjaliku suhtluse oskusi,  

suhtluspartneri arvestamist ning sobiva käitumisviisi valikut, oma seisukohtade esitamise ja  

põhjendamise oskust. Õppimise ja õppetekstide kaudu kujundatakse arutlemise, väitlemise ning  

nüüdisaegse kirjaliku suhtlemise aluseid.  



Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. Teabetekstide põhjal 

arendatakse oskust lugeda teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud infot, leida 

arvandmeid, õpitakse leitud infot analüüsima, sõnalise teabega seostama ning tõlgendama. 

Vanemates tekstides kasutatud mõõtühikute teisendamise kaudu edendatakse arvutusoskust. 

Õpitakse eristama teaduslikku teavet ilukirjandus- ja aimeteabest. Õpitakse kasutama 

tehnoloogilisi abivahendeid tekste luues, korrigeerides ning esitades.  

Ettevõtlikkuspädevus. Ettevõtlikkuse ning vastutustunde kujunemist toetatakse nii meedia- ja  

kirjandustekstidest kui ka õpilaste igapäevaelust lähtuvate eakohaste probleemide arutamise,  

seisukohavõtu ja lahenduste otsimisega nii keele- ja kirjandustundides kui ka loovtöödes.  

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist soodustab õpilaste osalemine projektides, mis eeldavad 

õpilaste omaalgatust ja aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning täiendamist 

eri allikaist.  

 

5. Õppeainete lõimingu võimalusi teiste ainevaldkondadega 

 

Vene keel on ühtaegu nii õppe korraldamise keel kui ka keskne õppeaine. Hea keeleoskus loob  

eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus.  

Samaaegu arendavad kõik õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja 

kasutamise oskust, teksti mõistmist ning tekstiloomet, pädevust suuliselt ja kirjalikult suhelda. 

Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja kriitiline kirjaoskus välja mitte üksnes vene keele, vaid 

kõigi õppeainete õppimise tulemusel. Kuigi keeleoskust arendatakse järjekindlalt ja teadlikult 

keele- ja kirjandustundides, on vaja pidevat koostööd teiste ainete õpetajatega. 

Võõrkeeled. Maailmakirjanduse autorite ja teostega tutvumine võib äratada huvi võõrkeelte 

õppimise vastu; õpitavas võõrkeeles kirjutatud teoste lugemine ja arutamine võib teadlikul 

suunamisel äratada huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles lugemise 

vastu.  

Matemaatika. Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab vene kirjanduse tundides  

arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise 

kirjaoskuse arendamist.  

Loodusained. Loodustekstid vene keele õppekirjanduses ja ilukirjanduses aitavad kaasa looduse  

tundmaõppimisele ning väärtustamisele. Loodusluule lugemine ja esitamine, sellega seotud 

esteetilis-emotsionaalsed elamused, samuti kirjandusteose looduskirjelduse kui kunstilise 

kujundi analüüs, selle tähenduse mõistmine teose kontekstis ergastab tähelepanu looduse ilule 

ning väärtustab loodust kui esteetiliste elamuste allikat. Keele ja kirjanduse valdkonna 

õppeainetes kinnistatakse kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide nimetuste õigekirja.  

Sotsiaalained. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad maailmapildi kujunemist,  

ajaloosündmuste ja arengu mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist.  

Kirjandusõpetus suunab õpilasi seostama erinevate ajastute teoste probleeme tänapäevaelu ja  

inimestega. Keeletundides kinnistatakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, ajalooliste isikute 

ning ajaloosündmuste nimetuste õigekirja norme. Erinevate tekstidega töötades ning arutluste ja 

väitluste kaudu arendatakse arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise 

oskust.  

Kunstiained. 

Kirjandusteoste illustratsioonide analüüs toetab kujutava kunsti spetsiifika ja väljendusvahendite 

mõistmist. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab 

arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning eri muusikavoolude eripärast ja seostest ajastu 

kunstisuundumustega. Keeleõppes õpitakse nägema reklaami visuaalseid ja auditiivseid  

komponente.  

Kehaline kasvatus. Loovtegevuste kaudu kujundatakse tervist väärtustavat eluhoiakut, 

väitlustes propageeritakse tervislikke eluviise ning dramatiseeringutes ja rollimängudes 

kogetakse erinevaid olukordi. Sportlaste elulugude kaudu puututakse kokku üldinimlike 

kõlbeliste väärtuste, sotsiaalsete hoiakute ja tõekspidamistega.  



6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi 

 

Ainevaldkonna õppeainete eesmärgiseadet, õpitulemusi ning õppesisu kavandades peetakse 

õppekava läbivaid teemasid silmas olenevalt õppeaine spetsiifikast ja seostest ühe või teise 

läbiva teemaga.  

Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Erinevate õppetegevuste kaudu suunatakse õpilasi 

väärtustama elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestama karjääri planeerimist kui jätkuvat 

otsuste tegemise protsessi. Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt 

ettevõtte külastusi, õpilastele tutvustatakse ainevaldkonnaga seotud ameteid, erialasid ja 

edasiõppimisvõimalusi. Õppetegevus võimaldab õpilasel süvendada teadmisi hariduse ja 

töömaailma vahelistest seostest. Arendatakse iseseisva õppimise oskust ja vastutusvõimet ning 

oskust iseseisvalt leida ja analüüsida oma arengu vajadustest tulenevat infot edasiõppimise 

võimaluste kohta ja koostada karjääriplaan. Erinevad õppetegevused, sh õpilaste iseseisvad tööd, 

võimaldavad õpilasel seostada huvisid ja võimeid ainealaste teadmiste ja oskustega ning mõista, 

et hobid ja harrastused hoiavad elu ja karjääri tasakaalus. Rollimängude ja erinevate tekstide 

käsitlemise, arutelude ning loovtööde kaudu arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, 

suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada ning probleeme lahendada. Õpe võimaldab 

õpilasel kujundada eneseanalüüsiks vajalikku sõnavara, et analüüsida oma huve ja võimeid, nii 

ainealaseid kui ka üldoskusi ja teadmisi, sh oskust koostada õpingutele ja tulevikus tööle 

kandideerimiseks vajalikke dokumente.  

Keskkond ja jätkusuutlik areng ning tervis ja ohutus. Ainevaldkonna õppeainete kaudu 

taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks 

ning tervist ja turvalisust väärtustavaks inimeseks.  

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Eri liiki tekstide käsitluse kaudu hakkavad õpilased 

märkama ühiskonnas probleeme ja otsima neile lahendusi.  

Väärtused ja kõlblus ning kultuuriline identiteet. Ilukirjandust ning kultuuriteemalisi tekste 

lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes ning nende põhjal kirjutades kujundatakse õpilaste 

kõlbelisi omadusi, väärtusnorme ja hoiakuid. Oma keele ja kirjanduse väärtustamise kaudu 

õpitakse lugu pidama endast ning rahvast, teiste rahvaste tekstide toel kujundatakse arusaam 

kultuuride erinevustest, ent ka tõdemus inimkonna kultuurilisest ühisosast.  

Teabekeskkond. Oskusi kasutada teabekeskkonna vahendeid kujundatakse praktilises 

tegevuses, mis hõlmab eri allikatest (sh internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ning 

kasutamist nii õppeteemakohaste teadmiste suurendamiseks kui ka tekstiloomes.  

Tehnoloogia ja innovatsioon. Õpiülesannete lahendamiseks kasutatakse infoühiskonna 

võimalusi, õpilasi suunatakse otsima alternatiivseid lahendusi.  

 

7. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine 
  

Vene keele oskus tähendab vene kirjakeele valdamist keele nelja osaoskuse (lugemine, 

kirjutamine, kõnelemine ja kuulamine) valdkonnas.  

Lugemisoskust arendatakse erinevate valdkondade tekstide lugemise, nende sisu analüüsimise 

ja kriitilise hindamise teel. Õpetuses jälgitakse, et käsitletavate tekstide raskusaste kasvaks 

vastavalt lugemisoskuse arenemisele, et oleks esindatud niihästi seotud (kirjeldavad, jutustavad) 

kui ka sidumata tekstid (tabelid, graafikud, loetelud jt). Lugemisoskuse arendamise oluline osa 

on sõnavara laiendamine, selleks omandatakse kogu aineõppes süstemaatiliselt uusi sõnu (vähem 

tuntud sõnu, võõrsõnu, piltlikke väljendeid). Lugemispädevuse tähtis komponent on oskus leida 

niihästi trükitud kui ka elektroonilistest allikatest vajalikke tekste ning neist omakorda vajalikku 

teavet. Lugemisoskuse arendamise avaram eesmärk on kriitilise teabekasutaja ja esteetilisi   

väärtusi mõistva isiksuse kujundamine.  



Kirjutamisoskust arendatakse erineva eesmärgi ja ülesehitusega tekstide loomise kaudu. Valdav 

osa tekstitüüpe, mida õpilased aineõppes loovad, on neile ülesehituselt ja nõuetelt tuttavad juba 

põhikoolist. Kirjutamisoskuse arendamise ülesanne on saavutada neid tekste luues meisterlikkus. 

Oluline on oskus kirjutada teksti alustekstide põhjal, samuti oskus siduda oma tekstiga teistest 

tekstidest saadud teavet, viidata, tsiteerida ja refereerida. Kirjutamispädevuse vältimatu eeldus ja 

komponent on hea ja toimiv õigekirjaoskus. Seetõttu kinnistatakse ning arendatakse 

kirjutamisülesannete kaudu pidevalt õigekirjaoskust.  

Kõnelemisoskuse arendamise keskne ülesanne on täiustada võimet valida suhtlusolukorrast ja  

vestluspartnerist lähtudes sobiv toon ning stiilivahendid. Tähtis on ka oskus suhtlust alustada, 

arendada ning tõrjuda. Kõnelemisoskust arendatakse erinevate suhtlusülesannete kaudu, paari- ja 

rühmatööde aruteludes, klassi ees esinedes ning koha pealt vastates. Reaalelulisi suhtlusolukordi 

harjutatakse rollimängudes. Kõnelemisoskuse tähtis komponent on argumenteerimisoskus, 

võime oma seisukohti esitada ja kaitsta, kasutades nii ratsionaalseid, emotsionaalseid kui ka 

eetilisi põhjendusi. Argumenteerimisoskust arendatakse arutelude, diskussioonide ning ümarlaua 

vormis.  

Kuulamisoskuse arendamise eesmärgid on vestluspartneri suhtluseesmärgi mõistmine, 

veenmise ja manipuleerimise äratundmine ning suulises vormis esitatud teabe ja aimetekstide 

mõtte mõistmine. Oluline on avalikule esinejale sisukate teemast lähtuvate küsimuste esitamise 

oskus. Kuulamisoskuse arendamiseks võib kasutada aruteludest või loengutest kokkuvõtete 

tegemist ning poliitiliste kõnede analüüsi.  

Kirjanduse õppe-eesmärkide ja õpitulemuste põhjal on kirjandustunni õppetegevused seotud  

ilukirjanduse ja kultuuriteemaliste teabetekstide, sh esseistika lugemise, analüüsi ja   

tõlgendamisega, ent ka suulise ning kirjaliku eneseväljendusega. Lugeja- ja tekstikeskse 

kirjandusõpetusega asetub esikohale lugemine ning sellega seotud tegevused, tagaplaanile jääb 

kirjanduslugu. Kirjandustunnis kasutatakse eri kirjandusteaduslikke meetodeid lähilugemisest 

võrdlev-ajalooliseni. Õpe peab aitama loetusse süveneda, seda analüüsida, sünteesida, võrrelda, 

hinnata ja praktilises tegevuses kasutada. Kirjandusega tegeldes tuleks vältida meetodi 

ühekülgsust. Nii võib näiteks:  

1)analüüsida kirjandusteost ajastu kultuuritervikus, seoses ajaloo, kunsti ja filosoofiaga;  

2)vaadelda kirjandusteost kui kirjaniku elu peegeldust ja edasiarendust;  

3)uurida teksti struktuuriosade suhteid ja tähendust nii lugedes kui ka ise kirjutades;  

4)analüüsida teksti jutustuse seisukohalt: luua aega ja tegevuskohta, joonistada üles tekstiruume, 

uurida süžee ja faabula seoseid, narratiivsust jm;  

5)mõtestada lahti väite võtmesõnu; sõnastada oma arvamust või küsimusi, argumenteerida;  

leida olulist ja seostada seda varem loetuga, struktureerida teavet ning edastada seda graafiliselt;  

6)võrrelda ja vastandada teavet, tuua esile ühiseid ning eriomaseid jooni;  

7)leida tekstidevahelisi seoseid narratiivis, kompositsioonis, tegelastes, episoodides, motiivides,  

üksiksõnades ja fraasides;  

8)leida arhitekstuaalseid seoseid süžeedes, tegelastüüpides, motiivides ning väljendites;  

9)teisendada teksti teise žanrisse;  

10)analüüsida eri stiile ja allkeeli ning nende segunemist kirjandustekstis;  

11)võrrelda ilukirjanduse väljendusvahendeid filmi- ja teatrikunsti võtetega;  

12)tegelda kunstiteose poeetikaga, uurida oma lugemisoskust, -eelistusi ja lugejaajalugu, 

erinevaid lugejarühmi ning lugemismudeleid.  

Kirjandusõpetuse eesmärke aitavad saavutada kirjandusteoste motiividel loodud või 

kirjanduslugu tutvustavate mängu- ja tõsielufilmide vaatamine, helisalvestiste kuulamine, samuti 

teatris ja muuseumis käimine ning nende tegevustega seotud ülesanded.  

Ilukirjandustekstide kõrval loetakse kirjandustunnis ka kirjandusõpet toetavaid metatekste. See  

süvendab oskust kasutada erinevaid teabevahendeid ja kujundab kriitilist suhtumist 

internetiallikaisse. Esseistikat või kirjanduskriitikat lugedes, seda kirjandusteose analüüsil 

kasutades kasvab oskus korrektselt tsiteerida ja refereerida, kujuneb arusaam autoriõigusest ning 



plagiaadist. Eakohaselt valitud kirjanduskriitika lugemine toetab tööd tervikteostega, pakkudes 

isikust, ajastust, kultuurist vm lähtuvaid eri tõlgendusvõimalusi, õpetades ühtlasi tekstisse  

kriitiliselt suhtuma. Õpetlik on otsida teavet teose probleemide, ideede, tegevusaja ja -kohtade 

jms kohta; leida teksti põhiidee ning seostada seda oma elu- ja lugemiskogemusega; esile tõsta ja 

ümber sõnastada olulisi mõtteid; teha loetust kokkuvõte või esitada teavet teises vormis; 

sõnastada poolt- ja vastuargumente; esitada teksti kohta küsimusi või neile vastata; analüüsida 

teksti põhjal koostatud väiteid. Tekstipoeetilise käsitluse korral on soovitatav tekstide ühiseid ja 

eriomaseid jooni sedastav võrdlusmeetod.  

Kirjandustunnis käsitletut aitab kinnistada õpitu suuline ja kirjalik rakendamine. Selleks võib 

kirjutada analüüse, arutlusi ja loovtöid ning kasutada suulise eneseväljenduse võtteid (rühmatöö 

esitlused, ettekanded, kõned, väitlused). Nii teoste tõlgendamisel kui ka esinemisoskuse ja -

julguse arendamisel on omal kohal rollimängud ning dramatiseeringud.  

Õppetegevust plaanides on soovitatav lähtuda aktiivõppe (sh avastus-, uurimis-, probleem- ja  

projektõppe) põhimõtetest, võimaldades õpilastel töötada nii üksi, paaris kui ka rühmas, et 

arendada nende koostööoskust ja vastutustunnet.  

Õppetegevuse kavandamisel on õpetajal professionaalne õigus koostöös õpilastega teha valikuid  

õppesisu käsitlemises arvestusega, et taotletavad õpitulemused oleksid saavutatud ning üld- ja  

valdkondlikud pädevused kujundatud, ja lähtuvalt õpilaste eelnevatest teadmistest-oskustest.  

 

8. Hindamise alused  

 

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekavaüldosa sätteist. Keele ja kirjanduse 

õpitulemuste kontrolli ning hindamise eesmärk on saada ülevaade õpitulemuste saavutatusest ja 

õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe tulemuslikumaks 

kavandamiseks.  

Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, sh 

õpioskusi suuliste vastuste, kirjalike tööde ning praktiliste tegevuste alusel. Hindamismeetodite 

valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe 

või teise tegevusega toime tulla. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste 

hinnetega.  

Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on  

hindamise kriteeriumid. Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid peaksid olema 

mitmekesised.  

Tähtsal kohal on õpilast toetav kujundav hindamine, mis keskendub eelkõige õpilase arengu  

võrdlemisele tema varasemate saavutustega.   

Vene keeles hinnatakse:  

1)korrektset suulist ja kirjalikku keelekasutust;  

2)eri liiki suuliste ja kirjalike tekstide mõistmist ning kriitilist analüüsi;  

3)tekstiloomeoskust;  

4)argumenteerimisoskust;  

5)teabeallikate kasutamise oskust.  

Kirjanduses hinnatakse:  

1)teoste lugemist, tõlgendamist ja analüüsi;  

2)argumenteerimisoskust;  

3)eri liiki tekstide loomise ja esitamise oskust;  

4)vene ja maailmakirjanduse peamiste arengusuundade tundmist;  

5)ilukirjandusliku keelekasutuse eripära mõistmist ja valdamist.  

Praktilise vene keele tundides tehtud tööde tulemusi, mis näitavad kirjanduskursuste või teiste 

vene keele kursuste õpitulemuste saavutatust, võib hinnata ja arvestada vastavate kursuste osalise 

sooritusena. Samuti võib kirjanduskursustes ning teistes vene keele kursustes tehtud tööde 

praktilise vene keele kursuse õpieesmärkidele suunatud tegevusi hinnata ja arvestada praktilise 

vene keele kursuse osalise sooritusena.  



9. Füüsiline õpikeskkond 

 

Kool korraldab:  

1)valdava osa õpet klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada rühmatööks ning  

ümarlauavestlusteks;  

2)vajaduse korral õppe arvuti/ multimeediaklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli.  

Kool võimaldab:  

1)õppekomplektid (õpikud, töövihikud, õpetajaraamatud) kõigi kursuste tarbeks;  

2)klassiruumis kasutada õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni, tekstikogumikke,  

kirjandusteoseid ning audiovisuaalvahendeid;  

3)õppes kasutada tänapäevasel info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi  

ning õppematerjale ja -vahendeid, sh netisõnaraamatuid.  

 

 

 

 

 

 

  
 

 


