
 
Tõlketeooria ainekava  

gümnaasiumi 10. klassile 

 

 

1. Õpieesmärgid 

- Anda ülevaade tõlkimise olemusest, tõlke eriliikidest ja meetoditest; 

- Luua eeldused esmaste tõlke kogemuste omandamiseks ning arendada oskus tõlkida lihtsamaid 

võõrkeelseid tekste oma emakeelde; 

- Õpetada töötama sõnastike, paralleeltekstide, teatmeteoste ja teiste valdkonnaspetsiifiliste 

materjalidega (sh Internetis leiduvatega). 

 

Gümnaasiumi tõlketeooriaga taotletakse, et õpilane: 

1.1 omab ettekujutust tõlketeooria põhimõistetest ning orienteerub tõlkealases terminoloogias; 

1.2 saab aru erinevate tekstide stilistikast; 

1.3 tunneb peamisi tõlkeliike ning tõlkevõtteid; 

1.4 omab ülevaadet Eesti tõlketurust, tõlkimise abivahenditest ja tõlkija kutse-eetikast; 

1.5 oskab valida tekstiliigile sobiv tõlkemeetod; 

1.6 oskab tõlkida eesti keelest vene keelde ja vastupidi eri liiki lihtsamaid tekste ning teiste tehtud 

tõlkeid analüüsida ja toimetada; 

1.7 õpib paremini mõistma eestikeelseid tekste; 

1.8 omab ülevaadet tõlkija elukutse erinevatest tahkudest. 

 

 

 

2. Õppesisu (35 tundi) 
 

2.1 Sissejuhatus õpetatavasse ainesse (6 tundi):  

Tõlkimise olemus ja põhimõisted. Nõudmised tõlgitud tekstidele. 

Tõlkija roll ajaloos ja tänapäeval.  

Tõlkija kutse-eetika. Eetikakoodeks (http://www.etml.ee/eetikakoodeks/).  

Tõlgi ja tõlkija elukutseks vajalikud eeldused, oskused, omadused. 

Eestis tegutsevate tõlkebüroode ülevaade.  

Esimesed katsed tõlkida lühitekste võõrkeelest emakeelde ja vastupidi. 

 

2.2 Tekstiliigid ja neile sobivad tõlkemeetodid ehk ülevaade tõlke eriliikidest (15 tundi): 

Suulise ja kirjaliku tõlke põhimõisted (järeltõlge, sünkroontõlge, sosintõlge, tõlge paberilt / 

ilukirjanduslik tõlge, juriidiliste jm nn ametlike tekstide tõlge, tehniline tõlge, referatiivne tõlge) 

 

2.3 Tõlkimise abivahendid (2 tundi): 

ülevaade erialastest sõnaraamatutest, interneti ressurssidest, tõlkeprogrammidest. 

 

2.4 Tõlgete analüüs ja toimetamine (8 tundi). 

 

2.5 Õppeekskursioon (4 tundi). 

 

 

http://www.etml.ee/eetikakoodeks/


3. Õpitulemused 

 

10. klassi lõpetaja: 

 

3.1 tunneb põhilisi tõlkimisega seotud termineid ning omab ettekujutust tõlgi-tõlkija töö iseloomust; 

3.2 oskab teha vahet erinevate tekstiliikide vahel ning sellest lähtuvalt valida sobivat tõlkevõtet; 

3.3 on laiendanud oma eesti keele sõnavara ning õppinud eestikeelsetest tekstidest paremini aru 

saada; 

3.4 on parandanud oma emakeele väljendusoskust nii krjas, kui kõnes; 

3.5 teab, kust ja kuidas leida abi tundmatute sõnade tõlkimisel; 

3.6 oskab tõlkida kirjalikult lihtsamaid võõrkeelseid tekste oma emakeelde; 

3.7 oskab kokkuvõtlikult tõlkida suuliselt esitatud tekste; 

3.8 oskab analüüsida ning toimetada lihtsamaid tõlgitud tekste. 

 

 

 

4. Hindamine 
 

Hindamine näeb ette arvestust. 

 

Kursuse edukaks lõpetamiseks (arvestuse saamiseks) peavad õpilased osalema aktiivselt tundides, 

sooritama kõik kodutööd ning kirjutama kursuse lõpus testi. 

 

 

 

5. Õppekirjandus 
 

Valikulised peatükid põhiliselt järgmistest raamatutest: 

- Lange, A. 2008. Tõlkimise aabits. Valgus 

- Puusepp, M. 2013. Suuline tõlge. Eesti keele Sihtasutus 

- Мирам Г. 2006. Профессия: переводчик. Киев. Ника-Центр 

- Нелюбин Л. 2009. Введение в технику перевода. Флинта 

 

 

 

6. Õppevahendid: 

- Õpetaja poolt koostatud töölehed, katkendid erialastest õpikutest, eri liike tekstid tõlkimiseks ja 

toimetamiseks, audio- ja/või videovahendid ning muu õpetaja poolt vajalikuks peetav materjal. 

- Vihik 

- Arvuti ja internet. 

 


