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Eesti keel 

Kooliaste:  gümnaasium 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  
Gümnaasiumi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas; 

2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele 

muutumise tendentse ja nüüdisolukorda; 

3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit ning suhtleb eesmärgipäraselt, 

kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt; 

4) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ja koostada; 

5) rakendab oma suhtlus- ja tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana; 

6) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist; 

7) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid. 

2. Õppeaine kirjeldus  
Eesti keel on ühtaegu kooli õppekeel ja keskne õppeaine. Eesti keele valdamine loob eeldused 

kõigi õppeainete edukaks omandamiseks, samaaegu arendavad kõik õppeained keelekasutuse 

põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja kasutamise oskust, teksti mõistmist ja tekstiloomet ning 

pädevust suuliselt ja kirjalikult suhelda. Seega kujuneb õpilaste funktsionaalne ja kriitiline 

kirjaoskus välja eesti keele ning teiste õppeainete õppetegevuse tulemusel. 

 

Eesti keele kui õppeaine sisu jaguneb kaheks seotud, kuid tunnetuslikult erinevaks 

valdkonnaks: keelealasteks teadmisteks ning praktiliseks keeleoskuseks. Keelealaste 

teadmistega luuakse teoreetiline ja metakognitiivne alus praktilise keeleoskuse arendamisele. 

Ühtlasi avardavad teadmised keelest, selle kasutusest ja toimimisest õppimise, töö, isikliku 

ning avaliku elu valdkonnas õpilaste maailmapilti, andes ülevaate tekstide osast inimese ja 

ühiskonna toimingutes. Eesti keele kursustega püütakse tekitada õpilastes huvi keeleteaduse ja 

filoloogia vastu laiemalt ning anda neile baasteadmistega võrdses mahus praktilisi oskusi. 

Keeleteadlikkuse ning praktilise keeleoskuse arendamine valmistab õpilast ette toimima 

nüüdisaegse infoühiskonna tegusa liikmena; ajama enda, lähedaste ja huvirühma asju; 

haridusele vastavat tööd otsima ja sellega keeleliselt toime tulema ning elukestvalt õppima. 
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Hea keeleoskus on iga inimese jaoks ühiskonnas eduka toimimise vältimatu eeldus. Seetõttu 

on praktilise keeleoskuse arendamine eesti keele kui õppeaine keskne osa, mida toetab 

keeleteadmiste omandamine.  

Õppeaines käsitletakse põhjalikult keele ülesandeid ühiskonnas: kuidas keel toimib 

märgisüsteemina, milline on eesti keel teiste maailma keeltega võrreldes oma ehituse ja 

iseärasuste poolest, millised on eesti murded ning kuidas eesti kirjakeel on ajalooliselt nende 

põhjal kujunenud. Tähtsal kohal on keele varieerumise käsitlemine – eristatakse kirjakeelt ja 

kõnekeelt, eri allkeeli ja slängi ning nende kasutusvaldkondi. Käsitletakse ka eesti keele 

arendamise küsimusi ning Eesti keelepoliitikat. Keele ja ühiskonna suhete mõistmine aitab 

mõista keelt kui infovahetussüsteemi ning keskset identiteedi väljendajat. 

Süstemaatiline ülevaade antakse ka meediast ja mõjutamisest. Tänapäeva ühiskond on 

infoühiskond, milles meedial on keskne roll ühiskondlike protsesside ja tarbimiskäitumise 

mõjutajana. Käsitletakse reaalsuse konstrueerimist meedia vahendusel ning kuidas ja milliste 

keeleliste vahenditega luuakse samast nähtusest erinevaid käsitlusi. Sellega seoses 

selgitatakse ajakirjanduseetikat. Käsitletakse ka reklaami ja selle mõjutamisvõtteid, 

elektroonilist meediat ja selles tekkinud uusi suhtlusvõimalusi ning nendega seotud ohte ja 

manipuleerimisvõimalusi. Meediaõpetusega kujundatakse kriitilist meediatarbijat. 

Süvendatult vaadeldakse teksti keele ja stiili küsimusi. Käsitletakse erinevate tekstiliikide 

keelelisi ja stilistilisi erinevusi, vaadeldakse sõnavara stiililisi kihistusi ja tähendusnüansse 

ning kirjutamise komponente ja nõudeid eri tekstiliikide keelele. Süstemaatiline ülevaade 

antakse põhilistest stiilivigadest. 

Praktiline eesti keele oskus tähendab kirjakeele valdamist teksti vastuvõtu ja loomise oskuste 

– lugemise, kirjutamise, kõnelemise ja kuulamise – ning neid siduva vahendusoskuse 

koostoimes. Lugemisoskuse arendamise laiem eesmärk on kujundada kriitilist teabekasutajat. 

Kirjutamisoskust arendatakse erineva eesmärgi ja ülesehitusega tekstide loomise kaudu. Selle 

oluline osa on võime siduda oma tekstiga teistest tekstidest saadud infot ning arvestada, 

viidata, tsiteerida ja refereerida teisi tekste, s.o kirjutada alustekstide põhjal.  

Kirjutamispädevuse vältimatu eeldus ja komponent on hea ning toimiv õigekirjaoskus. 

Kõnelemisoskus tähendab nii oskust esineda kui ka võimet valida suhtlusolukorrast ning 

vestluspartnerist lähtuvalt sobiv toon ja stiil, samuti võimet suhtlust või teemat alustada, 

arendada ning tõrjuda. Kuulamisoskuse arendamise eesmärk on mõista vestluspartnerit ja 
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esinejat, tunda suulistes meediakanalites ära faktiinfo ja arvamus ning mõjutamine ja 

manipuleerimine; olla valmis esitama täpsustavaid küsimusi ning vastuväiteid. 

Õppeaine on üles ehitatud nii, et keeleteadmiste kursusi planeeritakse igale aastale üks – 

„Keel ja ühiskond“ on 10., „Meedia ja mõjutamine“ 11. ning „Teksti keel ja stiil“ 12. klassis. 

Praktilise eesti keele kursusi õpitakse kõigis klassides, kusjuures keeleteadmiste kursuse õpe 

eelneb praktilisele kursusele või neid õpitakse paralleelselt.  

3. Kooliastme õpitulemused 
Gümnaasiumi lõpetaja: 

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

ning üldkirjakeele normide järgi; 

2) valib suhtluskanaleid ning väljendusvahendeid sobivalt, lähtudes funktsionaalsetest, 

eetilistest ja esteetilistest kaalutlustest; 

3) oskab oma tekstide loomiseks leida, kriitiliselt hinnata ja kasutada eri laadi teabe allikaid; 

4) teab tekstide ülesehituse põhimõtteid ja iseärasusi, oskab luua ning analüüsida eri liiki 

suulisi ja kirjalikke tekste; 

5) kõneleb ja kirjutab asjakohastele tekstidele reageerides ning nendele toetudes; 

6) analüüsib ja hindab kriitiliselt meedia- jm avalikke tekste ning tunneb tekstide 

mõjutusvahendid; 

7) oskab oma keelekasutuse parandamiseks kasutada keeleinfo allikaid. 

4. Õppetegevus  
Eesti keele oskus tähendab eesti kirjakeele valdamist keele nelja osaoskuse (lugemise, 

kirjutamise, kõnelemise ja kuulamise) 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 vajalikke tekste niihästi trükitud kui ka 

elektroonilistest allikatest ning nendest tekstidest vajalikku teavet. Lugemisoskuse arendamise 

laiem eesmärk on kriitilise teabekasutaja kujundamine. 
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Kirjutamisoskust arendatakse erineva eesmärgi ja ülesehitusega tekstide loomise teel. Valdav 

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

juba põhikoolist. Kirjutamisoskuse arendamise ülesanne on saavutada nende tekstide loomisel 

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 ka õigekirjaoskust. 

Kõnelemisoskuse arendamise keskne ülesanne on arendada võimet valida suhtlusolukorrast ja 

vestluspartnerist lähtuvalt sobiv toon ning stiilivahendid. Oluline 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. Kuulmisoskuse arendamiseks võib kasutada aruteludest või loengutest 

kokkuvõtete tegemist ning poliitiliste kõnede analüüsi. 

5. Õppesisu ja õpitulemused  
 

I kursus „Keel ja ühiskond“ 

Õppesisu 

1) Keele ülesanded: infovahetus, suhteloome, identiteedi väljendamine, maailmapildi 

kujundamine. Keel kui märgisüsteem. Teised märgisüsteemid. Graafilised üldistused 

(joonised, tabelid, skeemid). Pildikeel. Märgisüsteemide ühendamine tekstis. Kunst ja keel. 

2) Eesti keel ja teised keeled. Eri tüüpi keeled. Eesti keele eripära teiste keelte kõrval. 

Häälikusüsteem, astmevaheldus, muutevormistik, lausetüübid ja sõnajärg, totaalsus ja 

partsiaalsus lauseehituses (täis- ja osaalus, täis- ja osasihitis, täis- ja osaöeldistäide), eesti 

sõnamoodustuse erijooni. 



5 

 

3) Eesti keel võrdluses soome keele ja teiste soome-ugri keeltega; Euroopa ja maailma keeled 

(valikuliselt). Keelekontaktid. Saksa, vene, inglise ja soome keele mõju eesti keelele. Keele 

varieerumine ja muutumine. 

4) Tänapäevase kirjakeele kujunemine. Kirjakeel ja kõnekeel. Murdekeel ja kodumurre. 

Kirjakeele norm. Keeleline etikett. Keelekasutuse valdkonnad ja sotsiaalrühmade erikeeled. 

Släng. Aktsent 

5) Eesti mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. Keeleline tolerantsus. Eesti keelepoliitika. 

Eesti keele kasutusvaldkonnad ja arendus: keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, 

ilukirjandus, tõlkekultuur. Eesti keele staatus ja tulevik. 

Õpitulemused 
Kursuse lõpetamisel õpilane:1) mõistab keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas; 

2) tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes; 

3) mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust; 

4) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti; 

5) oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi. 

II kursus „Meedia ja mõjutamine „ 

Õppesisu 

1) Teksti üldtunnused: sobivus suhtlusolukorda, üldine sidusus ja sisuosade seostamine; 

keeleline loovus ja õigekeelsus. Tekstide tõlgendamine, retseptsiooni erinevuse põhjused: 

teadmised, isiklik kogemus, kultuuritaust. Teksti adressaat ja vastuvõetavus. Tekstide 

liigitamine ja analüüs. Olulisemad meediažanrid (uudis, reportaaž, intervjuu, arvamus). 

2)Meediatekstide seostamine: viited ja vihjed, vahendamise ulatus ja eesmärgid. Keel info ja 

suhteloome teenistuses. 

3) Meediakanalid. Tähtsamad meediakanalid Eestis, eriala- ja üldhuviajakirjad, raadio- ja 

telekanalid, internet, paber- ja on- line- väljaanded, kvaliteetajakirjanduse ja meelelahutus- 

ajakirjanduse erinevused. Kirjutatud teksti, kuuldeteksti ja audiovisuaalse teksti esitusviisid 

ning vahendid. Eri tüüpi meediatekstide vastuvõtu spetsiifika; verbaalse teksti taju heli ja pildi 

kontekstis. Meediatekstide usaldusväärsus. Suhtlus internetiportaalides. 

4) Meedia ja mõjutamine. Verbaalne ja visuaalne mõjutamine. Manipuleerimine, 

meediaeetika ja meediakriitika. Oma seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine. 
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Autoripositsioon, info allikad ja nende usaldusväärsus. Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja 

arvamuse eristamine. 5) Meedia retoorika ja argumendid. Sotsiaalsete tunnuste ja müütide 

konstrueerimine meedia¬tekstis. 

6) Reklaam (kommertsreklaam, poliitiline reklaam, sotsiaalreklaam). Reklaami sihtrühmad ja 

kanalid. Reklaam mainekujundusvahendina. Erandlikud keele ja tähelepanu äratamise võtted. 

Reklaami mõjusus. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine. 

Õpitulemused 
Kursuse lõpetamisel õpilane 

1) tunneb meediakanaleid, trükimeedia, raadio, televisiooni ja elektroonilise meedia erijooni 

ning olulisi tekstiliike; 

2) teab teksti üldtunnuseid ning eri tekstide vastuvõtu iseärasusi; 

3) on teadlik meediateksti vastuvõtu eripärast ja selle põhjustest; 

4) on omandanud tekstianalüüsi põhivõtted; analüüsib verbaalset teksti visuaalses ja 

audiovisuaalses kontekstis; 

5) tajub teksti autori eesmärke ning motiive; leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele, 

tõlgendab teksti seostuvate tekstide kontekstis; 

6) eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast; 

7) tunneb meediatekstis ära argumendid ja põhilised mõjutamisvõtted; 

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

9) oskab väljendada oma seisukohta loetu ja kuuldu kohta ning valida selleks sobivaid 

keelevahendeid. 

III kursus „  Teksti keel ja stiil“ 

Õppesisu 
 

Keel suhtlus- ja tunnetusvahendina. Suulise ja kirjaliku suhtluse ning teksti erinevused. Stiil ja 

stilistika. Keele kasutusvaldkonnad ja stiil. Asjalikkus ja isikupära. Viisakus ja sõbralik toon. 

Võimukus, vulgaarsus ja suhtlusvead. Ametlik stiil, publitsistlik stiil ning teadusstiil. 

Stiilivärving, stiiliviga; keele kasutusvaldkondade tüüpilised stiilivead. Ilukirjandusstiil ja 

poeetika. 
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Eesti sõnavara; tähendus ja stiilijooned. Oma sõnavara rikastamise võimalused. Keele 

kujundlikkus ja loov keelekasutus. Tekstide võrdlev analüüs (eesmärgid, kasutuskontekst, 

grammatilised erijooned, sõnavara, stiil). Võrgusuhtluse keelevalikud 

Teadlik kirjutamine. Kirjutamise eesmärk, adressaat, pealkiri, probleem, põhiidee. Teksti 

ainestik, materjali kogumine ja süstematiseerimine. Teema, selle varasemad käsitlused ja 

tahud. Teksti ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, järeldus, 

üldistus). Arutlev kirjutamine. Oma teksti toimetamine. 

Teadustekst. Uurimiseesmärgi ja hüpoteesi sõnastamine. Materjali kirjeldamine ja 

usaldusväärsus. Uurimuse struktuur. Allikate refereerimise ja tsiteerimise eesmärgid. Lause- 

ja lõiguviited; viitekirje. Võrdlemine, analüüsimine, üldistamine, järeldamine. Vormistamine. 

Arvustamine. Loomevargus ehk plagiaat. 

 

Õpitulemused 
Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) valib sobiva suhtluskanali ning väljendub korrektselt nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 

2) valib väljendusvahendeid suhtlusolukorra ja kõneaine põhjal; 

3) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara ning stiili; 

4) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus ja muud probleemkirjutised; tarbetekstid; 

uurimistöö); 

5) seob tekste luues omavahel alustekste, refereerib, tsiteerib, parafraseerib ning kasutab 

viitamissüsteeme; 

6) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega või 

lükkab neid ümber nii suulises kui ka kirjalikus tekstis. 

 

IV kursus „ Praktiline eesti keeI“ 

Õppesisu 
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. Kursusega „Keel ja ühiskond“ seostuvad teemad. 



8 

 

 

2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 

3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 

Suuline esinemine ja suhtlus eri tüüpi olukordades. Argumenteerimine, veenmine; 

emotsionaalsus, toon. 

Kirjutamine 

Tarbetekstid: elulugu, avaldus, seletuskiri, taotlus, kaebus, kiri ja e-kiri, plangid ning vormid. 

Arvamustekstid. Arvamustekstide ülesehituse põhimõtted. Arvamustekstide koostamine 

ühiskonna- ja õpilaselu teemadel. 

Referaadi ja kokkuvõtte kirjutamine. 

Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine vajaduse põhjal. 

Lugemine 

Seotud ja sidumata tekstide (nimestike, graafikute, tabelite jm) mõistmine. 

Tekstide otsing veebist ja raamatukogust; info otsing elektroonilisest ja paberil tekstist. 

Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, mõistesuhted, sõnamoodustus, 

käsitletavate teemadega seotud erisõnavara; sõnavara omandamine, kinnistamine ja praktiline 

kasutamine). 

Kuulamine 

Erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine, teksti suhtlustähenduse ja eesmärgi 

mõistmine eri toimingutes, suhtluspartneri mõistmine dialoogis. 

Õpitulemused 
Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjaliku arutleva 

teksti vormis; 

2) koostab levinumaid tarbetekste; 

3) oskab ühe alusteksti põhjal koostada referaati ja kokkuvõtet, vältides plagiaati; 



9 

 

4) tunneb põhilisi elektroonilise infootsingu võimalusi ning kasutab neis leiduvat infot oma 

tekstides; 

5) oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid; 

6) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 

V kursus „Praktiline eesti keel  II“ 

Õppesisu 
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. Kursusega „Meedia ja mõjutamine“ seostuvad teemad. 

2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 

3. Õppekava läbivad teemad. 

Kõnelemine 

Suuline suhtlus olukorrast ja vestluspartnerist lähtuvalt. 

Sama sõnumi edastamine erinevate keelevahenditega, keelelise väljenduse paindlikkus, 

otsesem ja kaudsem väljendumine. 

Ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine ning veenmine ja 

mõjutamine. 

Kirjutamine 

Tarbekirjade koostamine: juhend, koosoleku memo, tegevuskava. 

Mitme allika põhjal kokkuvõtte ja referaadi kirjutamine. 

Ajakirjanduslike tekstide koostamine: arvamuslugu, retsensioon, pressiteade. 

Veebitekstide koostamine: blogi, podcast. 

Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

Lugemine 

Eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) tähenduse mõistmine. 

Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline analüüsimine. 

Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal paindlike elektrooniliste otsingustrateegiate 

kasutamine. 
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Süstemaatiline sõnavaraarendus (üldkasutatavate võõrsõnade, ilukirjanduskeele sõnavara, 

käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline 

kasutamine). 

Kuulamine 

Ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine suulises tekstis, kallutatuse 

ja manipuleerimise äratundmine. 

Õpitulemused 
Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) annab paindlikult ja olukorra järgi edasi oma tundeid, mõtteid ja hinnanguid niihästi 

isiklikus, avalikus kui ka ametlikus suhtluses, nii suuliselt, kirjalikult kui ka elektrooniliselt; 

2) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning suudab kaitsta oma seisukohti eakohastes aruteludes 

koolis; 

3) suudab kaasa mõelda avalikule esinemisele ning esitada ettekandjale küsimusi; 

4) suudab eri liiki meediatekste kriitiliselt hinnata ning eri allikatest pärineva info ja 

arutluskäikude põhjal tasakaalustatud kokkuvõtet teha; 

5) suudab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni ja pressiteadet ning koostada koosoleku memo 

ja tegevuskava; 

6) suudab mitme aimeallika põhjal kirjutada referatiivset teksti, vältides plagiaati; 

7) on arendanud oma elektroonilise infootsingu oskust ning suudab kasutada paindlikke 

infootsingu strateegiaid; 

8) on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust. 

VI kursus „Praktiline eesti keel III“ 

Õppesisu  
Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad 

1. Kursusega „Teksti keel ja stiil“ seostuvad teemad. 

2. Kirjanduskursustega haakuvad teemad. 

3. Õppekava läbivad teemad. 
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Kõnelemine 

Keeleline väljendusrikkus mõtete, tunnete ja hinnangute väljendamisel. 

Stiilivahendite kasutamine erineva mõju saavutamiseks suulises esinemises ja väitluses. 

Kirjutamine 

Arutleva artikli kirjutamine eri tüüpi (tekstiliste, pildiliste, audiovisuaalsete; lineaarsete, 

mittelineaarsete, hüpertekstiliste) alustekstide põhjal. 

Tarbetekstide (projekti ja kandidaadi põhjenduse, tegevusaruande) koostamine. 

Teadusteksti koostamine ja vormistamine. 

Vajaduse korral õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

Lugemine 

Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine. 

Keeruka kujundliku väljenduse mõistmine. 

Süstemaatiline sõnavaraarendus (akadeemilisele ja haritud stiilile omaste võõrsõnade, 

lendväljendite, ilukirjanduskeele kõrgstiilse sõnavara ning käsitletavate teemadega seotud 

terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). 

Teabeotsinguoskuste tõhustamine. 

Kuulamine 

Keeruka struktuuriga suulise teksti konspekteerimine. 

Väitluse juhtimine ning seal esile tõusnud argumentidest kokkuvõtte tegemine. 

Õpitulemused 
Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) suudab edasi anda tähendusvarjundeid, tajub keelendite konnotatiivseid tähendusi ning 

mõistab vihjelist keelekasutust; 

2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti keerukaid küsimusi 

käsitlevas ametlikus arutelus; 

3) suudab konspekteerida näitvahenditega toestamata suulist esitust; 

4) oskab edastada eri modaalsuse ja struktuuriga ning eri allikatest saadud infot ja 

arutluskäike sidusas tekstis ning lõimida sellesse oma hinnanguid ja seisukohti; 
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5) oskab koostada keerulisi tarbetekste; 

6) tunneb teadusliku stiili põhitunnuseid ning suudab koostada eakohast teaduslikku teksti, 

vältides plagiaati; 

7) kasutab keerukaid elektroonilise teabeotsingu strateegiaid ning suudab hinnata teabe 

usaldusväärsust; 

8) valdab eesti kirjakeelt. 

Hindamine 
Praktilise eesti keele kursustes kasutatakse teiste eesti keele kursuste ja kirjanduskursuste 

sisulisi teemasid praktilise keeleoskuse arendamiseks. Seetõttu võib praktilise eesti keele 

tundides tehtud tööde tulemusi, mis näitavad kirjanduskursuste või teiste eesti keele kursuste 

õpitulemuste saavutatust, hinnata ja arvestada vastavate kursuste osalise sooritusena. Samuti 

võib kirjanduskursustes ja teistes eesti keele kursustes tehtud tööde praktilise eesti keele 

kursuse õpieesmärkidele suunatud tegevusi hinnata ja arvestada praktilise eesti keele kursuse 

osalise sooritusena. 

6. Ettevõtlikkusõpe 
Õppetundides õpitu omandamine ja kinnistamine läbi tegevuste, õpilaste motiveerimine ja 

kaasamine tunnis omapoolset initsiatiivi üles näidates. Iga gümnaasiumiklass saab õppeaasta 

jooksul ettevõtliku tegevuse kogemuse. Ettevõtlikkusõppe planeerimisel arvestatakse õpilaste 

ettepanekutega. Õpetaja töökavas kirjeldatakse täpsemalt ettevõtlikkus õppe 

tegevused/projektid vms. Osaletakse nii koolisisestes kui ka erinevates koolivälistes 

projektides. 

7. Lõimumine 
Eesti keel on ühtaegu õppe läbiviimise keel ja keskne õppeaine. Hea keeleoskus loob 

eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ning toimetulekuks isiklikus ja avalikus 

elus. 

Samas arendavad kõik õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmist ja 

kasutusoskust, teksti mõistmist ja tekstiloomet, pädevust suuliselt ja kirjalikult suhelda. Seega 

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

kõigi õppeainete õppetegevuse tulemusel. Samas toimub keeleoskuse järjekindel ja teadlik 

arendamine siiski valdavalt keele- ja kirjandustundides, kuid pidev koostöö teiste ainete 



13 

 

õpetajatega on kindlasti tulemuslik. Eesti keele ja kirjanduse õpetamise teiste õppeainetega 

lõimimiseks on teisigi võimalusi kui keeleõpe. 

 

8. Läbivad teemad 
1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on 

valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning 

kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid; 

2) keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, 

vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning 

väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu 

küsimustele; 

3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning 

vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise 

põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena 

ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele; 

4) kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes 

mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist 

ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud 

elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on 

kultuuriliselt salliv ja koostööaldis; 

5) teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja 

teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles 

oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi; 

6) tehnoloogia ja innovatsioon - taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti 

muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas; 

7) tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja 

füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma 

turvaliselt ning osalema tervist edendava keskkonna kujundamises; 
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8) väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes 

tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja 

väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma 

võimaluste piires. 

9. Hindamine  

9.1 Hindamise eesmärk on: 

1) toetada õpilase arengut; 

2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 

3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee 

valikul; 

5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 

6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 

9.2 Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe 

analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele kavandamisele. 

Hindamisel kasutatakse mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendeid ja -viise. Hindamine 

on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa. 

9.3 Praktilise eesti keele kursustes kasutatakse teiste eesti keele kursuste ja kirjanduskursuste 

sisulisi teemasid praktilise keeleoskuse arendamiseks. Seetõttu võib praktilise eesti keele 

tundides tehtud tööde tulemusi, mis näitavad kirjanduskursuste või teiste eesti keele kursuste 

õpitulemuste saavutatust, hinnata ja arvestada vastavate kursuste osalise sooritusena. Samuti 

võib kirjanduskursustes ja teistes eesti keele kursustes tehtud tööde praktilise eesti keele 

kursuse õpieesmärkidele suunatud tegevusi hinnata ja arvestada praktilise eesti keele kursuse 

osalise sooritusena. 
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10. Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid  
 

Kasutatav õppekirjandus 

 

1) Hint, Mati “Eesti keele õpik X klassile” (Koolibri 1995) 

2) “Eesti õigekeelsussõnaraamat. ÕS 2006” (Eesti Keele Instituut 2006)  

3) Ehala, Martin “Kirjutamise kunst” (Künnimees 2000) 

4) Kraut, Einar; Liivaste, Ene; Tarvo, Aili „Eesti õigekeel” (Koolibri 2000) 

5) Valmis, Aavo; Valmis, Lembetar „Õigekeelsuse käsiraamat gümnaasiumile” (TEA 

2002) 

6) www.eki.ee  

7) 7.  Muud vajalikud sõnaraamatud 

Füüsiline õpikeskkond 

1) Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada 

rühmatööks ning ümarlauavestluseks 

2) Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel 

põhinevat õpikeskkonda ning õppematerjale ja vahendeid ja – vahendeid, sh 

netisõnaraamatuid. 

3) Tunde peetakse vajadusel arvutiklassis, kooli raamatukogus ja väljapool kooli 

4) Klassiruumis kasutatakse õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni 

 


