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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.  

Gümnaasiumi lõpetaja: 

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 eesti, vene ja väliskirjanduse olulisemaid autoreid ja kirjandusteoseid, seostab neid 

ajajärgu ja kultuurikontekstiga;  

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

kujundeid; 

9) analüüsib ja tõlgendab eri liiki kirjandusteoseid. 

1.1 Ainevaldkonna õppeained ja maht 

Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on eesti keel ja kirjandus. Õppeained jagunevad  

kohustuslikeks ning valikkursusteks. Kohustuslikud kursused õppeaineti on järgmised:  

eesti keel 6 kursust:  

10. klass: 

„Keel ja ühiskond“, „Praktiline eesti keel I“ 

11. klass: 
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„Meedia ja mõjutamine“, „Praktiline eesti keel II“ 

12. klass: 

„Teksti keel ja stiil“, ja „Praktiline eesti keel III“ 

kirjandus 5 kursust:  

10. klass: 

 „Kirjandus antiigist 19. sajandini“, „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid“ 

11. klass: 

 „20. sajandi kirjandus“ „Uuem kirjandus“ 

12. klass:  

„Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“, 

Valikkursused: 

eesti keel: „Argumenteeritud teksti loomine“ 

kirjandus: „Kõne ja väitlus“, „Müüt ja kirjandus“, „Kirjandus ja ühiskond“, „Draama ja teater“, 

„Kirjandus ja film“. 

Valikkursuste ajaline käsitlus on esitatud tunnijaotusplaanis. 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. 

1.2 Üldpädevused 

Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete õppimise kaudu kujundatakse õpilastes kõiki riiklikus 

õppekavas kirjeldatud üldpädevusi.  

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. 



 

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekava 
 

3 
 

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. 

Digipädevus 

Digipädevust kujundatakse nii õiguslikest kui ka eetilistest põhimõtetest lähtuvalt, õpilane 

suunatakse hindama allikaid kriitiliselt, kasutama erinevaid arvutirakendusi. Enesekontrolli 

suunatakse tegema Eesti Keele Instituudi rakenduste abil, tekstitöötlust kasutatakse referaatide, 

aeg-ajalt kirjandite ja muude kirjatükkide koostamisel. 

1.3 Valdkonnasisene lõiming 

Keeleteadmised loovad teoreetilise aluse praktilise keeleoskuse arendamisele. Seetõttu järgneb 

igale keeleteadmiste kursusele praktilise keele kursus ja on sellega lõimitud. Neid  



 

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekava 
 

4 
 

kursusi võib õpetada ka paralleelselt. Praktilise keele kursuses kasutatakse kõnearendus-, 

lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemadena keeleteadmiste kursuses käsitletud teemasid ning 

õppekava läbivaid teemasid, samuti kirjanduskursuses käsitletavaid teemasid. Praktilise keele 

kursused on keskendatud õpilase suulise ning kirjaliku suhtluse, arutlus- ja väljendusoskuse 

arendamisele; eri liiki tekstide koostamise, selleks vajaliku teabe hankimise ning kasutamise 

kujunemisele. Õigekirja- ja õigekeelsusküsimusi korratakse kõigi kursuste vältel.  

 

Kirjanduse ainekava on teksti- ja lugejakeskne. Tähelepanu pööratakse ilukirjandusteose kui 

terviku mõistmisele, tekstide analüüsimisele ja tõlgendamisele, kujundlikule keelele ning 

poeetikale. Esimeses ja kolmandas kursuses keskendutakse eri liiki ja žanris kirjandusteoste 

analüüsile ning tõlgendamisele. Omandatud teadmisi rakendatakse uuema kirjanduse kursuses ja 

kahes ülevaatlikumas kursuses, samuti valikkursustes. Eesti kirjandus on lõimitud  

kõigisse kursustesse. Lõimimist teatri- ja filmikunstiga võimaldavad vastavad valikkursused.  

Keele- ja kirjanduskursusi seob tegelemine tekstidega: teksti mõistmine ning tõlgendamine, 

keeleliste ja stiililiste väljendusvahendite eritlemine ja analüüs ning võimalust mööda ühiste 

tekstide alusel kirjutamine. Kirjanduskursustes on analüüsi- ja tõlgendusobjektiks ning 

kirjutamise alustekstiks valdavalt ilukirjandustekst.  

Õppeainete lõimimisel teiste ainevaldkondadega ning läbivate teemade käsitlemisel lähtutakse 

riiklikus õppekavas kirjeldatust. 

1.4 Hindamine 

Eesti 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) eesti ja maailmakirjanduse peamiste arengusuundade tundmist;  

5) ilukirjandusliku keelekasutuse eripära mõistmist ja valdamist.  
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2 Ainekavad  

2.1 Eesti keel  

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse ainekava õppesisu 

lähtub gümnaasiumi riiklikust õppekavast. Eesti keele kui õppeaine sisu jaguneb kaheks 

valdkonnaks: keeleteadmisteks ning praktiliseks keeleoskuseks. Eesti keele kursustega püütakse 

tekitada õpilastes huvi filoloogia vastu laiemalt ning anda neile baasteadmistega võrdses mahus 

praktilisi oskusi.  

2.1.1 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;  

3) tunneb tüüpilisi suhtlusolukordi, oskab valida suhtluskanalit, kasutades konteksti sobivat 

suulist ja kirjalikku keelt;  

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

5) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist;  

6)  valib, hindab kriitiliselt ning kasutab sihipäraselt teabeallikaid;  

7) mõistab korrektse kõne ja kirjakeele, sh õpingutele ja tööle kandideerimiseks vajalike 

dokumentide, ning ainevaldkonnaalaste teadmiste olulisust töömaailmas üldiselt;  

8) teab ainevaldkonnaga seotud elukutseid ja ameteid ning mõistab nende töö väärtust 

tööturul.  

2.1.2 Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja:  

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

üldkirjakeele normide järgi;  

2) valib suhtluskanaleid ning väljendusvahendeid, lähtudes funktsionaalsetest, eetilistest ja 

esteetilistest kaalutlustest;  

3) oskab tekstide loomiseks leida, kriitiliselt hinnata ja kasutada eri laadi teabeallikaid;  

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

suulisi ja kirjalikke tekste;  

5) analüüsib ja hindab kriitiliselt avalikke tekste ning tunneb tekstide mõjutusvahendeid;  

6) oskab kasutada keeleinfo allikaid.  
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2.1.3 Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest ja Tallinna 

Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi hindamisjuhendist. Kursuses „Keel ja ühiskond“ 

kasutatakse teiste eesti keele kursuste ja kirjanduskursuste sisulisi teemasid praktilise 

keeleoskuse arendamiseks. Seetõttu võib “Keel ja ühiskond“ 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 „Keel ja ühiskond“ osalise sooritusena. 

 

 Ettekande või kõne koostamine ja esitamine. Suulised kõned ja esitlused on olulised 

nii kõnelejatele kui ka kuulajatele, see meetod annab võimaluse üksteiselt õppida, 

vastastikku hinnata ning arendab analüüsivõimet, esinemis- ja kuulamisoskust.  

 Diskussiooni või väitluse pidamine; 

 Stendiettekanne – rühmatöö, projekti või uurimuse tulemuse kokkuvõte postrina  

ning selle tutvustamine. 

 Õpimapp – eesmärgistatud materjalikogu, mis peegeldab õpilase arengut pikema  

aja vältel. Õpimapi sisu ja vormistamise reeglid peavad olema selgelt kirja pandud. 

Oluline on kogutud materjali kvaliteet, sealhulgas õpilase pidev hinnang oma arengule 

 Arutluse, essee või arvustuse kirjutamine. Kirjaliku teksti (loovteksti) hindamiseks on 

palju mooduseid: õpetaja võib parandada vead ning panna hinde. Samas võib mõnikord 

ka vead parandamata jätta ning hinde välja panna loovust hinnates, sest mõni eksimus ei 

vähenda töö kunstilist väärtust.  

 

 

2.1.4 Kursuste õpitulemused ja õppesisu 

Kursus „Keel ja ühiskond“ 

Kursuse lõpus õpilane:  

1) mõistab ja oskab analüüsida keele rolli, funktsioone ning tähendust ühiskonnas;  

2) mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust;  

3) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti;  

4) oskab nimetada ajastuomaseid keelenähtusi. 
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Õppesisu 

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. Eesti keele eripära: 

häälikusüsteem, astmevaheldus, muutevormistik, lausetüübid ja sõnajärg,  

sõnamoodustus. Eesti keel ja teised keeled. Eesti keel soome-ugri keelena. Euroopa ning 

maailma keeled (valikuliselt). Keelekontaktid saksa, vene, inglise ja soome keelega. Keele 

varieerumine ning muutumine. Tänapäevase kirjakeele kujunemine. Kirjakeel ja kõnekeel. 

Murdekeel ja kodumurre. Kirjakeele norm. Keeleline etikett. Keelekasutuse valdkonnad ning 

sotsiaalrühmade erikeeled. Släng. Aktsent. Eesti mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. 

Keeleline tolerantsus. Eesti keelepoliitika. Eesti keelekasutusvaldkonnad ja arendus: 

keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, ilukirjandus, tõlkekultuur. Eesti keele staatus ja 

tulevik.  

Kursus „Praktiline eesti keel I“ 

Kursuse lõpus 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; 

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

tekstides; 

5) võtab kuuldut ja loetut kokku nii suulises kui ka kirjalikus vormis;  

6) järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid. 

Õppesisu 

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. Arvamusteksti kirjutamine alusteksti põhjal. Kokkuvõtte 

koostamine. Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine. 

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

erinevatest allikatest. 

Süstemaatiline sõnavaraarendus (nt harvem sõnavara, sõnamoodustus, sõnavara täiendamine, 

kinnistamine ja praktiline kasutamine). 

Kuulamine Teksti suhtlustähenduse ja eesmärgi mõistmine eri toimingutes, suhtluspartneri 

mõistmine dialoogis. Erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine. 

 

Kursus „Meedia ja mõjutamine“ 

Kursuse lõpus õpilane: 

1) valdab ettekujutust lihtsamast kommunikatsioonimudelist ja meedia rollist 

infoühiskonnas; 

2) tunneb meediakanaleid- ja žanreid, nende tunnuseid ja meediateksti vastuvõtu eripära;  

3) analüüsib verbaalset teksti visuaalses ja audiovisuaalses kontekstis; 

4) oskab sõnastada teksti sõnumit, leiab viiteid ja vihjeid teistele tekstidele ja tõlgendab 

teksti seostuvate tekstide kontekstis. 

5) eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast; 

6) tunneb meediatekstis ära argumendid ja põhilised verbaalsed ja visuaalsed 

mõjutamisvõtted; 

7) analüüsib kriitiliselt reklaami ning mõistab reklaami varjatud sõnumit. 

Õppesisu 

Kommunikatsioon. Lihtsaim kommunikatsioonimudel, kommunikatsiooni toimumise 

tingimused. Infoühiskond, demokraatliku infoühiskonna iseloomulikud jooned. Lühiülevaade 

meedia ajaloost. Meediakanalid. Muutused uue meedia ajastul, sotsiaalmeedia.  

Tekstiliigid. Tekst ja kontekst. Meediateksti vastuvõtu eripära. Olulisemad meediažanrid (uudis,  

reportaaž, intervjuu, arvamus). Kvaliteetajakirjanduse ja meelelahutusajakirjanduse erinevused. 

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

Meediatekstide usaldusväärsus. Meedia kui diskursuse kujundaja. Verbaalne ja visuaalne 

mõjutamine. Demagoogia- ja manipulatsioonivõtted; keeleline manipulatsioon. Meediaeetika ja 

meediakriitika. Oma seisukoha eetiline ja asjakohane sõnastamine.  

Autoripositsioon, infoallikad ja nende usaldusväärsus. Kriitiline ja teadlik lugemine. Fakti ja 

arvamuse eristamine. Meedia retoorika ning argumendid. Sotsiaalsete tunnuste ja  

müütide konstrueerimine meediatekstis. Reklaam (kommertsreklaam, poliitiline reklaam, 

sotsiaalreklaam). Reklaami sihtrühmad ja kanalid. Reklaam mainekujundusvahendina. Erandlik 
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keelekasutus ning tähelepanu äratamise võtted. Reklaami varjatud sõnum. Reklaam ja seadused. 

Kriitilise reklaamitarbija kujundamine. 

 

Kursus „Praktiline eesti keel II“ 

Kursuse lõpetamisel õpilane: 

1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti; 

2) suudab jälgida suulist mõttearendust ning esitada ettekandjale küsimusi; 

3) oskab analüüsida meediatekste kriitiliselt hinnata ning teha eri allikatest pärineva info ja 

arutluskäikude põhjal kokkuvõtet; 

4) oskab kirjutada arvamuslugu ja retsensiooni, vältides plagiaati; 

5) järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid. 

Õppesisu 

Kõnelemine.  

Suuline suhtlus lähtuvalt olukorrast ja vestluspartnerist. 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. Ajakirjandustekstide koostamine: arvamuslugu, retsensioon,  

pressiteade. Veebitekstide koostamine. 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 elektrooniliste otsingustrateegiate kasutamine. 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.  

 

Kursus „Teksti keel ja stiil“ 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib tekstide sisu, eesmärke, kasutuskonteksti, ülesehitust, sõnavara, stiili; 
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2) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus ja muud probleemkirjutised; tarbetekstid; 

teadustekstid jt); 

3) tekstide loomisel seob alustekste omavahel, refereerib, tsiteerib, parafraseerib, kasutab 

viitamissüsteeme; 

4) tunneb mõjutamise viise ja keelevahendeid, argumenteerib, nõustub esitatud väidetega, 

lükkab neid ümber nii suulises kui kirjalikus tekstis; 

5) Oskab toimetada oma teksti. 

Õppesisu 

Keele erinevad kasutusvaldkonnad (argi-, ilukirjandus-, teadus- ja tarbekeel). Keel suhtlus- ja  

tunnetusvahendina. Tekstiliigid. Suulise ja kirjaliku suhtluse ning teksti erinevused.  

Stiil ja stilistika. 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.  

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.  

 

Kursus „Praktiline eesti keel III“ 

Kursuse lõpus õpilane: 

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

mõistab vihjelist keelekasutust; 

2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti; 

3) oskab konspekteerida suulist esitust; 

4) oskab edastada eri allikaist saadud infot ja arutluskäike ning siduda neid oma hinnangute 

ja seisukohtadega; 

5) oskab koostada tarbetekste; 

6) tunneb teadusstiili tunnuseid ning koostab eakohast teadusteksti, vältides plagiaati; 
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7) kasutab elektroonilisi teabeotsinguid ning suudab hinnata teabe usaldusväärsust; valdab 

eesti kirjakeelt.  

Õppesisu 

Kõnelemine.  

Keeleline väljendusrikkus mõtteid, tundeid ja hinnanguid väljendades. 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. 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). Teabeotsingu oskuste 

tõhustamine.  

Kuulamine.  

Keeruka struktuuriga suulise teksti konspekteerimine. Väitluse juhtimine ning seal esile kerkinud 

argumentidest kokkuvõtte tegemine.  

2.1.5 Gümnaasiumi valikkursus „Argumenteeritud teksti loomine“ 

Kursus arendab loovat ja kriitilist mõtlemist, tekstiloomeoskusi ja võimaldab edukamalt 

sooritada eesti keel riigieksamit. Kirjutamisoskust arendatakse erineva eesmärgi ja ülesehitusega 

tekstide loomise teel. Eesmärk on saavutada tekstide loomisel meisterlikkus. Oluline on oskus 

luua teksti alustekstide põhjal. Täiustatakse oskust siduda oma tekstiga teistest tekstidest saadud 

teavet, viidata, tsiteerida ja refereerida. Arendatakse stiilitunnetust ja oskust kasutada 

õpilastekstidesse sobivat sõnavalikut. Kirjalikke ülesandeid hinnates on põhirõhk töö sisu, 

vormistuse ja stiili hindamisel, kuid osaliselt arvestatakse ka õigekirjavigu. Hindamise eesmärk 

on anda õpilaste arengu ning õppimise tulemuslikkuse kohta tagasisidet. 

 

Arvamustekstide koostamine ühiskonna- ja õpilaselu teemadel. Süstemaatiline sõnavaraarendus. 

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

ainestik, materjali kogumine ja süstematiseerimine. Teema, selle varasemad käsitlused ja tahud. 
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Teksti ülesehitus ja sidusus. Lõigu ülesanne (allteema, väide, selgitus, tõestus, järeldus, üldistus). 

Arutlev kirjutamine. Oma teksti toimetamine. Arvustamine. Loomevargus ehk plagiaat.  

Hea tekstide loomise oskus loob eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ning 

toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus. Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit 

sobivalt ümber paigutada rühmatööks ning ümarlauavestlusteks. Klassiruumis kasutatakse 

õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni. Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja  

-vahendeid, sh netisõnaraamatuid.  

2.2 Kirjandus 

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi kirjanduse ainekava õppesisu lähtub 

gümnaasiumi riiklikust õppekavast. 

2.2.1  Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Gümnaasiumi kirjandusõpetusega taotletakse, et õpilane:  

1) loeb ja väärtustab nii eesti kui ka maailmakirjanduse olulisemaid autoreid ja 

kirjandusteoseid, suhestab loetut teose ajastu ning tänapäevaga;  

2) mõistab kirjandust kui kunstiliiki ja kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist 

tähtsust;  

3) väärtustab kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat, kujutlus- ja mõttemaailma  

arendajat ning väärtushinnangute ja maailmavaate kujundajat;  

4) loeb ilukirjandust, sealhulgas nii proosat, luulet kui ka draamat, tunneb tähtsamaid  

kirjandusvoole ja -žanre ning eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja peamisi kujundeid;  

5) mõistab sõnakunsti väljendusvahendite mitmekesisust ning nende erinevusi ja sarnasusi  

võrreldes teiste kunstiliikidega (teater, film, kunst, muusika);  

6) oskab kirjandusteksti seletada, mõistab kirjandusteksti mitmeti tõlgendatavust ning 

erinevate kultuurikontekstide tausta teose mõistmisel, näeb kirjanduses inimese ja 

maailma mõistmise mudelit;  

7) analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid ning infoallikaid, arendab nii suulist kui 

ka kirjalikku väljendus- ja arutlusoskust ning loovust 

8) väärtustab kirjanikku kui loojat ning tunneb ainevaldkonnaga seotud ametite olemust ja 

väärtust ühiskonnas. 

2.2.2 Gümnaasiumi õpitulemused 
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2.2.3 TERVIKTEOSTE LUGEMINE: 

I kursus „Kirjandus antiigist 19. sajandi lõpuni“ 

Maailma müüdid, Boccaccio novellid, Moliere, Voltaire. 

II kursus „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid“ 

Merimee „Carmen“, E. Vilde teos, O. Wilde teos, E.A. Poe luule. 

III kursus „20. sajandi kirjandus“ 

F. Tuglase või P. Vallaku novellid, A. Gailit, K. Vonnegut või E. Hemingway või Remarque, 

luulekogu. 

IV kursus „Uuem kirjandus“ 

Kivirähk, Heinsaar, kaks tänapäeva kirjaniku teost 

V kursus „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“ 

A.H. Tammsaare „Tõde ja õigus“ I, J. Kross, maailmakirjanduse suurteos, luulekogu, novellid 

2.2.4 HINDAMINE 

 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest ja Tallinna 

Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi hindamisjuhendist. Kursuste hindamisel lähtutakse 

õppekava üldistest hindamisnõuetest. Hinnatavad ülesanded ja hindamissageduse valib õpetaja, 

kokkuvõtlik hinne kajastab nii suuliste arutluste, rühmatööde, esitluste kui ka kirjalike tööde 

sooritusi. Hinnatakse ka ülesandeid, mis eeldavad teose tervikuna läbi lugemist.  

 

 

 


