
 

EESTI KEEL 

GÜMNAASIUMI EESTI KEELE I KURSUS: „KEEL JA ÜHISKOND“  

ÕPITULEMUSED  

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.  

ÕPPESISU  

Kursuses käsitletakse põhjalikult keele ülesandeid ühiskonnas: kuidas keel toimib märgisüsteemina, milline on 

eesti keel teiste maailma keeltega võrreldes oma ehituse ja iseärasuste poolest, mis on eesti murded ning kuidas 

on eesti kirjakeel 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 aru saada keelest kui 

infovahetussüsteemist ning kesksest identiteedi väljendajast. 

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 keele 

kasutusvaldkonnad ja arendus: keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, ilukirjandus, tõlkekultuur. Eesti 

keele staatus ja tulevik. 

ÕPPETEGEVUS  

Eesti keele oskus tähendab eesti 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. 

Eesti keele õpetamisel rakendatakse erinevaid õppevorme (aktiiv- ja interaktiivõpe, kujundav õpe, uurimus- ja 

probleemõpe, projektõpe, reisiõpe) ning õppemeetodeid ja -võtteid (seletus, harjutamine, iseseisev töö, 

küsimustele vastamine, aktiivne kuulamine, kriitiline lugemine, vestlus, arutelu, paaris- ja rühmatöö, rollimäng 

jt). Materjali esitamisel rakendatakse kognitiivse kaardistamise võtteid nagu mõttekaarte, skeeme, tabeleid, 

jooniseid ja muid info visualiseerimise võimalusi. 

LÕIMING ÜLDPÄDEVUSTEGA  

Keeleõpetuse 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) kui ka individuaalse töö (nt harjutused, lühiuurimused) 

võimalusi. Üldpädevuste saavutatus kajastub tekstiloomes, esitlustes ning arutlustes.  



Kultuuri- ja väärtuspädevus. Keeleõpetuses rõhutatakse vaimseid väärtusi: emakeele eripära, arenguloo ja 

kasutusvaldkondade tundmist. Keelt õpetades kujundatakse õpilase kõlbelisi väärtusi, sotsiaalseid hoiakuid ning 

tõekspidamisi, suhtumist oma ja teiste rahvaste kirjandusse ning kultuuripärandisse laiemalt.  

Sotsiaalne ja kodanikupädevus. Keeletundides 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. Keeletundides 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. Keeletundides 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. 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.  

LÕIMING TEISTE AINEVALDKONDADEGA 

Kõik õppeained arendavad 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 eesti keele, vaid kõigi õppeainete õppimise tulemusel. Mõned näited: 

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

keeleliste ja stiililiste väljendusvahendite eritlemine ja analüüs ning võimalust mööda ühiste tekstide 

alusel kirjutamine. Eesti keele kursustes on analüüsi- ja tõlgendusobjektiks ning kirjutamise 

alustekstiks ka ilukirjandustekst.  

 Matemaatika. Õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti keele ja kirjanduse tundides 

arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse 

arendamist.  



 Loodusained. Loodustekstid eesti keele õppekirjanduses ja ilukirjanduses aitavad kaasa looduse 

tundmaõppimisele ning väärtustamisele. Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainetes kinnistatakse 

kohanimede ning loodusnähtuste ja -objektide nimetuste õigekirja. 

 Sotsiaalained. 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. Keeleõppes õpitakse nägema reklaami visuaalseid ja auditiivseid komponente ning 

analüüsima reklaamikeelt. 

LÄBIVATE TEEMADE RAKENDAMISE VÕIMALUSI  

Eesti keele õpetamise eesmärgiseadet, õpitulemusi ning õppesisu kavandades peetakse silmas õppekava läbivaid 

teemasid. 

 Elukestev õpe ja karjääri plaanimine. Erinevate õppetegevuste kaudu keeletundides suunatakse õpilasi 

väärtustama elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestama karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste 

tegemise protsessi. Arendatakse iseseisva õppimise oskust ja vastutusvõimet ning oskust iseseisvalt 

leida ja analüüsida oma arengu vajadustest tulenevat infot edasiõppimise võimaluste kohta. Erinevate 

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

suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada ning probleeme lahendada. Eesti keele õpetus 

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. 



HINDAMINE 

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätteist. Eesti keele 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 iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe 

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

(kokkuvõttev) hinnetega.  

Õpilasele selgitatakse, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise 

kriteeriumid. Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid on mitmekesised. Kokkuvõtva hindamise kõrval 

on tähtsal kohal õpilast toetav kujundav hindamine, mis keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema 

varasemate saavutustega. 

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. 

  



GÜMNAASIUMI EESTI KEELE III KURSUS „MEEDIA JA MÕJUTAMINE“  

ÕPITULEMUSED  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) valdab ettekujutust lihtsamast kommunikatsioonimudelist ning meedia rollist infoühiskonnas; 

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

3) analüüsib verbaalset teksti visuaalses ja audiovisuaalses kontekstis;  

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

seostuvate tekstide kontekstis; 

5) eristab fakti arvamusest ning usaldusväärset infot küsitavast;  

6) tunneb meediatekstis ära argumendid ning põhilised verbaalsed ja visuaalsed mõjutamisvõtted; 

7) analüüsib kriitiliselt reklaami ning mõistab reklaami varjatud sõnumit.  

ÕPPESISU  

Süstemaatiline ülevaade antakse meediast ja mõjutamisest. Käsitletakse reaalsuse konstrueerimist meedia 

vahendusel ning kuidas ja mis keelevahenditega luuakse samast nähtusest erinevaid käsitlusi. Sellega seoses 

selgitatakse ajakirjanduseetikat. Käsitletakse reklaami ning selle mõjutamisvõtteid, elektroonilist meediat ja 

selles tekkinud uusi suhtlusvõimalusi ning nendega seotud ohte ja manipuleerimisvõimalusi. Meediaõpetusega 

kujundatakse kriitilist meediatarbijat.  

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 keelekasutus ning tähelepanu äratamise võtted. Reklaami varjatud sõnum. 

Reklaam ja seadused. Kriitilise reklaamitarbija kujundamine. 

  



GÜMNAASIUMI EESTI KEELE V KURSUS „TEKSTI  KEEL JA STIIL“  

ÕPITULEMUSED  

Kursuse lõpus õpilane:  

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

2) koostab eri liiki tekste (arutlus, arvustus ja muud probleemkirjutised; teadustekstid jt);  

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

viitamissüsteeme; 

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

ümber nii suulises kui ka 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. 

  



GÜMNAASIUMI EESTI KEELE II KURSUS „PRAKTILINE EESTI KEEL I“  

ÕPITULEMUSED  

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 infootsingu võimalusi (sh elektroonilisi) ning oskab kasutada 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  

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad: 

1) kursusega „Keel ja ühiskond“ seostuvad teemad;  

2) kirjanduskursustega seostuvad 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 jt. Arvamustekstid. 

Arvamustekstide ülesehituse põhimõtted. Arvamustekstide koostamine ühiskonna- ja õpilaselu teemadel. 

Arvamusteksti kirjutamine alusteksti põhjal. Kokkuvõtte koostamine. Õigekirja- ja õigekeelsusküsimuste 

kordamine.  

Lugemine. Seotud ja sidumata tekstide (nimestikud, graafikud, tabelid 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 toiminguis, suhtluspartneri mõistmine dialoogis. 

Erinevate keelevariantide sotsiaalse tähenduse mõistmine. 

  



GÜMNAASIUMI EESTI KEELE IV KURSUS „PRAKTILINE EESTI KEEL II“  

ÕPITULEMUSED  

Kursuse lõpus õpilane:  

1) argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti; 

2) suudab jälgida suulist mõttearendust ning esitada ettekandjale küsimusi; 

3) oskab analüüsida meediatekste ning teha eri allikaist pärineva info ja arutluskäikude põhjal kokkuvõtet; 

4) oskab kirjutada arvamuslugu ja retsensiooni, vältides plagiaati;  

5) järgib kirjutades eesti õigekirja aluseid ja põhireegleid.  

ÕPPESISU  

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad: 

1) kursusega „Meedia ja mõjutamine“ seostuvad teemad; 

2) kirjanduskursustega seostuvad teemad;  

3) õppekava läbivad teemad.  

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. 

  



GÜMNAASIUMI EESTI KEELE VI KURSUS „PRAKT ILINE EESTI KEEL III“  

ÕPITULEMUSED  

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; 

7) kasutab elektroonilisi teabeotsinguid ning suudab hinnata teabe usaldusväärsust; 

8) valdab eesti kirjakeelt.  

ÕPPESISU  

Kõnearendus-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisteemad: 

1) kursusega „Teksti keel ja stiil“ seostuvad teemad; 

2) kirjanduskursustega seostuvad teemad;  

3) õppekava läbivad teemad.  

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. 

 


