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Haridus 

Õppe-eesmärgid 

10.klassi eesti keele teise keelena õpetusega taotletakse, et õpilane: 

 kasutab eesti keelt ühiskonnaelust teabe hankimisel ja vahendamisel; 

 on võimeline jätkama õpinguid eesti keeles ning kasutama eesti keelt töökeskkonnas ja 

ametkondlikus suhtluses; 

 mõistab ja väärtustab oma ning eesti kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning arvestab 

suhtluses eesti kultuurinorme ja tavasid; 

 analüüsib oma teadmisi ja oskusi ning tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks 

motivatsiooni ja vajalikud oskused. 

 

Õpitulemused 

10.klassi lõpetaja 

 mõistab teemavaldkonna sõnavara piires keerukate tekstide ning mõttevahetuse 

tuuma; 

 loob sidusa ja loogilise teksti, sh kirjutab CV-d, erinevaid tarbekirju, esseesid jne; 

 õpitud sõnavara piires selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade 

tugevaid ja nõrku külgi; suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid; 

 arvestab eesti kultuurinorme ja -tavasid; 

 tunneb huvi Eesti kultuurielu vastu, loeb eestikeelset kirjandust ja trükimeediat;  

 kasutab eestikeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info 

otsimiseks erinevates valdkondades; 

 seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning vajaduse korral valib ja 

muudab oma õppimisstrateegiaid. 

 

Õppesisu 

Teema 1. Riiklikud ja eraõppeasutused, koolitused. Kohustuslik kooliharidus, iseõppimine. (5 

tundi)  

 

 Eesti haridussüsteem 

 Era- ja riiklikud õppeasutused 

 Noored ja haridus 

 



Mõisted teemavaldkonna sõnavara; erinevad õppeasutuste tüübid, õpimotivatsioon, iseseisev 

õppimine 

 

Teema 2. Koolikeskkond ja –traditsioonid; noorteorganisatsioonid. (10 tundi) 

 Oma kooli ajalugu 

 Miina Härma gümnaasiumi ajalugu 

 Ettevaatust – kool! 

 Suhted koolis 

 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; turvaline koolikeskkond, oma kooli traditsioonid 

 

Teema 3. Edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal. (15 tundi) 

 Võimalus õppida välismaal 

 Intervjuu välismaal õppinud õpilastega 

 Missugune on hea haridus? Mis keeli tahan õppida? 

 Kuidas õppida võõrkeeli? 

 Suurim piiritagune eesti küla 

 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; edasiõppimise võimalusi, vahetusõpilane, hariduse kvaliteet, 

võõrkeelte õppimine. 

 

Teema 4. Elukestev õpe. (5 tundi) 

 Õppida pole kunagi hilja 

 Mida eeldab õppiv ühiskond? 

 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; elukestev õpe, karjääri planeerimine. 

 

 

Läbivad teemad: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine, Väärtused ja kõlblus 

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemisega suunatakse õpilast 

tutvuma erinevate haridus- ja koolitusvõimalustega teema „Riiklikud ja eraõppeasutused, 

koolitused“ raames, tutvuma teabega edasiõppimise võimaluste kohta teema 

„Edasiõppimisvõimalusi Eestis ja välismaal“ raames. Eesmärgiks on aidata õpilasel 



mõista ja väärtustada elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestada oma karjääri planeerimist kui 

jätkuvat otsuste tegemise protsessi.  

 

Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemisega suunatakse õpilast reflekteerima isiklikke 

väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle teema „Koolikeskkond ja  –traditsioonid“ 

raames.  

 

 

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega  

Vene keel, inglise keel 

Õpilast suunatakse võrdlema eri riikide haridussüsteeme teema „Riiklikud ja eraõppeasutused“ 

raames, otsima teavet edasiõppimise võimaluste kohta eri keeltes teema „Edasiõppimisvõimalusi 

Eestis ja välismaal “ raames.  

 

Klassiväline töö 

 Ekskursioonid kutseõppekeskusesse ja ülikoolidesse; Tartu Ülikooli Narva Kolledži 

lahtiste uste päevade külastamine 

 Tutvumine ülikoolide veebipõhiste allikatega: õpitavad elukutsed, sisseastumine, 

vastuvõtutingimused.  
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