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Õppe-ja kasvatuseesmärgid 

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

 omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab Eesti ühiskonnas ja eestikeelses 

keskkonnas iseseisvalt toimida; 

 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. 

  

kursuse õpitulemused 

12. klassi õpilane: 

 mõistab konkreetsete  või abstraktsete  teemakohaste  keerukate tekstide ning 

mõttevahetuse tuuma; 

 suhtleb eesti keelt emakeelena kõnelejaga spontaanselt ja ladusalt teemadel, mis 

puudutavad Eestit, selle asukohta, kultuuri ja rahvast, suhteid teiste riikide ja 

kultuuridega; 

 loob teemakohaseid  sidusaid  ja loogilisi tekste; 

 selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi; 

 suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid Eesti positsioonist teiste Euroopa ja maailma 

riikide seas;Euroopa Liidu liikmesriigina omandatud võimalustest ja väljavaadetest 

 arvestab eesti kultuurinorme ja -tavasid; 

 tunneb huvi Eesti ühiskonna- ja kultuurielu vastu, loeb eestikeelset kirjandust ja 

trükimeediat; vaatab filme, telesaateid ja teatrietendusi ning kuulab raadiosaateid; 

 kasutab eestikeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, internet) vajaliku info otsimiseks 

erinevates valdkondades; 

 omandab keeleoskuse, mis võimaldab avalikult esineda teemadel, mis puudutavad 

omariikluse ja kodanikuks olemise teemasid, kultuuri ja multikultuurset ühiskonda; 

 seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade 

teadmistega. 



 Õppesisu 

9.kursus "Eesti ja maailm" 

Eesti riik ja rahvas: 

 omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse; 

 rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid; 

 suhtlemine teisest rahvusest inimestega ja inimeste vahel  

 mitmekultuuriline ühiskond 

 kuidas ületada kultuuribarjääri 

Tundide arv – 18 

Mõisted -  teemavaldkonna sõnavara;kodaniku kohustused ja õigused, multikultuurilisus ja 

integratsioon 

Eesti ja teised riigid: 

 Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriik: ELi liikmesriigid, ELi töökorraldus; 

 Mis võimalusi avanevad Eestile seoses astumisega ELi 

 Eesti koht maailmas: rahvusvaheline koostöö. 

 Eesti noorte laienenud võimalused Euroopa Liidus 

Tundide arv – 17 

Mõisted -  teemavaldkonna sõnavara; Euroopa Liit, liikmesriigi kohustused ja õigused, 

tööjõuturg, rahvusvahelised organisatsioonid ja koostöö 

 

Läbivad teemad: 

Kodanikualgatuse ja ettevõtlikkuse teemat käsitletakse rääkides omariiklusest ja kodanikuks 

olemisest, samuti multikultuurse ühiskonna teema raames. Samas pööratakse sellele tähelepanu 

seoses Eesti osalusega Euroopa Liidus ning rääkides noorte inimeste võimalustest e Euroopa 

Liidu ruumis.  

Elukestva õppe ja karjääri planeerimise teemaga puutuvad õpilased kokku seoses võimalustega 

ELi tööjõuturul, vesteldes rahvusvahelistest organisatsioonidest  ning samuti kokkupuutes 

multikultuurse ühiskonna teemaga.  

Identiteedi teemat käsitletakse kõikides kursuse alateemades, kuna oma koha ja positsiooni 

tunnetamine riigi tasemel või kodanikuna on võimalik ainult enese identiteedi tunnetamise 

kaudu.  

Väärtuste  ja kõlbluse teemaga puutub õpilane kokku rääkides  suhtlemisest  teisest rahvusest 

inimestega ja inimeste vahel mitmekultuurilises ühiskonnas  ning arutledes selle üle,  kuidas 

ületada kultuuribarjääri.  



 

Lõiming teiste ainevaldkondadega:  

Vene keel – kõik teemad ja teemakohane sõnavara 

Ühiskonnaõpetus – demokraatliku riigi põhimõtted; Eli töökorraldus, Eesti kohustused, õigused 

ja väljavaated liikmesriigina 

 

Kooli-ja klassiväline tegevus: 

 Osalemine linna ja riigi tasemel korraldatavates olümpiaadides 

 Osalemine erinevate õppe-ja haridusasutuste ja –institutsioonide poolt pakutavates 

esseede või muude kirjalike tööde konkurssides 
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