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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   kultuuri, kultuuriasutusi ja – ettevõtteid, -traditsioone ja tavasid;  

  loob teemakohaseid  sidusaid  ja loogilisi tekste; 

  selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi 

seoses kultuuri säilitamise võtete ja vajadusega;  

 suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid kultuuri puudutavatest teemaarendustest; 

 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 suhelda ja arutada kultuuriga seotud teemasid; 

 seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade 

teadmistega. 



Õppesisu 

10. kursus "Eesti ja kultuur" 

Kultuur kui looming" 

 looming: kirjandus, kujutav kunst, helilooming, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö; 

 rahva ajalooline kultuurimälu; 

 loova mõtte arendamine kogemuse kaudu. 

 loomeprotsessi soodustavad või takistavad tegurid (nt olme, perekond, ühiskonnakord, 

tavad). 

Tundide arv – 16 

Mõisted -  teemavaldkonna sõnavara;kultuurivaramu,  kultuuriasutused. 

Kultuuritraditsioonid ja tavad: 

 rahvapärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad ja kõnekäänud kui rahvatarkuse 

varamu; 

 erinevate rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja uskumusi. 

Tundide arv – 19 

Mõisted -  teemavaldkonna sõnavara;rahvatraditsioonid ja nende hoidmine,  rahvaluule. 

 

Läbivad teemad:   

Kultuurilise  identiteedi ning väärtuste  ja kõlbluse teemadega  puutub õpilane kokku käsitledes 

ning võrreldes eesti ja teiste rahvaste kultuuritraditsioone, tavasid ja uskumusi, samuti 

analüüsides loomingut loova mõtte arendamise võttena. 

Väärtuste  ja kõlbluse teemaga puutub õpilane kokku rääkides  suhtlemisest  teisest 

kultuuriruumist  inimestega ja inimeste vahel mitmekultuurilises ühiskonnas.  

 

. 

Lõiming teiste ainevaldkondadega:  

Vene keel – rahvaluule eri vormide võrdlemine, vastavuste leidmine mõlemas keeles 

Inglise keel – eri  rahvaste kultuuritraditsioonide, tavade ja uskumuste võrdlemine 

Ajalugu – kultuuritraditsioonide kujunemise tausta tundma õppimine 

 

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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