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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 elukeskkonnana, looduskeskkonda ja sellega seotud seisukohti ja 

probleeme; 

 loob teemakohaseid  sidusaid  ja loogilisi tekste; 

 selgitab oma vaatenurka ning hindab kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi 

seoses looduskeskkonna ja sotsiaalsete probleemide  lahendamise võtete ning  säästliku 

eluviisiga; 

 suudab teha üldistusi ning kokkuvõtteid Eesti looduskeskkonna seisundi teemal ning 

hinnata Eesti atraktiivsuse taset elukeskkonnana; 

 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 ning vabalt suhelda  teemadel, 

mis puudutavad looduskeskkonna säilitamise ja taastamise küsimusi, elu multikultuurses 

või monokultuurses ühiskonnas;  

 seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste eluvaldkondade 

teadmistega. 



 Õppesisu 

11.kursus "Keskkond"  

Geograafiline keskkond: 

 keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal 

 puutumatu loodus; tööstus ja kultuurmaastikud, kaitsealad; saasteallikad; 

 loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja inimestele; kliima ja 

kliimamuutused; 

 keskkonna jätkusuutlik areng. 

Tundide arv – 17 

Mõisted -  teemavaldkonna sõnavara;loodushoid ja keskkonnakaitse, loodussäästlik eluviis, 

jätkusuutlik areng. 

Elukeskkond: 

 elutingimused erineva kliima ja rahvastusega aladel; 

 sotsiaalsete hüvede olemasolu ja nende kättesaadavus (nt arstiabi, pensionid, riiklikud 

toetused ja fondid, abirahad, soodustused puudega inimestele); 

 säästlik eluviis; 

 sotsiaalne miljöö: põhirahvusest koosnev või mitmekeelne ja -kultuuriline ühiskond 

Tundide arv – 18 

Mõisted -  teemavaldkonna sõnavara;sotsiaalsed rühmad, heategevus, säästlik eluviis, 

sotsiaalne miljöö. 

 

Läbivad teemad:  

Teemaga "Keskkond ja jätkusuutlik areng" puutub õpilane kokku rääkides Eesti 

looduskeskkonna hetkeolukorrast, loodusprobleemide lahendamisest ning loodussäästliku 

eluviisi vajadusest ja võtetest 

Tervise ja ohutuse teemat käsitletakse seoses looduskeskkonna probleemide ja nende tegeliku ja 

võimaliku mõjuga inimese elukvaliteedile ja tervisele, samuti rääkides seosest elukeskkonna 

eripära ja elu erinevate aspektide vahel.  

Kultuurilise  identiteedi teemaga  puutub õpilane kokku rääkides sotsiaalsest miljööst ning 

sotsiaalsetest probleemidest elukeskkonna teema raames. 

Väärtuste  ja kõlbluse teemaga puutub õpilane kokku rääkides  suhtlemisest  eri  rahvusest või 

eri  sotsiaalsetest  rühmadest inimestega ja inimeste vahel, samuti hinnates inimese mõju 

võimalikke tagajärge loodus- ja sotsiaalsele keskkonnale.  

  



Lõiming teiste ainevaldkondadega:  

Vene keel – kõik teemad ja teemakohane sõnavara 

Bioloogia – keskkonnakaitse, kaitsealad, keskkonnakaitse võtted 

Inimeseõpetus, psühholoogia – sotsiaalne abi, abi vajavate inimeste rühmad, heategevus 

 

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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