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Inimene kui indiviid 

 

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 erinevaid tarbekirju, uurimistöid, kirjandeid, 

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. Inimese loomus ja käitumine, vastuoludesse sattumine (5 tundi) 

 Kuidas oma tahtmist saada? 

 Arvamuste  avaldamine 

 Peretraditsioonid 



Mõisted teemavaldkonna sõnavara; iseloomujooned, käitumine eri olukordades, traditsioonid. 

 

 

Teema 2. Iga inimese kordumatu eripära (5 tundi) 

 Saatused ja elulood 

 Kehakeel ja välimus 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; välimus, ilu, kehakeel. 

 

Teema 3. Väärtushinnangud, vaated elule ja ühiskonnale (5 tundi) 

 Laps ei alga millestki muust kui... 

 Mis on elus kõige tähtsam? 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; väärtused, eesmärgid, elu mõte 

 

Teema 4. Inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed; sotsiaalsed (5 tundi) 

 Armastus on armastus 

 Armastuslugude jutustamine 

 Õnnetus 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; armastus, noorte omavahelised suhted. 

 

Teema 5. Erinevad inimesed ja rahvad (7 tundi) 

 Kuidas edukalt ületada keelebarjääri 

 Rahva saatus ja inimeste iseloom 

 Suhted eri rahvaste inimeste vahel 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; keelebarjäär, tolerantsus, vastastikune lugupidamine. 

 

 

Teema 6. Erinevate rahvaste kultuuritraditsioonid, tavad ja uskumused. (8 tundi) 

 Sõidame Euroopasse 

 Euroopa linnad ja nende vaatamisväärsused 

 

Mõisted teemavaldkonna sõnavara; Euroopa eri rahvaste kultuurid, kultuuride erinevused ja 

mitmekesisus. 

 

 

 



Läbivad teemad 

 

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega suunatakse õpilast tundma õppima ja 

väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripärasid, omandama teadmisi eesti 

rahvuskultuuri kujunemise ja eri kultuuride vastastikku rikastavate mõjutuste kohta teemade 

„Rahvuslik identiteet”, „Kultuuritraditsioonid”, „Rahvapärimused” raames. 

 

 

Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemisega suunatakse õpilast analüüsima kriitiliselt ja 

argumenteeritult erinevaid väärtussüsteeme, nende seoseid ajaloolis-kultuurilise kontekstiga, 

religiooniga ja maailmavaatega teemade „Rahvuslik identiteet”, „Kultuuritraditsioonid”, 

„Rahvapärimused” raames. 

 

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega  

Ajalugu, kirjandus, inglise keel, saksa keel 

Õpilast suunatakse väärtustama ja võrdlema oma kultuuri ja Euroopa rahvaste kultuuride 

pärandit ja eripärasid teemade „Erinevad inimesed ja rahvad“, „Erinevate rahvaste 

kultuuritraditsioonid“ raames, osalema kultuuridevahelises kommunikatsioonis. 

 

Klassiväline töö 

 Eesti filmide vaatamine ja arutlemine (nt „Viimne reliikvia”, „Karu süda”, „Õnnelind 

flamingo”, „Klass“  jt) 

 Tutvumine Euroopa rahvaste kultuuridega meedia vahendusel. 
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