Vene keel
Kooliaste: gümnaasium

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid
(1) Gümnaasiumil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Gümnaasiumi ülesanne on
noore ettevalmistamine toimimiseks loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse,
usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena
erinevates valdkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja
edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja
looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.
(2) Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlust, et õpilased leiaksid endale
huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee.
Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised,
oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkkoolis
või gümnaasiumijärgses kutseõppes.
(3) Nende ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks keskendutakse:
1) Õpilaste iseseisvumisele, oma maailmapildi kujunemisele ja valmisolekule
elus toime tulla
2) Adekvaatse enesehinnangu kujunemisele
3) Iseseisva õppimise ja koostööoskuste arendamisele
4) Edasise haridustee võimaluste tutvustamisele ja hindamisele
5) Kodanikukohustuste, -aktiivsuse ja –vastutuse väljakujunemisele.

2. Õppeaine kirjeldus
Võõrkeel avardab inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada
mitmekultuurilist

maailma,

erinevad

süsteemset

mõtlemist

ning

eneseväljendusvõimalusi erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega.
Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks
suhtlusprotsessis, siis on keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille
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piires kujundatakse suhtluspädevust. Need on kõigile võõrkeelte ühtsed, erinevused
teemavaldkondade käsitlemisel tulenevad õpitava keele sihttasemest ja õppe kestusest.
Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine,
lugemine, rääkimine ja kirjutamine, mistõttu on täpsustavad õpitulemused esitatud
osaoskuste kaupa. Erinevaid osaoskusi õpetatakse integreeritult.
Keelehariduse eesmärk on suurendada inimese keelepagasit, kus ühe võõrkeele õpe
toetab teise võõrkeele omandamist. Seetõttu peab keelte valik olema lai, et õpilane
saaks arendada oma keelelisi pädevusi mitmes keeles.
Keeleõpe ei piirdu teatud keeleoskustaseme saavutamisega mingiks hetkeks. Oluline
on toetada õpilaste motivatsiooni, arendada oskusi, kujundada enesekindlust ning
saada keelekogemusi ka väljaspool kooli, mis loob eelduse elukestvaks õppeks,
keeleõpe on pidev protsess, kus edasimineku tagab ainult järjepidevus.
Õppijas arendatakse oskust võrrelda oma keelt ja kultuuri teistega, mõista ja
väärtustada nende eripära, olla tolerantne ning vältida eelarvamuslikku suhtumist
võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine aitab teadlikumalt tajuda oma keele
kultuuri spetsiifikat.
Õppija ei omanda lihtsalt kaht käiumis- ja suhtlemisviisi, vaid temast saab mitme
keele kõneleja ja mitme kultuuri tundja. Ühe keele oskamine mõjutab keele- ja
kultuuripädevust teises keeles ning aitab kaasa inimese kultuuriteadlikkuse, oskuste ja
oskusteabe arengule tervikuna.
Nüüdisaegne võõrkeeleõpe eeldab avatud ja paindlikku metoodilist kontseptsiooni,
mis põhineb metoodilis-didaktilistel arusaamadel, mida saab õppija vajaduste põhjal
kombineerida ja varieerida. Õppijakeskse võõrkeeleõppe olulisemad põhimõtted on:
1) Õppija aktiivne osalus õppes, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning
õpistrateegiate kujundamine;
2) Keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õppija huvidele
3) Erinevate aktiivõppevormide (sh paaris- ja rühmatöö) kasutamine
4) Õpetaja rolli muutumine teadmiste vahendajast õpilase koostööpartneriks ja
nõustajaks teadmiste omandamise protsessis
5) Õppematerjalide mitmekesisus, nende kohandamine ja täiendamine lähtuvalt
õppija eesmärkidest ning vajadustest.
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Gümnaasiumiastmes õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt.
B2-keeleoskusastmega võõrkeeleks on keel, kus õpilane on varasemate õpingutega
jõudnud kõrgemale keeleoskustasemele (nt B1 põhikooli lõpus) ning tema eesmärk on
jõuda B2-keeleoskustasemele, sõltumata sellest, kas õpitav keel on põhikoolis A-, Bvõi C-keel või on õpilane seda võõrkeelt õppinud väljaspool kooli.
B2 –keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus
B2.1, hea õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga ehea
õpitulemusega õpilane kõik b2.2-keeleoskustaseme nõudeid. Väga hea õpitulemusega
õpilane on võimeline osaliselt täitma ka järgmise (C1) taseme nõudeid.
B1-keeleoskustasemega

võõrkeeleks

on

keel,

mis

algab

madalamalt

keeleoskustasemelt (nt A2 põhikooli lõpus), õpilase eesmärk on jõuda vähemalt B1keeleoskustasemele, sõltumata sellest, kas õpitav keel on põhikoolis A-, B- või C-keel
või on õpilane seda võõrkeelt õppinud väljaspool kooli.
B1-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav tulemus B1.1,
hea õpitulemusega õpilane on võimeline täitma osaliselt ja väga hea õpitulemusega
õpilane kõik B1.2-keeleoskustaseme nõuded. Väga hea õpitulemusega õpilane on
võimeline osaliselt täitma ka järgmise (B2.1) tasemel nõudeid.
Kohustuslike kursuste arv võimaldab õpilasel saavutada valitud sihttasemega
võõrkeeles õpitulemused rahuldaval või heal tasemel olenevalt õppija võimekusest
ning tema algsest keeleoskustasemest. B1- või B2-keeleoskustaseme oskuste
süvendamiseks, kinnistamiseks ja liikumiseks järgmise keeleoskustaseme poole pakub
õpilasele valikkursusi ning lisakursusi vastavalt õppekavale.
Õpetuses

kasutatakse

kommunikatiivse

keeleõppe

põhimõtteid

ning

aktiivõppemeetodeid. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel.
Rakendatakse jätkuvalt paaris- ja rühmatööd, toetatakse võõrkeelse suhtlus- ja
esinemisoskuse väljakujunemist nt väitlused, referaadid, uurimustööd, esitlused, sh
multimeedia, suhtlusportaalid, blogid jne. Õpilasi ergutatakse

kasutama keelt ka

väljaspool keeletunde.
Gümnaasiumi keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles.
Teemavaldkonnad on ühised nii B1- kui ka B2- keeleoskustasemega võõrkeeltele.
Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse
omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis.
Kultuuriteadlikkuse kujundamisel juhitakse õpilase tähelepanu emakeeles ja õpitavas
võõrkeeles

suhtlemise

erinevustele
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ning

neid

erinevusi

selgitavatele

kultuurinähtustele. Õpilane peaks olema teadlik oma kohast ja vastutusest ühiskonnas
ning suutma anda adekvaatseid hinnanguid.

3. Õpitulemused
B1-keeleoskusetasemega keel
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) Mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;
2) Saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate
inimestega;
3) Kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab
lühidalt oma seisukohti ja plaane;
4) Koostab lihtsa teksti tuttaval teemal
5) Arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) Tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset
kirjandust, vaatab lühivilme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid
7) Kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida
vajalikku infot ka teistes valdkondades;
8) Seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral
muudab oma õpistrateegiaid;
9) Seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade
teadmistega.
Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus:
Kuulamine
Lugemine
Rahuldav
B1.1
B1.1
õpitulemus
Hea ja väga
B1.2
B1.2
hea õpitulemus

Rääkimine
B1.1
B1.2

kirjutamine
B1.1
B1.2

B2-keeleoskustasemega keel
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) Mõistab konkreetsel või abstraktsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse
tuuma;
2) Vestleb spontaanselt ja ladusalt sama keele emakeelse kõnelejaga;
3) Selgitab oma vaatenurka ning kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku
külgi;
4) Loob erinevatel teemadel sidusa ja loogilise teksti;
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5) Arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
6) Tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset
kijrandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
7) Kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt seletavat sõnaraamatut, internetti) vajaliku
info otsimiseks ka teistes valdkondades);
8) Seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral
muudab oma õpistrateegiaid;
9) Seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade
teadmistega.
Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus:
Kuulamine
Lugemine
Rahuldav
B2.1
B2.1
õpitulemus
Hea ja väga
B2.2
B2.2
hea õpitulemus
A1.1

A1.2

A2.1

KUULAMINE
Tunneb väga
aeglases ja
selges sidusas kõnes
ära
õpitud sõnad ja
fraasid;
arusaamist toetab
pildimaterjal.
Reageerib
pöördumistele
adekvaatselt
(nt tervitused,
tööjuhised).
Tunneb
rahvusvaheliselt
kasutatavaid
lähedase
hääldusega sõnu
(nt hamburger, film,
takso, kohv)
Saab aru selgelt
hääldatud
fraasidest, lausetest
ja tuttava
situatsiooniga
seotud
lühikestest
dialoogidest.
Mõistab selgelt ja
aeglaselt
antud juhiseid ning
pöördumisi.
Vajab kordamist,
osutamist,
piltlikustamist vms.

Mõistab lihtsaid
vestlusi ning
lühikeste jutustuste,

Rääkimine
B2.1
B2.2

Kirjutamine
B1.2
B2.1-B2.2

LUGEMINE
Tunneb õpitava keele
tähemärke.
Tunneb tekstis ära tuttavad
nimed, sõnad (sh
rahvusvaheliselt
kasutatavad) ja
fraasid. Loeb sõnu, fraase
ja
lauseid õpitud sõnavara
ulatuses; arusaamist võib
toetada pildimaterjal.

RÄÄKIMINE
Oskab vastata väga lihtsatele
küsimustele ning esitada
samalaadseid küsimusi
õpitud sõnavara ja
lausemallide piires.
Vajab vestluskaaslase abi,
võib toetuda emakeelele ja
žestidele.

KIRJUTAMINE
Tunneb õpitava keele
kirjatähti, valdab
kirjatehnikat, oskab
õpitud
fraase ja lauseid
ümber
kirjutada (ärakiri).
Oskab kirjutada
isikuandmeid (nt
vihiku
peale). Koostab
lühikesi
lauseid õpitud mallide
alusel

GRAMMATIKA KORREKTSUS
Kasutab üksikuid
äraõpitud tarindeid ja
lausemalle, kuid
neiski tuleb ette vigu.

Loeb lühikesi lihtsaid
tekste
(nt ürituste kavad,
postkaardid, meilid,
kuulutused, sildid,
teeviidad,
lühiankeedid, küsimustikud,
-teated, -sõnumid) ja leiab
neist vajaliku faktiinfo.
Saab aru lihtsatest
kirjalikest
tööjuhistest.
Lugemise tempo on väga
aeglane, teksti mõistmiseks
võib vaja minna korduvat
lugemist. Tekstist
arusaamiseks oskab
kasutada
õpiku sõnastikku.
Loeb üldkasutatava
sõnavaraga lühikesi
tavatekste (nt isiklikud

Oskab lühidalt tutvustada
iseennast ja oma ümbrust.
Saab hakkama õpitud
sõnavara
ja lausemallide piires
lihtsate dialoogidega; vajab
vestluskaaslase abi.
Hääldusvead võivad
põhjustada arusaamatusi.
Kõnes esineb kordusi,
katkestusi ja pause.

Oskab lühidalt
kirjutada
iseendast ja teisest
inimesest.
Oskab täita lihtsat
küsimustikku.
Tunneb õpitud
sõnavara
õigekirja. Kasutab
lause
alguses suurtähte ja
lause
lõpus õiget
kirjavahemärki.

Kasutab üksikuid
äraõpitud tarindeid ja
lausemalle, kuid
neiski tuleb ette vigu.

Oskab lühidalt kirjeldada
lähiümbrust, igapäevaseid
toiminguid ja inimesi.

Koostab õpitud
sõnavara
piires lähiümbruse ja

Kasutab küll õigesti
mõningaid lihtsaid
tarindeid, kuid teeb
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teadete
ja sõnumite sisu,
kui need on
talle tuttaval teemal,
seotud
igapäevaste
tegevustega ning
esitatud aeglaselt ja
selgelt.
Vajab kordamist ja
selget
hääldust.

kirjad, kuulutused, uudised,
juhised, kasutusjuhendid);
leiab tekstis sisalduvat
infot
ja saab aru teksti mõttest.
Lugemise tempo on
aeglane.
Tekstist arusaamiseks
oskab
kasutada koolisõnastikku.

Kasutab põhisõnavara ja
käibefraase, lihtsamaid
grammatilisi
konstruktsioone
ning lausemalle. Suudab
alustada ja lõpetada
lühivestlust,
kuid ei suuda seda
juhtida. Kõne on takerduv,
esineb hääldusvigu.

A2.2

Suudab jälgida enda
jaoks
tuttava valdkonna
mõttevahetust
ning eristada olulist
infot.
Saab aru
olmesfääris
kuuldud üldkeelse
suhtluse
sisust (nt poes,
bussis,
hotellis, piletilevis).
Vajab sageli kuuldu
täpsustamist.

Loeb lihtsaid tavatekste
(nt reklaamid, menüüd,
ajakavad, ohuhoiatused)
tuttavatel teemadel ja saab
aru neis sisalduvast infost.
Suudab mõnikord aimata
sõnade tähendust konteksti
toel.

Oskab rääkida oma huvidest
ja tegevustest. Tuleb toime
olmesfääris suhtlemisega.
Oskab väljendada oma
suhtumist ja eelistusi.
Suudab alustada, jätkata ja
lõpetada vestlust tuttaval
teemal, kuid võib vajada abi.
Kasutab õpitud põhisõnavara
ja lausemalle valdavalt
õigesti; spontaanses kõnes
on vigu. Kõne on arusaadav,
kuigi esineb hääldusvigu ja
sõnade otsimist.

B1.1

Saab aru vahetus
suhtlussituatsioonis
kuuldust,
kui vestlus on
tuttaval
igapäevaeluga
seotud teemal.
Mõistab tele- ja
raadiosaadete
ning filmide sisu,
kui teema on tuttav
ja pakub
huvi ning pilt toetab
heliteksti.
Saab aru loomuliku
tempoga
kõnest, kui hääldus
on selge
ja tuttav.

Loeb ja mõistab
mõneleheküljelisi lihtsa
sõnastusega faktipõhiseid
tekste (nt kirjad,
veebiväljaanded,
infovoldikud,
kasutusjuhendid).
Mõistab jutustavat laadi
teksti põhiideed ning
suudab
jälgida sündmuste arengut.
Suudab leida vajalikku
infot
teatmeteostest ja
internetist.
Oskab kasutada
kakskeelseid
tõlkesõnastikke.

Oskab lihtsate seostatud
lausetega rääkida oma
kogemustest ja kavatsustest.
Suudab lühidalt põhjendada
oma seisukohti. On
võimeline
ühinema vestlusega ja
avaldama arvamust, kui
kõneaine on tuttav. Kasutab
õpitud väljendeid ja
lausemalle
õigesti; spontaanses
kõnes esineb vigu. Hääldus
on selge ja kõne ladus, kuid
suhtlust võib häirida ebaõige
intonatsioon.
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inimeste kirjeldusi.
Kirjutab lihtsaid
teateid
igapäevaeluga seotud
tegevustest (nt
postkaart,
kutse); koostab
lühisõnumeid.
Oskab kasutada
sidesõnu ja, ning jt.
Oskab näidise järgi
koostada
lühikesi tekste,
abivahendina
kasutab õpiku- või
koolisõnastikku
Oskab kirjutada
lühikesi
kirjeldavat laadi
jutukesi
oma kogemustest ja
ümbritsevast. Koostab
lihtsaid isiklikke kirju.
Oskab kasutada
sidesõnu
aga, sest, et jt.
Rakendab
õpitud
õigekirjareegleid
(nt algustähe
ortograafia,
kirjavahemärgid).
Oskab kirjutada
õpitud
teemadel lühikesi
jutustavat
laadi tekste, milles
väljendab
oma tundeid, mõtteid
ja
arvamusi (nt isiklik
kiri,
e-kiri, blogi).
Koostab erinevaid
tarbetekste
(nt teadaanne,
kuulutus).
Suhtleb onlinevestluses
(nt MSN).
Oskab kasutada
piiratud
hulgal teksti sidumise
võtteid
(sidesõnad,
asesõnaline kordus)

sageli vigu
grammatika põhivaras
(nt ajab segi
ajavormid või eksib
aluse ja öeldise
ühildumisel); siiski
on enamasti selge,
mida ta väljendada
tahab.

Kasutab küll õigesti
mõningaid lihtsaid
tarindeid, kuid teeb
sageli vigu
grammatika põhivaras
(nt ajab segi
ajavormid või eksib
aluse ja öeldise
ühildumisel); siiski
on enamasti selge,
mida ta väljendada
tahab.

Oskab üsna õigesti
kasutada
tüüpkeelendeid ja
moodustusmalle.
Kasutab tuttavas olukorras
grammatiliselt
üsna õiget keelt,
ehkki on märgata
emakeele mõju.
Tuleb ette vigu, kuid
need ei takista
mõistmist.

B1.2

Saab kuuldust aru,
taipab nii
peamist sõnumit kui
ka
üksikasju, kui
räägitakse
üldlevinud teemadel
(nt uudistes,
spordireportaažides,
intervjuudes,
ettekannetes,
loengutes) ning
kõne on selge ja
üldkeelne.

Loeb ja mõistab
mõneleheküljelisi
selge arutluskäiguga
tekste erinevatel teemadel
(nt noortele mõeldud
meediatekstid, mugandatud
ilukirjandustekstid).
Suudab leida vajalikku
infot
pikemast arutlevat laadi
tekstist. Kogub
teemakohast
infot mitmest tekstist.
Kasutab erinevaid
lugemisstrateegiaid
(nt üldlugemine,
valiklugemine).
Tekstides esitatud detailid
ja
nüansid võivad jääda
selgusetuks.

Oskab edasi anda raamatu,
filmi, etenduse jms sisu ning
kirjeldada oma muljeid.
Tuleb enamasti toime vähem
tüüpilistes
suhtlusolukordades.
Kasutab põhisõnavara ja
sagedamini esinevaid
väljendeid õigesti;
keerukamate
lausestruktuuride
kasutamisel tuleb ette vigu.
Väljendab ennast üsna
vabalt,
vajaduse korral küsib abi.
Hääldus on selge,
intonatsiooni- ja rõhuvead ei
häiri suhtlust.

B2.1

Saab aru nii elavast
suulisest
kõnest kui ka
helisalvestistest
konkreetsetel ja
abstraktsetel
teemadel, kui
kuuldu on
üldkeelne ja
suhtlejaid on
rohkem kui kaks.
Saab aru loomuliku
tempoga
kõnest.

Loeb ja mõistab
mitmeleheküljelisi tekste
(nt artiklid, ülevaated,
juhendid, teatme- ja
ilukirjandus), mis
sisaldavad
faktiinfot, arvamusi ja
hoiakuid.
Loeb ladusalt,
lugemissõnavara
on ulatuslik, kuid
raskusi võib olla idioomide
mõistmisega. Oskab
kasutada ükskeelset
seletavat
sõnaraamatut.

Esitab selgeid üksikasjalikke
kirjeldusi üldhuvitavatel
teemadel. Oskab põhjendada
ja kaitsta oma seisukohti.
Oskab osaleda arutelus ja
kõnevooru üle võtta.
Kasutab mitmekesist
sõnavara
ja väljendeid. Kasutab
keerukamaid
lausestruktuure,
kuid neis võib esineda vigu.
Kõne tempo on ka pikemate
kõnelõikude puhul üsna
ühtlane; sõna- ja
vormivalikuga
seotud pause on
vähe ning need ei sega
suhtlust. Intonatsioon on
enamasti loomulik.

B2.2

Suudab jälgida
abstraktset
teemakäsitlust (nt
vestlus,
loeng, ettekanne) ja
saab aru
keeruka sisuga
mõttevahetusest
(nt väitlus), milles
kõnelejad
väljendavad
erinevaid
seisukohti.
Mõistmist võivad
takistada
tugev taustamüra,
keelenaljad,
idioomid ja
keerukad
tarindid.

Suudab lugeda pikki ja
keerukaid, sh abstraktseid,
tekste, leiab neist
asjakohase
teabe (valiklugemine) ning
oskab selle põhjal teha
üldistusi teksti mõtte ja
autori arvamuse kohta.
Loeb iseseisvalt,
kohandades
lugemise viisi ja kiirust
sõltuvalt tekstist ja
lugemise
eesmärgist.
Raskusi võib olla
idioomide
ja kultuurisidusate vihjete
mõistmisega.

Väljendab ennast selgelt,
suudab esineda pikemate
monoloogidega.
Suhtleb erinevatel teemadel,
oskab vestlust juhtida ja
anda
tagasisidet. On võimeline
jälgima oma keelekasutust,
vajaduse korral sõnastab
öeldu ümber ja suudab
parandada enamiku vigadest.
Oskab valida sobiva
keeleregistri.
Kõnerütmis ja -tempos on
tunda emakeele mõju.
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Oskab koostada eri
allikatest
pärineva info põhjal
kokkuvõtte (nt
lühiülevaade
sündmustest,
isikutest).
Oskab kirjeldada
tegelikku
või kujuteldavat
sündmust.
Oskab isiklikus kirjas
vahendada kogemusi,
tundeid ja sündmusi.
Oskab kirjutada
õpitud
teemal oma arvamust
väljendava
lühikirjandi.
Oma mõtete või
arvamuste
esitamisel võib olla
keelelisi
ebatäpsusi, mis ei
takista
kirjutatu mõistmist.
Kirjutab seotud tekste
konkreetsetel ja
üldisematel
teemadel (nt
seletuskiri,
uudis, kommentaar).
Põhjendab oma
seisukohti ja
eesmärke. Oskab
kirjutada
kirju, mis on seotud
õpingute
või tööga. Eristab
isikliku ja
ametliku kirja stiili.
Oskab
korduste vältimiseks
väljendust varieerida
(nt sünonüümid).
Võib
esineda ebatäpsusi
lausestuses,
eriti kui teema on
võõras, kuid need ei
sega
kirjutatu mõistmist.
Oskab kirjutada
esseed:
arutluskäik on
loogiline,
tekst sidus ja
teemakohane.
Oskab refereerida nii
kirjalikust kui ka
suulisest
allikast saadud infot.
Kasutab erinevaid
keeleregistreid
sõltuvalt
adressaadist (nt
eristades
isikliku, poolametliku
ja
ametliku kirja stiili).
Lausesiseseid
kirjavahemärke
kasutab enamasti
reeglipäraselt.

Oskab üsna õigesti
kasutada
tüüpkeelendeid ja
moodustusmalle.
Kasutab tuttavas olukorras
grammatiliselt
üsna õiget keelt,
ehkki on märgata
emakeele mõju.
Tuleb ette vigu, kuid
need ei takista
mõistmist.

Valdab grammatikat
küllaltki hästi. Ei tee
vääritimõistmist
põhjustavaid vigu.
Aeg-ajalt ettetulevaid
vääratusi, juhuslikke
vigu ning lauseehituse
lapsusi suudab
enamasti ise
parandada.

Valdab grammatikat
küllaltki hästi. Ei tee
vääritimõistmist
põhjustavaid vigu.
Aeg-ajalt ettetulevaid
vääratusi, juhuslikke
vigu ning lauseehituse
lapsusi suudab
enamasti ise
parandada.

C1

Mõistab pingutuseta
ka
abstraktsetel ja
tundmatutel
teemadel kuuldut
(nt film,
pikem vestlus,
vaidlus).
Suudab kriitiliselt
hinnata
kuuldu sisu ning
tõstatatud
probleeme.
Mõistmist võivad
raskendada
haruldased
idioomid, võõras
aktsent, släng või
murdekeel.

Loeb pikki keerukaid
erineva
registri ja esituslaadiga
tekste.
Loeb kriitiliselt, oskab ära
tunda autori hoiakud,
suhtumise ja varjatult
väljendatud mõtted.
Stiilinüanssidest,
idiomaatikast ning teksti
keerukatest üksikasjadest
arusaamine võib nõuda
kõrvalist abi (nt sõnastik,
emakeelekõneleja
nõuanne).

Väljendab ennast ladusalt ja
spontaanselt. Suudab
raskusteta ja täpselt avaldada
oma mõtteid ning arvamusi
erinevatel teemadel.
Keelekasutus on paindlik ja
loominguline. Suudab
saavutada suhtluseesmärke.
Sõnavara on rikkalik, võib
esineda üksikuid vigu
sõnade
semantilistes seostes,
rektsioonistruktuurides ja
sõnajärjes.

Oskab kirjutada
põhjalikku
ülevaadet mitmest
kirjalikust
allikast saadud teabe
põhjal
(nt retsensioon,
arvustus).
Suudab toimetada
kirjalikke
tekste.
Oskab kirjutada
loogiliselt
üles ehitatud
kirjeldavaid,
jutustavaid ja
arutlevaid
tekste, mis tekitavad
huvi
ning mida on hea
lugeda.
Võib esineda
juhuslikke
õigekirja- ja
interpunktsioonivigu.

Kasutab
grammatiliselt õiget
keelt, vigu tuleb ette
harva ning neid on
raske märgata.

4. Õppetegevus
Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt, rõhuasetused võivad kursuseti
olla erinevad. Õpitavat keelt kasutatakse aktiivselt nii tunnis kui ka väljaspool tundi
(nt kirjasõbrad, õppereisid, õpilasvahetused ja kohtumised õpitavat keelt emakeelena
kõnelejatega). Õpilane loeb autentseid ilukirjandus-, teabe- ja meediatekste.
Kasutatakse mitmekesiseid ülesandeid, mis eeldavad loovat lähenemist. Keeletasemele
vastava

sõnavara

omandamiseks

ning

keerukamate

keelekonstruktsioonide

kasutamiseks ja kinnistamiseks kasutab õpetaja ülesandeid, kus õpilane saab
rakendada suhtlemisoskust, kasutades erinevaid keeleregistreid (nt suhtlemine
ametiasutuses, tööintervjuul, olmesfääris).
Õpetaja suunab õpilasi kõrvutama ja analüüsima erinevate keelte sarnasusi ja
erinevusi, nägema keeltevahelisis seoseid ning jälgima oma keelekasutust.
Õpetaja

planeerib

koos

õpilastega

tööd,

et

saavutada

eesmärgiks

keeleoskustase.
Iseseisvate tööharjumuste kõrval kinnistuvad paaris- ja meeskonnatöö oskused.
Õppetegevused:
1) Meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine;
2) Iseseisev lugemine ning kuulamine;
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seatud

3) Tarbekirjade koostamine (CV, ankeet, avaldus, kaebus, seletuskiri, viisa, ametlik
kiri, ametlik õnnitlustekst);
4) Loovtöö (essee, isiklik kiri, artikkel, retsensioon, kokkuvõte, tõlge, blogi, film,
presentatsioon, projekt)

5. Õppesisu ja õpitulemused
I kursus

1. Eesti ja maailm
Eesti riik ja rahvas
Õppesisu: omariiklus ja kodanikuks olemine; geograafiline asend ja kliima;
rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid; mitmekultuuriline
ühiskond.
2. Eesti keel ja eesti meel
Õppesisu: kultuuritraditsioonid, eesi ja vene pühad, eesti ja vene rahvustoit,
kodukoha ja pere lugu
3. Eesti ja teised riigid
Õppesisu: Eesti koht maailmas, rahvusvaheline koostöö
II kursus

1. Kultuur ja looming
Õppesisu: looming: kujutav kunst, arhitektuur, tarbekunst, käsitöö (vene
kunstnikud ja nende looming, vene ikoon); vene rahva ajalooline kultuurimälu:
Sankt-Peterburg ja Moskva (linnade rajamine, põhilised vaatamisväärsused,
arhidektuur, muuseumid – Ermitaaz, Kreml)
2. Kultuuritraditsioonid ja tavad
Õppesisu: vanasõnad ja kõnekäänud kui rahvatarkuse varamu
Õpitulemused:
Õpilane peab oskama
 Suhelda teemadel vastavalt ainekavale


Tervitada ja pöörduda



Paluda selgitust



Alustada teemat, anda edasi teiste poolt öeldut, anda juhiseid



Vestelda ilmast ja tervisest
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Ettepanekut teha ja sellest keelduda



Teha kokkuvõtteid loetud teksti põhjal



Sõnatuletust



Kasutada eessõnu



Kasutada lauses omadussõnu koos nimisõnadega



Kasutada õiget käände vormi



Kasutada tegusõnade ajavorme ja kõneviise (I ja II pöördkond, algvorm)



Kasutada arvsõnu (põhiarvud ja järgarvud, ühildumine nimisõnaga)



Sünonüüme ja antonüüme



Mõista video- ja audiomaterjale



Väljendada oma arvamust suulises ning kirjalikus vormis

III kursus
1. Eesti ja maailm
1.1. Eesti riik ja Venemaa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eesti maailma kaardil
Naaberriigid ja rahvus, keeled
Kultuurisidemed
Venemaa geograafiline asend ja kliima
Taimede ja loomade maailm, maavarad
Venemaa majandus (tööstus, väliskaubandus, põllumajandus)

IV kursus
1. Eesti keel ja eesti meel

1.1 rahvuslik identiteet
1.2 kultuuritraditsioonid
1.3 eestlased Venemaal

2. Kultuur ja looming

1.4Kultuur ja looming:
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1. Venemaa kuulsad inimesed (teadlased, kunstnikud, heliloojad, kirjanikud, arhidektid,
valitsejad jne.)
2. Venemaa ajalugu
1. Rahaühik
2. Riigisümbolid (Eestimaa ja Venemaa)
3. Erinevad usud ja traditsioonid (õigeusk, budism, judism, katoliku konfessioon,
keterlus, islam)

V kursus
1. Igapäevaelu. Õppimine ja töö

Õppesisu:







elukutsed, elukutse valik
ohtlik ja ohutu elukutse
mainekuse aste
õppeasutused Eestis
haridussüsteem Eestis ja Venemaal
karjäär

2. Riigid ja nende kultuur
Õppesisu:
 vene perekonnanimed (mees- ja naisperekonnanimed, käänamine, perekonnanimed
ja ajalugu);
 eesnimed (täis- ja lühivormid, hellitavad nimed, isanimed, isanimede
moodustamine), eesti eesnimed ja perekonnanimed, käänamine;
3. Vene ärikeel
CV, viisa, kultuur, avaldus, ankeet, kiri (ametlik ja isiklik), kaebus, seletuskiri, ametlik
õnnitlustekst;
4. Mina ja teised
noorte probleemid, sotsiaalsed probleemid;
Õpitulemused:
Õpilane peab oskama:











suhelda teemadel vastavalt ainekavale
analüüsida ja teha kokkuvõtteid loetud teksti põhjal
mõista video- ja audiomaterjale
väljendada oma arvamust suuliselt ning kirjalikus vormis
kirjutada CV, isiklik- ning ametlik kiri
täita ankeeti, viisat
koostada kuulutust, avaldust, kutset
arvestada suheldes õpitava keele maa kultuurivorme
kasutada võõrkeelseid teatmeallikaid
vestelda spontaanselt ja ladusalt tuttaval teemal
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kirjutada lühiartikleid ajalehele.

6. Ettevõtlikkusõpe
Õppetundides õpitu omandamine ja kinnistamine läbi interaktiiv õppe meetodite, õpilaste
motiveerimine ja kaasamine tunnis omapoolset initsiatiivi üles näidates. Iga klass saab
õppeaasta

jooksul

ettevõtliku

tegevusekogemuse.

Ettevõtlikkusõppe

planeerimisel

arvestatakse õpilaste ettepanekutega. Õpetaja töökavas kirjeldatakse täpsemalt ettevõtlikkus
õppe tegevusi/projekte vms. osaletakse nii koolisisestes kui ka erinevates koolivälistes
projektides.

7. Lõimumine
Ainevaldkonna põhiained toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist, sest keel
tundides arendab õpilane oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning suhtlusoskust,
õpib lugema ja mõistma eri liiki tekste, teabe- ja tarbetekste, lugedes arendab oma
sõnavara ning avardab maailmapilti, õpib tundma ja mõistma teiste rahvaste
mentaliteeti, traditsioone, kultuuri ja ajaloolisi sündmusi. Õpib kirjutama eri tüüpi
tekste (sh arvamust, lühiartikleid, kuulutusi, kutseid, reklaami, referaati, juhendit,
isikliku ja ametliku kirja, avaldusi, täita ankeete, viisat), kasutades kohaseid
keelevahendeid ja sobivat stiili ning koostama ning vormistada uurimistööd, kasutama
allikaid ja viitama neile; harjub kasutama eri liiki sõnaraamatuid ning käsiraamatuid.
Lõimingu täpsemad kirjeldused esitatakse õpetaja töökavas.

8. Läbivad teemad
Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad õpieesmärke ja teemasid, mis toetavad õpilase
algatusvõiimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks
sobivaid võõrkeelseid alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid.
Kõiki läbivaid teemasid käsitletakse viie teema valdkonna kaudu. Eelkõige on läbivad
teemad seotud järgmiste teemavaldkondadega
1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks,
kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja
töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema
mõistlikke kutsevalikuid;
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2) keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt
aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb
ning väärtustades jätkusuutlikkus, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja
inimarengu küsimustele;
3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning
vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna
toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tätsust, tunneb end
ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilisele traditsioonidele ja
arengusuundadele;
4) kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks,
kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride
muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga
määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab oma kultuuri ja kultuurilist
mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;
5) teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes
tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida
ning

toimida

selles

oma

eesmärkide

ja

ühiskonnas

omakvõetud

kommunikatsioonieetika järgi;
6) tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja
nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb
toime kiiresti muutuvas tehnoloogilise elu-, õpi- ja töökeskkonnas;
7) tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt,
sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima
tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning osalema tervist edendava keskkonna
kujundamises;
8) väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud
inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid,
järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning
sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.

9. Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest.
Õpitulemusi hinnatakse sõnaliselt hinnangute ja numbriliste hinnangutega. Hinnatakse
õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde
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ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust
ainekava taotlevatele õpitulemustele. Õpitulemused sisaldavad hoiakuid ja väärtusi,
mille kohta antakse sõnalist tagasisidet. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad
olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja
millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise
kriteeriumid.
Hindamise eesmärk on:
1. toetada õpilase arengut;
2. anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta
3. innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima
4. suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise
haridustee valikul
5. suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel
6. anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse
tegemiseks.
Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe
analüüsimine ja tagasiside andmine. Hindamine on aluseks õppe edasisele
kavandamisele.

Hindamisel

kasutatakse

mitmesuguseid

meetodeid,

hindamisvahendeid ja –viise. Hindamine on õpetamise ja õppimise lahutamatu osa.
Õpilasel on õigus saada teavet hindamise korralduse ning saadud hinnete ja
hinnangute kohta. Õpilasel on õigus teada, milline hinne või hinnang on aluseks
kokkuvõtvatele hinnetele. Hindamise korraldus ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja
hinnangutest teavitamise kord sätestatakse kooli kodukorras ning hinnete ja
hinnangute vaidlustamise kord määratakse kooli õppekavas.
Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse
põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti,
koostatakse töö nii et hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90-100 %,
maksimaalselst võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75-89%, hindega „3” 50 74%, hindega „2” 20-49% ning hindega „1” 0-19%.

10. Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid
Õppekirjandus:
Inga Mangus, „Bõstro i uspešno!” X kl Vene keele õpik – Tallinn: TEA 2006
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Inga Mangus, „Bõstro i uspešno!” X kl töövihik – Tallinn: TEA 2007
Natalia Zamkovaja, Irina Moissejenko, „Mnogolikaja Rossia”. XI kl vene keele õpik –
Tallinn: Koolibri 2002
Natalia Zamkovaja, Irina Moissejenko, „Monogolikaja Rossia”. XI kl töövihik –
Tallinn: Koolibri 2002
Natalia Zamkovaja, Irina Moissejenko, „Trudno bõt molodõm?!” XII kl vene keele
õpik – Tallinn: Koolibri 1999
Natalia Zamkovaja, Irina Moissejenko, „Trudno bõt molodõm?! XII kl töövihik
Õppevahendid:
Koolilauad- ja toolid, internetiõhendusega arvutite kasutamisvõimalus, töövahendid ja
materjalid praktiliste tööde tegemiseks, makk.
Füüsiline keskkond
1) Kool korraldab õppe vajadusel rühmades.
2) Kool korraldab õppe klassis, kus on keeleõppe eesmärkide saavutamist toetav
ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.
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