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Valikkursus- kirjandus „Kirjandus ja 

u hiskond“ 

Õppe-ja kasvatuseesmärgid 

Valikkursusega „Kirjandus ja ühiskond“ taotletakse, et õpilane: 

 

 mõistab ühiskonnas toimuva ja kirjanduse omavahelisi suhteid; 

 oskab teksti põhjal kirjeldada ühiskondlikke olusid; 

 arutleb teema ja probleemide ning väärtuste üle; 

 on lugenud kirjandusloolisi esseesid ja artikleid; 

2. Õppeaine kirjeldus 

Kirjandusteosed asetatakse konkreetsemasse ühiskondlikku, sealhulgas poliitilisse ja 

mõttevoolulisse konteksti: keskmes on kõik see, mis kirjandust ümbritseb ja inspireerib. 

Kirjandusteost vaadeldakse ühiskonnaolude taustal, kus tähtsat rolli mängivad ajastu 

olulisemad ideed ja suundumused, mis tingivad kirjandusteoste temaatika ning vormi. Kursus 

võimaldab arutleda kirjanduskaanoni ja bestsellerite problemaatika üle ning käsitleda suurele 

lugejaskonnale ahvatlevaid teoseid (menu- ja hittkirjandust).  

Et avardada pilti sõnakunsti võimalustest, tutvustab kursus mõningaid 20. sajandi mõttevoole, 

millel on oluline roll kirjandusruumi kujundamisel ja mis on mõjutanud nii kirjandusteoste 

sisu, väljendust kui ka vastuvõttu. Sissevaade võimaldab esitada valitud tekstide näitanalüüse, 

samuti mõnest mõttevoolust ajendatud tõlgendusvõimaluse lihtsamat rakendamist. 

Ilukirjandustekstide kõrval tuleb kursuse jooksul lugeda ka õppeteemadega seostuvat 

esseistikat ning teha võimaluse korral kirjanduslikku uurimistööd. 

3. Gümnaasiumi õpitulemused 

1) selgitab kirjanduse ja ühiskonna omavahelisi suhteid, nimetades kirjandusteose sündi ja 

vastuvõttu mõjutavaid tegureid; 

2) määrab vähemalt kahe kursuses käsitletud autori ja nende teoste koha ajastus, rühmituses 

või rahvuskirjanduses; 

3) toob loetud teksti(katkendi)le tuginedes näiteid ühiskonnaolude ja inimese kujutamise 

kohta, arutleb selle teema ja probleemide ning eetiliste ja esteetiliste väärtuste üle; 

4) analüüsib kirjandusteost ühest 20. sajandi mõttevoolust lähtudes ning leiab tekstist vastava 

vaatepunkti kajastusi nii teemade, probleemide kui ka ideede tasandil; 

5) on lugenud kirjandus- ja kultuuriloolist esseistikat, kirjutab ilukirjandusteose põhjal essee; 
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6) on läbi lugenud vähemalt kolm terviklikku proosa- või draamateost ning ühe eesti autori 

luuletuskogu ja analüüsinud neid. 

4. Õppetegevused 

Aktiivõppe meetodid (sh probleem-, uurimus- ja projektõpet) ja kasutatakse mitmekesiseid 

õppevorme, näiteks vestlus, diskussioon, ajurünnak; paaris- ja rühmatöö; tabelite, skeemide, 

ideekaartide, arvamustelgede jms koostamine; küsimuste koostamine, neile vastamine; 

kirjanduslikud mängud, sotsiodraama, intervjuu; essee, arvustuse või lühiuurimuse 

kirjutamine; õppekäik jne.  Õpilane loeb kursuse vältel läbi vähemalt kolm pikemat proosa- 

või draamateost ning ühe luuletuskogu kursuse õppesisus nimetatud autoritelt. 

 

5. Õppesisu ja õpitulemused  

Kirjandus ja ühiskond 

Kirjanduse ja ühiskonna omavahelised suhted. Kirjandus kui ühiskonna kajastaja ning 

peegeldaja. Kirjandusteksti eripära kui ühiskondlike olude peegeldus. Kirjanduse sidumine 

autori elulooga, selle asetamine ühiskondlik-poliitilistesse raamidesse. Kirjandusteose sündi 

mõjutavad tegurid. Kirjandusteos kui autori individuaalsuse ja maailmavaate, koolkondliku 

või rühmitusliku kuuluvuse väljendaja. Kirjandusteose koht ajastus, rühmituses, traditsioonis 

ja rahvuskirjanduses. Lugeja maitse ning valikud. Kirjanduskaanon. Menu- ja hittkirjandus. 

 

Kirjandus ja poliitika 

Poliitika kirjanduse iseloomu ja teemade määrajana. Kirjandus ideoloogia levitamise 

teenistuses. Sotsialismiajastu kirjandus, nn sotsialistlik realism. Isikukultuslik kirjandus. 

Autori positsioon ühiskonnas: võimule vastandujad, võimu toetajad, vaikijad. Keelatud 

autorid: pagulaskirjanikud (Bernard Kangro, Kalju Lepik jt), tõrjutud autorid (Betti Alver, 

Uku Masing, Artur Alliksaar jt), dissidendid (Aleksandr Solženitsõn, Johnny B. jt). 

Ideoloogiline tsensuur: keelatud raamatud ja käsikirjad (Albert Kivikas „Nimed 

marmortahvlil“, Paul-Eerik Rummo „Saatja aadress“ jt). Keelatud teemad: rahvuslus (Hando 

Runneli luule jt), okupatsioon ja küüditamine (Valev Uibopuu „Keegi ei kuule meid“, Jaan 

Kruusvall „Pilvede värvid“ jt), metsavendlus (Ene Mihkelson „Katkuhaud“ jt), religioon (Ain 

Kalmus „Juudas“, Uku Masingu luule jt) jne. Kirjandusteoste varjatud sõnumid. Poliitilise 

situatsiooni kujutamine ja selle mõju inimesele (Joseph Brodsky luule; Mihhail Bulgakov 

„Koera süda“ või Günter Grass „Plekktrumm“ või Imre Kertész „Saatusetus“ või Milan 

Kundera „Olemise talumatu kergus“ või Boris Pasternak „Doktor Živago“ või Viktor Pelevin 

„Omon Ra“ või David Michell „Pilveatlas“ või Bernhard Schlink „Ettelugeja“ jt). „Kadunud 

põlvkond“, sõjaromaan (Francis Scott Fitzgerald või Ernest Hemingway või Erich Maria 

Remarque või Arved Viirlaid „Ristideta hauad“). Düstoopia (Aldous Huxley „Hea uus ilm“ 
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või George Orwell „1984“ jt). Baltisaksa kultuuri ja kirjanduse kajastusi (Edzard Schaper 

„Maailma lõpp Hiiumaal“ või Camilla von Stackelberg „Tuulde lennanud lehed“). 

Kirjandus ja mõttevoolud  

(Süva)psühholoogiline kujutamislaad kirjanduses (Margaret Atwood või William Faulkner jt). 

Eksistentsialismifilosoofia kirjanduses (Albert Camus või Jean-Paul Sartre). Idamaiste 

usundite vastukajasid läänemaises kirjanduses: zen-budismi ja taoismi mõjud (Hermann 

Hesse „Siddhartha“ või Jerome David Salinger „Franny ja Zooey“ või Jaan Kaplinski luule 

jt). Naisvaatepunkt kirjanduses (Elfriede Jelinek või Doris Lessing jt). Postkolonialistlik 

vaatepunkt kirjanduses (Hanif Kureishi või Arundhati Roy või Salman Rushdie jt). New age’i 

eluviisi kajastusi ilukirjanduses (Carlos Castañeda „Teekond Ixtlani“ jt). 

Esseistika ja arvustus 

Essee olemus. Kirjandus- ja kultuurilooline essee. Teema ja kirjutamisviisi valik. 

Esseemeistreid (Umberto Eco, Stefan Zweig, Jaan Kaplinski, Viivi Luik, Lennart Meri, 

Hando Runnel jt). Raamatusarjad: „Eesti mõttelugu“, „Avatud Eesti raamat“ jt. 

Esseekogumikud: „Eesti mütoloogiad“, „Uued mütoloogiad“ jt. Kirjanduse uurimise 

võimalused ja probleemid. Kirjandusteaduse ja -kriitika mõiste ning uurimisobjekt. 

Kirjandusteose arvustus. Teose sisu- ning keele- ja stiilikeskne arvustus. 

6. Ettevõtlikkusõpe 

Õppetundides õpitu omandamine ja kinnistamine läbi tegevuste, õpilaste motiveerimine ja 

kaasamine tunnis omapoolset initsiatiivi üles näidates. Iga gümnaasiumiklass saab õppeaasta 

jooksul ettevõtliku tegevuse kogemuse. Ettevõtlikkusõppe planeerimisel arvestatakse õpilaste 

ettepanekutega. Õpetaja töökavas kirjeldatakse täpsemalt ettevõtlikkusõppe 

tegevused/projektid vms. Osaletakse nii koolisisestes kui ka erinevates koolivälistes 

projektides. 

7. Lõiming  

kirjandus, eesti keel, ühiskonnaõpetus, kunstiajalugu, ajalugu 

Olulisel kohal on õpilaste aktiivne loometegevus. Praktiliste tööde ainestik on seotud 

igapäevaelu, aktuaalsete sündmuste ja probleemidega. Õppetöös kasutatakse nii 

traditsioonilisi kui ka  IKT vahendeid.  

Tehakse koostööd teiste ainevaldkondade õppeprojektide kaudu. Lõimingu täpsemad 

kirjeldused esitatakse õpetaja töökavas. 
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8. Läbivad teemad  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine- edasiõppimisvõimaluste tutvustamine; oma ideede 

ja emotsioonide loominguline väljendamine ja väärtustamine, osalemine õpilasprojektides. 

Keskkond ja jätkusutlik areng-loodussäästliku tarbimise propageerimine loovtööde 

korraldamisel; nüüdisaja teaduse ja tehnoloogia kasutamine õppeprotsessis; loovtööde 

käsitlemisel majandusliku ja keskkonnahoiu poole arvestamine. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus- konkurssidest ja projektidest osavõtt, näituste 

korraldamine ja läbiviimine. 

Kultuuriline identiteet- erinevate kultuuride kunsti väärtustamine dispuutide käigus; suhtuda 

lugupidavalt teiste loomingusse; arutelud rahvuskultuuri kujunemise ja vastastikku rikastavate 

mõjutuste kohta. 

Teabekeskkond- avalikus ruumis tegutsemise reeglite tundmine ja tauniva suhtumise 

kujundamine nende rikkumise korral; meedia rolli mõistmine ühiskonnas.; vajaliku info 

leidmine  ja kriitiline analüüs. 

Tehnolooga ja innovatsioon- IKT vahendite kasutamine õppeprotsessis; e- õpe üksikute 

teemade läbimisel; uurimustööde teostamisel tehnoloogia kasutamine. 

Tervis ja ohutus- terviseedendus loovtööde teemadena; erinevate projektide juures õpetada 

jälgima ohutusnõudeid ja teadvustama õnnetuse võimalikkust. 

Väärtused ja kõlblused- õppetegevuste kaudu kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuse 

arendamine,  isiklike väärtushoiakute kujundamine ja maailmapildi  kujundamine. Üksteise 

toetamine ja julgustamine erinevaid projekte kavandades ja teostades. 

 

9. Hindamine 

Õpitulemusi hinnates lähtutakse Kiviõli I Keskkooli gümnaasiumi õppekava 

hindamiskorraldusest ja hindamisjuhendist. Hindamise eesmärk on anda õpilasele 

motiveerivat tagasisidet, arendada eneseanalüüsi oskust ning toetada tema visuaalse 

väljendusviisi leidmist ja arendamist. 

Hindamise objekt on tööprotsess ja lõpptulemus (loovtööde arendamise eksperimendid, 

valminud teos, visuaalne väljendusoskus ja aruteludes osalemine, kunstiteose analüüs, 

uurimustöö jms.). Hinnatakse nii kirjalikke, praktilisi kui ka suuliseid ülesandeid. Õpilane 

osaleb hindamises oma arengu jälgimise kui ka valikute ja arvamuste põhjendamise kaudu.  
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Hindamisel väärtustatakse oskust leida asjakohast infot, seda tõlgendada ja järeldusi teha. 

Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka 

õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. 

Hindamisel kasutatakse tagasiside andmiseks kujundavat hindamist. Õpetaja töökavas 

kirjutatakse iga teema juurde hindamisvorm ja sagedus.  

 

10 . Kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid 

Õppekirjandus  

1. Kaus, Jan „20. sajandi kirjandus” (Maurus 2015) 

2. Kaus, Jan „Uuem kirjandus“ (Maurus 2015) 

 

Õppevahendid: 

kirjandusteosed, artiklid, töölehed. 

Füüsiline keskkond 

Projektsioonitehnika, üks internetiühendusega arvutitöökoht iga 5 õpilase kohta, 

printimis- ja skaneerimisvõimalus, üks foto- ja videokaamera, töövahendid ja –

materjalid praktiliste tööde tegemiseks. 


