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Ainekava: saksa keel B1 keelena gümnaasiumis

Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Võõrkeelte õppega kujundatakse ainepädevus, mis sisaldab keelepädevust, väärtushinnanguid ja
-hoiakuid ning õpioskusi. Gümnaasiumi lõpus õpilane:
1) oskab keelt tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toime tulla;
2) mõistab ja väärtustab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi;
3) suhtleb sihtkeele kõnelejatega nende kultuurinorme järgides;
4) on võimeline jätkama õpinguid võõrkeeles, osalema erinevates rahvusvahelistes projektides ning kasutama
võõrkeeli rahvusvahelises töökeskkonnas;
5) analüüsib oma teadmisi ning oskusi, tugevusi ja nõrkusi; omandab elukestvaks õppeks motivatsiooni ning
vajalikud oskused.

Õppeaine kirjeldus
Gümnaasiumis õpitakse võõrkeelt tasemepõhiselt. Õppes kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ning
aktiivõppemeetodeid. Rõhk on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Rakendatakse paaris- ning
rühmatööd, toetatakse võõrkeelse suhtlus- ja esinemisoskuse väljakujunemist, nt väitlused, referaadid, uurimistööd,
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 B2keeleoskustasemega võõrkeeltele. Gümnaasiumis on üldteema „Mina ja maailm“. Viis teemavaldkonda ja nende
alateemad on igapäevaelus omavahel läbi põimunud ning nii on neid võimalik käsitleda ka keeleõpetuses. Erinevate
teemade kaudu saab õpilane võrrelda Eesti ja õpitava keele maa kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas
kursuse keeletaset, õpilaste huve ning teemade päevakohasust. 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 ning neid erinevusi selgitavatele
kultuurinähtustele. Õpilane peaks teadma oma kohta ja vastutust ühiskonnas ning andma adekvaatseid hinnanguid.
Õppes on endiselt oluline õpioskuste arendamine, mis toetab edasisi võõrkeeleõpinguid ning paneb aluse elukestvale
õppele.

Õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

mõistab kõike olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;
saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;
kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning selgitab ja põhjendab lühidalt oma seisukohti ning
plaane;
koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;
arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelset kirjandust, vaatab filme ja
telesaateid ning kuulab raadiosaateid;
kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, internetti), et otsida vajalikku infot teisteski
valdkondades;
seab eesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma õpistrateegiaid;
seostab omandatud teadmisi nii võõrkeelte valdkonna kui ka teiste valdkondade teadmistega.

Keeleoskuse tase gümnaasiumi lõpus
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Rahuldav
õpitulemus

Kuulamine
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.

Lugemine
B1.1
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.

Rääkimine
B1.1
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.

Kirjutamine
B1.1
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 on-line
vestluses (nt MSN).
Oskab kasutada
piiratud hulgal
teksti sidumise
võtteid (sidesõnad,
asesõnaline
kordus).

Hea ja väga
hea
õpitulemus

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.

B1.2
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.

B1.2
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.

B1.2
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.

B1-keeleoskustasemega keele puhul on gümnaasiumi lõpetaja rahuldav õpitulemus 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) taseme nõudeid.
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Rakendatakse õppijakeskse võõrkeeleõppe põhimõtteid, milleks 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.
Võõrkeelte õpe järgib gümnaasiumi sihiseadet (üldosa § 3) toetades noore ettevalmistamist toimimiseks loova,
mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena
erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates
ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.
Gümnaasiumi riiklikus õppekavas käsitatakse õppimist õpilase aktiivse ja sihipärase tegevusena, mis on suunatud
tajutava informatsiooni mõtestamisele ja tõlgendamisele vastastikuses toimes teiste õpilaste, õpetajate, vanemate
ja üldisema elukeskkonnaga, toetudes juba olemasolevatele teadmisstruktuuridele.
Õppimises on kesksel kohal õpilaste aktiivne teadmiste konstrueerimise protsess. Selleks toetakse võõrkeeltes oskust
iseseisvalt õppida, sealhulgas kujundatakse vajalike õppimisoskusi. Õppe- ja kasvatustegevuses tuleb õpilastel lasta
seada oma sihid, õppida töötama nii iseseisvalt kui ka kollektiivselt ning anda õpilastele võimalus leida erinevaid
töömeetodeid katsetades neile sobivaim õpistiil
Õppe kavandamisel ja läbiviimisel (üldosa § 7, lõige 4):
1. luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid
austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud
osaliste vahel;
2. koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende eneseväärikust ning
isikupära;
3. jagatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus;
4. märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse õpilaste sildistamisest ja nende
eneseusu vähendamisest;
5. ennetatakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist;
6. ollakse avatud vabale arvamusvahetusele, sealhulgas kriitikale;
7. luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda nii üksi kui ka koos
kaaslastega;
8. luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja eluraskuste puhul;
9. luuakse õhkkond, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel, tolerantsusel ja heatahtlikkusel;

Õppetegevused
Õpet kavandades ja korraldades:
1)
2)
3)

lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest
õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega;
taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta ulatuses ühtlaselt
ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja huvitegevusteks;
võimaldatakse õppida üksi ja koos teistega (iseseisvad, paaris- ja rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist
aktiivseiks ning iseseisvaiks õppijaiks;

4)
5)
6)
7)

August Kitzbergi nimeline Gümnaasium
kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad individualiseeritud käsitlust
ning suurendavad õpimotivatsiooni;
rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õpikeskkondi, õppematerjale
ja -vahendeid;
mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, kontserdid, arvuti/ multimeediaklass,
õpilasvahetus, õppereisid, kohtumised õpitavat keelt emakeelena kõnelejatega jne;
kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, diskussioonid, projektõpe jne.

Õppesisu käsitlemises teeb valiku aineõpetaja arvestusega, et kirjeldatud õpitulemused, üld- ja valdkonnapädevused
ning ainepädevused oleksid saavutatud.
Gümnaasiumis arendatakse kõiki osaoskusi võrdselt. 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-, tarbe- ja meediatekste. Kasutatakse mitmekesiseid ülesandeid, mis eeldavad
loovat käsitlust. Keeletasemele vastava sõnavara omandamiseks ning keerukamate keelekonstruktsioonide
kasutamiseks ja kinnistamiseks valib õpetaja ülesandeid, kus õpilane saab rakendada suhtlemisoskust, kasutades
erinevaid keeleregistreid (nt suhtlemine ametiasutuses, töövestlusel, olmesfääris).
Õpetaja juhib õpilasi kõrvutama ning analüüsima erinevate keelte sarnasusi ja erinevusi, nägema keelte vahel seoseid
ning jälgima oma keelekasutust. Õpetaja plaanib koos õpilastega tööd, et saavutada eesmärgiks seatud
keeleoskustase. Iseseisvate tööharjumuste kõrval kinnistuvad paaris- ja meeskonnatöö oskused.

Õppetegevusteks kasutatakse:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine;
iseseisev lugemine ning kuulamine;
tarbekirjade koostamine (nt CV, seletuskiri, avaldus, kaebus);
loovtööd (nt kirjand, essee, artikkel, retsensioon, kokkuvõte, luuletus, tõlge, blogi);
referaatide ja/või uurimistööde koostamine ning esitlemine;
argumenteerimisoskuse arendamine (nt väitlus, vaidlus);
rolli- ja suhtlusmängud;
projektitööd (nt filmide tegemine, teatritükkide etendamine, veebilehtede koostamine);
info otsimine erinevatest võõrkeelsetest teatmeallikatest (nt sõnaraamatud, internet).

Üldpädevuste kujundamine
Pädevustes eristatakse järgmisi omavahel seotud komponente: teadmised, oskused, väärtushinnangud ja käitumine.
Nelja komponendi õpetamisel on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad
sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist. Võõrkeelte valdkonna õpitulemustes
sisalduvad keelepädevused, kultuur (väärtushinnangud, käitumine) ja õpioskused. Võõrkeeli õpetades kujundatakse
kõiki üldpädevusi seatud eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja tegevuste kaudu.
Kultuuri- ja väärtuspädevuse arendamisel suunatakse õpilasi hindama inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate
moraalinormide ja eetika seisukohalt; väärtustama oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandit ning
nüüdiskultuuri sündmusi, inimlikku ja kultuurilist mitmekesisust; hindama üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, sh
sallivust ja koostööoskust ning seeläbi teadvustama oma väärtushinnanguid.
Sotsiaalne ja kodanikupädevus võimaldavad õpilasel end edukalt ühiskonnas teostada. Erinevates igapäevastes
suhtlussituatsioonides toimetulekuks on sobivate keelendite valiku kõrval vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate
maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid ja mitmekesisust.
Seetõttu on sotsiaalne ja kodanikupädevus tihedalt seotud kultuuri-, väärtus- ja suhtlemispädevusega. Sotsiaalse ja
kodanikupädevuse kujundamisele aitavad kaasa mitmesugused õpitöövormid (nt rühmatöö, projektõpe) ning aktiivne
osavõtt õpitava keelega seotud kultuuriprogrammidest.
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Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes käsitletavate teemade ja õppetegevuste kaudu. Iseendaga ja
inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutlustes, rollimängudes ning muudes õpitegevustes, mis
aitavad õpilastel iseennast sügavamini mõista. Oskus hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades on tihedalt seotud ka õpipädevuse arenguga.
Õpipädevust kujundatakse suunates õpilasi rakendama erinevaid õpistrateegiaid, seostama omandatud teadmisi
varemõpituga ning kasutama õpitut erinevates olukordades, analüüsima oma teadmisi ja oskusi (nt Euroopa
keelemapi põhimõtete alusel), planeerima oma õppimist ja seda plaani järgima.
Suhtluspädevus on võõrkeeleõppes kesksel kohal. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt suhtluspädevuse
komponentidest ning nende sisust. Hea teksti mõistmise, eneseväljendus- ja tekstiloomeoskus on võõrkeeltes eduka
suhtlemise eeldused. Koos suhtluspädevusega arendatakse õpilastes oskust võrrelda oma ning võõra kultuuri
sarnasusi ja erinevusi, mõista ning väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning vältida
eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse.
Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase pädevusega seonduvad võõrkeeled suhtluspädevuse kaudu.
Vastavuses keeleoskuse arenguga õpitakse mõistma ja edasi andma teavet erinevatest elu- ja tegevusvaldkondadest,
sh nt teabegraafikat või muul viisil visuaalselt esitatud teavet. Õpilasi suunatakse mõistma loodusteaduste ja
tehnoloogia tähtsust ning mõju igapäevaelule, loodusele ja ühiskonnale; tajuma digivahendite kasutuselevõtuga
kaasnevaid muutusi ühiskonnas; suhtuma kriitiliselt saadaolevasse teabesse ning olema vastutustundlik interaktiivse
meedia kasutamisel. Õpilasi suunatakse kasutama digivahendeid loovalt, uuendusmeelselt ja sihipäraselt.
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele võõrkeeleoskus ja selle abil
omandatud teadmised ja oskused erinevates elu- ning tegevusvaldkondades. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas loob
eeldused koostööks teiste sama võõrkeelt valdavate ea- ja mõttekaaslastega; võõrkeeleoskus avardab õppija
võimalusi oma ideid ja eesmärke ellu viia ning aidata kaasa probleemide lahendamisele, reageerides muutustele
loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult.

Lõiming teiste ainevaldkondadega
Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida õpilane omandab teistes õppeainetes, andes
õpilasele keelevahendid erinevate valdkondade teemade käsitlemiseks. Võõrkeelte, k.a eesti keele kui teise keele
omandamisel tuleks kasutada koostöös teiste ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjale, s.o
lõimitud aine- ja keeleõpet (LAK-õpe, keelekümblus). Võõrkeeli oskav õpilane pääseb muu hulgas ligi võõrkeelsetele
lisateabeallikatele (teatmeteostele, kirjandusele, internetile jt), toetades sel moel materjali otsimist mõne teise
õppeaine jaoks.
Keel ja kirjandus. Võõrkeelte valdkonnal on kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, sest mõlemas arendatakse
oskust kasutada keelt erinevates suhtlusolukordades, et saavutada oma eesmärke, arvestades suhtlusnorme ja
keelekasutustavasid. Mõlemas valdkonnas arendatakse kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust, luuakse tekste ning
õpitakse neist aru saama. Kõik need teadmised ja oskused kantakse järgmist keelt õppides üle uude kultuurikonteksti.
Matemaatika. Matemaatikapädevuse arengut toetab numbrite tundmise ja arvutamise kõrval erinevates
alustekstides sümbolite, graafikute, tabelite ning diagrammide abil esitatud teabe mõistmise, seostamise ja
edastamise oskuse arendamine. Mõlemas valdkonnas arendatakse funktsionaalset lugemisoskust, oskust loogiliselt
arutleda ja põhjendada, suutlikkust ennast selgelt ja täpselt väljendada.
Loodus- ja sotsiaalained. Lõiming saavutatakse erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide ning
õppetegevuste kaudu. Võõrkeelte õppes juhitakse õpilasi muu hulgas väärtustama looduslikku mitmekesisust ning
vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; ära tundma kultuurilist eripära ning järgima üldtunnustatud käitumisreegleid;
omandama teadmisi kodanikuõigustest ning -vastutusest; kujundama oma arvamust ning olema aktiivne ja
vastutustundlik kodanik.
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Kunstiained. Kunstipädevusega puututakse kokku kultuurilise teadlikkuse kujundamise kaudu, õppides tundma eri
maade kultuuripärandit nii teemade kui ka vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, kontserdid, muusika,
näitused, muuseumid jm). Õpilasi suunatakse märkama ja väärtustama erinevaid kultuuritraditsioone, kunstide
mitmekesisust ning maailma kultuurilist eripalgelisust.
Kehaline kasvatus. Kehakultuuripädevus seostub võõrkeeltes tervisliku eluviisi ja kehalise aktiivsuse väärtustamisega.
Võõrkeeleõppes (nii nagu kehalises kasvatuseski) on oluline salliv suhtumine kaaslastesse, ausa mängu reeglite
järgimine ning oskus teha koostööd.

Läbivad teemad
Võõrkeelte õppe eesmärgid ja teemad toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade
omandamist, kasutades selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ja erinevaid pädevusi arendavaid
töömeetodeid. Eelkõige on läbivad teemad seotud järgmiste teemavaldkondadega:
1) elukestev õpe ja karjääri plaanimine: teemavaldkonnad „Haridus ja töö”, „Inimene ja ühiskond“. Erinevate
õppevormide kaudu arendatakse iseseisva õppimise oskust ja vastutusvõimet, mis on aluseks elukestva õppe
harjumuste ja hoiakute omandamisel, ning suhtlus- ja koostööoskusi, mida on muu hulgas vaja tulevases tööelus.
Võõrkeeleõppe kaudu omandatakse enda ning oma teadmiste ja oskuste tutvustamiseks vajalik sõnavara.
Õpilastele tutvustatakse eri ameteid, erialasid ja edasiõppimisvõimalusi ning õpitakse mõistma ja koostama nt
õpingutele ja tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente;
2) keskkond ja jätkusuutlik areng: teemavaldkonnad „Keskkond ja tehnoloogia”, „Inimene ja ühiskond“. Harjutatakse
otsuste langetamist ja hinnangute andmist keskkonnaküsimustes, arvestades nüüdisaja teaduse ja tehnoloogia
arengu võimalusi (sh piiranguid), ning majanduslikke kaalutlusi. Kujundatakse valmisolekut tegelda
keskkonnakaitseküsimustega kriitiliselt mõtleva kodanikuna nii isiklikul, ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil
ning rakendada loodussäästlikke ja jätkusuutlikke tegutsemis- ning majandamisviise;
3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus: teemavaldkonnad „Eesti ja maailm“, „Haridus ja töö“, „Inimene ja ühiskond“.
Õpilasi suunatakse mõistma ühiskonna toimimise põhimõtteid ning kodanikualgatuse tähtsust, ettevõtluse rolli
ühiskonnas ja sellega seotud mõjusid ning kujundama oma seisukohti teemaga seotud eetilistes küsimustes.
Gümnaasiumis on peamine eesmärk kujundada õpilastes vajalikke praktilisi oskusi kohalikul ja riigi tasandil
otsustamiseks ning majanduselus osalemiseks;
4) kultuuriline identiteet: teemavaldkonnad „Eesti ja maailm”, „Kultuur ja looming“, „Inimene ja ühiskond“.
Toetatakse jätkuvalt omakultuuri väärtustamist, huvi teiste kultuuride vastu ning eelarvamusteta ja teadlikku
suhtumist neisse. Õpilaste teadmisi erinevatest kultuuridest laiendatakse ja sünteesitakse eri ainete tundides
tervikuks, luuakse võimalusi erinevate rahvaste ja kultuuridega tutvumiseks nii kirjanduse, interneti ja meedia kui
ka vahetu kogemuse kaudu. Õpilasi julgustatakse arutlema selle üle, mis kaasneb teises kultuuriruumis elamisega;
5) teabekeskkond: teemavaldkonnad „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“. Õpilasi suunatakse tegema
meediatarbijana iseseisvaid valikuid ning neid põhjendama, lähtudes oma huvidest ja vajadustest; arutlema
avalikus ruumis tegutsemise reeglite üle, mõistma meediamajanduse rolli ühiskonnas ning üleilmastumise mõjusid
meedia sisule ja inimeste meediakasutusharjumustele;
6) tehnoloogia ja innovatsioon: teemavaldkonnad „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“. Õpilasi
suunatakse mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ja keskkonnale ning
seeläbi kujundama oma seisukohti teemaga seotud eetilistes küsimustes. Eesmärk on kujundada positiivseid
hoiakuid tehnoloogilise innovatsiooni ja sellega seonduvate karjäärivõimaluste suhtes, valmisolekut kasutada infoja kommunikatsioonitehnoloogiat eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks;
7) tervis ja ohutus: teemavaldkonnad „Keskkond ja tehnoloogia“, „Inimene ja ühiskond“. Taotletakse õpilase
kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima
tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning aitama kaasa tervist edendava turvalise keskkonna loomisele;
8) väärtused ja kõlblus: kõik teemavaldkonnad. Õpilasi suunatakse arutlema isiklike väärtushoiakute ja kõlbeliste
tõekspidamiste üle; respekteerima erinevaid vaateid ning kaitsma ja põhjendama enda seisukohti; mõistma, et
mitmekesisus on rikkus. Kesksel kohal on kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuse arendamine, asjakohase
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teabe kogumine ja üldistuste tegemine, tuues esile seoseid erinevate valdkondade, varasemate teadmiste ja
kogemustega ning väärtussüsteemide, maailmapildi ja maailmavaate küsimustega.

Hindamine
Õpitulemuste hindamise eesmärk on toetada õpilase arengut, innustada õpilast sihikindlalt õppima, suunata tema
enesehinnangu kujunemist, tekitada huvi võõrkeelte õppimise vastu ning luua niiviisi alus elukestvale
võõrkeeleõppele. Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Õpitulemuste kontrollimise
vormid peavad olema mitmekesised. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või
praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas
taotletavatele õpitulemustele. Gümnaasiumis hinnatakse kõiki keeleoskuse aspekte. Puudustele juhib õpetaja
tähelepanu taktitundega, osutades võimalustele neist üle saada.
Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane peab teadma, mida ja millal
hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid. Õpitulemused sisaldavad
hoiakuid ja väärtusi, mille kohta antakse sõnalist tagasisidet. Tagasiside andmisel (sh keelelistele õpitulemustele)
kasutatakse kõrvuti õpetaja hinnangutega õpilaste enesehindamist ja kaaslaste antud hinnanguid, mille alusel tehakse
ettepanekuid edaspidisteks toetavateks tegevusteks. Õpilast suunatakse märkama oma edusamme ja kasutama
saavutatut edasi õppides, seadma ise endale õpieesmärke ning andma oma teadmistele ja oskustele hinnangut
õpitavas võõrkeeles.
Hindamine toimub vastavalt kooli hindamissüsteemile hinnetega 1-5, kursuse jooksul toimub individuaalne suuline
hindamine, kursuse jooksul on mitu väiksemat tunnikontrolli ja kursuse lõpus test erinevate osaoskuste peale (kõiki
osaoskusi ei kontrollita koos). Kirjalikuks kontrolliks esitab õpilane lühiteate ja lühikese jutustava teksti. Õpilasele
antakse tagasisidet tema edusammude, nõrkade kohtade kohta, õpitehnika kasutamise oskuste, aktiivsuse ja
hoolsuse kohta. Kursuse lõpus analüüsitakse koos tehtud tööd, õpilased esitavad oma ettepanekud edasiste kursuste
planeerimiseks.

I Kursus (10. klass I poolaasta) - B 1.1.
Õpitulemused:
1. Õpilane oskab jutustada endast, oma unistustest, sõpradest, esitleda vestluskaaslast või mõnda teist isikut.
2. Õpilane oskab käsitletavatel teemadel osa võtta diskussioonist, avaldada oma arvamust, seda põhjendada, esitada
täpsustavaid küsimusi, väljendada eriarvamust, anda nõu.
3. Õpilane suudab sõnaraamatu abil aru saada autentsetest tekstidest, teha lugemise käigus märkmeid ja mõistab
kuuldud teksti õpitud teemal.
4. Õpilane oskab kirjutada mudeli järgi õnnitluskaardi ning õpitud teemal jutustavat laadi lühiteksti.
5. Õpilane valdab erinevaid õpitehnikaid (sõnakaardid, veergude meetod jne.).
6. Õpilane valdab erinevaid lugemistehnikaid (globaalne, selektiivne, detailleeritud lugemine)
7. Õpilane oskab hinnata oma oskusi ning planeerida, mida ta saaks edaspidi paremini ja efektiivsemalt teha, et
õppetulemus oleks parem

Õppesisu:



Meid ümbritsevad inimesed, perekond, sõbrad, nende unistused;
kangelased minevikus ja tänapäeval, kangelaslikkus meie kõrval igapäevases elus,

August Kitzbergi nimeline Gümnaasium



eeskujud;
suhted inimeste vahel, õnn, selle sümbolid, ebausk.

II Kursus- (10. Klass II poolaasta) -B 1.1.
Õpitulemused:
1. Õpilane oskab rääkida üldhuvitaval teemal, põhjendada ja kaitsta oma seisukohti ning anda praktilisi nõuandeid.
2. Õpilane oskab kirjeldada ja võrrelda erinevaid graafikuid ning diagramme, teha neist järeldusi.
3. Õpilane oskab erinevaid kuulamisstrateegiaid kasutades leida tekstist vajalikku informatsiooni, teha kuulamise
käigus märkmeid ning sisu lühidalt kokku võtta.
4. Õpilane oskab kirjutada tunnis käsitletaval teemal isikliku kirja ja jutustava lühiteksti.
5. Õpilane oskab kasutada erinevaid võõrkeelseid teatmeteoseid.
6. Õpilane oskab kasutada ülesannete teostamisel erinevaid õpimeetodeid ja – strateegiaid.
7. Õpilane oskab seatud eesmärkide järgi õpetaja abiga hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi ja vajadusel kohandada
oma õpistrateegiaid.

Õppesisu:







Meid ümbritsev keskkond ja inimesed meie ümber, sotsiaalsed probleemid, vastutustundlik suhtumine meid
ümbritsevasse. Sotsiaalne miljöö. Iga üksiku inimese väärtustamine. Probleemsed inimesed, kodutus ja
tööpuudus, ümbritseva keskkonna suhtumine sellesse ja sotsiaalsed hüved, nende kättesaadavus.
Kodu ja elukoht, turvatunne, igapäevase elu probleemid, kohustused ja vabadused.
Erinevad põlvkonnad ühe katuse all, salliv ja tolerantne eluhoiak.
Elu looduslikus keskkonnas ja säästlik eluviis.
Unistuste kodu, erinevad suhtumised ja maitsed.

III Kursus (11. klassi I poolaasta)- B 1.1.-B 1.2
Õpitulemused:
1. Õpilane oskab kirjeldada oma päevakava, rääkida oma kogemustest ning anda teistele nõu.
2. Õpilane oskab rääkida tervislikust eluviisist ja oma harjumustest.
3. Õpilane mõistab helisalvestise kuulamisel mõttevahetuse tuuma, oskab teha kuulamise käigus märkmeid ja neid
hiljem lühidalt kokku võtta.
4. Õpilane oskab koostada õpitaval teemal tarbeteksti.
5. Õpilane oskab pikemast teabetekstist sõnaraamatu abil leida vajalikku informatsiooni ja selle kokku võtta.
6. Õpilane oskab kasutada erinevaid võõrkeelseid teatmeteoseid ja internetti.
7. Õpilane oskab kasutada ülesannete teostamisel erinevaid õpimeetodeid ja – strateegiaid.
8. Õpilane oskab seatud eesmärkide järgi õpetaja abiga hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi ja vajadusel kohandada
oma õpistrateegiaid.

Õppesisu:





Meid ümbritsev igapäevane elu, päeva planeerimine, eri tüüpi inimesed.
Suhted inimeste vahel, isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed inimsuhted ning väärtushinnangud.
Tervislik ja säästlik eluviis, toitumine kui energiaallikas.
Inimese tervis, ohud, mis inimest ebaterve eluviisi puhul varitsevad, stress ja sellega toimetulek.
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IV Kursus (11. Klassi II poolaasta)- B 1.1.-B 1.2
Õpitulemused:
1. Õpilane oskab rääkida oma vabast ajast, kokku leppida kohtumisi ning anda teistele nõu, kuidas oma vaba aega
sisustada, veenda kaasõpilasi võtma osa toredast üritusest.
2. Õpilane oskab lühidalt rääkida saksakeelse ja eestikeelse kultuuriruumi erinevustest ja sarnasustest,
traditsioonidest, vaba aja meelelahutuste valikust.
3. Õpilane oskab kirjutada lühijutu lõpuni.
4. Õpilane oskab pikema autentse teksti lugemisel teha märkmeid ja nende alusel kirjutama pikema isikliku kirja.
5. Õpilane oskab kasutada erinevaid võõrkeelseid teatmeteoseid ja internetti.
6. Õpilane oskab kasutada ülesannete teostamisel erinevaid õpimeetodeid ja – strateegiaid.
7. Õpilane oskab seatud eesmärkide järgi õpetaja abiga hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi ja vajadusel kohandada
oma õpistrateegiaid.

Õppesisu:




Vaba aeg ja erinevad meelelahutuse liigid. Hobid ning harrastused. Ekstreemsed hobid.
Vaba aja veetmine eestikeelses ja saksakeelses kultuuriruumis, erinevused ja sarnased küljed.
Meedia roll meie vaba aja veetmisel, ajalehed ja ajakirjad, kino, teater, arvuti ja internet,jututoad,
televisioon.

V Kursus (12. klass) - B 1.1.-B 1.2
Õpitulemused:
1. Õpilane oskab lühidalt rääkida eluaegsest õppimisest ja täiskasvanute õppest kodumaal ja saksakeelses
keeleruumis.
2. Õpilane oskab kirjutada pikema isikliku kirja õpitaval teemal.
3. Õpilane mõistab helisalvestise kuulamisel mõttevahetuse tuuma, oskab teha kuulamise käigus märkmeid ja neid
hiljem lühidalt kokku võtta.
4. Õpilane oskab kirjutada etteantud mudeli järgi pikema arutleva kirjandi sissejuhatuse ja formuleerima argumendid
põhiosa jaoks.
5. Õpilane oskab seatud eesmärkide järgi õpetaja abiga hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi ja vajadusel kohandada
oma õpistrateegiaid.

Õppesisu:





Eluaegne õppimine, vanusega seotud probleemid. Täiskasvanute õpe Eestis ja saksakeelses keeleruumis.
Erinevad võimalused end harida. Õppimine ja mälu.
Tegevused koolis, õppetunnid ja koduste ülesannete täitmisel. Õpilase igapäevane õppimine, õpitüübid,
õpilase töökoht ning selle iseärasused, ideaalsed töötingimused.
Tulevikuplaanid, teostatavad ja teostamatud unistused.
Meedia õppimist toetava ja segava faktorina.

