
TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM 

AINEVALDKOND EESTI KEEL JA KIRJANDUS 
 

1. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes 

Peamised ainevaldkonnas taotletavad üldpädevused on suhtluspädevus ja kunstiline pädevus. Viimane hõlmab kirjandus-, teatri-, ja filmialast 

pädevust. Kirjanduspädevust kujundatakse kohustuslike ja valikkursuste, teatri- ja filmialast pädevust valikkursuste kaudu. Nende 

valikkursuste õpe toetab ja süvendab kirjanduspädevuse omandamist ja kunstipädevuse kujunemist tervikuna. 

 

Väärtuspädevuse kujunemisel on oluline koht nii keele kui ka kirjanduse ainekavades. Keeleõpetus väärtustab funktsionaalset kirjaoskust, 

õigekeelsust ja sobivate keelvahendite valikut suulises ja kirjalikus suhtluses, suhtlusoskust, samuti teadlikku kriitilist suhtumist 

teabeallikatesse, sh meediasse. Keeleõpetus rõhutab ka vaimseid väärtusi: emakeele eripära ja arenguloo tundmine, murdekeeled kui keele 

rikkus, keele eri kasutusvaldkondade tundmine. 

 

Nii keele- kui kirjandusõpetus väärtustab ja suunab õpilast märkama keelekasutuse esteetilist külge: keeleõpetus erinevate stiilide eritlemisel, 

kirjandusõpetus kirjandusteose kujundliku keele analüüsimisel. Kirjanduse kujutusobjektiks on inimene suhtes teiste inimestega ning 

toimetulek ühiskonnas. Kirjandusteoste lugemisel ja analüüsimisel puutub õpilane kokku nii üldinimlike kõlbeliste väärtuste, teoses kujutatud 

ajajärgu sotsiaalsete väärtuste kui ka kultuuriväärtustega. See protsess kujundab õpilase kõlbelisi väärtusi, sotsiaalseid hoiakuid ning 

tõekspidamisi, aga ka suhtumist kirjandusse kui kunstiloomingusse ja kirjanikku kui loojasse, kultuuriidentiteeti ja lugupidavat suhtumist enda 

ning teiste rahvaste kirjandusse ja kultuuri laiemalt. Eri ajastuid ja ühiskonnaelu kajastavate teoste lugemine ning tõlgendamine, neis käsitletud 

probleemide ja väärtussuhtumiste seostamine nüüdisajaga toetab ka sotsiaalse pädevuse kujunemist. Keele- ja kirjandusõpetus arendavad ka 

olulisi õpioskusi: eri liiki tekstide analüüs ja mõtestamine, fakti ja arvamuse eristamine, eri allikatest teabe hankimine ja selle kriitiline 

kasutamine, eri liiki tekstide koostamine, oma arvamuse kujundamine ja sõnastamine. 



 

2. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja õppeainete ning läbivate teemadega 

 

Eesti keel on ühtaegu kooli õppekeel ja keskne õppeaine. Hea keeleoskus loob eeldused kõigi õppeainete edukaks omandamiseks ning 

toimetulekuks isiklikus ja avalikus elus. Samas arendavad kõik õppeained keelekasutuse põhipädevusi: sõnavara mõistmine ja kasutusoskus, 

teksti mõistmine ja tekstiloome, suuline ja kirjalik suhtlusoskus. Seega kujuneb õpilase funktsionaalne ja kriitiline kirjaoskus mitte üksnes eesti 

keele, vaid kõigi õppeainete õppetegevuse tulemusel. Samas toimub keeleoskuse järjekindel ja teadlik arendamine siiski valdavalt keele- ja 

kirjandustundides. 

 

Väliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine võib äratada huvi võõrkeelte õppimise vastu; õpitavas võõrkeeles lugemine ja arutamine võib 

teadlikul suunamisel äratada huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu. Loodusalased tekstid eesti 

keele õppekirjanduses ja ilukirjanduses aitavad kaasa looduse tundmaõppimisele ja väärtustamisele. Loodusluule lugemine ja esitamine, 

sellega seotud esteetilis-emotsionaalsed elamused, samuti kirjandusteose looduskirjelduse kui kunstilise kujundi analüüs, selle tähenduse 

mõistmine teose kontekstis ergastab tähelepanu loodusele ja väärtustab loodust kui esteetilise elamuse allikat. 

 

Sotsiaalainete õpet toetab ainevaldkond mitmel moel. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs mõjutab maailmapildi kujunemist, 

ajaloosündmuste ja arengu mõistmist, ühiskonnaelus ja inimsuhetes orienteerumist. Kirjandusõpetuse taotlus suunata õpilasi erinevate ajastuste 

kirjandusteoseis käsitletud probleeme tänapäevaelu ja inimestega seostama soodustab kindlasti õpilaste sotsiaalse pädevuse kujunemist. 

 

Kunstiainete õpet toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine õppimine. Kirjandusteose analüüs soodustab arusaamist kunstilisest kujundist kui 

kunstiainete üldmõistest ja mis tahes kunstiteosest kui kunstiliste kujundite süsteemist, mis kannab teatavat autoripositsiooni ja sõnumit. 

Kirjandusteoste illustratsioonide analüüs toetab kujutava kunsti spetsiifika ja väljendusviiside mõistmist. Kirjandusteose käsitluse 



illustreerimine vastava ajastu muusikaga soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning eri muusikavoolude eripärast ja seostest 

ajastu kunstisuundumustega. 

 

Eluskestvaks õppeks ja karjääri planeerimiseks ning teabekeskkonnas toimetulekuks loob eeldused valdkonnapädevuse omandamine, sh 

korrektne suuline ja kirjalik väljendusoskus, arutlus- ja suhtlusoskus, eri liiki tekstide koostamise oskus ning teabe muretsemine eri allikatest 

neid kriitiliselt hinnates. Erinevad tekstid, mida eesti keele ja kirjanduse tundides loetakse ja analüüsitakse, suunavad õpilasi koguma teadmisi 

ning kujundama oma seisukohta keskkonna ja jätkusuutliku arengu kohta. Kirjandusteoste lugemine ja analüüs kujundab üldinimlike kõlbeliste 

väärtuste, teoses kajastatud ajajärgu sotsiaalsete väärtuste ja kultuuriväärtuste kaudu õpilase kõlbelisi väärtusi ning kultuurilist identiteeti. 

 

3.  Füüsiline õpikeskkond 

 

1. Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab mööblit sobivalt ümber paigutada rühmatööks ning ümarlauavestlusteks. 

2. Klassiruumis kasutatakse õigekeelsussõnaraamatuid ja võõrsõnade leksikoni. 

3. Tundides kasutatakse tänapäevastel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid, 

sh netisõnaraamatuid. 

4. Tunde peetakse vajaduse korral arvutiklassis, kooli raamatukogus ning väljaspool kooli. 

 

 


