Tartu Katoliku Gümnaasiumi
kohustuslike kursuste kursuseleht

Lisa 3. Inglise keel B2
Kursuse nimetus

INGLISE KEEL B2/C1 1. kursus. B2 taseme grammatika I.
Tööelu ja karjäär, inimene ja ühiskond, kultuur ja looming.

Eelduskursused

-

Lõimumine

Karjäärivaliku soodustamiseks toimub lõiming kõikide õppeainetega.

Kursuse maht ja
õppekorraldus

17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.

Õpetamise aeg

10. klassis

Kursuse
eesmärgid






arendada õppija ligipääsu informatsioonile, toetada
infopädevust ja aidata kaasa õpilase võimalusele teha elus
eetilisi valikuid;
arendada õppija oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
täiendada
õppijate
teadmisi
elukestva
õppe
ja
karjääriplaneerimise teemal ning kinnistada neid teadmisi
erinevate tekstide ja harjutuste abil;
omandada teemaga seotud sõnavara, harjutada kriitilist
lugemist ja vestlust teemadel: töö kui toimetulekuallikas; raha
teenimine, tööotsimine, tööpuudus, osalise või täisajaga töö,
puhkus, vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks, puuetega
inimeste töö, teadlik eneseteostus; elukutsevaliku võimalusi ja
karjääri planeerimine.

Kursuse
lühikirjeldus

Teema käsitlus toimub vastavalt õpilaste keeletasemele, arendades
kõiki erinevaid osaoskusi. Kirjutamine: ametlik kiri (letter of
application).
Present perfect simple ja continuous, eessõnad, tegusõna kasutamise
mustrid (verb + infinitive, verb + -ing form, verb + object + infinitive,
verb + object + infinitive without to, verb + object + past participle).

Kursuse
õpitulemused

Õpilane:
 õpilane oskab antud alateemadel ennast paremini mõista ja
analüüsida erinevates suhtlussituatsioonides;
 on omandanud teadmisi ja sõnavara tööelu ja
karjääriplaneerimise teemal;
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oskab määratleda teksti peaideed, oskab leida tekstidest talle
vajalikku
informatsiooni,
suudab
mõista
erinevaid
tööjuhendeid;
oskab kirjutada ametlikku kirja (letter of application).

Hindamine

Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka kursust
kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine, kirjalikud tööd
jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse esimeses
sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi. Kursuse
hinnet arvestatakse inglise keele kooliastmehinde väljapanekul 12.
klassis.

Õppematerjalid

Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.

Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)

Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.

Kursuse väljund

Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt
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Kursuse nimetus

INGLISE KEEL B2/C1 2. kursus. Keskkond ja tehnoloogia:
geograafiline keskkond ja elukeskkond.

Eelduskursused

Inglise keele 1. kursus

Lõimumine

Lõimumine: eesti keel ja IKT, ühiskonnaõpetus, füüsika, keemia,
loodusgeograafia, bioloogia

Kursuse maht ja
õppekorraldus

17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.

Õpetamise aeg

10. klassis

Kursuse
eesmärgid









Kursuse
lühikirjeldus

arendada õppija ligipääsu informatsioonile, toetada
infopädevust ja aidata kaasa õpilase võimalusele teha elus
eetilisi valikuid;
arendada õppija oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
täiendada õppija teadmisi looduskeskkonna ja jätkusuutliku
arengu teemadel ning kinnistada neid teadmisi erinevate
tekstide, kuulamisülesannete ja harjutuste abil, et kujundada
valmisolekut tegelda keskkonnakaitseküsimustega kriitiliselt
mõtleva kodanikuna nii isiklikul, ühiskondlikul kui ka
ülemaailmsel tasandil ning rakendada loodussäästlikke ja
jätkusuutlikke tegutsemis ning majandamisviise;
omandada teemaga seotud sõnavara, harjutada kriitilist
lugemist ja vestlust teemadel: keskkond ja inimese suhted,
keskkonnateadlikkus, looduslik tasakaal, puutumatu loodus;
tööstus ja kultuurmaastikud, kaitsealad; saasteallikad;
loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja
inimestele; kliima ning kliimamuutused; keskkonna
jätkusuutlik areng; elutingimused erineva kliima ja
rahvastusega aladel;
harjutada andmete tõlgendamist, otsuste langetamiseks ja
hinnangute andmiseks keskkonnaküsimustes (tabelid,
graafikud);
omandada ametliku aruande (report) kirjutamist.

Teemakäsitlus toimub vastavalt õpilaste keeletasemele, arendades
erinevaid osaoskusi. Kirjutamine: report. oskab arutleda keskkonna
probleemide üle. Ettekanne ühe keskkonnahoiuga seonduva probleemi
kohta maailmas. Ability in the past, present, future; relative clauses.
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Kursuse
õpitulemused

Õpilane
 mõistab ja oskab kasutada alateemaga seotud
sõnavara lugemisel, kuulamisel ja suulises kõnes;
 oskab määratleda teksti peaideed, oskab leida tekstidest talle
vajalikku informatsiooni, suudab mõista erinevaid
tööjuhendeid;
 oskab analüüsida tabeleid ja graafikuid,
 oskab kirjutada aruannet (report);
 oskab kirjutada arutlevat esseed
 on harjutanud loetud teksti kohta lühikokkuvõtte kirjutamist.

Hindamine

Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka kursust
kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine, kirjalikud tööd
jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse esimeses
sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet
arvestatakse
inglise
keele
kooliastmehinde
väljapanemisel.

Õppematerjalid

Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.

Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)

Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide loetelule.

Kursuse väljund

Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt.
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Kursuse nimetus
Eelduskursused
Lõimumine
Kursuse maht ja
õppekorraldus

Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
lühikirjeldus

Kursuse
õpitulemused

Hindamine

INGLISE KEEL B2/C1 3. kursus. B2/C1 taseme grammatika.
Vaesus ja rikkus
Inglise keele 1. ja 2. kursus
Sotsiaalained, eesti keel ja kirjandus, kunstiained, geograafia, IKT jt.
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
10. klassis
 arendada õppijat orienteeruma informatsiooniväljas, toetada
infopädevuse kujunemist ja arendada õpilast tegema elus
eetilisi valikuid;
 arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
 täiendada õppija teadmisi keelestruktuuridest B2 tasemel ning
kinnistada neid teadmisi erinevate tekstide ja harjutuste abil;
 arendada ja kinnistada õppija teadmisi ja oskusi nii kirjalikus
kui suulises kõnes;
 arendada õppijat mõtestama ja ja analüüsima oma emakeelt ja
B2 tasemel õpitavat võõrkeelt.
Teema käsitlemine toimub vastavalt õppegruppide keeletasemele,
arendades kõiki erinevaid osaoskusi.
Vaesus ja rikkus: raha, asjade hind ja väärtus, rikaste ja vaeste
elustiilid. Vaesuse põhjused ja sellest väljatuleku võimalused.
Mineviku harjumused (used to, would), past perfect simple and
continuous.
Ettekande koostamine.
Lühijutu kirjutamine.
Õpilane
 oskab arutleda asjade hinna ja väärtuse üle
 mõistab tekste vastandlike eluviisidega inimeste kohta ja oskab
neid analüüsida
 teab lähemalt ühte heategevuslikku organisatsiooni või
filantroopi ning oskab neid lähemalt kirjeldada
 oskab kirjeldada pilti ja vastata küsimustele
 oskab kirjutada lühijuttu
Eristav. Koondhinde moodustavad kontrolltööd ja/või protsessi
hindavad tööd perioodi jooksul või arvestus perioodi lõpus.
Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse esimeses
sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi. Kursusehinnet arvestatakse inglise keele kooliastmehinde väljapanekul.
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Õppematerjalid
Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)
Kursuse väljund

Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt.
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Kursuse nimetus

INGLISE KEEL B2/C1 4. kursus. B2/C1 taseme grammatika II.
Isiksus ja iseloomuomadused.

Eelduskursused

Inglise keele 1.-3. kursus

Lõimumine

Eesti keel ja kirjandus, sotsiaalained, karjäärivalik ja teised õppeained

Kursuse maht ja
õppekorraldus

17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.

Õpetamise aeg

11. klassis

Kursuse
eesmärgid











arendada õppija ligipääsu eri laadi informatsiooniväljadele
ning suunata teda selles paremini orienteeruma, toetada õppija
infopädevuse kujunemist ja aidata kaasa õpilase võimalusele
teha elus eetilisi valikuid;
arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
täiendada õppija teadmisi isikuomaduste kohta ning kinnistada
neid teadmisi erinevate tekstide ja harjutuste abil;
omandada isiksuse ja iseloomuomadustega seotud sõnavara;
arendada õppijat kasutama oma teadmisi nii kirjalikus kui
suulises kõnes (vestluses ja ametlikus esitluses);
täiendada õppija teadmisi keelestruktuuridest B2 tasemel ning
kinnistada neid teadmisi erinevate tekstide ja harjutuste abil;
võrrelda ja analüüsida oma emakeele ja B2 tasemel õpitava
võõrkeele sarnasusi ja erinevusi;
harjutada andmete tõlgendamist, otsuste langetamiseks ja
hinnangute andmiseks isiksuse ja iseloomuomaduste teemadel;

Kursuse
lühikirjeldus

Teema käsitlemine toimub vastavalt õppegruppide keeletasemele,
arendades kõiki erinevaid osaoskusi.
Inimese kirjeldamine: iseloomuomadused, välimuse kirjeldamine,
teismeiga, käitumine.
Õppija jaoks tähendusliku isiksuse arengut või iseloomuomadusi
käsitleva romaani lugemine (näiteks J.D Salingeri „Kuristik rukkis“.
Isiku kirjelduse koostamine.

Kursuse
õpitulemused

Õpilane:
 oskab kirjeldada isikuomadusi;
 loeb teismeiga kirjeldavat romaani ja oskab kirjeldada tegelaste
iseloomu;
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oskab jälgida ning edasi anda sündmuste arengut;
mõistab ja analüüsib teksti ülivõimekate inimeste kohta;
suudab leida vajalikku infot teatmeteostest ja Internetist;
oskab kirjeldada fotot ja vastata küsimustele;
oskab koostada inimese kirjeldust, võrrelda kahte inimest.

Hindamine

Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka kursust
kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine, kirjalikud
tööd jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse esimeses
sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet arvestatakse inglise keele kooliastmehinde
väljapanemisel.

Õppematerjalid

Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.

Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)

Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.

Kursuse väljund

Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt
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Kursuse nimetus

INGLISE KEEL B2/C1 5. kursus. Keskkond (tehnoloogia,
majandus)

Eelduskursused

Inglise keele 1.-4. kursused

Lõimumine

Loodusteadused, IKT, sotsiaalained ja teised õppeained

Kursuse maht ja
õppekorraldus

17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.

Õpetamise aeg

11. klassis

Kursuse
eesmärgid










Kursuse
lühikirjeldus

arendada õppija ligipääsu informatsioonile, toetada
infopädevust ja aidata kaasa õpilase võimalusele teha elus
eetilisi valikuid;
arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
täiendada oma teadmisi keelestruktuuridest B2 tasemel ning
kinnistada neid teadmisi erinevate tekstide, sõnavara- ja
kuulamisharjutuste abil, et mõista tehnoloogiliste uuenduste
ning majanduse arendamise tähtsust ning seeläbi kujundada oma
seisukohti teemadega seotud küsimustes;
kujundada õpilast vaimselt ja sotsiaalselt arenenud
ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline tegema arukaid otsuseid,
käituma ning tegutsema turvaliselt nii enda kui teiste
ühiskonnaliikmete suhtes ning järgima jätkusuutlikke eluviise;
suunata õpilasi arutlema ja hinnangut andma isiklike
väärtushoiakute üle. Kesksel kohal on kriitilise mõtlemise ja
argumenteerimisoskuse
arendamine,
asjakohase
teabe
kogumine ja üldistuste tegemine;
suunata õpilasi kasutama oma teadmisi nii kirjalikus kui suulises
kõnes.

Õpilased arendavad teema käsitlemise käigus erinevaid osaoskusi
alateemadel: omandatakse teema käsitlemiseks ja oma seisukohtade
väljendamiseks vajalikku sõnavara, loetakse ja kuulatakse erinevaid
tekste ja tehakse ettekanne teemal „Jätkusuutlik areng“ (“Consume Less
and Live a Minimalist Lifestyle“).
Tehnoloogia: arvutid, geenitehnoloogia. Küberkuritegevus.
Passiiv – kõik vormid.
George Orwelli romaani „1984“ lugemine ja arutelu.
Essee-tüüp: probleem-lahendus.
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Kursuse
õpitulemused

Õpilane:
 arvestab nüüdisaja teaduse ja tehnoloogia arengu võimalusi (sh
piiranguid) ning majanduslikke kaalutlusi;
 on lugenud läbi romaani tuleviku ühiskonna kohta ja oskab
arutleda selle üle ning võrrelda tänapäevaga;
 oskab rääkida igapäevastest infotehnoloogilistes vahenditest;
 teab erinevate sotsiaalsete hüvede olemasolust ning nende
kättesaadavusest (nt arstiabi, pensionid, riiklikud toetused ja
fondid, abirahad, soodustused puudega inimestele);
 mõistab säästliku eluviisi vajadust kaasaegses maailmas;
 on teadlik sotsiaalse miljöö mitmekesisusest;
 oskab iseseisvalt ette valmistada ja ette kanda esitlust
kasutades õiget hääldust, rütmi ja intonatsiooni.

Hindamine

Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka kursust
kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine, kirjalikud tööd
jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse esimeses
sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet arvestatakse inglise keele kooliastmehinde
väljapanemisel.

Õppematerjalid

Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.

Kirjandus
(soovituslik
kirjandus)

Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.

Kursuse väljund

Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt.
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Lisa 4. Saksa keel B1
Kursuse nimetus
Eelduskursused
Lõimumine
Kursuse maht ja
õppekorraldus

Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
lühikirjeldus
Kursuse
õpitulemused

SAKSA KEEL B1/B2 1. kursus
Omandatud saksa keele A2 keeletase
Eesti keel, inglise keel, geograafia, ajalugu, kirjandus ja teised
õppeained
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
10. klassis
Tasanduskursus eri tasemega õpilaste põhikoolis saadud teadmiste
ühtlustamiseks.
 täiendada oma teadmisi keelestruktuuridest B1/B2 tasemel
ning kinnistada neid teadmisi erinevate tekstide ja harjutuste
abil perekonnast, sõpradest, unistustest jt;
 arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
 arendada õppija ligipääsu informatsioonile, toetada
infopädevust ja aidata kaasa õpilase võimalusele teha elus
eetilisi valikuid;
 võrrelda oma emakeele ja B1/B2 tasemel õpitava võõrkeele
sarnasusi ja erinevusi;
 arendada õppija meeskonnatöö ja iseseisva töö oskusi;
 arendada õppija sõnavara ja keelepädevust erinevate
harjutuste ja õppemeetodite abil;
 toetada erinevate kultuuride väärtustamist, huvi teiste
kultuuride vastu ning eelarvamusteta ja teadlikku suhtumist
nendesse;
 arendada õppija oskusi ja harjumusi kasutama saksakeelseid
teatmeteoseid ja oskust leida vajalik info internetist.
Meid ümbritsevad inimesed, perekond, sõbrad, nende unistused;
kangelased minevikus ja tänapäeval, kangelaslikkus meie kõrval
igapäevases elus, eeskujud; suhted inimeste vahel, õnn, selle
sümbolid, ebausk.
Õpilane:
 Oskab jutustada endast, oma unistustest, sõpradest, esitleda
vestluskaaslast või mõnda teist isikut;
 Oskab käsitletavatel teemadel osa võtta diskussioonist,
avaldada oma arvamust, seda põhjendada, esitada täpsustavaid
küsimusi, väljendada eriarvamust, anda nõu;
 suudab sõnaraamatu abil aru saada autentsetest tekstidest, teha
lugemise käigus märkmeid ja mõistab kuuldud teksti õpitud
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teemal;
 oskab kirjutada mudeli järgi õnnitluskaardi ning õpitud teemal
jutustavat laadi lühiteksti;
 valdab erinevaid õpitehnikaid (sõnakaardid, veergude meetod
jt);
 valdab erinevaid lugemistehnikaid (globaalne, selektiivne,
detailleeritud lugemine);
 Õpilane oskab hinnata oma oskusi ning planeerida, mida ta
saaks edaspidi paremini ja efektiivsemalt teha, et õppetulemus
oleks parem.
Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka
kursust kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine,
kirjalikud tööd jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse
esimeses sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise
viisi. Kursusehinnet arvestatakse saksa keele kooliastmehinde
väljapanemisel.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt.
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SAKSA KEEL B1/B2 2. kursus
Saksa keele 1. kursus
Eesti keel, inglise keel, kirjandus, sotsiaalained, loodusained.
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
10. klassis
 täiendada oma teadmisi keelestruktuuridest B1/B2 tasemel
ning kinnistada neid teadmisi erinevate tekstide ja harjutuste
abil keskkonnast, sotsiaalsetest probleemidest, säästlikest
eluviisidest ja tolerantsusest;
 toetada isiksuse arengut keskkonna, inimete ja inimsuhete
väärtustamisse. Analüüsida tööpuuduse ja teiste sotsiaalsete
probleemide põhjuseid ja võimalusi nende ületamiseks.
stressiolukordadega toimetulekut. Suurendada teadlikkust
Saksa kulutuuriruumis valitsevate suuremate sotsiaalsete
probleemide kohta;
 arendada õppija ligipääsu informatsioonile, toetada
infopädevust ja aidata kaasa õpilase võimalusele teha elus
eetilisi valikuid;
 arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist igapäevastes
situatsioonides;
 kasutada oma teadmisi nii kirjalikus kui suulises kõnes
(vestluses ja ametlikus esitluses)¸
 arendada õppija meeskonnatöö ja iseseisva töö oskusi;
 arendada õppija oskusi ja harjumusi kasutama saksakeelseid
teatmeteoseid ja oskust leida vajalik info internetist.
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.
Õpilane:
 oskab rääkida üldhuvitaval teemal, põhjendada ja kaitsta oma
seisukohti ning anda praktilisi nõuandeid;
 oskab kirjeldada ja võrrelda erinevaid graafikuid ning
diagramme, teha neist järeldusi;
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oskab erinevaid kuulamisstrateegiaid kasutades leida tekstist
vajalikku informatsiooni, teha kuulamise käigus märkmeid
ning sisu lühidalt kokku võtta;
 oskab kirjutada tunnis käsitletaval teemal isikliku kirja ja
jutustava lühiteksti;
 oskab kasutada erinevaid võõrkeelseid teatmeteoseid;
 oskab kasutada ülesannete teostamisel erinevaid
õpimeetodeid ja – strateegiaid.
 oskab seatud eesmärkide järgi õpetaja abiga hinnata oma
tugevaid ja nõrku külgi ja vajadusel kohandada oma
õpistrateegiaid.
Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka
kursust kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine,
kirjalikud tööd jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse
esimeses sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise
viisi. Kursusehinnet arvestatakse saksa keele kooliastmehinde
väljapanemisel.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt
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SAKSA KEEL B1/B2 3. kursus
Saksa keele 1. ja 2. kursus
Eesti keel, inglise keel, sotsiaalained, loodusained jt
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
10. klassis
 täiendada oma teadmisi keelestruktuuridest B1/B2 tasemel
ning kinnistada neid teadmisi erinevate tekstide ja harjutuste
abil igapäevasest elust, inimsuhetest, väärtushinnangutest,
stressist ja sellega toimetulekust;
 toetada isiksuse arengut aja planeerimisel ja tervislike
eluviiside kasuks otsustamisel, õpetada stressiolukordadega
toimetulekut. Suurendada teadlikkust Saksa kulutuuriruumis
valitseva suhtumise vastu tervisliku ja säästliku eluviisi kohta;
 arendada õppija ligipääsu informatsioonile, toetada
infopädevust ja aidata kaasa õpilase võimalusele teha elus
eetilisi valikuid;
 arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist igapäevastes
situatsioonides;
 arendada õppija meeskonnatöö ja iseseisva töö oskusi;
 arendada õppija oskusi ja harjumusi kasutama saksakeelseid
teatmeteoseid ja oskust leida vajalik info internetist.
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.
Õpilane:
 oskab kirjeldada oma päevakava, rääkida oma kogemustest
ning anda teistele nõu.
 oskab rääkida tervislikust eluviisist ja oma harjumustest;
 mõistab helisalvestise kuulamisel mõttevahetuse tuuma,
oskab teha kuulamise käigus märkmeid ja neid hiljem
lühidalt kokku võtta;
 oskab koostada õpitaval teemal tarbeteksti;
 oskab pikemast teabetekstist sõnaraamatu abil leida vajalikku
informatsiooni ja selle kokku võtta;
oskab kasutada erinevaid võõrkeelseid teatmeteoseid ja
internetti;
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oskab kasutada ülesannete teostamisel erinevaid
õpimeetodeid ja – strateegiaid;
 oskab seatud eesmärkide järgi õpetaja abiga hinnata oma
tugevaid ja nõrku külgi ja vajadusel kohandada oma
õpistrateegiaid.
Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka
kursust kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine,
kirjalikud tööd jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse
esimeses sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise
viisi. Kursusehinnet arvestatakse saksa keele kooliastmehinde
väljapanemisel.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt
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SAKSA KEEL B1/B2 4. kursus
Saksa keele 1.-3. kursus
Eesti keel, inglise keel, sotsiaalained, loodusained jt
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
11. klassis
 täiendada oma teadmisi keelestruktuuridest B1/B2 tasemel
ning kinnistada omandatud teadmisi erinevate tekstide ja
harjutuste abil hobidest ja vaba aja kasutamisest ning meedia
rollist meie hoiakute ja väärtushinnangute kujunemisel;
 toetada isiksuse arengut hobidega tegelemiseks ning arendada
kriitilist mõtlemist meedia rolli suhtes väärtushinnangute
kujundamisel. Suurendada teadlikkust Saksa kulutuuriruumis
valitseva suhtumise vastu harrastuste ja vaba aja veetmise
kohta;
 arendada õppija ligipääsu informatsioonile, toetada
infopädevust ja aidata kaasa õpilase võimalusele teha elus
eetilisi valikuid;
 arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
 arendada õppija meeskonnatöö ja iseseisva töö oskusi;
 arendada õppija oskusi ja harjumusi kasutama saksakeelseid
teatmeteoseid ja oskust leida vajalik info internetist.
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.
Õpilane:
 oskab rääkida oma vabast ajast, kokku leppida kohtumisi
ning anda teistele nõu, kuidas oma vaba aega sisustada,
veenda kaasõpilasi võtma osa toredast üritusest;
 oskab lühidalt rääkida saksakeelse ja eestikeelse
kultuuriruumi erinevustest ja sarnasustest, traditsioonidest,
vaba aja meelelahutuste valikust;
 oskab kirjutada lühijutu lõpuni;
 oskab pikema autentse teksti lugemisel teha märkmeid ja
nende alusel kirjutada pikema isikliku kirja;
 oskab kasutada erinevaid võõrkeelseid teatmeteoseid ja
internetti;
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oskab kasutada ülesannete teostamisel erinevaid
õpimeetodeid ja – strateegiaid;
 oskab seatud eesmärkide järgi õpetaja abiga hinnata oma
tugevaid ja nõrku külgi ja vajadusel kohandada oma
õpistrateegiaid.
Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka
kursust kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine,
kirjalikud tööd jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse
esimeses sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise
viisi. Kursusehinnet arvestatakse saksa keele kooliastmehinde
väljapanemisel.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt
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SAKSA KEEL B1/B2 5. kursus
Saksa keele 1.-4. kursus
Eesti
keel,
inglise
keel,
sotsiaalained,
loodusained,
karjääriplaneerimine jt
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
11. klassis
 täiendada oma teadmisi keelestruktuuridest B1/B2 tasemel
ning kinnistada omandatud teadmisi erinevate tekstide ja
harjutuste abil tulevase karjäärivaliku jaoks ning analüüsida
erinevate aspektide (sotsiaalsed, majanduslikud, isiklikud jt)
tähtsust kutsevaliku juures;
 toetada isiksuse arengut karjäärivalikus ning arendada kriitilist
mõtlemist õppija karjäärivaliku kujundamisel, st suunata
õppija analüüsima oma tugevaid ja arendamist vajavaid kohti.
Suurendada teadlikkust Saksa kulutuuriruumis valitseva
suhtumise vastu erinevate elukutsete ja ametite vastu;
 arendada kriitilist mõtlemist ja argumenteerimisoskust,
asjakohase teabe kogumist ja üldistuste tegemist ning viisakust
ja üldiste käitumisnormide tähtust kaasaegses ühiskonnas;
 arendada õppija ligipääsu informatsioonile, toetada
infopädevust ja aidata kaasa õpilase võimalusele teha elus
eetilisi valikuid;
 arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
 arendada õppija meeskonnatöö ja iseseisva töö oskusi;
 arendada õppija oskusi ja harjumusi kasutama saksakeelseid
teatmeteoseid ja oskust leida vajalik info internetist.
Erinevad elukutsed, kutsesobivus, noorte elukutsesoovid, kõige
ihaldatumad elukutsed Eestis ja saksakeelses keeleruumis,
ekstreemsed elukutsed. Tööotsing, eluloo ja kaaskirja koostamine,
töövestlus, tööleping. Käitumine erinevates ametiasutustes,
käitumisnormid, viisakus.
Õpilane:
 oskab kirjeldada oma õpingutega seotud probleeme, ennast
kui õpitüüpi, rääkida oma tulevikuplaanidest, edasisest
haridusteest ja unistustest seoses elukutse valikuga;
 oskab osaleda diskussioonis, põhjendada ja kaitsta oma
arvamust;
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oskab kirjutada etteantud mudeli järgi pikema arutlusteema
sissejuhatuse, formuleerida argumendid põhiosa jaoks ning
tuua näiteid;
 mõistab helisalvestise kuulamisel mõttevahetuse tuuma,
oskab teha kuulamise käigus märkmeid ja neid hiljem
lühidalt kokku võtta;
 suudab teatmeteose abiga aru saada pikemast autentsest
ilukirjanduslikust ja teabetekstist (nt. CV, seletuskiri);
 oskab kirjutada lühikest teabeteksti;
 oskab seatud eesmärkide järgi õpetaja ja kaaslaste abiga
hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi ja vajadusel kohandada
oma õpistrateegiaid.
Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka kursust
kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine, kirjalikud
tööd jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse esimeses
sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet
arvestatakse
saksa
keele
kooliastmehinde
väljapanemisel.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt
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VENE KEEL B1/B2 1. kursus
Omandatud vene keele A2 keeletase
Eesti keel, inglise keel, geograafia, ajalugu, kirjandus ja teised
õppeained
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
10. klassis
Tasanduskursus eri tasemega õpilaste põhikoolis saadud teadmiste
ühtlustamiseks.
 täiendada oma teadmisi keelestruktuuridest B1//B2 tasemel
ning kinnistada neid teadmisi erinevate tekstide ja harjutuste
abil perekonnast, sõpradest, unistustest jt;
 arendada kriitilist mõtlemist ja argumenteerimisoskust
kangelaslikkuse teema käsitlemisel konkreetsete kaasaegsete
näidetega Venemaa ühiskonnast;
 võrrelda ja analüüsida oma emakeele ja B1 /B2 tasemel
õpitava võõrkeele sarnasusi ja erinevusi, perekonna tähendust
eesti ja vene kultuuriruumis;
 arendada õppija ligipääsu informatsioonile, toetada
infopädevust ja aidata kaasa õpilase võimalusele teha elus
eetilisi valikuid;
 arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
 arendada õppija meeskonnatöö ja iseseisva töö oskusi;
 arendada õppija sõnavara ja keelepädevust erinevate
harjutuste ja õppemeetodite abil;
 toetada erinevate kultuuride väärtustamist, huvi teiste
kultuuride vastu ning eelarvamusteta ja teadlikku suhtumist
nendesse;
 arendada õppija oskusi ja harjumusi kasutama venekeelseid
teatmeteoseid ja oskust leida vajalik info internetist.
Meid ümbritsevad inimesed, perekond, sõbrad, nende unistused;
kangelased minevikus ja tänapäeval, kangelaslikkus meie kõrval
igapäevases elus, eeskujud; suhted inimeste vahel, õnn, selle
sümbolid, ebausk.
Õpilane:
 Oskab jutustada endast, oma unistustest, sõpradest, esitleda
vestluskaaslast või mõnda teist isikut;
 Oskab käsitletavatel teemadel osa võtta diskussioonist,
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avaldada oma arvamust, seda põhjendada, esitada täpsustavaid
küsimusi, väljendada eriarvamust, anda nõu;
 suudab sõnaraamatu abil aru saada autentsetest tekstidest, teha
lugemise käigus märkmeid ja mõistab kuuldud teksti õpitud
teemal;
 oskab kirjutada mudeli järgi õnnitluskaardi ning õpitud teemal
jutustavat laadi lühiteksti;
 valdab erinevaid õpitehnikaid (sõnakaardid, veergude meetod
jt);
 valdab erinevaid lugemistehnikaid (globaalne, selektiivne,
detailleeritud lugemine);
 Õpilane oskab hinnata oma oskusi ning planeerida, mida ta
saaks edaspidi paremini ja efektiivsemalt teha, et õppetulemus
oleks parem.
Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka kursust
kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine, kirjalikud
tööd jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse esimeses
sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet
arvestatakse
vene
keele
kooliastmehinde
väljapanemisel.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt
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VENE KEEL B1/B2 2. kursus
Vene keele 1. kursus
Eesti keel, inglise keel, geograafia, ajalugu, kirjandus ja teised
õppeained
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
10. klassis
 arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist sotsiaalselt tundlikes
situatsioonides;
 täiendada oma teadmisi keelestruktuuridest B1 tasemel ning
kinnistada neid teadmisi erinevate tekstide ja harjutuste abil
igapäevasest elust, sotsiaalsetest probleemidest ja sallivusest;
 toetada isiksuse arengut keskkonna, inimeste ja inimsuhete
väärtustamisse. Analüüsida tööpuuduse ja teiste sotsiaalsete
probleemide põhjuseid ja võimalusi nende ületamiseks.
stressiolukordadega toimetulekut. Suurendada teadlikkust
Venemaal valitsevate suuremate sotsiaalsete probleemide
kohta;
 arendada õppija ligipääsu informatsioonile, toetada
infopädevust ja aidata kaasa õpilase võimalusele teha elus
eetilisi valikuid;
 arendada õppija meeskonnatöö ja iseseisva töö oskusi;
 arendada kriitilist mõtlemist ja argumenteerimisoskust
erinevate põlvkondade koos elamise positiivsete ja
negatiivsete aspektidega arvestamisel;
 arendada õppija oskusi ja harjumusi kasutama venekeelseid
teatmeteoseid ja oskust leida vajalik info internetist.
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.
Õpilane:
 oskab rääkida üldhuvitaval teemal, põhjendada ja kaitsta oma
seisukohti ning anda praktilisi nõuandeid;
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oskab kirjeldada ja võrrelda erinevaid graafikuid ning
diagramme, teha neist järeldusi;
 oskab erinevaid kuulamisstrateegiaid kasutades leida tekstist
vajalikku informatsiooni, teha kuulamise käigus märkmeid
ning sisu lühidalt kokku võtta;
 oskab kirjutada tunnis käsitletaval teemal isikliku kirja ja
jutustava lühiteksti;
 oskab kasutada erinevaid võõrkeelseid teatmeteoseid;
 oskab kasutada ülesannete teostamisel erinevaid
õpimeetodeid ja – strateegiaid.
 oskab seatud eesmärkide järgi õpetaja abiga hinnata oma
tugevaid ja nõrku külgi ja vajadusel kohandada oma
õpistrateegiaid.
Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka kursust
kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine, kirjalikud
tööd jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse esimeses
sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet
arvestatakse
vene
keele
kooliastmehinde
väljapanemisel.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt
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VENE KEEL B1/B2 3. kursus
Vene keele 1. ja 2. kursus
Eesti keel, inglise keel, sotsiaalained, loodusained jt
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
10. klassis
 täiendada oma teadmisi keelestruktuuridest B1 tasemel ning
kinnistada neid teadmisi erinevate tekstide ja harjutuste abil
igapäevasest elust, stressist ja sellega toimetulekust;
 toetada isiksuse arengut aja planeerimisel ja tervislike
eluviiside kasuks otsustamisel, õpetada stressiolukordadega
toimetulekut. Suurendada teadlikkust Venemaal valitseva
suhtumise vastu tervisliku ja säästliku eluviisi kohta;
 arendada õppija ligipääsu informatsioonile, toetada
infopädevust ja aidata kaasa õpilase võimalusele teha elus
eetilisi valikuid;
 arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist igapäevastes
situatsioonides;
 arendada õppija meeskonnatöö ja iseseisva töö oskusi;
 arendada õppija oskusi ja harjumusi kasutama venekeelseid
teatmeteoseid ja oskust leida vajalik info internetist.
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.
Õpilane:
 oskab kirjeldada oma päevakava, rääkida oma kogemustest
ning anda teistele nõu.
 oskab rääkida tervislikust eluviisist ja oma harjumustest;
 mõistab helisalvestise kuulamisel mõttevahetuse tuuma,
oskab teha kuulamise käigus märkmeid ja neid hiljem
lühidalt kokku võtta;
 oskab koostada õpitaval teemal tarbeteksti;
 oskab pikemast teabetekstist sõnaraamatu abil leida vajalikku
informatsiooni ja selle kokku võtta;
oskab kasutada erinevaid võõrkeelseid teatmeteoseid ja
internetti;
 oskab kasutada ülesannete teostamisel erinevaid
õpimeetodeid ja – strateegiaid;
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oskab seatud eesmärkide järgi õpetaja abiga hinnata oma
tugevaid ja nõrku külgi ja vajadusel kohandada oma
õpistrateegiaid.
Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka
kursust kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine,
kirjalikud tööd jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse
esimeses sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise
viisi. Kursusehinnet arvestatakse vene keele kooliastmehinde
väljapanemisel.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt

98

Tartu Katoliku Gümnaasiumi
kohustuslike kursuste kursuseleht

Kursuse nimetus
Eelduskursused
Lõimumine
Kursuse maht ja
õppekorraldus

Õpetamise aeg
Kursuse
eesmärgid

Kursuse
lühikirjeldus

Kursuse
õpitulemused

VENE KEEL B1/B2 4. kursus
Vene keele 1.-3. kursus
Eesti keel, inglise keel, sotsiaalained, loodusained jt
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
11. klassis
 täiendada oma teadmisi keelestruktuuridest B1/B2 tasemel
ning kinnistada omandatud teadmisi erinevate tekstide ja
harjutuste abil hobidest ja vaba aja kasutamisest ning meedia
rollist meie hoiakute ja väärtushinnangute kujunemisel nii
Eestis kui Venemaal;
 toetada isiksuse arengut hobidega tegelemiseks ning arendada
kriitilist mõtlemist meedia rolli suhtes väärtushinnangute
kujundamisel. Suurendada teadlikkust Venemaal valitseva
suhtumise vastu harrastuste ja vaba aja veetmise kohta;
 arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
 arendada õppija meeskonnatöö ja iseseisva töö oskusi;
 arendada õppija oskusi ja harjumusi kasutama venekeelseid
teatmeteoseid ja oskust leida vajalik info internetist.
Vaba aeg ja erinevad meelelahutuse liigid. Hobid ning harrastused.
Ekstreemsed hobid. Vaba aja veetmine eestikeelses ja venekeelses
kultuuriruumis, erinevused ja sarnased küljed. Meedia roll meie vaba
aja veetmisel, ajalehed ja ajakirjad, kino, teater, arvuti ja internet,
jututoad, televisioon.
Õpilane:
 oskab rääkida oma vabast ajast, kokku leppida kohtumisi
ning anda teistele nõu, kuidas oma vaba aega sisustada,
veenda kaasõpilasi võtma osa toredast üritusest;
 oskab lühidalt rääkida venekeelse ja eestikeelse
kultuuriruumi erinevustest ja sarnasustest, traditsioonidest,
vaba aja meelelahutuste valikust;
 oskab kirjutada lühijutu lõpuni;
 oskab pikema autentse teksti lugemisel teha märkmeid ja
nende alusel kirjutada pikema isikliku kirja;
 oskab kasutada erinevaid võõrkeelseid teatmeteoseid ja
internetti;
 oskab kasutada ülesannete teostamisel erinevaid
õpimeetodeid ja – strateegiaid;
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oskab seatud eesmärkide järgi õpetaja abiga hinnata oma
tugevaid ja nõrku külgi ja vajadusel kohandada oma
õpistrateegiaid.
Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka
kursust kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine,
kirjalikud tööd jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse
esimeses sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise
viisi. Kursusehinnet arvestatakse vene keele kooliastmehinde
väljapanemisel.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt
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VENE KEEL B1/B2 5. kursus
Vene keele 1.-4. kursus
Eesti
keel,
inglise
keel,
sotsiaalained,
loodusained,
karjääriplaneerimine jt
17,5 (90 minutilist) kontakttundi, mis jaguneb auditoorse õppe (loeng,
seminar), õppekäikude ning meeskonnatöö, e-õppe, konsultatsioonide
või individuaaltundide vahel vastavalt kursuse õpieesmärkidele.
Kursuse alguses tutvustab õpetaja kursusel käsitlevaid konkreetseteid
õpivorme ja mahte.
11. klassis
 täiendada oma teadmisi keelestruktuuridest B1/B2 tasemel
ning kinnistada omandatud teadmisi erinevate tekstide ja
harjutuste abil tulevase karjäärivaliku jaoks ning analüüsida
erinevate aspektide (sotsiaalsed, majanduslikud, isiklikud jt)
tähtsust kutsevaliku juures;
 arendada õppija ligipääsu informatsioonile, toetada
infopädevust ja aidata kaasa õpilase võimalusele teha elus
eetilisi valikuid;
 arendada kriitilist mõtlemist ja argumenteerimisoskust,
asjakohase teabe kogumist ja üldistuste tegemist ning viisakust
ja üldiste käitumisnormide tähtust kaasaegses ühiskonnas;
 toetada isiksuse arengut karjäärivalikus ning arendada kriitilist
mõtlemist õppija karjäärivaliku kujundamisel, st suunata
õppija analüüsima oma tugevaid ja arendamist vajavaid kohti.
Suurendada teadlikkust Saksa kulutuuriruumis valitseva
suhtumise vastu erinevate elukutsete ja ametite vastu;
 arendada õpilase oskust iseennast sügavamini mõista, hinnata
oma tugevaid ja nõrku külgi, arvestada oma võimeid ja
võimalusi, analüüsida oma käitumist erinevates olukordades;
 arendada õppija meeskonnatöö ja iseseisva töö oskusi;
 arendada õppija oskusi ja harjumusi kasutama venekeelseid
teatmeteoseid ja oskust leida vajalik info internetist.
Erinevad elukutsed, kutsesobivus, noorte elukutsesoovid, kõige
ihaldatumad elukutsed Eestis ja Venemaa keeleruumis, ekstreemsed
elukutsed. Tööotsing, eluloo ja kaaskirja koostamine, töövestlus,
tööleping. Käitumine erinevates ametiasutustes, käitumisnormid,
viisakus.
Õpilane:
 oskab kirjeldada oma õpingutega seotud probleeme, ennast
kui õpitüüpi, rääkida oma tulevikuplaanidest, edasisest
haridusteest ja unistustest seoses elukutse valikuga;
 oskab osaleda diskussioonis, põhjendada ja kaitsta oma
arvamust;
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oskab kirjutada etteantud mudeli järgi pikema arutlusteema
sissejuhatuse, formuleerida argumendid põhiosa jaoks ning
tuua näiteid;
 mõistab helisalvestise kuulamisel mõttevahetuse tuuma,
oskab teha kuulamise käigus märkmeid ja neid hiljem
lühidalt kokku võtta;
 suudab teatmeteose abiga aru saada pikemast autentsest
ilukirjanduslikust ja teabetekstist (nt. CV, seletuskiri);
 oskab kirjutada lühikest teabeteksti;
 oskab seatud eesmärkide järgi õpetaja ja kaaslaste abiga
hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi ja vajadusel kohandada
oma õpistrateegiaid.
Eristav. Kursuse koondhinde moodustavad kontrolltööd või ka kursust
kokkuvõttev arvestustöö, esitlused, raamatu vastamine, kirjalikud
tööd jt. Aineõpetaja täpsustab õppeinfosüsteemis kursuse esimeses
sissekandes vastavate tööde arvu ning hinde kujunemise viisi.
Kursusehinnet
arvestatakse
vene
keele
kooliastmehinde
väljapanemisel.
Õpetaja poolt ette valmistatud materjalid: õpikuülesanded, internet,
audiovisuaalsed materjalid jt.
Vastavalt õpetaja poolt kokku pandud soovituslike materjalide
loetelule.
Igapäevane korrektne keelekasutus, tasemeeksam, osalemine kooli
rahvusvahelises koostöövõrgustikus, keelevõistlused jt
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