Õppekavaarenduse üldisi taotlusi (1)
Ajakohastada ainevaldkondade pädevused, õppe- ja
kasvatuseesmärgid ning võimalik õppesisu kooliastmeti,
• lähtudes hariduse alusväärtustest, kooliastmes
taotletavatest pädevustest (PRÕK § 7, 9, 11),
nüüdisaegsest õpikäsitusest, üldpädevustest ja 21.
sajandi ootustest õpilase arengule;
• käsitledes lõimingut ja läbivaid teemasid;
• arvestades, et need kirjeldaksid ja toetaksid õpilase
arengu dünaamikat kooliastmete lõikes ja
tervikuna.

Õppekavaarenduse üldisi taotlusi (2)
Taotletakse, et õpilasel on piisavad
• üld- ja akadeemilised pädevused,
• väärtused ja hoiakud,
• oskused, sh ennastjuhtivus, kohanemisvõimelisus,
paindlikkus ja empaatilisus.
Taotletakse, et
• nii õpetajal kui ka õpilasel on õpetamises ja
õppimises piisavalt aega ja motivatsiooni,
rakendamaks riiklike õppekavade üldosade
põhimõtteid.

Õppekavaarenduse üldisi taotlusi (3)
Kirjeldada ainekavades õpitulemused kooliastmeti
arvestusega, et õppe korraldamisel jääks ca 20% aega
juhendatud õppe kõrval ka
• omandatud teadmiste kinnistamiseks,
• tagasiside andmiseks,
• oskuste rakendamiseks praktilistes ülesannetes ja
• ühiskonnas aktuaalsete küsimuste ning läbivate
teemade käsitlemiseks
Seda nii kogu õppe käigus (nt 35 tundi) kui ka õppetunni
raames (nt 45 min).
Selleks eelnevalt analüüsida ja kaasajastada õppesisu ja tegevusi neid võimalusel vähendades ja muutes.

Õppekavaarenduse üldisi taotlusi (4)
Kirjeldada õppeainete õpitulemused kooliastmete kaupa
• viisil, mis toob baasteadmiste ja õppeaine põhimõistete omandamise kõrval
esile ka kõrgemate mõtlemistasandite, sh loova ja kriitilise mõtlemise
kujunemise.
• viisil, mis arvestab õpilaste võimekust ja arenguvajadusi, ning motiveerib
õpetajaid kasutama nüüdisaegset ja mitmekesist õpetamismetoodikat;
• vähem detailsetena nii, et igas õppeaines ja ainevaldkonnas tervikuna jääks
õppe korraldamisel hinnanguliselt 20% aega valikute võimaldamiseks,
omandatud teadmiste kinnistamiseks, tagasiside andmiseks, iseseisvaks
õppeks ning oskuste ja otsustussuutlikkuse kujundamiseks;
• kasutatavatena õpilase õppimisele ja arengule tagasiside andmise
kriteeriumidena vähemalt kahel tasandil, arvestades vajadust toetada
õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite arengut ja seda, et õpitulemustest
hinnanguliselt 50% moodustaks meeldejätmine, arusaamine, rakendamine,
50% analüüsimine, hinnangu andmine, loomine.

Õppekavaarenduse üldisi taotlusi (5)
• Kirjeldada ainespetsiifilised taotletavad oskused, mida
õpilastes kujundatakse aineõpetuse kaudu.
• Kirjeldada ainevaldkonnakavas lisaks füüsilisele ka
vaimse, sotsiaalse ja emotsionaalse õppekeskkonna
kujundamine.
• Täpsustada kooliastmeti ainevaldkonna pädevuse
kujundamiseks vajalikud mõisted ja õppeaineid
lõimivad praktilised tööd.
• Koostada uued ja ajakohastada olemasolevad
gümnaasiumi valikkursused, millega luuakse võimalusi
laiendada kohustusliku õppe sisu lähtuvalt õpilaste
huvidest ja vajadusest kujundada 21. sajandi oskusi.

Keele ja kirjanduse ainevaldkond
Ainevaldkonna õppeained on
• eesti keel (eesti koolis)
• vene keel (mitte-eesti koolis)
• kirjandus (eesti ja mitte-eesti koolis)
Eesti / vene keelt õpitakse 1.–9. klassini,
kirjandust 5.–9. klassini.

Keele ja kirjanduse valdkonnakava
Valdkonnakava ülesehitus
1. Üldalused. Ainevaldkonna eesmärk ja pädevused
2. Ainevaldkonna õppeained ja maht
3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming
4. Alusväärtuste kujundamine ja üldpädevuste
arendamine ainevaldkonnas
5. Läbivate teemade käsitlemine ainevaldkonnas
6. Lõiming teiste ainevaldkondadega
7. Õppetegevuse kavandamine ja korraldamine
8. Tagasisidestamise põhimõtted ja hindamise alused
9. Nõuded füüsilisele õpikeskkonnale

Keele- ja kirjandusõpetuse aluspõhimõtted
(ainevaldkonna tuum e „vaiad“)
1. Õpilase isiksuse kujundamine, tema huvide, võimete ja
vajadustega arvestamine
2. Tegelemine väärtuskasvatusega
3. Suhtlemisoskuse arendamine
4. (Kirjandus)tekstide sisu ja vormivõtete mõistmine ja
tõlgendamine
5. Loominguline eneseväljendamine
6. Kultuuripärandi väärtustamine, keele- ja
kirjandusteadmiste omandamine.

Keele- ja kirjandusõpetuse aluspõhimõtted („vaiad“)

Keele ja kirjanduse valdkonna pädevused
Keele ja kirjanduse õpetamisega taotletakse, et põhikooli lõpuks
õpilane:
1) väärtustab keelt kui kultuuri kandjat, rahvuskirjandust, oma rahva
pärimust ning kultuurilist mitmekesisust;
2) teadvustab keeleoskust õpioskuste alusena ning identiteedi osana;
3) saavutab keeleteadlikkuse, väljendab end selgelt ja asjakohaselt nii
suuliselt kui ka kirjalikult, arvestab kultuuris välja kujunenud
keelekasutus- ja suhtlustavasid;
4) suudab leida, kriitiliselt hinnata ja kasutada eri allikates pakutavat
teavet;
5) mõistab kirjandusteose kunstilisi väärtusi ja teksti poeetikat;
6) kujundab loetu põhjal oma kõlbelisi tõekspidamisi ning rikastab
mõtte- ja tundemaailma.

Keele ja kirjanduse valdkonna pädevused
Keele ja kirjanduse õpetamisega taotletakse, et gümnaasiumi
lõpuks õpilane:
1)
väärtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse
vahendit, tajub keelt identiteedi osana;
2)
toimib keeleteadlikult, väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja
üldkirjakeele normidele vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus
suhtluses, märkab keele muutumise tendentse;
3)
analüüsib, mõistab ja hindab kriitiliselt eri liike tekste;
4)
koostab eri liiki tekste, kasutab vajadusel alustekste;
5)
mõistab keele ja kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja
kultuurilist tähtsust;
6)
väärtustab kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat,
kujutlus- ja mõttemaailma arendajat.

Küsimusi ainekava õppesisu koostamiseks
• Mida peab õpilane oskama ja teadma, kui ta eesti keelt või
kirjandust õpib? Mis on ainekavas see, mis kindlasti peab säilima?
• Milliste printsiipide alusel või millistel kaalutlustel on ainekavasse
valitud konkreetsed õppeelemendid (õppesisu)?
• Kas valitud õppesisu (õppeteemad, mõisted) võimaldab seatud
pädevusi (eesmärke) saavutada, kas siin on olemas vastavus?
• Mille alusel saab vähendada eesti keele ja kirjanduse sisulist mahtu?
• Kas ainekavas esineb dubleerimist jm kordusi aine vertikaalset ja
ainete horisonaalset lõimingut silmas pidades? Miks need seal on?
• Mis on tänase maailma ootusi arvestades õppeaines vähem
aktuaalne, millele ei pea nii palju tähelepanu pöörama, millest võib
loobuda?

Keele ja kirjanduse valdkonna õppesisu esitamise mudel
KIRJANDUSÕPETUSE OSAOSKUSED
• Teksti lugemine ja jutustamine
• Teksti analüüs, tõlgendamine ja mõistmine
• Teksti esitus ja omalooming
• Kirjandusteadmised ja -mõisted
KEELEÕPETUSE OSAOSKUSED
• Teksti analüüs ja mõistmine
• Tekstiloome
• Suuline ja kirjalik suhtlus
• Õigekeelsus ja keelehoole
• Keeleteadmised ja -mõisted
TEKST (eri tekstitüübid ja -liigid, teoste nimekirjad puuduvad)
• Autor (looming)
• Kontekst (situatiivne, ühiskondlik, kultuuriline, ajalooline)

Keele ja kirjanduse valdkonna õppesisu esitamise mudel
LÄBIV TEEMA (nn metateema, seotud lugemistekstidega
ja haakub kirjandusliku teemaga)
SISULÕIMING (interdistsiplinaarne ja horisontaalne
lõiming teiste õppeainete ja valdkondadega teemade ja
mõistete kaudu)
PROTSESSILÕIMING (interdistsiplinaarne lõiming
eesmärkide, õpitulemuste, tegevuste ja meetodite tasandil)
VÄÄRTUS- JA PÄDEVUSLÕIMING
(transdistsiplinaarine lõiming alusväärtuste, üld- ja
valdkonnapädevustega)

Kirjandusõpetuse kaks kontseptsiooni
TRADITSIOONILINE
LÄHENEMINE

NÜÜDISAEGNE LÄHENEMINE

Kirjanduslooline (positivistlik) printsiip
Tekstikeskene (poeetiline) printsiip
Autorikeskne lähenemine
Lugejakeskne lähenemine
Lineaarne ja kronoloogiline lähenemine Kontsentriline ja lõiminguline lähenemine
(teemaõpe, disainõpe)
Ülekaalus klassikaline kirjandus
Isoleeritud käsitlusviis (eesti ja
maailmakirjandus on eraldi)

Esiplaanil nüüdiskirjandus
Võrdlev käsitlusviis (eesti ja
maailmakirjandus on koos)

Lugemistekstid on määratletud (nn
kohustuslik kirjandus)

Lugemistekstid on vabad (nn soovituslik
kirjandus)

Ratsionaalse taotlused
(kirjandusteadmised)

Kognitiivsed taotlused (oskused,
kogemused, emotsioonid)

Ühekülgsed õppevormid ja -meetodid
(nt loeng)

Varieeruvad ja kombineeritud
õppevormid ja -meetodid (aktiiv-, projektinteraktiiv- probleemõpe jne)

Nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid
(kuidas viia ainekavadesse?)
Arvestatakse reaalelulisi
situatsioone ja kontekste,
tegelikke praktikaid

Õppimine on
enesejuhitud,
lähenetakse avatud
hoiakuga ja loovalt.

Õppimist toetavad IKT
vahendid

• Tegeletakse igapäevaste
suhtlussituatsioonidega nii suulises kui ka
kirjalikus vormis.
• Kasutatakse eri tekstitüüpe ja -liike vaba
valiku põhimõttel.
• Arendatakse (enese)reflektsioonioskust.
• Kujundatakse õpilase keeleteadlikkust,
keeleressursside teadlikku kasutamise oskust.
• Arendatakse ilukirjandustekstide vaba ja
loovat analüüsi- ja tõlgendamisoskust
• Tegeletakse tekstiloomega, sh
omaloomingulise kirjutamisega.
• Rakendatakse lugemistekstide vaba valiku
printsiipi (teoseid enam ei nimetata).
• Tegeletakse tekstide loomise ja esitlemisega
digivahendite abil.
• Kasutatakse keele- ja kirjandusõppe e-allikaid,
nt tekstikorpusi, digisõnaraamatuid jm.

Ideede ja ettepanekute korje
maailmakohviku meetodil
• Maailmakohvik (world café) on lihtne ja paindlik rühmatöö
omavahelise dialoogi loomiseks ja vestluste korraldamiseks
suure rühma puhul.
• Annab hea võimaluse erinevate inimestega mõtteid
vahetada.
• Maailmakohvikut saab kohandada vastavalt vajadustele,
sõltuvalt kontekstist, inimeste arvust, eesmärgist ja kohast.
• Maailmakohviku korraldamiseks tuleb seada lauad nii, et
tekivad laudkonnad ning iga laua ümber paigutada toolid.
• Laudadele asetada märkmete tegemiseks paberlaudlinad või
suured paberilehed, märkmepaberid ja kirjutusvahendid.
(vt Mari Karm, Õppemeetodid kõrgkoolis, 2013, lk 64)

1. kohvikurühm
Arutage rühmas:
• mida peab õpilane oskama ja teadma, kui
ta eesti keelt õpib?
• mis on eesti keele ainekavas see tuumne
osa, mis kindlasti peab säilima?
Mõelge nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile.
Pange oma ideed ja ettepanekud lehele kirja.

2. kohvikurühm
Arutage rühmas:
• mida peab õpilane oskama ja teadma, kui ta
kirjandust õpib?
• mis on kirjanduse ainekavas see tuumne osa,
mis kindlasti peab säilima?
Mõelge nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile.
Pange oma ideed ja ettepanekud lehele kirja.

3. kohvikurühm
Arutage rühmas:
• mille alusel saab vähendada eesti keele
ainekava õppesisu mahtu?
• mis on tänapäeva maailma ootusi arvestades
praegu kehtiva eesti keele ainekava õppesisus
üleliigne või tarbetu, millest võib loobuda?
Mõelge nii põhikooli kui ka gümnaasiumi
ainekavale.
Pange oma ideed ja ettepanekud lehele kirja.

4. kohvikurühm
Arutage rühmas:
• mille alusel saab vähendada kirjanduse
ainekava õppesisu mahtu?
• mis on tänapäeva maailma ootusi
arvestades praegu kehtiva kirjandus
ainekava õppesisus üleliigne või tarbetu,
millest võib loobuda?
Mõelge nii põhikooli kui ka gümnaasiumi
ainekavale.
Pange oma ideed ja ettepanekud lehele kirja.

5. kohvikurühm
Arutage rühmas:
• mis peab tänapäeva maailma ootusi
arvestades ja õppe nüüdisajastamist
silmas pidades eesti keele ainekavasse
lisanduma?
• mis on need elulised teadmised või
oskused, mida uus põlvkond vajab?
Mõelge nii põhikooli kui ka gümnaasiumi
tasandile.
Pange oma ideed ja ettepanekud lehele kirja.

6. kohvikurühm
Arutage rühmas:
• mis peab tänapäeva maailma ootusi
arvestades ja õppe nüüdisajastamist silmas
pidades kirjanduse ainekavasse lisanduma?
• mis on need elulised teadmised või oskused,
mida uus põlvkond vajab?
Mõelge nii põhikooli kui ka gümnaasiumi
tasandile.
Pange oma ideed ja ettepanekud lehele kirja.

7. kohvikurühm
Arutage rühmas
• mis vajab eesti keele ainekava
õpitulemustes muutmist, mida ja kuidas
nüüdisajastada?
• mis alusel ja kuidas õpitulemusi ainekavas
liigendada ning sõnastada?
Mõelge nii põhikooli kui ka gümnaasiumi
ainekavale.
Pange oma ideed ja ettepanekud lehele kirja.

8. kohvikurühm
Arutage rühmas
• mis vajab kirjanduse ainekava
õpitulemustes muutmist, mida ja kuidas
nüüdisajastada?
• mis alusel ja kuidas õpitulemusi ainekavas
liigendada ning sõnastada?
Mõelge nii põhikooli kui ka gümnaasiumi
ainekavale.
Pange oma ideed ja ettepanekud lehele kirja.

Ettepanekud õpitulemuste nüüdisajastamiseks (1)
1. Otsustada, mis on vajalik omandada formaalhariduse käigus,
mis aga võimalik omandada väljaspool kooli õppekava (nt
(huvi)haridusasutuses või mujal).
2. Taotleda õpitulemuste sisulist ja ajalist korrelatsiooni,
omandamaks nii baasoskusi kui ka sügavaid teadmisi.
3. Leida võimalused kõikide õppeainete õpitulemustes
kujundada eesti keele ja kultuuri säilimist.
4. Taotleda õpitulemustes sügavat ja tähenduslikku õppimist
vastavalt õpilaste ea- ja jõukohasusele; arvestada õpilase
arengu dünaamikat.
5. Tuua eri õppeainete õpitulemustes lõiming ja selle kese,
vähendamaks taotletavate õpitulemuste dubleerimist eri
õppeainetes.

Ettepanekud õpitulemuste nüüdisajastamiseks (2)
6. Arvestada, et õppeainete õpitulemuste kirjeldused lähtuvad
ainevaldkonnapädevuse saavutamisest, mis on ühtlasi õppimise
eesmärk ja vahend üldpädevuste kujundamiseks.
7. Ühtlustada eesti ja vene keele kui emakeele ainekavad, sõnastades
ümber õppe- ja kasvatuseesmärgid, osaoskused ja õpitulemused.
8. Rohkem loovale ja kriitilisele mõtlemisele suunatud õpitulemusi.
9. Ühtlustada osaoskused kõigis kooliastmetes ja kirjeldada
õpitulemused dünaamiliselt, et oleks võimalik jälgida õpilase
arengut.
10. Sõnastada õpitulemused nii, et ei oleks liigseid kordusi ja
kattuvusi.
...

