
2. Ainevaldkond „Võõrkeeled“ 

2.1. Valdkonna pädevus  

 

Valdkonna pädevus on suutlikkus mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatut, 

suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, järgides vastavaid 

kultuuritavasid; mõista ja väärtustada erinevaid kultuure, oma ning teiste 

kultuuride sarnasusi ja erinevusi. 

 

Põhikooli lõpuks õpilane:  

1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses keelekeskkonnas 

iseseisvalt toime tulla;  

2) on võimeline osalema erinevates võõrkeelsetes projektides, jätkama õpinguid 

emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline tulevases tööelus; 

3) tunneb võõrkeelt kõnelevaid rahvaid ja nende kultuuri;  

4) mõistab oma ning teiste kultuuride sarnasusi ja erinevusi ning väärtustab neid; 

5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust 

võõrkeelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel.  

 

2.2. Ainevaldkonna õppeained 

Ainevaldkonda kuuluvad A-võõrkeel, B-võõrkeel ja eesti keel teise keelena muu 

õppekeelega koolis. A-võõrkeelena õpitakse inglise 

 keelt.  

B-võõrkeelena õpitakse inglise, saksa, vene või muud võõrkeelt.  

A- ja B-võõrkeele valib kool, arvestades kooli võimalusi ning õpilaste soove.  

A-võõrkeele õppimist alustatakse I kooliastmes ja B-võõrkeele õppimist II 

kooliastmes.  

 

Võõrkeelte nädalatundide jaotumine kooliastmeti. 

I kooliaste 

A-võõrkeel – inglise keel 3 nädalatundi. 

 

II kooliaste 

A-võõrkeel – 9 nädalatundi, 

B-võõrkeel – 3 nädalatundi, 

 

III kooliaste  

A-võõrkeel – 9 nädalatundi 

B-võõrkeel – 9 nädalatundi  

 

2.3. Ainevaldkonna kirjeldus  

 

Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja 

väärtustada mitmekultuurilist maailma, arendavad erinevate keeleliste ja 

mittekeeleliste vahenditega süsteemset mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. 

Võõrkeeled arendavad kultuuriteadlikku suhtlusvõimet, andes teadmisi eri maade 
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ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta. Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte 

õppe kirjeldus on üles ehitatud, lähtudes keeleoskustasemete kirjeldustest 

Euroopa keeleõppe raamdokumendis . Kõigi võõrkeelte õpitulemusi on 

raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel.  

Raamdokumendi ja Euroopa keelemapi põhimõtete rakendamine õppes võimaldab 

motiveerida õpilasi õppima võõrkeeli, arvestada õppija ealist ning individuaalset 

eripära, suunata erineva edasijõudmisega õpilasi seadma endale jõukohaseid 

õpieesmärke ning anda õpilastele objektiivset tagasisidet saavutatu kohta. Kõik 

see toetab õpimotivatsiooni püsimist ning iseseisva õppija kujunemist. 

 

Nüüdisaegne keeleõpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse 

õppijast ja tema suhtluseesmärkidest. Keeleõppes on oluline eelkõige keele 

kasutamise oskus, mitte pelgalt keele struktuuri tundmine. Keeleline korrektsus 

kujuneb õppijal pikaajalise töö tulemusena. Suhtluspädevust kujundatakse keele 

nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine ja 

kirjutamine, mistõttu ka õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa. Neid 

osaoskusi õpetatakse integreeritult.  

 

Keeleõpe on võimalus rikastada mõtlemist, arendada oskust end täpselt 

väljendada, luua tekste ning nendest aru saada. Nendes valdkondades toetub 

võõrkeeleõpetus emakeeleõpetusele ja vastupidi. Suhtluspädevuse kõrval 

arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ja võõra kultuuri sarnasusi ning 

erinevusi, mõista ja väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv ning 

vältida eelarvamuslikku suhtumist võõrapärasesse. Teiste kultuuride tundmine 

aitab teadlikumalt tajuda oma keele ja kultuuri spetsiifikat.  

 

Võõrkeeleõpe nõuab avatud ning paindlikku metoodilist käsitust, mis võimaldab 

õpet kohandada õppija vajaduste järgi. 

Õppijakeskse võõrkeeleõppe tähtsamad põhimõtted 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 avatus, nende kohandamine ja täiendamine lähtuvalt õppija 

eesmärkidest ning vajadustest.  

Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks 

suhtluses, siis on keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille piires 

kujundatakse suhtluspädevust. maailmapilti, enesehinnangut ning 

väärtuskäitumist.  

 

2.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes  
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Pädevustes eristatakse järgmisi omavahel seotud komponente: teadmised, 

oskused, väärtushinnangud ja käitumine. Nimetatud nelja komponendi õpetamisel 

on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad 

sobiliku õpikeskkonna ning mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.  

 

Võõrkeelte valdkonda kuuluvate õppeainete õppe-eesmärkides ja õpitulemustes 

sisalduvad keelepädevus, kultuuridevaheline pädevus (väärtushinnangud, 

käitumine) ja õpioskused. Võõrkeeli õpetades kujundatakse kõiki üldpädevusi 

(väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust, 

suhtluspädevust, matemaatikapädevust, ettevõtlikkuspädevust) seatud 

eesmärkide, käsitletavate teemade ning erinevate õpimeetodite ja - tegevuste 

kaudu. 

 

Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride 

tundmaõppimise kaudu. Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid 

väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilisest eripärast.  

 

Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeltes edukalt teostada. 

Erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate 

keelendite valikule vaja teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta 

ja sellest tulenevaid käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu 

on sotsiaalne pädevus tihedalt seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse pädevuse 

kujundamisele aitab kaasa erinevate õpitöövormide kasutamine (nt rühmatöö, 

projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava keelega seotud kultuuriprogrammidest.  

 

Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. 

Iseendaga ja inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, 

rollimängude ning muude õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda 

sügavama mõistmiseni. Oma tugevate ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt 

seotud õpipädevuse arenguga.  

 

Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe 

otsimine võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on 

eneserefleksioon ning õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa 

keelemapi põhimõtetest lähtuvalt).  

 

Suhtluspädevus on võõrkeeleõppe keskne pädevus. Võõrkeeleõpetuse eesmärgid 

lähtuvad otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning nende sisust. Hea 

eneseväljendus-, teksti mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka suhtlemise 

eelduseks võõrkeeltes.  

 

Matemaatikapädevusega on võõrkeeleõppel kõige väiksem kokkupuude, kuid see 

on olemas, sest suhtluspädevuse raames tuleb osata võõrkeeles arvutada (nt 

sisseoste tehes), samuti saab teemade raames käsitleda matemaatikapädevuse 

vajalikkust erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.  
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Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab 

inimesele võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija 

võimalusi viia ellu oma ideid ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste 

sama võõrkeelt valdavate ea- ja mõttekaaslastega. 

 

 

 

Üldpädevused Ainevaldkondlikud tegevused 

Kultuuri- ja väärtuspädevus Õpitakse tundma, mõistma ja 

aktsepteerima erinevaid kultuure ning 
väärtussüsteeme. Õpitavaid keeli 
kõnelevate maade (Ühendkuningriik, 

USA, Austraalia, Kanada, Saksamaa, 
Austria, Venemaa) kultuuride 

tundmaõppimine. Oskab viisakalt ja 
turvaliselt käituda internetis. 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus Osaleb rühmatöödes, teeb koostööd ja 
arvestab teistega. Oskab näha konflikte ja 

julgeb sekkuda. Võtab osa õpitava 
keelega seotud kultuuriprogrammidest. 

Osaleb projektõppes. 

Enesemääratluspädevus Rollimängude kaudu teadvustab oma 
nõrku ja tugevaid külgi, tunnetab inimeste 

eripära. Oskab näha ennast grupi liikmena 
ja koostööd teha.  

Õpipädevus Kasutab erinevaid õpistrateegiaid. Oskab 
otsida infot erinevatest infoallikatest. 

Hindab enese ja kaaslase õppetööd 

Suhtluspädevus Tuleb toime võõrkeelses keskkonnas. 

Matemaatikapädevus Kasutab õpitud arvsõnu. Oskab kirjeldada 
ja tõlgendada graafikuid ja arvandmeid. 

Ettevõtlikkuspädevus Osaleb projektides. Oskab tutvustada 

kodukohta. Oskab käituda 
probleemolukordades.  

Digipädevus Oskab kasutada kaasaegseid IKT 

vahendeid. Kasutab erinevaid 
internetipõhiseid  õpikeskkondi. Oskab 

korrektselt kasutada internetipõhiseid 
suhtluskanaleid ( e-kiri, messenger). 
Oskab koostada dokumenti, manustada 

pilte jne.  

 

 



 

 

5(9)  

 

2.5. Lõiming 

2.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega 

 

Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa 

ja kultuuri kohta teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõpe annab õpilasele 

keelelised vahendid, mille abil käsitleda erinevate valdkondadega seonduvaid 

teemasid. Võõrkeelteoskus võimaldab muuhulgas õppijale ligipääsu 

lisateabeallikatele (teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, Internet jt), toetades sel 

moel materjali otsimist mõne teise õppeaine tarvis. Teistest ainevaldkondadest on 

võõrkeelte valdkonnal kõige otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna 

võõrkeeleõppes rakendatakse väga palju emakeeles omandatut ja kantakse seda 

üle teise kultuurikonteksti.  

Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ajaloo ja 

ühiskonnaõpetuse, geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, 

inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse teemadega. Kunstipädevusega 

puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning eri teemade 

(nt riigid ja nende kultuur, vaba aeg) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, 

teater, kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus 

areneb arvutit kasutades. Arvuti on võõrkeeltes nii mitmesuguste tööde tegemise 

kui ka suhtlemise ja info otsimise vahend. Sotsiaal- ja loodusteaduslik pädevus 

teostub eri teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide kaudu. Kõige 

väiksem kokkupuude on võõrkeeltel matemaatika ja kehalise kasvatuse 

ainevaldkonnaga. Lõimitud aine- ja keeleõppes (nii võõrkeelte kui ka eesti keele 

kui teise keele omandamisel) on oluline kasutada integreeritud õppematerjale 

koostöös teiste ainevaldkondadega. 

 

2.5.2. Läbivad teemad  

 

Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmetes õpieesmärke ja 

teemasid, mis toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate 

teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid võõrkeelseid alustekste ning 

erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid. Eelkõige on läbivad teemad seotud 

järgmiste teemavaldkondadega:  

1) „Õppimine ja töö“ – elukestev õpe ja karjääri planeerimine;  

2) „Kodukoht Eesti“ – keskkond ja jätkusuutlik areng;  

3) „Kodukoht Eesti“, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet;  

4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ – 

teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon;  

5) „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“ – tervis 

ja ohutus;  

6) „Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu. 

Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“ – väärtused ja kõlblus.  

 

Õpetuses ja kasvatuses Ainevaldkondlikud tegevused  
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käsitletavad läbivad teemad  

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimise ja töötamise seostamine. 

Ümberkaudsete õppeasutuste 
tutvustamine. Enese tutvustamine, 

tööle kandideerimine ning vajalike 
dokumentide koostamine. Loovtöö 
koostamine. 

Keskkond ja jätkusuutlik areng Vestlused oma kodukohast. Keskkonda 

väärtustavad ning säästlikku eluviisi 
kujundavad tegevused. 

Taaskasutusnädal, õuesõppetunnid. 

Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus Õiguste, kohustuste ja vastutuse 
mõistmine. Projektitöös osalemine, sh 

Erasmus+ ja e-Twinning. 

Kultuuriline identiteet Erievate riikide ja nende kultuuride 
võrdlemine. Võõrkeelte nädala 
üritused. Rahvusvahelised projektid.  

Teabekeskkond Viktoriinid, mälumängud, uurimistööd. 

Ainealased ning teiste õppeainetega 
seotud õppeprojektid. 

Tehnoloogia ja innovatsioon IKT vahendite kasutamine õppetöös. 

Erinevate õpikeskkondade kasutamine, 
õppematerjalide loomine.  Robotid ja 

robootika filmides, raamatutes, 
igapäevelus, koolitöös.  

Tervis ja ohutus  Tervislikud eluviisid, tervisesport. 
Tervislik toitumine. Ohutus liikluses jm 

tegevustes.  Küsitlused, uuringud, 
esitlused. 

Väärtused ja kõlblus  Iseenda ja teiste austamine; kord ja 

korraaustus. Ühiskonnas 
üldtunnustatud väärtuste järgimine. 

Reeglite rikkumisel julgeb võimaluste 
piires sekkuda. 
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Õppetegevust kavandades ja korraldades:  

 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, 

õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste 

õppeainete ja läbivate teemadega; 

 2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub 

õppeaasta ulatuses ühtlaselt ning jätab piisavalt aega puhkuseks ja 

huvitegevusteks;  

3) võimaldatakse õppida üksi ning üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ja 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ning iseseisvateks 

õppijateks;  

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni;  

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel 

põhinevaid  õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 

6) mitmekesistatakse õpikeskkonda: muuseumid, näitused, teater, kino, 

kontserdid, arvutiklass jne;  

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: rollimängud, arutelud, 

diskussioonid, projektõpe jne.  

 

2.6. A - võõrkeel 

 2.6.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid  

 

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles 

igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid 

võõrkeelseid originaaltekste; 

2) huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;  

3) omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;  

4) omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma 

keeleoskust;  

5) huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist: Suurbritannia, 

USA, Austraalia, Kanada;  

6) oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, 

sõnaraamatud, internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja 

õppeainetes.  

 

A- võõrkeele nädalatundide jaotumine klassiti: 

 

I kooliaste 

III klass inglise keel 3 nädalatundi  

 

II kooliaste 

IV klass inglise keel 3 nädalatundi  

V klass inglise keel 3 nädalatundi  
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VI klass inglise keel 3 nädalatundi  

 

III kooliaste  

VII klass inglise keel 3 nädalatundi  

VIII klass inglise keel 3 nädalatundi  

IX klass inglise keel 3 nädalatundi  

 

2.6.2. Õppeaine kirjeldus 

A-võõrkeel on enamikule õpilastest esimene kokkupuude teise keele ja kultuuriga, 

mistõttu üks A-võõrkeele õppe olulisemaid ülesandeid on äratada õpilastes huvi 

teiste keelte ja kultuuride vastu ning tekitada võõrkeele õppeks motivatsiooni. 

Võõrkeele kui suhtlusvahendi omandamine on pikaajalist pingutust nõudev 

tegevus, mis eeldab õppija aktiivset osalust.  

 

A-võõrkeele õppimisel saadud õpioskused on aluseks järgmiste võõrkeelte 

omandamisel. Õppija keeleoskuse arengut toetab ka lõimitud aine- ja keeleõpe. 

Õpetuses lähtutakse kommunikatiivse õpetuse põhimõtetest. Rõhk on 

interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel. Kommunikatiivne keeleoskus 

(suhtluspädevus) hõlmab kolme komponenti: keelelist, sotsiolingvistilist ja 

pragmaatilist.  

 

Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse 

omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse 

grammatikareeglite teadliku omandamise juurde. Sotsiolingvistilise pädevuse 

kaudu areneb õppija keelekasutuse olukohasus (viisakusreeglid, keeleregister 

jm). Pragmaatilise pädevuse kaudu areneb õppija võime mõista ja luua tekste. 

Suhtluspädevust arendatakse keeleliste toimingute (kuulamine, lugemine, 

rääkimine, kirjutamine) kaudu. Keeleõppe telje moodustavad teemavaldkonnad, 

mille kaudu ja piires kujundatakse suhtluspädevust  

 

Põhikoolis on teemade käsitlemisel lähtepunktiks „Mina ja minu lähiümbrus”. 

Kõigis kooliastmeis ja klassides käsitletakse teemasid kõigist 

teemavaldkondadest, kuid rõhuasetused ja maht on erinevad. Teemade 

käsitlemisel lähtutakse vastava kooliastme õpilaste kogemustest, huvidest ja 

vajadustest. Keeletunnis suheldakse peamiselt õpitavas võõrkeeles. Emakeelt 

võib kasutada vajaduse korral selgituste andmiseks. Oluline on ka õpioskuste 

arendamine, sealhulgas oskus seada endale õpieesmärke ja analüüsida oma 

õpitulemusi. Kõigis kooliastmeis on oluline osa paaris- ja rühmatööl. Õpilasi 

suunatakse üha enam tegema eakohast iseseisvat tööd (lugema, infot hankima, 

projektides osalema jne).  

 

Õppetegevusi kavandades lähtutakse didaktilistest põhiprintsiipidest (lähemalt 

kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele, konkreetselt abstraktsele) 

ning keelekasutuse vajadustest (alustades sagedamini kasutatavatest sõnadest ja 

vormidest). Võõrkeeleõppes on kesksel kohal tegevused, mis nõuavad keele 
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eesmärgistatud kasutamist ning lõimivad erinevaid keeleoskuse aspekte. Õpitava 

võõrkeelega tihedama kontakti loomiseks, suhtluspädevuse ja kultuuriteadlikkuse 

arendamiseks ergutatakse õpilasi kasutama õpitavat keelt ka väljaspool 

keeletundi. Selleks sobivad erinevad ülesanded: iseseisev lugemine, teabe 

otsimine eri allikatest, projekttööd, kus õpilased töötavad õpetaja juhendamisel 

koos, kasutades kõiki osaoskusi. Õpilaste motiveerimiseks on soovitatav aidata 

neil leida kirjasõpru, korraldada õppereise ja õpilasvahetust ning kutsuda 

keeletundi õpitavat keelt emakeelena kõnelejaid.  

 

Kõigis kooliastmeis on oluline õppijat motiveerida ning kujundada temas 

positiivset hoiakut keeleõppesse. Eduelamuse saavutamiseks luuakse tundides 

positiivne õhkkond ja väärtustatakse õppija iga edusammu.  

 

Õppimist toetab kujundav hindamine, igal õppeperioodil antakse õppijale 

tagasisidet kas sõnalise hinnangu või hinde vormis. Tunnustatakse ka tulemuse 

saavutamiseks tehtud jõupingutusi. Vigu käsitletakse normaalse keeleõppe osana, 

nende analüüsimine soodustab õpitava mõistmist ning võimaldab õpilasel oma 

keelekasutust korrigeerida. Õpetaja hinnangute kõrval kasutatakse õppes 

enesehindamist ja kaaslaste antud hinnangut. 

 

I kooliastmes hinnatakse põhiliselt õpilase kuulatud tekstist arusaamist ja suulist 

väljendusoskust. Hinnates kasutatakse sõnalisi hinnangud, mis toovad esile 

õpilase tugevused ja edusammud. Puudustele juhib õpetaja tähelepanu 

taktitundeliselt. 

 

Õpilane õpib õpetaja juhendamisel ise oma tööle hinnangut andma. Õppetöö vältel 

toob ta koostöös õpetajaga esile: 

1) oskused ja teadmised, mis ta on enda arvates hästi omandanud; 

2) oskused või teadmised, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema.  

 

II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult. Igal 

õppeveerandil saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu 

või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste 

kontrolli, on soovitatav II kooliastmes teha mitte rohkem kui 4 õppeaastas. 

 

III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või integreeritult. Igal 

õppeveerandil saab õpilane tagasisidet kas suulise või kirjaliku sõnalise hinnangu 

või hinde vormis kõigi osaoskuste kohta. Soovitatav on kasutada ülesandeid, mis 

hõlmavad erinevaid osaoskusi (nt projektitööd, iseseisev lugemine jmt).  

Töid, mis sisaldavad kõigi osaoskuste kontrolli, on soovitatav III kooliastmes teha 

mitte rohkem kui neli õppeaastas. 

 


