
Võõrkeeled 
 

Võõrkeelte ainevaldkondlik lõiming 
 

1. Põhinemine Euroopa raamdokumendil 
 

Euroopa keeleõppe raamdokumendi ja keelemapi põhimõtete rakendamine ainevaldkonnas 

võimaldab motiveerida õpilasi õppima erinevaid võõrkeeli, arvestades seejuures õppija ealist 

ning individuaalset eripära, suunates erineva edasijõudmisega õpilasi püstitama endale 

jõukohaseid individuaalseid õpieesmärke ning toetades õpimotivatsiooni ja positiivset 

enesehinnangut.  

 

Õpitulemused on raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel kõigil võõrkeeltel. 

Õppimise käigus arendatakse õpioskusi, näiteks oskust seada endale õpieesmärke ja analüüsida 

oma õpitulemusi. Selleks kasutatakse Euroopa keelemappi, mis võimaldab kirja panna ja esitada 

oma keeleõppeloo tahke; kasutatakse ka õpimappi. 

 

Võõrkeelt on võimalik õpetada nii A-keelena, mis algab I kooliastmes kui ka B-keelena, mis 

algab II kooliastmes 6. klassis. Võimalik on õpetada ka C-võõrkeelt, kui selline võimalus on 

olemas kooli õppekavas. 

 

2. Võõrkeelte õpetamise eesmärk 
 

Võõrkeelte õpetamise eesmärgiks on eelkõige huvi äratamine õpitava keele ja kultuuri vastu, 

samuti motivatsiooni tekitamine keeleõppe jätkamiseks. Võõrkeele õppimine võimaldab võrrelda 

eesti kultuuri teiste õpitavate keelte maade kultuuridega, aitab mõista ja väärtustada kultuuride ja 

keelte eripära, õpetab olema tolerantne ning vältima eelarvamuslikku suhtumist teistesse 

keeltesse ning kultuuridesse.  

 

Võõrkeelte õppimise eesmärgiks on keeleoskuse omandamine, mis võimaldab võõrkeelses 

keskkonnas iseseisvalt hakkama saada, samuti tundma õppida õpitavat keelt kõnelevat rahvast 

ning kultuuri, mille abil saab võrrelda, mõista ning väärtustada nii oma kui teisi kultuure. Hea 

keeleoskus võimaldab osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides, jätkata õpinguid teises 

riigis, olla konkurentsivõimeline töös ja, otse loomulikult, reisida. Väga oluline on võimalus 

suhelda inimestega, kes kõnelevad mingit muud keelt. Keeleoskus on abiks info otsimisel 

erinevatest allikatest (sõnaraamatud, Internet, võõrkeelsed teatmeteosed jne).  
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Erinevate keelte ja kultuuridega toimub õpilasel kokkupuude juba enne kooli ning täiustub 

paralleelselt kooliga ka väljaspool seda;. areng sõltub perekonnast, keelekeskkonnast, sõpradest 

jne. Kandev roll erinevate keelepädevuste arendamisel on õpetajal, kelle eeskuju, 

väärtushinnangud, enesekehtestamisoskus ning oskus oma ainet hingestatult ja huvitavalt edasi 

anda loovad sobiva õpikeskkonna ning julgustavad õpilast osalema õppeprotsessis. Õpetaja peab 

olema suuteline edasi andma ka õpetatava keele maale iseloomulikke väärtushinnanguid ning 

käitumiskultuuri. 

 

Kõikides kooliastmetes on oluline õpilaste motiveerimine ning nendes positiivse hoiaku 

kujundamine jõukohaste, arendavate ja huvipakkuvate õpiülesannete kaudu. Motivatsioon on 

tihedalt seotud eduelamusega, seetõttu väärib iga initsiatiiv ja edusamm keele kasutamisel 

tunnustust. 

 

3. Võõrkeelte omavahelised seosed ja seosed emakeelega 
 

Kuna iga võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtlusprotsessis, 

on keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille kaudu ja mille piires toimub suhtluspädevuse 

kujundamine. Need on kõikidele võõrkeeltele ühised; erinevused teemavaldkondade käsitlemisel 

tulenevad õppe kestvusest ja tundide arvust. Teemade käsitlemisel on lähtepunktiks mina ja minu 

lähiümbrus:  

Mina ja teised 

Kodu ja lähiümbrus 

Eesti 

Riigid ja nende kultuur 

Igapäevaelu. Õppimine ja töö 

Vaba aeg 

 

Kõigis kooliastmetes ja klassides käsitletakse teemasid kõigist eelpool nimetatud 

teemavaldkondadest, kuid nende maht ja rõhuasetused on erinevad. Teemade käsitlemisel 

liigutakse lähemalt kaugemale, tuntult tundmatule, lihtsalt keerulisele ning konkreetselt 

abstraktsele. Liigutakse justnagu mööda spiraali ülespoole. Igas järgmises klassis täiendatakse 

teadmisi eelpool nimetatud teemadel. Õppetöö toimub keelegruppides, mille optimaalne suurus 

on kuni 14 õpilast.  
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Võõrkeele õpetamisel kasutatakse suhtluspädevuse põhimõtteid, kus rõhuasetus on interaktiivsel 

õppimisel ning õpitava keele kasutamisel. Õpetamisel kasutatakse sarnaseid ülesandeid ja sarnast 

metoodikat. Oluline osa on läbi kõikide kooliastmete paaris- ja rühmatööl ning õpilaste 

suunamisel eakohasele iseseisvale tööle. Võõrkeeletunnis toimub suhtlemine peamiselt õpitavas 

võõrkeeles, emakeelt võib kasutada vastavalt vajadusele selgituste andmiseks. 

 

Ainevaldkonna sisese lõiminguga taotletakse, et õpilane omandaks aktiivselt osaledes 

suhtlusvajadusi rahuldava võõrkeeleoskuse, avardaks ja rikastaks oma mina- ja maailmapilti ning 

isiksuseomadusi. Õppeprotsessis arendatakse õppija suhtluspädevust ning oskust võrrelda ja 

väärtustada oma ja teise kultuuri erinevusi; mõista ja väärtustada teiste kultuuride ja keelte 

eripära. Ühiselt luuakse arusaam mitmekultuurilisest maailmast, arendades kultuuriteadlikku 

suhtlusvõimet, andes teadmisi erinevaid keeli kõnelevate riikide kohta. 

 

Oluline on näha keelte omavahelisi seoseid, eelkõige aga seoseid A-võõrkeelega. Selle keele 

õppimisel saadud õpikogemus ja omandatud õpioskused toetavad teiste keelte õppimist. 

Õpetamisel on oluline võõrkeeleõpetajate omavaheline koostöö, sest ainult nii on võimalik olla 

kursis sellega, mida on saavutatud ja kuhu jõutud, mille vastu on õpilastel tekkinud huvi, 

millised on probleemid jne.  

 

Võõrkeeled on tihedalt seotud ka eesti keele õppimisega, sest siin saavad õpilased oma 

emakeeles selgeks õppida kõik vajalikud keelekontseptsioonid ning seejärel sujuvalt üle minna 

võõrkeele õppimisele. Kuigi iga uue keele omandamine toetub emakeelele, võib see iga õpilase 

puhul olla olenevalt east, isiksusest ning sotsiaalsest keskkonnast väga erinev. Keeleõppes peab 

arvestama laste lähtetaset, millele tuginedes tuleb valida sobiv õppesisu ja kavandada 

õppetegevused. 

 

4. Võõrkeelte seosed üldpädevuste ja läbivate teemadega 
 

Pädevus - see on asjakohaste teadmiste, oskuste ning hoiakute kogum, kuhu kuuluvad omavahel 

seotud komponendid: teadmised, oskused, väärtushinnangud ning käitumine. Pädevused 

jagunevad üldpädevusteks ja valdkonnapädevusteks. Kandev roll erinevate pädevuste ja läbivate 

teemade arendamisel on õpetajal. Erinevate võõrkeelte valdkonda kuuluvad ained puutuvad 

kokku kõigi pädevuste ja ka läbivate teemadega läbi püstitatud eesmärkide, erinevate 

käsitletavate teemade, õpimeetodite ning -tegevuste, ent ka tunni- ja koolivälises tegevuses. 

Pädevuste ja läbivate teemade komponente on arvesse võetud nii ainevaldkondliku kui ka kõigi 
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võõrkeelte üld- ja kooliastmete eesmärkide sõnastamisel, nende kujunemist jälgitakse ja 

suunatakse õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös. 

 

Järgnevalt antakse ülevaade Põhikooli riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ja läbivatest 

teemadest ning võimalustest, kuidas neid arendada läbi võõrkeeletundides käsitletavate 

teemavaldkondade ning õppetegevuste. 

 

väärtuspädevus      võõrkeelte teemavaldkonnad 
suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi 
üldkehtivate moraalinormide seisukohast 

suhted sõpradega ja lähikondsetega, ühised 
tegevused, viisakas käitumine  

tajuda ja väärtustada oma seotust teiste 
inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning 
rahvaste kultuuripärandiga ja kaasaegse kultuuri 
sündmustega 

õpitavat keelt kõnelevate riikide sümboolika  
tähtpäevad ja kombed; mõned tuntumad 
saavutused ning nendega seotud nimed ajaloo- 
ja kultuurivaldkonnast, eakohased aktuaalsed 
ühiskondlikud teemad, sündmused 

väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst 
sotsiaalne pädevus     võõrkeelte teemavaldkonnad 
suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja 
vastutustundliku kodanikuna ning toetada 
ühiskonna demokraatlikku arengut 

võimed, tugevused ja nõrkused 

aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada 
neid suhtlemisel 

inimestevahelised suhted, koostöö ja teistega 
arvestamine

enesemääratluspädevus     võõrkeelte teemavaldkonnad 
suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma 
nõrku ja tugevaid külgi 

võimed, tugevused ja nõrkused 

järgida terveid eluviise tervislik eluviis ja toitumine 
lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise 
tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid 
probleeme 

võimed, tugevused ja nõrkused; 
inimestevahelised suhted, viisakusreeglid,  
koostöö ja teistega arvestamine 

õpipädevus       võõrkeelte teemavaldkonnad 
suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja 
hankida õppimiseks vajaminevat teavet, 
planeerida õppimist ning seda plaani järgida; 
kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -
strateegiaid erinevates kontekstides ning 
probleeme lahendades; analüüsida enda 
teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle 
põhjal edasiõppimise vajadust 

õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja 
kutsevalik; töökohad 

suhtluspädevus      võõrkeelte teemavaldkonnad 
suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt 
väljendada, arvestades olukordi ja 
suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja 
põhjendada 

inimestevahelised suhted, viisakusreeglid,  
koostöö ja teistega arvestamine 

lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste ning 
ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades 
kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili 

kultuuriline mitmekesisus; kirjandus 

matemaatikapädevus     võõrkeelte teemavaldkonnad 
suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, 
sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid 
lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades 

poes käik, edasiõppimine ja kutsevalik, 
keskkonnahoidlik ja -säästlik käitumine, 
suhtlemine teeninduses, kuupäevad, aastaarvud, 
järgarvud, rooma numbrid ja kellaajad 
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ettevõtlikkuspädevus     võõrkeelte teemavaldkonnad 
suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades 
omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja 
tegevusvaldkondades 

õpioskused ja harjumused, edasiõppimine ja 
kutsevalik 

seada eesmärke ja neid teostada; korraldada 
ühistegevusi, võtta initsiatiivi ja vastutada 
tulemuste eest 

kultuuriline mitmekesisus; kirjandus ja kunst, 
sport, erinevad meediavahendid ja reklaam 

reageerida paindlikult muutustele ning võtta 
arukaid riske 

võimed, tugevused ja nõrkused; 
inimestevahelised suhted, viisakusreeglid, 
koostöö ja teistega arvestamine 

 

Läbiva teemaga „Kultuuriline identiteet“ seostuvad järgmised võõrkeelte teemavaldkonnad: 

rahvus, riik, pealinn, sümboolika, riigikord, teised riigid, rahvad ja keeled, rahvus, kultuur, 

kultuuritavad, vaatamisväärsused, viisakusreeglid, pere, pereliikmed, sugulased, sõbrad. Läbiva 

teema omandamist toetab tutvumine erinevate maade keelte ja kultuuriga, kultuurisaavutustega, 

erinevate kunstimaailma kuuluvate valdkondadega (kino, muusika, teater, laul jne).  

 

Läbiva teemaga „Tervis ja ohutus“ seostuvad teemavaldkonnad: välimus, sugu, enesetunne, 

tervis, elukoht, reisimine, hügieen, toitumine, tervislik eluviis, erinevad tegevused, sportlik ja 

tervislik eluviis, suhtlemine arsti juures, päevaplaan, koolitee, liiklemine, liiklusvahendid. Läbiv 

teema rõhutab tervislikku eluviisi, vajadust tegeleda spordiga, arendada end füüsiliselt. 

 

Läbiva teemaga „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ seostuvad teemavaldkonnad: igapäevaelu ja 

-tegevused, tegevused üldse. Võõrkeelte tunnis õpitakse püstitama probleeme, genereerima ideid 

ning neid ellu viima, tegema koostööd, tulema toime võõrkeelses keskkonnas. See annab ka 

eeldused koostööks sama võõrkeelt valdavate eakaaslaste ja mõttekaaslastega. 

 

Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ on seotud teemavaldkondadega: elukutsed, 

ametid, huvid, võimed, harjumused. Aitab mõista ning hinnata iseennast, leida üles nii nõrgad 

kui ka tugevad küljed Siia valdkonda kuuluvad õpioskused, õppeained, õppevahendid, kogu 

õppimise planeerimine, õpitu kasutamine erinevates kontekstides ja probleemide lahendamisel, 

eneseanalüüsi oskus.  

Läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus“ seotud teemavaldkonnad: suhted sõpradega, rahvus, 

kultuuritavad, tähtpäevad, vaatamisväärsused, perekondlikud sündmused ja tähtpäevad. Läbiva 

teema omandamist toetab õpitavate keelte maa ning kultuuri tundmaõppimine, käitumistavade 

omandamine, teadmised üldtunnustatud käitumisreeglitest ja kultuurilistest eripäradest ning 

koostöö teiste inimestega erinevates situatsioonides.  

 



Võõrkeeled 
 

Läbiva teemaga „Teabekeskkond“ seostuvad teemavaldkonnad: muusika, raamatud, teater, kino, 

kunst, reisimine, meedia. Võõrkeelte seisukohalt ka Euroopa keelemapi kasutamise oskus, teabe 

otsimine võõrkeelsetest allikatest ja sõnaraamatu kasutamise oskus.  

 

Läbiva teemaga „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ seostuvad teemavaldkonnad: välimus, sugu, 

enesetunne, tervis, elukoht, aastaajad, ilm, loodus, looduskaitse, reisimine, hügieen, toitumine, 

tervislik eluviis. Ka võõrkeeli õppides kujundame noortes armastust looduse, oma kodukoha 

vastu, õpetame looduses õigesti käituma, säästlikult tarbima kõike enda ümber, õpime tundma 

iseennast, räägime elukutsetest, mis seonduvad regiooniga, kus elame, väärtustame 

jätkusuutlikku ning vastutustundlikku eluviisi, omandame uurimisoskust. 

 

Läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon“ on seotud info otsimine, arvutikasutamise oskus, 

erinevate tööde vormistamine ja esitluste koostamine, info-otsing ning kindlasti ka arvuti 

suhtlemisvahendina. Seda läbivat teemat saab arendada iga teema juures, igas tunnis.  

 




