AINEVALDKOND „VÕÕRKEELED”
1.1. Ainevaldkonna pädevus
Põhikooli lõpetaja:
1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab autentses võõrkeelses keskkonnas iseseisvalt toimida,
2) on võimeline osalema erinevates teiskeelsetes projektides, jätkama õpinguid emakeelest erinevas keeles ning on konkurentsivõimeline
tulevases tööelus,
3) tunneb erinevaid keeli kõnelevaid rahvaid ja nende kultuure,
4) mõistab oma ja teiste kultuuride sarnasusi ning erinevusi ning väärtustab neid,
5) omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlust uute keelte õppimisel ja võõrkeeltes suhtlemisel.
1.2. Ainevaldkonna õppeained
Ainevaldkonda „Võõrkeeled“ kuuluvad A-võõrkeel ja eesti keel teise keelena. A-võõrkeelena õpitakse inglise keelt. A-võõrkeele õppimist
alustatakse I kooliastmes. Eesti keele teise keelena
õpetus algab 1. klassis.
I kooliaste
Eesti keel teise keelena – 8 nädalatundi
A-võõrkeel –3 nädalatundi
II kooliaste
Eesti keel teise keelena –13 nädalatundi
A-võõrkeel –9 nädalatundi
III kooliaste
Eesti keel teise keelena –12 nädalatundi
A-võõrkeel –9 nädalatundi
1.3. Ainevaldkonna kirjeldus
Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada mitmekultuurilist maailma; pakuvad
eneseväljendusvõimalusi erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega. Võõrkeeled arendavad kultuuriteadlikku suhtlusvõimet, andes
teadmisi erinevate maade ja erinevaid keeli kõnelevate rahvaste kohta.
Ainevaldkonda kuuluvate võõrkeelte õppe kirjeldus on üles ehitatud lähtudes keeleoskustasemete kirjeldustest Euroopa keeleõppe
raamdokumendis. Kõikide võõrkeelte, k.a eesti keel teise keelena, õpitulemused on raamdokumendile toetudes kirjeldatud ühtsetel alustel.
Kaasaegne keeleõpe on allutatud kommunikatiivsetele vajadustele, lähtutakse õppijast ja tema suhtluseesmärkidest.

Suhtluspädevust kujundatakse keele nelja osaoskuse arendamise kaudu: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine, mistõttu ka
õpitulemused on esitatud osaoskuste kaupa. Erinevate osaoskuste õpetamine toimub omavahel integreeritult. Suhtluspädevuse kõrval
arendatakse õppijas oskust võrrelda oma ja võõrast kultuuri, mõista ja väärtustada teiste kultuuride ja keelte eripära, olla salliv. Erinevad
raamtingimused nõuavad võõrkeeleõppe tarvis avatud ja paindlikku metoodilist kontseptsiooni, mis põhineb metoodilis-didaktilistel
arusaamadel, mida saab vastavalt õppija vajadustele kombineerida ja varieerida. Õppijakeskse võõrkeeleõppe olulisemad põhimõtted on:
1) õppija aktiivne osalus õpiprotsessis, tema teadlik ja loov võõrkeele kasutamine ning õpistrateegiate kujundamine;
2) keeleõppes kasutatava materjali sisu vastavus õppija huvidele;
3) erinevate aktiivõppe vormide (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 ja vajadustest.
Kuna võõrkeel on eelkõige vahend teabe hankimiseks ja selle edastamiseks suhtlusprotsessis, on keeleõppe keskmes teemavaldkonnad, mille
kaudu ja mille piires toimub suhtluspädevuse kujundamine. Need on ühtsed kõigile võõrkeeltele, erinevused käsitlemisel tulenevad õppe
kestvusest ja tundide arvust. Võõrkeelte, eriti aga eesti keele kui teise keele integratsioon teiste õppeainetega ja õppimist toetava
õpikeskkonna loomine toetavad suhtluspädevuse omandamise kõrval ka maailmapildi, enesehinnangu ning väärtuskäitumise arengut.
1.4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna õppeainetes
Pädevustes eristatakse järgmisi omavahel seotud komponente: teadmised, oskused, väärtushinnangud, käitumine.
Kooliastmete eesmärkide puhul on aluseks kolm punkti: 1) keelepädevused, 2) kultuur (väärtushinnangud, käitumine), 3) õpioskused.
Nimetatud nelja komponendi õpetamisel on kandev roll õpetajal, kelle väärtushinnangud ja enesekehtestamisoskus loovad sobiliku
õpikeskkonna ja mõjutavad õpilaste väärtushinnanguid ja käitumist.
Võõrkeelte valdkonda kuuluvate ainete õpetamisel kujundatakse üldpädevusi (väärtuspädevus, õpipädevus, suhtlemispädevus,
ettevõtlikkuspädevus) püstitatud eesmärkide, käsitletavate teemade, erinevate õpimeetodite ja –tegevuste kaudu.
Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade ja nende kultuuride tundmaõppimise kaudu. Õpitakse mõistma ja
aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad kultuurilistest eripäradest ja loovad teatud käitumismustreid.
Õpipädevust kujundatakse erinevate õpistrateegiate rakendamise abil (nt teabe otsimine võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine).
Olulisel kohal on enesere fleksioon ning õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest lähtuvalt).
Suhtlemispädevus on võõrkeeleõpetuse üks võtmepädevusi, kuna võõrkeelse suhtlemisoskuse saavutamine on selle ainevaldkonna
õppeainete põhieesmärke. Erinevates igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite valikule vajalik teada
ka õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid norme. Seetõttu on
suhtlemispädevus tihedalt seotud ka väärtuspädevusega. Suhtlemispädevuse kujundamisele aitab kaasa erinevate õpitöövormide kasutamine
(nt rühmatöö, projektõpe) ning aktiivne osavõtt õpitava keele maaga seotud kultuuriprogrammidest.
Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses
keskkonnas avardab õppija võimalusi oma ideede ja eesmärkide teostamisel, samuti loob eeldused koostööks teiste sama võõrkeelt valdavate
kaaslastega.

1.5. Lõiming
1.5.1. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega
Võõrkeelteoskus võimaldab õppijale ligipääsu täiendavatele teabeallikatele (teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel
moel materjali otsimist mõne teise õppeaine jaoks.
Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavadega haakuvad hästi emakeele ja kirjanduse, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, geograafia,
loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ja kunstiõpetuse teemad, aga ka lihtsad matemaatilised tehted ja
tekstülesanded.
Võõrkeeled toetavad otseselt emakeelepädevuse ja sotsiaalse pädevuse arengut. Kokkupuude esteetilise pädevusega toimub erinevate maade
kultuurisaavutuste tundmaõppimise kaudu, konkreetsete teemade kaudu ja vahetute kunstielamuste (kino, teater, kontserdid, õpitavad
muusikapalad, sh laulud) kaudu. Tehnoloogiapädevus areneb arvuti kasutamisel. Loodusteaduslik pädevus teostub läbi erinevate
teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide. Kõige väiksem kokkupuude on matemaatika- ja kehakultuuri pädevusega, kuid see
on olemas, sest suhtluspädevuse raames tuleb osata võõrkeeles ka arvutada (nt sisseoste tehes), samuti käsitletakse teemade raames tervisliku
eluviisi ja spordiga seonduvat.
1.5.2. Lõiming läbivate teemadega
Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmetes õpieesmärke ja teemasid, mis toetavad õpilase algatusvõimet,
mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi
arendavaid töömeetodeid.
Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:
1) Elukestev õpe ja karjääri planeerimine teemavaldkonnaga „Õppimine ja töö”;
2) Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng teemavaldkonnaga ”Kodukoht, Eesti”;
3) Kultuuriline identiteet teemavaldkondadega ”Kodukoht, Eesti”, „Riigid ja nende kultuur”;
4) Teabekeskkond, tehnoloogia ja innovatsioon teemavaldkondadega „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“, „Riigid ja nende kultuur“ ning
„Vaba aeg“;
5) Tervis ja ohutus teemavaldkondadega ”Mina ja teised”, ”Kodu ja lähiümbrus” ja „Igapäevaelu. Õppimine ja töö“;
6) Väärtused ja kõlblus teemavaldkondadega “Mina ja teised“, „Kodu ja lähiümbrus“, „Kodukoht Eesti“, „Igapäevaelu. Õppimine ja
töö“, „Riigid ja nende kultuur“, „Vaba aeg“.
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KUULAMINE

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

Tunneb väga aeglases ja
selges sidusas kõnes ära
õpitud sõnad ja fraasid;
arusaamist toetab pildimaterjal. Reageerib
pöördumistele
adekvaatselt (nt
tervitused, tööjuhised).
Tunneb rahvusvaheliselt
kasutatavaid lähedase
hääldusega sõnu (nt
hamburger, film, takso,
kohv).
Saab aru selgelt
hääldatud fraasidest,
lausetest ja tuttava
situatsiooniga seotud
lühikestest dialoogidest.
Mõistab selgelt ja
aeglaselt antud juhiseid
ning pöördumisi.
Vajab kordamist,
osutamist, piltlikustamist
vms.

Tunneb õpitava keele
tähemärke.
Tunneb tekstis ära tuttavad
nimed, sõnad (sh rahvusvaheliselt kasutatavad) ja
fraasid. Loeb sõnu, fraase ja
lauseid õpitud sõnavara
ulatuses; arusaamist võib
toetada pildimaterjal.

Oskab vastata väga lihtsatele
küsimustele ning esitada
samalaadseid küsimusi
õpitud sõnavara ja
lausemallide piires.
Vajab vestluskaaslase abi,
võib toetuda emakeelele ja
žestidele.

Tunneb õpitava keele
kirjatähti, valdab
kirjatehnikat, oskab õpitud
fraase ja lauseid ümber
kirjutada (ärakiri).
Oskab kirjutada
isikuandmeid (nt vihiku
peale). Koostab lühikesi
lauseid õpitud mallide
alusel.

Loeb lühikesi lihtsaid tekste
(nt ürituste kavad,
postkaardid, meilid,
kuulutused, sildid, teeviidad,
lühiankeedid, -küsimustikud,
-teated, -sõnumid) ja leiab
neist vajaliku faktiinfo.
Saab aru lihtsatest kirjalikest
tööjuhistest.
Lugemise tempo on väga
aeglane, teksti mõistmiseks
võib vaja minna korduvat
lugemist. Tekstist
arusaamiseks oskab kasutada
õpiku sõnastikku.

Oskab lühidalt tutvustada
iseennast ja oma ümbrust.
Saab hakkama õpitud
sõnavara ja lausemallide
piires lihtsate dialoogidega;
vajab
vestluskaaslase abi.
Hääldusvead võivad
põhjustada arusaamatusi.
Kõnes esineb kordusi,
katkestusi ja pause.

Oskab lühidalt kirjutada
iseendast ja teisest
inimesest.
Oskab täita lihtsat
küsimustikku.
Tunneb õpitud sõnavara
õigekirja. Kasutab lause
alguses suurtähte ja lause
lõpus õiget kirjavahemärki.

GRAMMATIKA
KORREKTSUS

Kasutab üksikuid
äraõpitud tarindeid ja
lausemalle, kuid
neiski tuleb ette vigu.
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KUULAMINE

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

Mõistab lihtsaid vestlusi
ning lühikeste jutustuste,
teadete ja sõnumite sisu,
kui need on talle tuttaval
teemal, seotud
igapäevaste tegevustega
ning esitatud aeglaselt ja
selgelt.
Vajab kordamist ja selget
hääldust.

Loeb üldkasutatava
sõnavaraga lühikesi
tavatekste (nt isiklikud
kirjad, kuulutused, uudised,
juhised, kasutusjuhendid);
leiab tekstis sisalduvat infot
ja saab aru teksti mõttest.
Lugemise tempo on aeglane.
Tekstist arusaamiseks oskab
kasutada koolisõnastikku.

Oskab lühidalt kirjeldada
lähiümbrust, igapäevaseid
toiminguid ja inimesi.
Kasutab põhisõnavara ja
käibefraase, lihtsamaid
grammatilisi konstruktsioone
ning lausemalle. Suudab
alustada ja lõpetada
lühivestlust, kuid ei suuda
seda juhtida. Kõne on
takerduv, esineb
hääldusvigu.

Koostab õpitud sõnavara
piires lähiümbruse ja
inimeste kirjeldusi.
Kirjutab lihtsaid teateid
igapäevaeluga seotud
tegevustest (nt postkaart,
kutse); koostab lühisõnumeid. Oskab kasutada
sidesõnu ja, ning jt.
Oskab näidise järgi
koostada lühikesi tekste,
abivahendina kasutab
õpiku- või koolisõnastikku.

Oskab rääkida oma huvidest
ja tegevustest. Tuleb toime
olmesfääris suhtlemisega.
Oskab väljendada oma
suhtumist ja eelistusi.
Suudab alustada, jätkata ja
lõpetada vestlust tuttaval
teemal, kuid võib vajada abi.
Kasutab õpitud põhisõnavara
ja lausemalle valdavalt
õigesti; spontaanses kõnes on
vigu. Kõne on arusaadav,
kuigi esineb hääldusvigu ja
sõnade otsimist.

Oskab kirjutada lühikesi
kirjeldavat laadi jutukesi
oma kogemustest ja
ümbritsevast. Koostab
lihtsaid isiklikke kirju.
Oskab kasutada sidesõnu
aga, sest, et jt. Rakendab
õpitud õigekirjareegleid
(nt algustähe ortograafia,
kirjavahemärgid).

Suudab jälgida enda
jaoks
tuttava valdkonna
mõttevahetust ning
eristada
olulist infot.
Saab aru olmesfääris
kuuldud üldkeelse
suhtluse
sisust (nt poes, bussis,
hotellis, piletilevis).
Vajab sageli kuuldu
täpsustamist.

Loeb lihtsaid tavatekste
(nt reklaamid, menüüd,
ajakavad, ohuhoiatused)
tuttavatel teemadel ja saab
aru neis sisalduvast infost.
Suudab mõnikord aimata
sõnade tähendust konteksti
toel.

GRAMMATIKA
KORREKTSUS

Kasutab küll õigesti
mõningaid lihtsaid
tarindeid, kuid teeb sageli
vigu grammatika põhivaras (nt ajab segi
ajavormid või eksib
aluse ja öeldise
ühildumisel); siiski on
enamasti selge, mida ta
väljendada tahab.
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KUULAMINE

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

KIRJUTAMINE

Saab aru vahetus
suhtlussituatsioonis
kuuldust, kui vestlus on
tuttaval igapäevaeluga
seotud teemal. Mõistab
tele- ja raadio- saadete
ning filmide sisu, kui
teema on tuttav ja pakub
huvi ning pilt toetab
heliteksti.
Saab aru loomuliku
tempoga kõnest, kui
hääldus on selge ja
tuttav.

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi lihtsa sõnastusega
faktipõhiseid tekste
(nt kirjad, veebiväljaanded,
infovoldikud, kasutusjuhendid). Mõistab jutustavat
laadi teksti põhiideed ning
suudab jälgida sündmuste
arengut.
Suudab leida vajalikku infot
teatmeteostest ja internetist.
Oskab kasutada kakskeelseid
tõlkesõnastikke.

Oskab kirjutada õpitud
teemadel lühikesi
jutustavat laadi tekste,
milles väljendab oma
tundeid, mõtteid ja
arvamusi (nt isiklik kiri,
e-kiri, blogi). Koostab
erinevaid tarbetekste
(nt teadaanne, kuulutus).
Suhtleb online- vestluses
(nt MSN). Oskab kasutada
piiratud hulgal teksti
sidumise võtteid
(sidesõnad, asesõnaline
kordus).

Saab kuuldust aru, taipab
nii peamist sõnumit kui
ka
üksikasju, kui räägitakse
üldlevinud teemadel
(nt uudistes, spordireportaažides,
intervjuudes,
ettekannetes, loengutes)
ning
kõne on selge ja
üldkeelne.

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel
teemadel (nt noortele
mõeldud meediatekstid,
mugandatud ilukirjandustekstid). Suudab leida
vajalikku infot pikemast
arutlevat laadi tekstist.
Kogub teemakohast infot
mitmest tekstist.
Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine,
valiklugemine).
Tekstides esitatud detailid ja
nüansid võivad jääda
selgusetuks.

Oskab lihtsate seostatud
lausetega rääkida oma
kogemustest ja kavatsustest.
Suudab lühidalt põhjendada
oma seisukohti. On
võimeline
ühinema vestlusega ja
avaldama arvamust, kui
kõneaine on tuttav. Kasutab
õpitud väljendeid ja
lausemalle õigesti;
spontaanses kõnes esineb
vigu. Hääldus on selge ja
kõne ladus, kuid suhtlust
võib häirida ebaõige
intonatsioon.
Oskab edasi anda raamatu,
filmi, etenduse jms sisu ning
kirjeldada oma muljeid.
Tuleb enamasti toime vähem
tüüpilistes suhtlusolukordades.
Kasutab põhisõnavara ja
sagedamini esinevaid
väljendeid õigesti;
keerukamate lausestruktuuride kasutamisel
tuleb ette vigu.
Väljendab ennast üsna
vabalt,
vajaduse korral küsib abi.
Hääldus on selge,
intonatsiooni- ja rõhuvead
ei häiri suhtlust.

Oskab koostada eri
allikatest pärineva info
põhjal kokkuvõtte (nt
lühiülevaade sündmustest,
isikutest).
Oskab kirjeldada tegelikku
või kujuteldavat sündmust.
Oskab isiklikus kirjas
vahendada kogemusi,
tundeid ja sündmusi.
Oskab kirjutada õpitud
teemal oma arvamust
väljendava lühikirjandi.
Oma mõtete või arvamuste
esitamisel võib olla
keelelisi ebatäpsusi, mis ei
takista kirjutatu mõistmist.

GRAMMATIKA
KORREKTSUS

Oskab üsna õigesti
kasutada tüüpkeelendeid ja
moodustusmalle.
Kasutab tuttavas
olukorras
grammatiliselt üsna
õiget keelt, ehkki on
märgata emakeele
mõju.
Tuleb ette vigu, kuid
need ei takista
mõistmist.
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KUULAMINE

LUGEMINE

RÄÄKIMINE

Saab aru nii elavast
suulisest kõnest kui ka
helisalvestistest
konkreetsetel ja
abstraktsetel teemadel,
kui kuuldu on üldkeelne
ja suhtlejaid on rohkem
kui kaks.
Saab aru loomuliku
tempoga kõnest.

Loeb ja mõistab
mitmeleheküljelisi tekste (nt
artiklid, ülevaated, juhendid,
teatme- ja ilukirjandus), mis
sisaldavad faktiinfot,
arvamusi ja hoiakuid.
Loeb ladusalt, lugemissõnavara on ulatuslik, kuid
raskusi võib olla idioomide
mõistmisega. Oskab
kasutada ükskeelset seletavat
sõnaraamatut.

Esitab selgeid üksikasjalikke
kirjeldusi üldhuvitavatel
teemadel. Oskab põhjendada
ja kaitsta oma seisukohti.
Oskab osaleda arutelus ja
kõnevooru üle võtta.
Kasutab mitmekesist sõnavara ja väljendeid. Kasutab
keerukamaid lausestruktuure,
kuid neis võib esineda vigu.
Kõne tempo on ka pikemate
kõnelõikude puhul üsna
ühtlane; sõna- ja vormivalikuga seotud pause on
vähe ning need ei sega
suhtlust. Intonatsioon on
enamasti loomulik.

Suudab jälgida
abstraktset
teemakäsitlust (nt
vestlus, loeng, ettekanne)
ja saab aru keeruka
sisuga mõttevahetusest
(nt väitlus), milles
kõnelejad väljendavad
erinevaid seisukohti.
Mõistmist võivad
takistada tugev
taustamüra,
keelenaljad, idioomid ja
keerukad tarindid.

Suudab lugeda pikki ja
keerukaid, sh abstraktseid
tekste, leiab neist asjakohase
teabe (valiklugemine) ning
oskab selle põhjal teha
üldistusi teksti mõtte ja
autori arvamuse kohta.
Loeb iseseisvalt, kohandades
lugemise viisi ja kiirust
sõltuvalt tekstist ja lugemise
eesmärgist.
Raskusi võib olla idioomide
ja kultuurisidusate vihjete
mõistmisega.

KIRJUTAMINE

Kirjutab seotud tekste
konkreetsetel ja
üldisematel
teemadel (nt seletuskiri,
uudis, kommentaar).
Põhjendab oma seisukohti
ja eesmärke. Oskab
kirjutada kirju, mis on
seotud õpingute või tööga.
Eristab isikliku ja
ametliku kirja stiili. Oskab
korduste vältimiseks
väljendust varieerida (nt
sünonüümid). Võib esineda
ebatäpsusi lausestuses, eriti
kui teema on võõras, kuid
need ei sega kirjutatu
mõistmist.
Väljendab ennast selgelt,
Oskab kirjutada esseed:
suudab esineda pikemate
arutluskäik on loogiline,
monoloogidega.
tekst sidus ja teemakohane.
Suhtleb erinevatel teemadel, Oskab refereerida nii
oskab vestlust juhtida ja anda kirjalikust kui ka suulisest
tagasisidet. On võimeline
allikast saadud infot.
jälgima oma keelekasutust,
Kasutab erinevaid
vajaduse korral sõnastab
keeleregistreid sõltuvalt
öeldu ümber ja suudab
adressaadist (nt eristades
parandada enamiku vigadest. isikliku, poolametliku ja
Oskab valida sobiva
ametliku kirja stiili).
keeleregistri.
Lausesiseseid
Kõnerütmis ja -tempos on
kirjavahemärke kasutab
tunda emakeele mõju.
enamasti reeglipäraselt

GRAMMATIKA
KORREKTSUS

Valdab grammatikat
küllaltki hästi. Ei tee
vääritimõistmist
põhjustavaid vigu.
Aeg-ajalt ettetulevaid
vääratusi, juhuslikke
vigu ning
lauseehituse lapsusi
suudab enamasti ise
parandada.
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GRAMMATIKA
KORREKTSUS

Mõistab pingutuseta ka
abstraktsetel ja
tundmatutel
teemadel kuuldut (nt
film,
pikem vestlus, vaidlus).
Suudab kriitiliselt hinnata
kuuldu sisu ning
tõstatatud
probleeme.
Mõistmist võivad
raskendada
haruldased idioomid,
võõras
aktsent, släng või
murdekeel.

Loeb pikki keerukaid erineva
registri ja esituslaadiga
tekste.
Loeb kriitiliselt, oskab ära
tunda autori hoiakud,
suhtumise ja varjatult
väljendatud mõtted.
Stiilinüanssidest,
idiomaatikast ning teksti
keerukatest üksikasjadest
arusaamine võib nõuda
kõrvalist abi (nt sõnastik,
emakeelekõneleja nõuanne).

Väljendab ennast ladusalt ja
spontaanselt. Suudab
raskusteta ja täpselt avaldada
oma mõtteid ning arvamusi
erinevatel teemadel.
Keelekasutus on paindlik ja
loominguline. Suudab
saavutada suhtluseesmärke.
Sõnavara on rikkalik, võib
esineda üksikuid vigu sõnade
semantilistes seostes,
rektsioonistruktuurides ja
sõnajärjes.

Oskab kirjutada põhjalikku
ülevaadet mitmest
kirjalikust
allikast saadud teabe põhjal
(nt retsensioon, arvustus).
Suudab toimetada
kirjalikke
tekste.
Oskab kirjutada loogiliselt
üles ehitatud kirjeldavaid,
jutustavaid ja arutlevaid
tekste, mis tekitavad huvi
ning mida on hea lugeda.
Võib esineda juhuslikke
õigekirja- ja
interpunktsioonivigu.

Kasutab
grammatiliselt õiget
keelt, vigu tuleb ette
harva ning neid on
raske märgata.

