
 

Ainevaldkond Võõrkeeled 

Kursuse nimetus Võõrkeelne näidend 

Eelduskursused Vähemalt võõrkeele A2 tase 

Lõimumine Valikaine „Võõrkeelne näidend“ lõimib endaga võõrkeele, 

kirjanduse, muusika, kunsti- ja tööõpetuse, kehalise kasvatuse 

(tantsuline liikumine).   

Kursuse maht ja 

õppekorraldus 

Kursusel saab osaleda max 20 inimest, 21 tundi; 

kontakttunnid, iseseisvad tööd, grupitööd 

 

Kursuse läbiviija Võõrkeeleõpetajad 

Õpetamise aeg Valikainete nädalal 

Kursuse eesmärgid Valikaine „Võõrkeelne näidend“ ülesandeks on toetada 

õpilase isiksuseks kujunemist, aidates tal orienteeruda 

tänapäeva kultuurilises mitmekesisuses.  

Antud valikkursusega taotletakse, et õpilane:  

1. tunneb rõõmu näitlemisest ja huvitub sellest kui 

kunstiliigist;  

2. tajub näitlemist inimese, kultuuri ja igapäevaelu rikastajana 

ning loomuliku osana.  

3. tunnetab, teadvustab ja arendab võõrkeeles näitlemise 

kaudu oma keelelisi oskuseid, meeskonnatööd ja 

eneseväljendamise võimeid;  

4. arendab läbi ühistegevuste sotsiaalseid võimeid, sealhulgas 

suhtlemise oskusi;  

5. näeb näitlemist vaimse ja füüsilise tervise ning 

emotsionaalse intelligentsuse arendajana;  

6. mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end 

loominguliselt näitlemisega seotud tegevuste kaudu;  

7. väärtustab eetilist ja esteetilist väljendusviisi. 



Kursuse lühikirjeldus Valikaine „Võõrkeelne näidend“  õppimine aitab õpilasel 

ennast väljendada läbi teatrikunstsi. Näidendi lavastamine 

võõrkeeltes võimaldab õpilastel kinnistada oma keeleoskust, 

meeskonnatööoskust, annab esinemisjulgust, julgust suhelda 

ja olla avatud. Ühitatakse nii kunstiline eneseväljendus, 

kunstiloome, kõne, muusika, rütm ja mäng ning nende igat 

liiki kombinatsioonid.  

Näitlemisega arendatakse õpilase isikupära, oskusi tegutseda 

üksi ja koos, suhtlemis- ja koostöövõimet, 

ühtekuuluvustunnet, sallivust.  

Samuti saavad õpilased teadmisi autorikaitsest.  

Õppeaine koostisosad on:  

1. Autorikaitse ja -õiguste kohta info otsimine; 

2. Näidendi/näidendite valimine ja rollide jaotamine; 

3. Teksti õppimine inglise keeles; 

4. Kostüümide ja lavadekoratsioonide  kavandamine 

ja valmistamine ning rekvisiitide 

leidmine/valmistamine; 

5. Näidendi lavastamine; 

6. Näidendi esitamine ja selle jäädvustamine. 

Kursuse õpitulemused Õpilane: 

1. väärtustab võõrkeelset näitekirjandust;  

2. oskab leida infot autoritasude, tasuta ja vabavarana 

kasutatavate näidendite kohta internetiallikatest;  

3. tunneb näitlemisest rõõmu  

4. hindab näitlemist kui elukestvat tervislikku harrastust.  

5. oskab leida lahendusi lavakujunduseks ning valida 

sobivaid kostüüme vastavalt näidendi tegevuskohale ja ajale. 

6. teeb koostööd kõigi rühma liikmetega;   

7. on saanud praktilise näitlemise kogemuse, mille abil ta 

oskab paremini mõtestada nüüdisaegset kirjandust. 

Hindamine Kursus hinnatakse tähisega A (arvestatud) või MA (mitte 

arvestatud). Õpitulemusi hinnates lähtutakse gümnaasiumi 



riikliku õppekava üldosa ja Jüri Gümnaasiumi teiste 

hindamist reguleerivate õigusaktide käsitlusest.  

Hindamisel arvestatakse aktiivset osalemist kursusel.  

Õpilased, kes ei osale tunnis aktiivselt kaasa või neil puudub 

võimalus näidendis osaleda, peavad täitma lisaülesandeid 

kodus ning tegema peast suulise ettekande, et saada positiivne 

kursuse hinne. 

Õppematerjalid  http://theaterwords.com/index.html 

https://www.thoughtco.com/free-one-act-plays-2713599 

https://en.wikipedia.org/wiki/Royalty_payment#Performance 

 

 

Kirjandus (soovituslik 

kirjandus) 

http://www.theatrealberta.com/library/the-ins-and-outs-of-

rights-and-royalties-2/ 

 

Kursuse väljund Kursuse lõpuks valmib üks pikem või mitu 10-minutilist 

võõrkeelset näidendit. 
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