Valikõppeaine Meediaõpetus
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Meediatunnis käsitletakse süvendatult meediateemasid ja tund toimub koos arvutiõpetusega,
taotletakse, et õpilane:
1) väärtustab eesti keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit, suhtub
lugupidamisega teiste rahvaste keeltesse ja kultuuridesse;
2)
tajub keeleoskust õpioskuste alusena ja oma identiteedi olulise osana, kujuneb
teadlikuks keelekasutajaks;
3)
omandab põhiteadmised keelest ja õigekirjaoskuse, tuleb eesti kirjakeelega toime
isiklikus ja avalikus elus ning edasiõppimisel;
4)
arendab keeleoskust kui eneseväljendus- ja suhtlusvahendit, arvestades kultuuris
väljakujunenud keelekasutustavasid;
5)
õpib asjakohaselt kasutama eri suhtluskanaleid; arendab oskust leida, kriitiliselt
hinnata ning sihipäraselt kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet;
6)
õpib tundma eri tekstiliike, nende seoseid ja kasutamisvõimalusi, arendab oma
tekstitööoskusi nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana;
7)
arendab kriitilist mõtlemist ning analüüsi-, järeldus- ja põhjendusoskust;
8)
harjub oma kirjakeeleoskuse täiendamiseks kasutama sõna- ja käsiraamatuid ning
veebiallikaid;
9)
hindab kriitiliselt ja kasutab otstarbekalt erinevaid infoallikaid;
10) omandab arvutikirja oskused, erinevad teksti paigutamise võtted, ajalehe lehekülje
küljendamise;
11) oskab eristada pressifotot, karikatuuri, pildiallkirja;
12) arendab sõnumi leidmist pildilt, reklaamilt.
Hindamine
Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse
õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste) ning kirjalike tööde alusel, arvestades
teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste
hinnangute või numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid on mitmekesised
ning vastavuses õpitulemustega. Meediatunni hinded lähevad eesti keele või kirjanduse alla
vastavalt eelnevatele kokkulepetele.
Hinnatakse õpilase:
1)
suulist ja kirjalikku suhtlust;
2)
tekstide vastuvõttu;
3)
tekstiloomet;
4)
tekstide õigekeelsust.

Õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus

7. klass












7. klassi lõpetaja
õpitulemused

Õppesisu ja -tegevus

Suuline ja kirjalik suhtlus

Suuline ja kirjalik suhtlus

Oskab valida suhtluskanalit;
peab asjalikku kirja- ja
meilivahetust;
esitab kuuldu ja loetu kohta
küsimusi, teeb kuuldu ja loetu
põhjal järeldusi ning annab
hinnanguid;
võtab loetut ja kuuldut
eesmärgipäraselt kokku ja
vahendab nii suulises kui ka
kirjalikus vormis;
Teksti vastuvõtt

Kuuldust ja loetust kokkuvõtte tegemine, asjakohaste
küsimuste esitamine.

seostab omavahel teksti, seda
toetavat tabelit, pilti ja heli;
reageerib tekstidele
sihipäraselt nii suuliselt kui
ka kirjalikult ning sobivas
vormis: võrdleb tekste
omavahel, selgitab
arusaamatuks jäänut, esitab
küsimusi, vahendab ja võtab
kokku, kommenteerib, esitab
vastuväiteid, loob tõlgendusi
ja esitab arvamusi ning
seostab teksti oma kogemuse
ja mõtetega;
kasutab omandatud keele- ja
tekstimõisteid teksti
tõlgendamisel, tekstide
seostamisel ja tekstile
reageerimisel;

Sõnalise teksti seostamine pildilise teabega (foto, joonis,
skeem jm). Pilttekstide ja teabegraafika lugemine ja
tõlgendamine.

Meilivahetus, meili kirjutamine ja keelevahendite valik.
Aktuaalse meediateksti kommenteerimine vestlusringis.

Teksti vastuvõtt

Meedia olemus ja eesmärgid tänapäeval. Meediatekstide
tunnused. Põhilised meediakanalid.
Kvaliteetajakirjandus ja meelelahutuslik meedia. Fakti ja
arvamuse eristamine.
Meediatekstide põhiliigid: uudislugu, arvamuslugu,
intervjuu, reportaaž, kuulutus.
Uudisloo ülesehitus ja pealkiri.
Arvamusloo ülesehitus ja pealkiri.
Tele- ja raadiosaated.







Tekstiloome

Tekstiloome

põhjendab ja avaldab
viisakalt, asja- ja olukohaselt
oma arvamust ja seisukohta
sündmuse, nähtuse või teksti
kohta nii suulises kui ka
kirjalikus vormis;
kasutab omandatud keele- ja
tekstimõisteid nii tekste luues
kui ka seostades;
oskab ette valmistada,
kirjutada ja suuliselt esitada
eri tüüpi tekste (jutustav,
kirjeldav, arutlev); vormistab
tekstid korrektselt;

Kirja kirjutamine ja vormistamine, keelevahendite valik.
Meilivahetus, meili kirjutamine ja keelevahendite valik.
Teabe edastamine, reprodutseerimine, seostamine konkreetse
teema või isikliku kogemuse piires.
Uudisloo kirjutamine: materjali kogumine, infoallikad,
vastutus avaldatu eest.
Uudisloo pealkirjastamine.
Intervjuu tegemine: valmistumine, küsitlemine, kirjutamine,
toimetamine ja vormistamine.
Kirjalike tööde vormistamise põhimõtted. Teksti
arvutitöötlus.
Arvamusloo suuline ja kirjalik kommenteerimine: isikliku
seisukoha kujundamine käsitletava probleemi kohta, selle
põhjendamine.

