
TALLINNA INGLISE KOLLEDŽI ÕPPEKAVA 
• Tall inna Inglise Kolledž i (edaspidi „Kooli“) õppekava kehtestatakse „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse“ § 17 lg 2, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riikliku 
õppekava“ § 24 lg 3 ja Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riikliku 
õppekava“ § 19 lg 3 alusel. 

• Tallinna Inglise Kolledži põhikooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. 
• Tallinna Inglise Kolledži põhikooli õppekava on kättesaadav kooli kodulehel. 
• Tallinna Inglise Kolledži põhikooli õppekavas on üldosa, lisad ning ainekavad. 
• Ainekavad on esitatud valdkonnapõhiselt. 

Sissejuhatus: TIKi eesmärgid
TIK-i visioon 
Saada õppija arengut toetava tänapäevase pedagoogilise mõtte eestvedajaks. 

TIK-i missioon 
Olla õppijat mitmekülgselt arendav, elukestvat õpet toetav ning rahvusvahelisust edendav 
keskkond 

õppija, so 
kooliga seotud kogukond, st õpilane, õpetaja, kooli töötaja, lapsevanem, vilistlane. 

mitmekülgselt arendav, st 
õpistrateegiate ja õpioskuste mitmekesisust; 
keskmes on õppija vaimne, emotsionaalne ja füüsiline areng. 

elukestvat õpet toetav, so 
loovust, ettevõtlikkust ja vastutustunnet arendava ning toetava hoiaku 
kujundamine; 
adekvaatse minapildi kujunemise võimaldamine. 

rahvusvahelisust edendav, so 
õppekavade mitmekesisus (RÕK, IBO õppekavad); 
avatus õpilastele ja õpetajatele üle maailma; 
osalemine rahvusvahelises koostöös. 

keskkond, so 
märkav, hooliv ja turvaline arengukeskkond; 
füüsiline koostöist õppimist toetav õppekeskkond; 
õppimist ja õpetamist toetavad kaasaegsed IKT lahendused. 

TIK-i mission on kooskõlas ning toetab IBO missiooni: 
The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people 
who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and 
respect. 
To this end the organization works with schools, governments and international organizations to 
develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. 
These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and 
lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right. 

Moto 
For Excellence We Strive 

TIK’i väärtused 
Oma visiooni saavutamiseks lähtutakse Tallinna Inglise Kolledžis järgmistest väärtustest: areng, 
vaimsus, avatus, vastutus, sallivus, rõõm. 

Areng 
Areng on suunatud protsess, mis toetub meie ühiselt seatud eesmärkidele ja väärtustele. 
Järgime elukestva õppe põhimõtteid. 
Loome kaasaegse õppekeskkonna, arendame kooli õppekava. 
Rakendame uusi teadmisi süsteemselt, kujundades laia silmaringiga akadeemiliselt ausaid inimesi. 

Vaimsus 
Peegeldab teadmistejanu, lugemust, uurivat loomust ja haritust. 
Meid iseloomustab intellektuaalne uudishimu kriitilise mõtlemise ja loovuse kaudu. 
Püüdleme sisemisele täiuslikkusele. 

Avatus 
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Oleme avatud erinevatele seisukohtadele, uute ideede rakendamisel lähtume meie kooli 
eesmärkidest. 
Kooli arengut ja õppekasvatustööd puudutavad otsused on läbipaistvad. 
Oleme avatud koostööle erinevate huvigruppide ja haridusasutustega. 
Oluline teave on avalikkusele kättesaadav. 

Vastutus 
Tagame pedagoogilise professionaalsuse. 
Vastutame kooli õpilaste turvalisuse eest, oleme hoolivad ja oskame lahendada probleeme. 
Oleme distsiplineeritud ja anname head eeskuju õpilastele. 

Sallivus 
Aktsepteerime inimeste eripära. Oleme sallivad erinevate kultuuride suhtes. 
Toetame eelarvamustevaba keskkonda. 

Rõõm 
Avastame innuga, loome hingega, jagame rõõmuga. 

Tallinna Inglise Kolledži lastevanemate väärtuste harta 
TIK-i missiooni ja visiooni toetab Tallinna Inglise Kolledži lastevanemate väärtuste harta, mille TIK-i 
lastevanemad sõnastasid 2009. aastal. 

Tallinna Inglise Kolledž on meie laste hea õppekeskkond, mille loomise ja kvaliteedi eest seisavad 
solidaarselt hea nii õpilased, nende perekonnad kui õpetajad. Laste paremate arengutingimuste nimel 
on meil – peredel, lastel, pedagoogidel, kogu kooliperel – ühiseid väärtusi: 

1. Me soovime aidata kaasa, et meie lapsest kasvaks iseseisva Eesti Vabariigi väärikas ja 
vastutustundlik kodanik, kes on mitmekülgsete huvidega, avara silmaringiga, keskkonnateadlik, 
loominguline, innovatiivne ja kokkuhoidlik ning eetiliste väärtushinnangutega. 
2. Me teeme kõike koos ja solidaarselt. Me oleme lapsevanematena aktiivsed. Panustame nii oma 
aega kui ka muid vahendeid laste ja kooli eesmärkide saavutamiseks vastavalt meie kokkulepetele 
ja oma võimalustele. 
3. Meie jaoks on tähtsad võrdsus ja ühtsus. Kõik peavad saama võrdselt ning panustama vastavalt 
oma võimetele ja võimalustele. Me ei poolda mis tahes kihistumist ühiskonnas ega koolis. 
4. Väärtustame õpetajaid. Ühistegevuste tulemusena hindame õpetajate tööd ja nende panust ning 
loome kodus lapsele head õppimistingimused. 
5. Ühtegi last ei jäeta maha. Kui kellelgi on raskusi, aitavad teised teda järele. 
6. Me teeme kõik selleks, et meie kool oleks turvaline. Teeme omavahel koostööd, räägime 
probleemidest ja muredest ning leiame koos lahendusi. Väärtustame usalduslikku õhkkonda, 
sõbralikke ja mõistvaid suhteid õpilaste, vanemate ja õpetajate vahel. 
7. Meie jaoks on tähtis sallivus. Sisendame sallivust ja hoolivust kõige elava suhtes. Meie koolis ei 
ole kohta koolivägivallal. 
8. Me hoiame laste tervist, pakume tervislikku toitu ja väärtustame sportlikku eluviisi. Toetame 
lastele võimalikult paljude liikumisvõimaluste loomist ja aktiivset kooli spordihoone kasutamist. 
9. Me soovime, et meie lapsed valdaksid väga hästi oma emakeelt ja et nad omandaksid head 
teadmised kõikides ainetes. Me teeme kõik selleks, et Tallinna Inglise Kolledž oleks kindlasti 
parimat inglise keelt õpetav kool Eesti Vabariigis. 

Laps on meie jaoks kõige olulisem. 

Õppija põhijoonte kogum 
Õppija TIK-is püüdleb selle poole, et ta oleks: 
1) uuriv: arendab oma loomulikku uudishimu, omandab uurimis- ja teadustööks vajalikke oskuseid ning 
on iseseisev õppija; naudib ja armastab õppimist kogu elu; 
2) laialdaste teadmistega: uurib nii kohaliku kui ka globaalse tähtsusega küsimusi, ideid ja 
kontseptsioone, jõuab selle ning laialdase ning tasakaalustatud ainevaliku abil süvendatud teadmisteni; 
3) mõtleja: keeruliste probleemide äratundmisel ja lahendamisel oskab kasutada mõtlemisoskust 
kriitililsel ja looval tasandil ning teeb argumenteeritud, eetilisi otsuseid; 
4) suhtleja: mõistab informatsiooni ja väljendab mõtteid enesekindlalt ja loovalt rohkem kui ühes keeles 
ning mitmel erineval viisil, töötab koos teistega efektiivselt ja meelsasti; 
5) põhimõtetega: tegutseb kindlameelselt ja ausalt, on tugeva õiglus- ja õigustundega; suudab 
vastutada oma tegude ja nende tagajärgede eest; 
6) avatud: mõistab ja hindab üksikisikut, oma kultuuriruumi ning on avatud teiste inimeste ja 
kogukondade vaadetele, väärtustele ja traditsioonidele; on huvitatud erinevatest arvamustest ja hindab 
neid, olles valmis kogemustest õppima; 
7) hooliv: ilmutab empaatiat, kaastunnet ja austust teiste vajaduste ja tunnete suhtes; on pühendunud 
ühiskonna teenimisele ja tegutseb selle nimel, et muuta teiste elu ja keskkonda paremaks; 
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8) riskialdis: käitub tundmatutes olukordades ja teadmatuses julgelt ning kaalutletult, ilmutab 
ettevõtlikkust uute rollide, ideede ja strateegiate tundmaõppimisel; kaitseb oma seisukohti südikalt ja 
sõnaosavalt; 
9) tasakaalukas: mõistab intellektuaalse, füüsilise ja emotsionaalse tasakaalu tähtsust enda ja teiste 
heaolu saavutamisel; 
10) kaalutlev: arutleb oma õppimismeetodite ja kogemuste üle, suudab hinnata ning mõista oma 
tugevaid ja nõrku külgi, selleks et toetada arengut õppijana. 

1. Üldsätted
1.1. Kooli õppekava on koostatud Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riikliku 
õppekava“, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riikliku õppekava“ ja 
Vabariigi Valitsuse 08.03.2001. a määruse nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 7 alusel, ning see on 
koolis õpingute (õppe- ja kasvatustegevuse) alusdokument. 
1.2. Õppekava on väljundipõhine, st et rõhuasetus on õpilaste poolt õppimise kaudu õppeprotsessi 
lõpuks omandatavate õpitulemuste/pädevuste omandamisel ja nende hindamisel. Hindamise aluseks 
on tasemeti kirjeldatud õpitulemustele/pädevustele toetuvad kriteeriumid, mis on eelduseks kujundava 
hindamise rakendamisele. Õppeprotsessi kirjeldamine toimub õpetaja töökava tasandil. Õppeprotsessi 
kirjeldamisel järgivad õpetajad konstruktiivse sidususe põhimõtet, mille kohaselt kavandatud 
õpitulemused, tagasisidestamine, õppemetoodika ja sisuteemad sobituvad omavahel ning lähtuvad 
õpilaste võimetest. 
1.3. Koolis lähtutakse põhimõttest, et õppekavas esitatud teemadele pühendatakse arvestatav hulk 
aega, lähenedes teemale mitmetel viisidel, nii et õpilased õpivad õpitut kasutama mitmetes 
situatsioonides. Õpilastel lastakse demonstreerida õpitut võimalikult erinevates olukordades ja antakse 
soorituste kohta tagasisidet tuues välja õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning andes soovitusi 
edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpitulemuse omandamist. 
1.4. Väljundipõhine õppekava toetab mõtteviisi, mille kohaselt keskendutakse õpitulemustele/
pädevustele ning kujundavale hindamisele. Väljundipõhise õppekava mõtteviisi aluseks on mudel, 
milles on keskne roll üldpädevustel ja valdkonnapädevustel ning millele lisanduvad läbivad teemad. 
Läbivate teemade õpetus realiseerub kogu kooli töötajaskonna ühise toimimise kaudu, põhinedes 
lõimingul ja õpikeskkonna korraldusel. 
1.5. Kõik koolis tegutsevad isikud lähtuvad oma tegevuses „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 
ja „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 2 lõikes 3 sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest 
alusväärtustest milleks on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda 
ja teiste vastu, vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline 
mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja 
sooline võrdõiguslikkus. 
1.6. Põhikoolis ainevaldkondlikud ja ainealased eesmärgid tulenevad „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 
7, § 9 ja § 11 seatud taotletavatest pädevustest ja aitavad kaasa nende pädevuste saavutamisele. 
Gümnaasiumis valdkondlikud ja ainealased eesmärgid tulenevad „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 
5 seatud taotletavatest pädevustest ja aitavad kaasa nende pädevuste saavutamisele. 
1.7. „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 4 lõikes 3 ja „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 4 lõikes 3 
esitatud üldpädevused on valdkonna- ja aineülesed ja nende kujunemise tagamine õpilastel on kõigi 
koolis tegutsevate isikute ühine eesmärk. 
1.8. Õppekavas esitatud õpikäsitlus vastab konstruktivistlikule arusaamisele õppimisest kui elukestvast 
protsessist, mille alusel õpetamine on õpilase vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna 
organiseerimine nii, et õpilane saavutab kavandatud õpitulemused. 
1.9. Kooli õppekava terviktekst sisaldab lisaks kooli õppekava üldosale ka ainekavasid. Ainekavad on 
koondatud ainevaldkonniti ja esitatud klassiti põhikooli ning kursuseti gümnaasiumi osas. Ainekavad on 
esitatud viisil, et aidata kaasa kujundava hindamise rakendamisele koolis ning lähtuvad väljundipõhise 
õppekava koostamise põhimõttest. 
1.10. Ainekavade esitamine ainevaldkonniti vähendab õppekavas fragmenteeritust ja suurendab 
integreeritust ainete vahel, andes võimalusi valdkonnasiseseks koostööks. Ainevaldkonna pädevus 
saavutatakse sobiva metoodika ja õppevara valiku kaudu. Ainevaldkonna pädevusi kõrvutades saame 
kooliastme pädevused, mille saavutamist taotleme vastavalt põhikooli või gümnaasiumi lõpuks. 
1.11. Ainekavades esitatud õpitulemused on esitatud õppijakeskses sõnastuses, ning väljenduvad 
õppe lõpuks omandatavates pädevustes. Õpitulemuste saavutatust tuleb õpilasel demonstreerida ning 
nende saavutatust hinnatakse kujundavalt ja/või kokkuvõtvalt. Õpitulemuse kirjeldus koosneb 
tegevusest ja teadmise komponendist ning selles võib esineda määrsõna. Tegevus õpitulemuses on 
esitatud tegusõna kaudu ja määrab viisi kuidas õpilane demonstreerib õpitulemuse saavutatust. 
Teadmine õpitulemuses väljendub aine sisu kaudu. Määrsõna õpitulemuses kirjeldab õppimise ulatust, 
õppimise taset, õppija soorituse iseseisvuse astet või viitab kontekstile, milles õppija õpitulemust 
kasutab. 
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1.12. Kooli õppekava üldosas esitatakse: 
1) õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis ja gümnaasiumis (PRÕK § 24 lg 5 p 1; GRÕK § 19 lg 5 p 
1); 
2) riiklikes õppekavades määratletud üld- ja valdkonnapädevuste kujundamine (PRÕK § 4 lg 6; 
GRÕK § 4 lg 6); 
3) õppe- ja kasvatuspõhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis (PRÕK § 24 lg 5 p 1; GRÕK § 19 lg 5 
p 1); 
4) tunnijaotusplaan põhikoolis õppeaineti ja aastati (PRÕK § 24 lg 5 p 2); 
7) valikainete(-kursuste) loendid, sh riiklikest õppekavadest mitte tulenevad valikained(-kursused) ja 
valimise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis (PRÕK § 24 lg 5 p 2; GRÕK § 11 lg 5 ja 6; GRÕK 
§ 19 lg 5 p 2; PGS § 7 lg 1); 
9) liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemise maht põhikoolis ja gümnaasiumis (VV 08.03.2001. 
a määrus nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 7 lg 2); 
10) erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti põhikoolis ja kursuseti gümnaasiumis (PRÕK § 24 
lg 5 p 2; GRÕK § 19 lg 5 p 2); 
11) läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis (PRÕK § 24 lg 5 p 
3; GRÕK § 19 lg 5 p 3); 
12) lõimingu põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis (PRÕK § 24 lg 5 p 3; GRÕK § 19 lg 5 p 3); 
13) III kooliastmes läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise 
põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused (PRÕK § 15 lg 8; PRÕK § 24 lg 5 p 3); 
14) ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis 
(PRÕK § 24 lg 5 p 4; GRÕK § 19 lg 5 p 4); 
15) õppe ja kasvatuse korraldus (sealhulgas projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning 
ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg) põhikoolis ning õppe (õpetuse) ja kasvatuse 
korraldus ja ajakasutus gümnaasiumis, lähtudes riiklikes õppekavades esitatud nõuetest (PRÕK § 
15 lg 1; PRÕK § 24 lg 5 p 5; GRÕK § 11 lg 9; GRÕK § 19 lg 5 p 5); 
16) kooli õppekava erinevused „Põhikooli riikliku õppekavaga“, kui kooli hoolekogu nõusolekul on 
muudetud riikliku õppekava kohustuslike ainete ja läbivate teemade nimistust, sealhulgas liidetud 
ning ümber kujundatud õppeaineid või muudetud tunnijaotusplaani (PRÕK § 15 lg 5); 
18) kooli õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana (PRÕK § 15 
lg 8; GRÕK § 18 lg 2; PGS § 17 lg 4); 
19) hindamise korraldus põhikoolis ja gümnaasiumis (PRÕK § 24 lg 5 p 6; GRÕK § 19 lg 5 p 6); 
20) kasutatav hindesüsteem ja hinnete viie palli süsteemi teisendamise põhimõtted (PRÕK § 21 lg 
4; GRÕK § 18 lg 1); 
21) kirjeldavate sõnaliste hinnangute kasutamine põhikooli klassides (PRÕK § 21 lg 5); 
22) tulemuse hindamine hindega „nõrk“, kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või 
mahakirjutamine (PRÕK § 21 lg 6; GRÕK § 17 lg 4); 
23) järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord (PRÕK § 21 lg 7; GRÕK § 17 lg 5); 
24) põhikooli õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta õpilasele ja vanemale kirjaliku 
tagasiside andmise kord (PRÕK § 19 lg 3); 
25) hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord (PRÕK § 19 lg 4; GRÕK § 15 lg 3); 
26) õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus põhikoolis ning õpilaste nõustamine 
gümnaasiumis (PRÕK § 24 lg 5 p 7; GRÕK § 19 lg 5 p 8); 
27) õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse ja õppe 
korraldamise põhimõtted põhikoolis (PRÕK § 24 lg 5 p 8; PGS § 47 lg 2); 
28) individuaalse õppekava koostamine või muu tugisüsteemi määramine õpilasele, et aidata 
omandada nõutavad teadmised ja oskused (PRÕK § 22 lg 7) 
29) karjääriteenuste korraldus põhikoolis ja gümnaasiumis (PRÕK § 24 lg 5 p 9; GRÕK § 19 lg 5 p 
9); 
30) õpetaja töökava koostamise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis (PRÕK § 24 lg 5 p 10; 
GRÕK § 19 lg 5 p 10); 
31) gümnaasiumi lõpetamise korraldus (GRÕK § 19 lg 5 p 7); 
33) kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord (PRÕK § 24 lg 5 p 11; GRÕK § 19 lg 5 p 11). 

2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid põhikoolis ja gümnaasiumis
Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa põhikooli õpilaste kasvamisele loovateks, 
mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides. 
Gümnaasiumi õpilastele on loodud tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja 
väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes. 

Koolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus tagada põhikooli õpilase eakohane tunnetuslik, kõlbeline, 
füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine. Gümnaasiumi õpilasele tagatakse 
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tingimused, mis võimaldavad neil leida endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega 
siduda oma edasine haridustee. 

Koolis on loodud põhikooli õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, 
mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja 
tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi 
kujunemist. Gümnaasiumi õpikeskkond toetab õpilase arenemist loovaks, mitmekülgseks, sotsiaalselt 
küpseks, usaldusväärseks ning oma eesmärke teadvustavaks ja saavutada oskavaks isiksuseks, kes 
saab edukalt hakkama erinevates eluvaldkondades. 

Põhikooli õpilasel, kes on läbinud kooli õppekava, on kujunenud põhilised väärtushoiakud ning õpilane 
mõistab oma tegude aluseks olevaid väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest. 
Põhikooli lõpetaja määratleb end eneseteadliku isiksusena, perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmena, 
suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste mitmekesisusse. Põhikooli õpilased on jõudnud 
selgusele oma huvides, võimetes ja vajadustes ning omavad valmisolekut õpingute jätkamiseks 
järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks. 

Gümnaasiumi õpilane, kes on läbinud kooli õppekava, on iseseisev, tal on kujunenud oma maailmapilt, 
kodanikuoskused, -aktiivsus ja –vastutus, adekvaatne enesehinnang, iseseisva õppimis- ja 
koostööoskus. 

Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu kooli 
õppeja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime 
tulemusena. 

Kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast pööratakse õpetuses 
ning kasvatuses tähelepanu eesti keele õppele. 

Põhikooli lõpetamisel saavutatavad õpitulemused on kooskõlas kvalifikatsiooniraamistiku 3. tasemel 
kirjeldatud üldn.uetega: õpilasel, kes lõpetab põhikooli, on teadmised ainevaldkonna faktide, 
põhimõtete, protsesside ja üldiste mõistete kohta, kognitiivsed ja praktilised oskused ülesannete 
täitmiseks ja probleemide lahendamiseks, valides ja rakendades põhimeetodeid, töövahendeid, 
materjale ja teavet ning suutlikkus vastutada .ppeülesannete täitmise eest, kohandada probleemide 
lahendamisel oma käitumist vastavalt olukorrale. 

Gümnaasiumi lõpetamisel saavutatavad õpitulemused on kooskõlas kvalifikatsiooniraamistiku 4. 
tasemel kirjeldatud üldn.uetega: õpilasel, kes lõpetab gümnaasiumi, on ainevaldkonnale ja 
õppesuunale omased laiaulatuslikud faktilised ja teoreetilised teadmised, kognitiivsed ja praktilised 
oskused konkreetsetele probleemidele lahenduse leidmiseks ning suutlikkus juhtida ise oma õppimist, 
juhendada kaaslasi, võtta vastutus õppimise eest. 

Õppe- ja kasvatuse aineüleseks eesmärgiks on „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 4 lõikes 3 ja 
„Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 4 lõikes 3 esitatud seitsme üldp.devuse, „Põhikooli riiklikus 
õppekavas“ § 7, § 9, § 11 ja „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 5 kooliastmeti kirjeldatud pädevuste 
ning „Põhikooli riikliku õppekava“ ja „Gümnaasiumi riikliku õppekava“ ainekavades esitatud 
valdkonnapädevuste kujunemine, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. a 
soovituses, „Võtmepädevuste kohta elukestvas õppes“, sätestatut. 

3. Riiklikes ja IBO (ibo.org) õppekavades määratletud üld- ja valdkonna-
pädevuste kujundamine
Aineüleste pädevuste kaudu, milleks on üld- ja valdkonnapädevused, taotletakse õpilasel riiklikes ja 
IBO õppekavades kirjeldatud suutlikkuste kujunemist. Vastav suutlikus on kujunenud, kui seda on 
tõendatud. 

Riiklikes õppekavades määratletud üldpädevusi on seitse: väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, 
enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatikapädevus, ettevõtlikkuspädevus. 
Riiklikes õppekavades on määratletud järgmised valdkonnapädevused: keele- ja kirjanduspädevus, 
võõrkeelepädevus, matemaatikapädevus, loodusteaduslik pädevus, sotsiaalne pädevus, 
kunstipädevus, tehnoloogiapädevus (ainult põhikoolis), kehakultuuripädevus. 

Üld- ja valdkonnapädevused, kujunevad kõigi õppeainete kaudu. Üldpädevuste kujundamine toimub 
peamiselt meetodite valiku kaudu ning ainevaldkonna kirjeldustes esitatud viisil. Valdkonnapädevused 
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realiseeruvad õpitulemuste saavutamisel. Õpitulemuste saavutamine ning meetodite valik vastavalt 
õpitulemustele on detailsemalt kirjeldatud õpetaja töökavas. 

Üldpädevused väljendavad kogu kooli tegevuse üldist taotlust, milleks on õpilasel vajaliku suutlikkuse 
kujundamine. Seetõttu määratletakse koolis üldp.devuste kujundamisel rõhuasetused, millele 
keskendutakse koolis kõiki õppeaineid ja kooliastmeid läbivalt. 

Kooli kogu tegevus on korraldatud üldp.devuste kontekstis, sh õpetuse kavandamine, mõtestamine, 
läbiviimine ja tagasisidestamine. Õppetunnivälises tegevuses sisalduvad õppimisvõimalused ning 
üldpädevused aitavad paigutada koolis tehtavad tegevused laiemasse konteksti. Kooli üritused 
kavandatakse ja viiakse läbi üldp.devustest lähtuvalt. 

Üldpädevused suunavad kooli töötajaskonna valmisolekut reageerida sihipäraselt ja ühistest 
arusaamadest lähtuvalt erinevates olukordades nii õppetöö ajal kui ka õppekavaväliselt. Üldpädevuste 
kujunemine toimub muuhulgas keskkondades, mida kool suunata või kujundada ei saa. Õpetajate ja 
teiste kooli töötajate käitumine on õpilastele eeskujuks. 

Üldpädevuste kujunemisel on oluline tagasisidestamine, mis toimub koolis kujundava hindamise 
kaudu. Üldpädevuste kohta antav tagasiside sisaldab informatsiooni sellest, mil määral teadlikult 
kavandatud ja mõtestatud üldpädevuste kujunemine tegelikult toimib. Koolipoolse tagasisidestamise 
kõrval on oluline ka õpilase enesehindamise roll üldpädevuste kujunemise tagasisidestamisel, mis 
võimaldab jälgida õpilasel oma tegevust ning õpetajal saada informatsiooni, mida õpilase välise 
tegevuse ja käitumise vaatlemine ei võimalda. 

Tagasisidestamine eeldab kriteeriumide olemasolu, mis võimaldab hinnata üldpädevuste kujunemist ja 
saavutatust. Kriteeriumid üldpädevuse kujunemise kohta on sõnastatud klassiti ja võimaldavad aru 
saada, kas üldpädevuste kujunemine on saavutatud. Kuna pädevust määratletakse kui asjakohaste 
teadmiste, oskuste ja suhtumiste kogumit, siis tagasisidestamise kriteeriumid on esitatud teadmiste, 
oskuste ja suhtumise tasanditel. 

Rõhuasetused kooli töötajaskonna tegevustes, mis on suunatud üldpädevuste kujundamisele 

Väärtuspädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele: 
• Kooliväärtustest lähtumine on igapäevane ja loomulik koolitöö osa, neid järgitakse tegevuste 
kavandamisel ning erinevates töövormides. 
• Arutelusid läbi viies käsitleb õpetaja mingi sündmuse, nähtuse või seisukoha erinevaid tahke, 
lähtudes põhimõttest, et igal nähtusel on mitu põhjendust, erinevaid tõlgendusi ja 
vastandseisukohti. 
• Koolis väärtustatakse teiste loomingut lähtudes akadeemilise aususe põhimõtetest, mida järgivad 
kõik õpetajad alates esimesest kooliastmest. 

Sotsiaalse pädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele: 
• Vastutustunde kujundamine toimub koolis kokkulepete sõlmimise ja kokkulepetest kinnipidamise 
teel. Kokkulepete saavutamine tähendab osapoolte ärakuulamist ja teineteisega arvestamist ning 
kõigi osapoolte kokkuleppega nõustumist. Õpetaja roll vastutustunde kujundamisel seisneb 
asjakohases suhtlemises ja kannatlikkuses asju läbi rääkida ning järjekindlas kokkulepetest 
kinnipidamises. 
• Demokraatliku mõtteviisi kujundamine õpilastes toimub igapäevase õppe- ja kasvatusprotsessi 
korralduse kaudu. Õppeprotsessi kavandamine on avalik, st õpilased peavad veerandi või kursuse 
alguses teadma, mida õpitakse, millised on oodatavad õpitulemused, kuidas toimub hindamine ning 
millised on hindamiskriteeriumid. Kõik muutused õppeprotsessi käigus arutatakse õpilastega läbi. 
Välistatud on ootamatud kokkuvõtvad hindamised. 
• Õpilasi käsitletakse õppeprotsessis partneritena, õpetajad võtavad kursuse, veerandi, õppeteema 
lõpus neilt tagasisidet õppeprotsessi läbiviimise kohta. 
• Kehtivate õigusaktide ja reeglite järgimisel näitavad õpetajad õpilastele ise eeskuju. Õpilastelt ei 
nõuta õigusaktide ja reeglite täitmist, mida õpetaja ise ei täida. 
• Eraldi tähelepanu pööratakse kõikides õppeainetes õpilaste koostööoskuste arendamisele. Kui 
õpetaja on planeerinud õppemeetodina kasutada rühmap.hist õpet või rühmatööd, siis muudetakse 
klassi füüsiline ja vaimne õpikeskkond sellele sobivaks. 

Enesemääratluspädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele: 
• Kõikides õppeainetes kasutatakse kujundava hindamise raames õpilaste enesehindamist, mille 
käigus õpilased õpivad määratlema oma tugevaid ja nõrku külgi ning kavandama 
parendustegevusi. 
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• Õpilastega läbiviidavad arenguvestlused põhinevad õpilaste eneseanalüüsil 
• Õpilased peavad kõigi esitatud kirjalike tööde eest saama kirjalikku või suulist tagasisidet 
soorituse tugevuste, nõrkuste ja arenguvajaduste kohta. Tagasisidet saadakse eelnevalt 
teadaolevate kindlate kriteeriumide põhjal õpetajalt, kaaslastelt või eneseanalüüsi korras. 

Õpipädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele: 
• Kõikides õppeainetes keskendutakse funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele. Samuti 
kujundatakse õpilastel oskusi leida informatsiooni teatmeteostest ja Internetist. 
• Õpetaja teadvustab erinevate õpistiilidega õppijate vajadusi ja lähtub neist oma tegevuse 
planeerimisel, läbiviimisel ning õppija õpioskuste arendamisel. 
• Õpiraskuste esinemisel koostatakse esmase õpiabimeetmena õpilase ja õpetaja koostöös 
õpilasele kirjalik individuaalne arenguplaan raskustest ülesaamiseks. Individuaalne arenguplaan on 
õpilase ja õpetaja vabatahtlik kokkulepe ja on suunatud õpetaja konsultatsiooniaja tulemuslikumaks 
ärakasutamiseks. 

Suhtluspädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele: 
• Õpilane ja õpetaja pööravad tähelepanu olukorrale sobivale keelekasutusele ja stiilile. 
• Õpilastes arendatakse ja rikastatakse kooliastme ainekavadest tulenevat sõnavara, suulist ja 
kirjalikku väljendusoskust. 
• Õpilastes kujundatakse oskust suhtluspartnerit kuulata, vajadusel anda konstruktiivset kirjalikku ja 
suulist tagasisidet. 
• Õpilastes arendatakse suhtluspartneri emotsionaalse seisundi tajumise ja sellele reageerimise 
oskust. 

Matemaatikapädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele: 
• Kõikides ainetes pööratakse tähelepanu õppeaines mõistetevaheliste alluvus- ja protsessuaalsete 
seoste nägemisele ja esiletoomisele. 
• Kõikides ainetes pööratakse tähelepanu matemaatiliste esitusviiside (näiteks graafikud, 
diagrammid) kasutamisele oma aines. 

Ettevõtlikkuspädevuse kujundamisel keskendutakse järgmistele aspektidele: 
• Tundides kasutatakse kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid, mis võimaldavad 
simuleeritud elulistes olukordades ennast proovile panna, õpitud teadmisi ja oskusi rakendada. 
• Õppeprotsessis on eesmärgiks õpiolukordade loomine, mis ärgitavad õpilasi leidma uusi ja 
originaalseid lahendusi, reageerima paindlikult muutustele ja võtma arukaid riske. 
• Õppeprotsessis kavandatakse projektipõhiseid õppemeetodeid, mille käigus õpilased peavad 
õpitulemused saavutama koostöös. 
• Tunnivälised üritused kavandatakse projektipõhistena, sinna kaasatakse õpilased ning järgitakse 
kõiki projektijuhtimise reegleid. 

Lisaks üldpädevustele on „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 7, § 9 ja § 11 ning „Gümnaasiumi riiklikus 
õppekavas“ § 5 sätestatud pädevused kooliastmeti. Pädevused, mille kujunemine toimub 
valdkonnapädevuste kujunemise ja läbivate teemade kaudu on kirjeldatud järgnevalt. 

Esimese kooliastme lõpus õpilane: 
1) peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et kedagi ei tohi 
naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada; 
2) tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos teistega, 
paaris ja rühmas, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste ning 
puhkamise vahel; 
3) teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt; 
4) oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites mõtestada; 
oskab koostada päevakava ja seda järgida; 
5) suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, tegelasi, 
tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada; 
6) mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid fraase; 
7) arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates 
eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades; 
8) käitub loodust hoidvalt; 
9) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid ja 
nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitada ning lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja kaarti 
lugeda; 
10) oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi seadmeid; 
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11) austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega 
seostuvaid käitumisreegleid; 
12) oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast 
eneseväljendusest ja tegevusest; 
13) hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve; 
14) oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda; 
15) teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on valmis seda tegema. 

Teise kooliastme lõpus õpilane: 
1) hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena ja õpilasena; 
peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude eest; 
2) oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada eakohaseid 
õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt õppeülesande iseärasustest; 
3) väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub inimestesse 
eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning mõistab kompromisside 
vajalikkust; 
4) oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi valida ja 
rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning oma tegevust korrigeerida; 
5) oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi ning 
püüab selgusele jõuda oma huvides; 
6) oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel keeleliselt 
korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste ning mõista suulist kõnet; 
7) tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja 
lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel; 
8) on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab juhendamise abil kasutada 
loogikareegleid ülesannete lahendamisel erinevates eluvaldkondades; 
9) väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku 
teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest; 
10) oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada tekste; 
11) oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda 
tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel; 
12) tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme; 
13) väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada; 
14) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete 
ohtlikkusest; 
15) on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast. 

Kolmanda kooliastme lõpus õpilane: 
1) tunneb üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid, ei jää ükskõikseks, kui neid 
eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires; 
2) tunneb ja austab oma keelt ja kultuuri ning aitab kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele ja arengule. 
Omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest, suhtub teistest rahvustest inimestesse 
eelarvamustevabalt ja lugupidavalt; 
3) on teadmishimuline, oskab õppida ja leida edasiõppimisvõimalusi, kasutades vajaduse korral 
asjakohast nõu; 
4) on ettevõtlik, usub iseendasse, kujundab oma ideaale, seab endale eesmärke ja tegutseb nende 
nimel, juhib ja korrigeerib oma käitumist ning võtab endale vastutuse oma tegude eest; 
5) suudab end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ja kirjas selgelt ja asjakohaselt 
väljendada, mõista ja tõlgendada erinevaid tekste, tunneb ja järgib õigekirjareegleid; 
6) valdab vähemalt üht võõrkeelt tasemel, mis võimaldab igapäevastes olukordades suhelda kirjalikult 
ja suuliselt ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid tekste; 
7) suudab lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad 
matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, mudelite, 
skeemide, graafikute) kasutamist; 
8) mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb 
loodust ja keskkonda säästes; 
9) oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha 
tõendusmaterjali põhjal järeldusi; 
10) suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult riskita kasutada; 
11) on aktiivne ja vastutustundlik kodanik, kes on huvitatud oma kooli, kodukoha ja riigi demokraatlikust 
arengust; 
12) suudab väljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist; 
13) väärtustab ja järgib tervislikku eluviisi ning on füüsiliselt aktiivne; 
14) mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele. 
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Gümnaasiumi lõpetades õpilane: 
1) käitub eetiliselt, järgib üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid; 
2) vastutab oma valikute, otsustuste ja endale võetud kohustuste eest, austab teiste inimeste ja 
iseenda vabadust, on suveräänne isiksus; 
3) kasutab erinevaid õpistrateegiaid, oskab koostada uurimistööd ja seda esitleda, oskab olla 
meeskonna liige ja panustada ühiste eesmärkide saavutamisse; 
4) aitab teadlikult kaasa eesti rahvuse, keele, kultuuri ja Eesti riigi säilimisele ja arengule, mõistab eesti 
kultuuri Euroopa ja teiste rahvaste kultuuri kontekstis; mõistab, väärtustab ja austab oma ja teiste 
rahvaste kultuuritraditsioone; 
5) suudab hinnata oma taotlusi, arvestades oma võimeid ning võimalusi, oskab ette näha võimalikku 
edu ja ebaedu, on teadlik erinevatest töövaldkondadest, tööturu suundumustest; oskab hankida teavet 
edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta, kavandab oma karjääri; 
6) kasutab korrektset ja väljendusrikast keelt, oskab argumenteeritult väidelda; 
7) mõtleb kriitiliselt ja loovalt, arendab ning hindab oma ja teiste ideid, põhjendab oma valikuid ning 
seisukohti; 
8) valdab vähemalt kahte võõrkeelt iseseisva keelekasutaja tasemel; 
9) kasutab matemaatilisi teadmisi ja meetodeid erinevates eluvaldkondades; 
10) omab väljakujunenud loodusteaduslikku maailmapilti ning mõistab nüüdisaegse loodusteaduse 
olemust, teab globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise eest, väärtustab ja järgib 
jätkusuutliku arengu põhimõtteid; 
11) kasutab nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt ja vastutustundega, hindab tehnoloogiliste 
rakenduste mõju igapäevaelule, omab kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega 
seotud küsimustes; 
12) on kujundanud oma aktiivse kodanikupositsiooni, tunnetab end dialoogivõimelise 
ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja globaalses kontekstis, oskab konflikte vältida ja lahendada, käitub 
tolerantselt; 
13) hindab heatasemelist kunsti, oskab oma loomingus käsitseda töövahendeid ning kasutada 
tehnikaid ja materjale; 
14) elab tervislikult, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ja füüsilist vormi. 
  
4. Õppe- ja kasvatuspõhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
4.1. Õppe korraldamisel lähtub kool põhimõttest, mille kohaselt õpilase liikumisel klassist klassi, ühelt 
kooliastmelt teisele ei ole kooli õppekavast lähtuvaid takistusi. 
4.2. Koolis ja väljaspool kooli toimuva õppe ja kasvatuse korraldamisel lähtub kool riiklikes 
õppekavades ja teistes õigusaktides õppekeskkonnale sätestatud nõuetest. 
4.3. Põhikoolis on õppekava läbimiseks arvestatud üheksa aastat ja gümnaasiumis kolm aastat. 
4.4. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja direktori või direktori volitatud pedagoogi 
kirjalikul kokkuleppel võib kool arvestada kooli õppekava välist õppimist või tegevust, sealhulgas 
õpinguid mõnes teises üldhariduskoolis koolis õpetatava osana, tingimusel et see võimaldab õpilasel 
saavutada kooli või individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemusi. 
4.5. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused I kooliastmes 
4.5.1. Esimeses klassis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks õpilaste kohanemine koolieluga, 
turvatunde ja eduelamuste kogemine ning valmisoleku kujunemine edasiseks edukaks õppetööks. 
Õpilaste koolivalmidus ja võimed on erinevad, seetõttu diferentseeritakse .ppeülesandeid ja nende 
täitmiseks kuluvat aega. Esimeses kooliastmes keskendutakse: 

• kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimisele ja järgimisele; 
• positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse; 
• õpiharjumuse ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud töö 
oskuste ning valikute tegemise oskuste arendamisele; 
• eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele; 
• põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja 
väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel; 
• õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

4.5.2. Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni. 
4.5.3. Õppetöö korraldamise alus võib esimeses kooliastmes olla üld.petuslik tööviis. Sõltuvalt õpilaste 
ettevalmistusest võib kasutada ka aineõpetuslikku tööviisi või üld- ja aineõppe kombineeritud varianti. 
4.6. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused II kooliastmes 
4.6.1. Teises kooliastmes on õpetuse ja kasvatuse põhitaotluseks vastutustundlike ja iseseisvate 
õpilaste kujunemine. Õppetöös on oluline äratada ja säilitada õpilaste huvi õppekavaga hõlmatud 
teadmis- ja tegevusvaldkondade vastu. Teises kooliastmes keskendutakse: 
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• õpimotivatsiooni hoidmisele ja tõstmisele, seostades õpitut praktikaga ning võimaldades õpilastel 
teha valikuid, langetada otsuseid ja oma otsuste eest vastutada; 
• huvitegevusvõimaluste pakkumisele; 
• õpilaste erivõimete ja huvide äratundmisele ning arendamisele; 
• õpiraskustega õpilastele tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

4.6.2. Õpetuses rakendatakse mitmekesiseid tööviise ja ülesandeid, mis võimaldavad murdeikka 
jõudvatel õpilastel teha iseseisvaid valikuid ja seostada õpitut praktilise eluga ning aitavad toime tulla 
õpilaste individuaalselt erineva arenguga, nende muutuvate suhete ja tegutsemisega uutes rollides. 
4.7. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused III kooliastmes 
Kolmandas kooliastmes on õppe ja kasvatuse põhitaotlus aidata õpilastel kujuneda vastutustundlikeks 
ühiskonnaliikmeteks, kes igapäevaelus iseseisvalt toime tulevad ning suudavad oma huvidele ja 
võimetele vastavat õpiteed valida. Kolmandas kooliastmes keskendutakse: 

• õpimotivatsiooni hoidmisele; 
• õppesisu ja omandatavate oskuste seostamisele igapäevaeluga ning nende rakendatavuse 
tutvustamisele tulevases tööelus ja jätkuõpingutes; 
• erinevate õpistrateegiate teadvustatud kasutamisele ning enesekontrollimise oskuse 
arendamisele; 
• pikemaajaliste õppeülesannete (sealhulgas uurimuslike õppeülesannete) planeerimisele, 
eesmärkide püstitamisele ja oma tulemuste hindamisele; 
• õpilaste erivõimete ja huvide arendamisele; 
• õpilaste toetamisele nende edasiste õpingute ja kutsevalikute tegemisel. 

4.8. Põhikoolis ja gümnaasiumis õppetegevust kavandades lähtuvad õpetajad üldpädevustest, 
õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja oodatavatest õpitulemustest ning „Põhikooli riiklikus õppekavas“ 
§ 2 ja „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 2 sõnastatud alusväärtustest. Õppetegevust kavandades 
toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate teemadega. 
4.9. Alusväärtustena tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu ees, õiglus, 
inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu), ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus 
emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, 
õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus) ja kooli väärtusi. Toetatakse 
eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa ühisväärtuste ning maailma kultuuri ja teaduse põhisaavutuste 
omaksvõttu. 
4.10. Põhikoolis mõistetakse õpetamist kui õppekeskkonna ja õppetegevuse organiseerimist viisil, mis 
seab õpilase tema arengule vastavate, kuid pingutust nõudvate ülesannete ette, mille kaudu tal on 
võimalik omandada kavandatud õpitulemused. 
4.11. Põhikoolis mõistetakse kasvatust kui õpilase suhete kujundamist teda ümbritseva maailmaga. 
Edukas väärtuskasvatus eeldab kogu koolipere, õpilase ja perekonna vastastikust usaldust ning 
koostööd. Hoiakute kujundamise võtmeisik on õpetaja, kelle ülesanne on pakkuda isiklikku eeskuju, 
toetada õpilaste loomupärast soovi enda identiteedis selgusele jõuda ning pakkuda sobiva 
arengukeskkonna kaudu tuge erinevates rühmades ja kogukondades ning kogu ühiskonnas 
aktsepteeritavate käitumisharjumuste väljaarenemiseks. 
4.12. Gümnaasiumis käsitatakse õppimist õpilase aktiivse ja sihipärase tegevusena, mis on suunatud 
tajutava informatsiooni mõtestamisele ja tõlgendamisele vastastikuses toimes teiste õpilaste, õpetajate, 
vanemate ja üldisema elukeskkonnaga, toetudes juba olemasolevatele teadmisstruktuuridele. 
Õppimises on kesksel kohal õpilaste aktiivne teadmiste konstrueerimise protsess. Gümnaasiumis on 
loodud õppekeskkond, mis soodustab iseseisvat õppimist, sealhulgas vajalike õppimisoskuste 
kujunemist. Õppeja kasvatustegevuses lastakse õpilastel seada oma sihid, võimaldatakse õppida 
töötama nii iseseisvalt kui ka kollektiivselt ning antakse õpilastele võimalus leida erinevaid 
töömeetodeid katsetades neile sobivaim õpistiil. 
4.13. Gümnaasiumis korraldatakse õpet ka väljaspool kooli ruume (kooliõues, looduses, muuseumides, 
arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses õppekeskkonnas. 
4.14. Põhikoolis õpet kavandades ja ellu viies: 
4.14.1. arvestatakse õpilase taju- ja mõtlemisprotsesside eripära, võimeid, keelelist, kultuurilist ja 
perekondlikku tausta, vanust, sugu, terviseseisundit, huvi ja kogemusi; 
4.14.2. arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades talle aega 
puhkuseks ja huvitegevuseks; 
4.14.3. võimaldatakse õpilastele mitmekesiseid kogemusi erinevatest kultuurivaldkondadest; 
4.14.4. kasutatakse teadmisi ja oskusi reaalses olukorras; tehakse uurimistööd ning seostatakse 
erinevates valdkondades õpitavat igapäevase eluga; 
4.14.5. luuakse võimalusi õppimiseks ja toime tulemiseks erinevates sotsiaalsetes suhetes 
(õpilaneõpetaja, õpilane-õpilane); 
4.14.6. kasutatakse nüüdisaegset ja mitmekesist õppemetoodikat, -viise ja -vahendeid (sealhulgas 
suulisi ja kirjalikke tekste, audio- ja visuaalseid õppevahendeid, aktiivõppemeetodeid, õppekäike, õues- 
ja muuseumiõpet jms); 
4.14.7. kasutatakse asjakohaseid hindamisvahendeid, -viise ja -meetodeid; 
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4.14.8. kasutatakse diferentseeritud .piülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad õpilastel 
sobiva pingutustasemega õppida, arvestades sealjuures igaühe individuaalsust. 
4.15. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud 
õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, 
individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste 
omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka pedagoog. Õppetunni 
arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks 
osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt 
kümme minutit iga õppetunni kohta. 

 5. Tunnijaotusplaan põhikoolis õppeaineti ja aastati
Vt tunnijaotusplaan Lisa 1. 

6. Valikainete(-kursuste) loendid, sh riiklikest õppekavadest mitte tulenevad 
valikained(-kursused) ja valimise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
6.1. Keelepoliitika 
A-võõrkeelena õpitakse TIK-is inglise keelt alates põhikooli esimese kooliastme esimesest klassist. B-
võõrkeelena õpitakse kas vene, saksa või prantsuse keelt. B-võõrkeele õpe algab põhikooli teisel 
kooliastmel neljandas klassis. B-võõrkeele valik on õpilasele vaba. C-võõrkeelena on alates põhikooli 
kolmandast kooliastmest (alates 7. klassist) võimalik õppida kas vene, saksa või prantsuse keelt. C-
võõrkeele õppimine on õppijale vabatahtlik. B- ja C-võõrkeele õpperühma minimaalne suurus on 6 
õpilast ja maksimaalne suurus on kakskümmend (20) õpilast. 

IB PYP ja MYP õppekavade järgi õppivad mitteresidentide/välisriikide kodanike lapsed õpivad üldjuhul 
eesti keelt teise keelena. 

6.2. Valikained põhikoolis ja nende valimise põhimõtted 
Valikained põhikoolis on kooli valik. 

6.3. Valikkursused gümnaasiumis ja nende valimise põhimõtted 
Valikkursused on esitatud gümnaasiumi tunnijaotusplaanis. Valikkursuste valiku kohta tehakse koolis 
õpilasega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokkulepe. 

7. Liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemise maht põhikoolis ja 
gümnaasiumis
Vastavalt „Liiklusseadusele“ § 4 lg 1 on liikluskasvatuse eesmärk kujundada üksteisega arvestavaid 
liiklejaid, kellel on: 
1) ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda ning hoiduvad käitumast teisi liiklejaid 
ohustavalt ja liiklust takistavalt; 
2) teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust 
mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina. 

Kooli rolliks on vastavalt „Liiklusseadusele“ § 4 lg 2 viia läbi laste liikluskasvatust ja valmistada neid ette 
ohutuks liiklemiseks. 

Kooli poolt läbiviidav liikluskasvatus toimub vastavalt ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 08.03.2001. a 
määrusega nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord“. 

Maanteeamet soovitab liikluskasvatuse teemade kaudu kujundada alljärgnevad üldised teadmised ja 
oskused ohutusk liiklemiseks kooliastmeti. 

I kooliastme lõpuks õpilane: 
• Teab hädaabi numbrit (112), oskab ohust teatada; 
• Oskab kirjeldada ohtusid oma kooliteel, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist kooliteel; 
• Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturikiiver, põlve ning 
küünarnuki kaitsed, vajadusel ujumisrõngast, päästevesti; 
• Oskab käituda ühiss.idukeis, siseneda, väljuda ning ohutult sõiduteed ületada; 
• Oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks ohutut kohta; 
• Oskab ohutult liikuda/liigelda märjal, libedal, lumisel teel; 
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• Oskab valida tee, sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning 
ohutuses veendununa sõidutee ületada; 
• Oskab määrata sõidukite liikumise suunda ning hinnata liikumise kiirust; 
• Oskab eristada valet/ohtlikku liikluskäitumist õigest/ohutust käitumisest. 

II kooliastme lõpuks õpilane: 
• Oskab ohust kiiresti ja korrektselt teatada; 
• Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi-, mopeedijuhi 
kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed; 
• Oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada; 
• Oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust; 
• Oskab valida tee sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta; 
• Oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid; 
• Tunneb/teab/mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile); 
• Oskab leida informatsiooni ja lisamaterjali ohutusalaste teemakäsitluste kohta; 
• Oskab kaardistada ohtlikud kohad kooliteel, kirjeldab ohtu ja kuidas ohtu vältida. 

III kooliastme lõpuks õpilane: 
• Väärtustab ohutust, arvestab kaasliiklejatega ning on seaduskuulekas; 
• Oskab ohust teatada ja hinnata ohuolukorda; 
• Oskab vaatluse teel hinnata helkuri peegelduvuse omadusi; 
• Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi- ja mootorratturi 
kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed; 
• Teab ja tunneb nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile ning oskab vastavalt nõuetele käituda; 
• Oskab kaardil tähistada ohtlikud kohad kooliteel ja valida ohutuma teekonna sihtpunkti 
jõudmiseks; 
• Kirjeldab ohutu teekonna valiku põhimõtteid; 
• Mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile, mopeedijuhile); 
• On teadlik ohutusalastest kampaaniatest ning annab hinnangu ajas muutuvate hoiakute 
kujunemise kohta; 
• Oskab leida informatsiooni ja võrrelda Eesti (liiklus)ohutusalast olukorda teiste riikidega. 

Gümnaasiumi lõpuks õpilane: 
• Oskab hinnata ohuteguri suurust, teadvustab õnnetuse ahelreaktsiooni võimalikkuse; 
• Teab, et pidurdus- ja peatumisteekonna pikkus sõltub sõiduki kiirusest, tee – ja ilmastikuoludest 
(vihm, lumi, jää); 
• Oskab abistada ja anda esmaabi uppumisohtu sattunud inimesele; 
• Tunneb liikluseeskirja nõudeid jalakäijale ja juhile; 
• On seaduskuulekas ning tal (gümnaasiumi lõpetajal) on oskused, mis toetavad tema enda ja 
teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäijana, sõitjana kui ka 
juhina; 
• Oskab leida ja omab ülevaadet ohutusalastest kampaaniatest, oskab tuua võrdlusi teiste riikidega; 
• Oskab koostada riskianalüüsi silmas pidades kooliümbruse (liiklus)keskkonda, teeb ettepanekuid 
ohutuse suurendamiseks. 

Liikluskasvatuse teemad on tuletatud „Põhikooli riikliku õppekava“ ja „Gümnaasiumi riikliku õppekava“ 
läbivast teemast „Tervis ja ohutus“ ning maanteeameti soovitustest liikluskasvatuse osas ning 
„Liiklusseadusest“. 

Vabariigi Valitsuse 08.03.2001. a määrusega nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 5 lg 3-5 on esitatud 
liikluskasvatuse sisu kooliastmeti: 
1) Põhikooli esimeses astmes (1.–3. klass) on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu 
liiklemise, käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse 
liikluskeskkonnast; 
2) Põhikooli teises (4.–6. klass) ja kolmandas astmes (7.–9. klass) on liikluskasvatuse sisuks erinevate 
liiklusolukordade selgitamine lapse enda ja teiste liiklejate seisukohalt ning linna ja maapiirkonna teedel 
ohutu liiklemise õpetamine; 
3) Gümnaasiumis (10.–12. klass) on liikluskasvatuse sisuks üldine liikluskultuur, vastutustundlikkus ja 
viisakus liiklejana. 

Vabariigi Valitsuse 08.03.2001. a määrusest nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 7 tulenevalt on kooli 
õppekavas määratletud liikluskasvatuse üldised teemad ja nende käsitlemise maht õppeaastas klassi 
kohta. Klassi- ja aineõpetajate töökavades määratletakse liikluskasvatuse detailiseeritud teemad, mida 
käsitletakse integreerituna ainetundides. Klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused kavandatakse 
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kooli üldtööplaanis, nende läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond. Klassi- ja koolivälised üritused ei 
kajastu liikluskasvatuse teemade mahus. 

8. Erinevate õppekeelte kasutamine õppeaineti põhikoolis ja kursuseti 
gümnaasiumis
Vastavalt kooli põhimäärusele on õppekeeleks eesti keel, IB õppekava osas inglise keel. 

Õpetaja valikul ja algatusel võib lõimida kõiki õppeaineid ja kursusi erinevate keeltega. Koolis on 
aineõppes oluliseks eesmärgiks ainealase pädevuse saavutamine. Õppeaines või kursuses, kus 
õpetaja kasutab aine või kursuse õppekeelest erinevat keelt, ei muuda aine või kursuse õppekeelt. 
Õpetaja võib, kui see on õpitulemuse saavutamiseks vajalik, õppetunni tasandil kasutada õppekeelest 
erinevas keeles õppematerjale (sh õpilase koduses keeles) või teatud tunni etappides keele vahetust 
(nt evokatsiooni- või reflektsioonifaasis). 

Ainetundides, välja arvatud eesti keele tunnis, on keelevalik vaba. Õppekeelest erinevat keelt 
kasutatakse keeleõppe lõimimiseks ainete kaudu. Teises keeles toimuvas aineõppes on eesmärkideks 
õppija aine-, keele ja õpioskuste areng. 

9. Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
9.1. Läbivate teemade käsitlemise üldised põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis 
Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks 
ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed ja ühiskonnas 
tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase 
suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada. 

Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige: 
1) õppekeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õppekeskkonna kujundamisel 
arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke; 
2) aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja 
meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte. Õppeainete roll läbiva 
teema õppes on lähtuvalt õppeaine taotlustest ja õppesisust erinev, olenevalt sellest, kui tihe on 
ainevaldkonna seos läbiva teemaga; 
3) valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade taotlusi; 
4) läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad läbivast teemast 
lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või rühmatööna; 
5) korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste õppe- ja 
kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja huviringide tegevust ning 
osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides. 

Aineõppel põhinev läbivate teemade kasutamine arvestab ainekavades toodud seoseid läbivate 
teemade taotlustega ning õppeainete ja ainevaldkondade vahelise lõimingu vajadust läbivate teemade 
käsitlemisel. Läbivate teemade taotluste elluviimine toimu ka valikainete kaudu. Õppeainete ja 
ainevaldkondade panus läbiva teema käsitlemisse on lähtuvalt õppeaine taotlustest ja õppesisust 
erinev. 

Õpikeskkonna korraldamise kaudu luuakse võimalused läbivate teemadega tegelemiseks. Läbivate 
teemade taotluste elluviimiseks kasutatakse nii vaimset, sotsiaalset kui ka füüsilist õpikeskkonda. 
Klassi- ja koolivälisel tegevusel põhinev läbivate teemade käsitlemine toimub projekti- ning 
partnerlustegevuste kaudu, mille eesmärgid ja tulemused on seotud läbivate teemade taotlustega. 

Lisaks eelnevale toimub läbivate teemade käsitlemine kaks korda aastas (oktoobris ja märtsis) 
ülekooliliste projektipäevade kaudu. Projektipäevade sisu ja korraldust reguleerib projektipäeva juhend. 
(https://tera.tik.edu.ee/950-projektipaevad/55538) 

9.2. Läbivad teemad 
9.2.1. Läbiv teema «Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis 
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Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 
isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu-ja töökeskkonnas 
ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid. 

Õpilast suunatakse: 
1) teadvustama oma huve, võimeid ja oskusi, mis aitavad kaasa adekvaatse enesehinnangu 
kujunemisele ning kutseplaanide konkreetsemaks muutumisele; 
2) arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö- ja otsustamisoskusi ning teabega 
ümberkäimise oskusi; 
3) arendama oskust seada endale eesmärke ning tegutseda neid ellu viies süsteemselt; 
4) kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- ja 
koolitusvõimalusi; 
5) tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, tundma õppima 
töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda. 

Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes aitab õpilasel kujundada positiivset hoiakut õppimisse ning 
toetab esmaste õpioskuste omandamist. Mänguliste tegevuste abil aidatakse õpilasel kujundada ning 
õppida tundma ennast ja lähiümbruse töömaailma, tuginedes õpilase kogemustele igapäevaelust. 
Õpilasele tutvustatakse erinevaid tegevusalasid ja ameteid, nende olulisust ning omavahelisi seoseid. 

Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub õpilase sotsiaalsetele ja toimetulekuoskustele, 
oma huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. Eesmärk on aidata õpilasel kujundada 
põhilisi õpioskusi, empaatiavõimet ning suhtlemis- ja enesekontrollioskusi. Õpilasele tutvustatakse 
erinevaid elukutseid ja töid ning nende seost inimeste individuaalsete eelduste ja huvidega. 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub õpilase võimete, huvide, vajaduste ja hoiakute 
teadvustamisele, õpioskuste arendamisele ning esmaste kutsevalikutega seostamisele. Õpilasi 
juhitakse mõtlema oma võimalikele tulevastele tegevusvaldkondadele ning arutlema, millised eeldused 
ja võimalused on neil olemas, et oma soove ellu viia. Tähtis on käsitleda töö ja kutsega seotud 
stereotüüpseid suhtumisi kriitiliselt, et need ei muutuks õpilase tulevikuväljavaadete piirajateks. Õpilasi 
teavitatakse erinevatest tööharjutamise võimalustest ning julgustatakse neid kasutama. Õpilasele 
vahendatakse teavet edasiõppimisvõimaluste kohta ning luuakse võimalus saada kutsenõustamist. 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis 
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 
isiksuseks, kes väärtustab elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestab oma karjääri planeerimist kui 
jätkuvat otsuste tegemise protsessi, kellel on valmisolek ja oskused teha oma elukäiku puudutavaid 
valikuid ning suurendada teadmisi töömaailmast. 

Õpilast suunatakse: 
1) tutvuma erinevate ametite/elukutsetega, haridus- ja koolitusvõimalustega, pöörama tähelepanu 
praktilistele tööotsimisoskustele; 
2) koostama isiklikku karjääriplaani; analüüsima võimalikke alternatiivseid karjäärivalikuid ja nende 
mõju pikemas perspektiivis; 
3) analüüsima tööd reguleerivaid õigusakte, ettevõtte ja töötaja õigusi ja kohustusi ning kohalikku 
majanduskeskkonda; 
4) tutvuma teabega edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste kohta (sealhulgas ettevõtlus) ning 
luuakse võimalused saada karjäärinõustamist. 

Gümnaasiumis aitab läbiv teema kujundada õpilase valmidust ja oskusi teha oma elukäiku puudutavaid 
valikuid ning suurendada teadmisi töömaailmast. Eesmärgiks on aidata õpilasel mõista ja väärtustada 
elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestada oma karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise 
protsessi. Tähelepanu pööratakse praktilistele tööotsimisoskustele ja sellekohaste õigusaktide 
tundmaõppimisele. Õpilastele vahendatakse teavet edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste kohta 
(sealhulgas ettevõtlus) ning neile luuakse võimalused saada karjäärinõustamist. 

9.2.2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis 
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt 
aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning 
väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.  

Õpilast suunatakse: 
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1) aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna vastastikustest 
seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest; 
2) aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate 
tunnuste vastastikusest seotusest ning inimtegevusega kaasnevatest mõjudest; 
3) väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist 
jätkusuutlikkust; 
4) arutlema keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha, ühiskonna kui ka üleilmsel tasandil, kujundama 
isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma lahendusi keskkonnaprobleemidele; 
5) võtma vastutust jätkusuutiku arengu eest, kasutama loodussäästlikke ja jätkusuutlikku arengut 
toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral muutma oma tarbimis-valikuid ja eluviisi. 

Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes tugineb õpilase kogemustele, igapäevaelu nähtustele ning 
looduse vahetule kogemisele. Õppe ja kasvatuse kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju kujunemist, 
pööratakse tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele, mille 
abil on keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja lahendada. 

Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub peamiselt koduümbruse ja Eesti 
keskkonnaprobleemide käsitlemisele. Arendatakse tahet osaleda keskkonnaprobleemide ärahoidmises 
ja lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast otsustamisoskust. Arendatakse säästvat suhtumist 
ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist, õpitakse teadvustama end tarbijana ning toimima 
keskkonda hoidvalt. 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub kohalike ning globaalsete keskkonna- ja 
inimarenguprobleemide käsitlemisele. Eesmärk on kujundada arusaama loodusest kui tervik-
süsteemist, looduskeskkonna haprusest ning inimese sõltuvusest loodusvaradest ja -ressurssidest. 
Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, rühmatööd, juhtumiuuringud, arutelud ning 
rollimängud. Õpitavad teadmised, oskused ja hoiakud loovad eeldused vastutustundliku ning säästva 
suhtumise kujunemiseks oma elukeskkonda ning eetiliste, moraalsete ja esteetiliste aspektide 
arvestamiseks igapäevaelu probleemide lahendamisel. 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis 
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 
keskkonnateadlikuks ja sotsiaalselt aktiivseks inimeseks, kes elab ning toimib vastutustundlikult, 
pidades silmas jätkusuutlikku tulevikku, ja on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu 
küsimustele. 

Õpilast suunatakse: 
1) väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning ökoloogilist 
jätkusuutlikkust; 
2) kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti, osalema kodanikualgatuse korras 
keskkonnaasjade otsustamisel, pakkudes välja lahendusi keskkonnaprobleemidele nii isiklikul, 
ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil; 
3) aru saama loodusest kui terviksüsteemist ning inimese ja teda ümbritseva keskkonna vastastikustest 
seostest, inimese sõltuvusest loodusressurssidest; 
4) aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate 
tunnuste vastastikusest seotusest, inimtegevusega kaasnevatest riskidest; 
5) võtma vastutust jätkusuutliku arengu eest ja omandama jätkusuutlikku arengut toetavad 
väärtushinnangud ning käitumisnormid. 

Gümnaasiumiastmes harjutavad õpilased keskkonnaalastes küsimustes otsuste langetamist ja 
hinnangute andmist, arvestades nüüdisaja teaduse ja tehnoloogia arengu võimalusi (sealhulgas 
piiranguid), normatiivdokumente ning majanduslikke kaalutlusi. Kujundatakse valmisolekut tegeleda 
keskkonnakaitseküsimustega kriitiliselt mõtleva kodanikuna nii isiklikul, ühiskondlikul kui ka 
ülemaailmsel tasandil ning rakendada loodussäästlikke ja jätkusuutlikke tegutsemis- ning 
majandamisviise. 

9.2.3. Läbiv teema «Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“  

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis 
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 
aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise 
põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena ning toetub 
oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele. 
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Õpilast suunatakse: 
1) väärtustama ühiselu demokraatlikku korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel 
põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut lahendamist; 
2) olema algatusvõimeline ja ettevõtlik, kujundama isiklikke seisukohti ning neid väljendama; 
3) tundma õppima ja kaitsma enda ja teiste õigusi ning mõistma nendega kaasnevat vastutust ja 
kohustusi; 
4) mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning toimimist; 
5) mõistma enda kui üksikisiku rol l i ühiskonnas ning omandama oskusi osaleda 
otsustamisprotsessides; 
6) mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas ning suhtuma positiivselt ettevõtlusse ja selles osalemisse. 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskne saada koostöö ja ühiste otsuste tegemise 
kogemusi. Selle viisid on õpilaste vabatahtlik tegevus, nt talgutöö, ühisürituste korraldamine vms. 
Lähtudes paikkonna võimalustest, tutvustatakse õpilasele kodukandi ettevõtteid, noorteühinguid ja teisi 
vabatahtlikke organisatsioone või huvirühmi, kes korraldavad kogukonnas üldkasulikke tegevusi, milles 
õpilased saavad osaleda. 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on oluline toetada õpilase initsiatiivi ning pakkuda talle 
võimalusi ja abi ühisalgatusteks. Õpilasi innustatakse iseseisvalt tegutsema ühise eesmärgi nimel ning 
võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustusi. Oluline on suunata õpilasi leidma jõukohastele 
probleemidele loomingulisi lahendusi ning aidata neil kogeda koos tegutsemise kasulikkust ja 
vajalikkust. 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub ühiskonna eri sektorite (avaliku, tulundus- ja 
mittetulundussektori) toimimisele ning nende seostele. Tähtsal kohal on riigi demokraatliku valitsemise 
korraldus ning üksikisiku või huvirühma osalemis- ja mõjutamisvõimalused kohaliku ja ühiskonna 
tasandi otsuste tegemisel. Kodanikualgatuse ning vabatahtlikuna tegutsemise mõistmiseks ja 
motiveerimiseks ning ettevõtlikkuse arendamiseks tutvustatakse õpilasele võimalusi osaleda 
tegevustes paikkonna hüvanguks ning teda julgustatakse neis tegevustes osalema. 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis 
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 
aktiivseks ja vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise 
põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, on ühiskonda lõimitud, toetub oma 
tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele, osaleb poliitiliste ning majanduslike 
otsuste tegemisel. 

Õpilast suunatakse: 
1) väärtustama demokraatlikku ühiselu korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja vabatahtlikkusel 
põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut lahendamist; 
2) mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ja toimimist, nende aluseks olevaid 
põhimõtteid, õigusi ja kohustusi; 
3) mõistma enda kui üksikisiku rolli poliitilises ja majanduslikus süsteemis, võimalusi ja vajadust 
mõjutada ühiskonnas toimuvat ning omandada oskused otsustamisprotsessides osalemiseks; 
4) mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas, ettevõtlusega seotud negatiivseid ja positiivseid mõjusid ning 
kujundama kaalutletud seisukohti ettevõtlusega seotud eetilistes küsimustes; analüüsima ettevõtlusega 
kaasnevaid riske ja nende vähendamise võimalusi. 

Gümnaasiumiastmel on peamine kohalikul ja riigi tasandil otsustamiseks ning majanduselus 
osalemiseks vajalike praktiliste oskuste kujundamine. Klassi- ja kooliväliste tegevuste ning projektide 
kaudu süvendatakse õpilaste teadlikkust ühiskonna poliitilisest ja majanduslikust toimimisest, et 
õpilased saaksid oma kogemuse kaudu tunnetada aktiivseks ja informeeritud kodanikuks olemise 
eeliseid. 

9.2.4. Läbiv teema «Kultuuriline identiteet“ 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis 
Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuri-teadlikuks 
inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride 
muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud 
elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt 
salliv ja koostööaldis. 

Õpilast suunatakse: 
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1) mõistma ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana; 
2) mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna jätkusuutlikkuse kujundajana; 
3) olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teiste kultuuride esindajatesse ning nende tavadesse ja 
loomingusse, taunima diskrimineerimist; 
4) tundma õppima ning väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripära, toetudes ühelt poolt 
erinevates õppeainetes õpitule ning seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja 
kogetule; 
5) teadvustama ning tundma õppima mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist mitmekesisust; 
6) omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja vastastikku 
rikastavate mõjutuste kohta. 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on oluline pakkuda õpilasele võimalust osaleda oma 
kultuurikeskkonna tavades ja kogeda sellega seonduvaid emotsioone. Õpilasel aidatakse jõuda 
mõistmiseni, et teatud tavad ja kombed on omased teatud kultuurile. Õppe ja kasvatusega 
kujundatakse meie kultuuriruumis üldiselt tunnustatud käitumisharjumusi, toetatakse uudishimu uue ja 
erineva suhtes ning positiivset suhtumist sellesse. Õpilaste erinevaid kogemusi kokku viies 
saavutatakse üldpilt oma kultuurist ja selle kokkupuudetest teiste kultuuridega. 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on tähtis kujundada positiivseid hoiakuid erinevate kultuuride 
ja inimeste suhtes ning vältida eelarvamusliku suhtumise kujunemist. Õpitakse respekteerima erisusi ja 
hindama neid kui kultuurilist mitmekesisust ning kultuuride vastastikuse rikastamise vahendit. Õppes ja 
kasvatuses leitakse võimalusi, kus õppija saab rakendada oma teadmisi ja oskusi omakultuuri 
tutvustamiseks näiteks koolide ja rahvusvaheliste projektide kaudu. 

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes on keskne aidata õpilasel mõista, et omaenda tugev 
kultuuriline identiteet toetab teda teistes kultuurides orienteerumisel. Õpilasele pakutakse erinevaid 
võimalusi omandada kogemusi ning süvendada teadmisi teistest kultuuridest, saada elamusi 
erinevatest kunsti- ja kultuurivaldkondadest, sealhulgas võimalust kaasa lüüa kohalike 
kultuurisündmuste ettevalmistamises ja läbiviimises. 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis 
Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuri-teadlikuks 
inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ja kultuuride 
muutumist ajaloo käigus, omab ettekujutust kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud 
elupraktikate eripärast, väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ja 
koostööaldis. 

Õpilast suunatakse: 
1) mõistma ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana; 
2) mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna jätkusuutlikkuse kujundajana, 
osalema kultuuridevahelises kommunikatsioonis; 
3) olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teiste kultuuride esindajatesse ning nende tavadesse ja 
loomingusse, taunima diskrimineerimist; 
4) tundma õppima ja väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripärasid, toetudes ühelt poolt 
erinevates õppeainetes õpitule ja seda üldistades, teiselt poolt ka omaalgatuslikult loetule, nähtule ja 
kogetule; 
5) teadvustama, tundma õppima ja võrdlema mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist 
mitmekesisust; 
6) omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja vastastikku 
rikastavate mõjutuste kohta. 

Gümnaasiumiastme õppeprotsess toetab jätkuvalt omakultuuri väärtustamist, huvi ja 
eelarvamustevaba ning teadlikku suhtumist teistesse kultuuridesse. Õpilase teadmisi (Eesti ja maailma, 
eelkõige Euroopa Liidu liikmesriikide) erinevatest kultuuridest laiendatakse ja sünteesitakse tervikuks 
ajaloo, ühiskonnaõpetuse, muusika, kunstiajaloo, filosoofia, religiooni ajaloo, kirjanduse, võõrkeelte jm 
tundides. Oluline on luua võimalusi erinevate rahvaste ja kultuuridega tutvumiseks nii kirjanduse, 
interneti ja meedia teel kui ka vahetu kogemuse kaudu. Õpilasi julgustatakse arutlema selle üle, mida 
toob endaga kaasa elamine teises kultuuriruumis. 

9.2.5. Läbiv teema „Teabekeskkond“ 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis 
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Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks 
inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida 
ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi. 

Õpilast suunatakse: 
1) mõistma vahetu ja vahendatu sarnasusi ning erinevusi; 
2) valima sobivat suhtlusregistrit ning sidekanalit olenevalt olukorrast ja vajadusest; 
3) määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet; 
4) kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad erinevaid teavikuid ja teabekeskkondi; 
5) arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust. 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskmes õpilase igapäevane teabekeskkond. Õpetaja abil 
ja kaaslaste toel harjutakse kirjeldama oma tegevust teabekeskkonnas. Õpilane õpib mõistma temale 
suunatud teadete suhtluseesmärki ning eristama olulisi teateid ebaolulistest. Samuti harjub õpilane 
mõistma, millised seaduspärasused kehtivad privaatses ja millised avalikus ruumis, sealhulgas 
internetis. Läbiva teema rõhuasetused toetavad I kooliastmes inimeseõpetuse, emakeele ning teiste 
õppeainete kaudu toimuvat suhtlemisoskuste kujundamist. Õpilase eakohast meediakasutust 
arvestades pööratakse rohkem tähelepanu visuaalsele meediale ning visuaalse teksti analüüsile. 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on käsitluse keskmes avalikus ja privaatses ruumis toimimise 
seaduspärasused ning põhiliste kommunikatsiooniformaatide tundmaõppimine. Õpilane harjub 
internetis liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning valima selle põhjal õiget suhtlusviisi. Teise 
kooliastme jooksul harjutakse lugema ja kuulama uudist kui üht ajakirjanduse põhilist tekstiliiki, 
hindama selle kvaliteeti ning tuvastama uudises puuduvat teavet. 

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes õpitakse mõistma ja analüüsima meedia rolle ühiskonnas, 
sealhulgas majanduselus, ning kasutama meediat teabeallikana. Senisest olulisemaks muutub teabe 
usaldusväärsuse kriitiline hindamine, kuna õpilane hakkab leitud teavet järjest rohkem kasutama 
isiklike otsuste tegemiseks (nt õppimisvõimalusi valides). Õpetus ja kasvatus töös aitavad õpilasel 
mõista internetis leiduvaid võimalusi ja ohte ning ennast ja oma privaatsust kaitsta; iseseisev 
teabeotsing muutub õpilasele harjumuspäraseks. Läbiva teema käsitlemine loob võimalused 
analüüsida meediaga seotud problemaatilisi olukordi (eraellu sekkumine, väärteabe edastamine, 
huvide kahjustamine, kallutatud teabe edastamine vms). 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis 
Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, 
kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ja selles toimida 
vastavalt oma eesmärkidele ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetikale. 

Õpilast suunatakse: 
1) määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet; 
2) kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja 
teabekeskkondade kasutamist; 
3) arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust; võrdlema erinevaid diskursiivseid praktikaid (nt 
seltskonnameedia, kohtupraktika, meelelahutus, sõprade omavaheline suhtlus jpt) ning neis valitsevaid 
suhtlemisnorme; 
4) mõistma meedia kui majandusharu üldisi toimimismehhanisme, sealhulgas meedia osa tööturul; 
5) analüüsima avalikus ruumis kehtivaid reegleid ning kirjeldama võimalikku tegevust nende rikkumise 
korral. 

Gümnaasiumiõpilane teeb meediatarbijana iseseisvaid valikuid ning põhjendab neid, lähtudes oma 
erinevatest huvidest ja vajadustest. Õpilane on kursis avalikus ruumis tegutsemise reeglitega ning 
taunib nende rikkumist. Ta mõistab meediamajanduse rolli ühiskonnas, tutvub globaliseerumise 
mõjudega meedia sisule ja inimeste meediakasutusharjumustele. Läbiva teema ja aineõppe koosmõjul 
suudab õpilane oma sõnumi vormistada ja seda otstarbekalt edastada. 

9.2.6. Läbiv teema «Tehnoloogia ja innovatsioon“ 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis 
Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks 
ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti 
muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 

Õpilast suunatakse: 
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1) omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates eluvaldkondades; 
2) mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ning keskkonnale 
nii tänapäeval kui ka minevikus; 
3) aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste vastastikustest 
mõjudest ning omavahelisest seotusest; 
4) mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning 
kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud eetilistes 
küsimustes; 
5) kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste probleemide lahendamiseks 
ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks; 
6) arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel erinevates 
projektides. 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes õpitakse tundma infotehnoloogia kasutamise põhivõtteid, 
vormistades arvutiga loovtöid. Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset õpetamismeetodit ning 
mängulisi arvutiprogramme. Tehnoloogia rakendamise võimalusi mitmekesistatakse foto või video 
tegemise ning mudelite ja makettide meisterdamise integreerimise kaudu õppetegevusse. 

Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes põhineb eelkõige kooli ja õppetööga seonduvatel praktilistel 
ülesannetel, mis eeldavad tehnoloogia rakendamist erinevates ainetundides või huvitegevuses. 
Arvutipõhises õppes on soovitatav kasutada rühmat..d ja aktiivõppemeetodeid. 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes kujundab IKT rakendamise pädevusi igapäevaelus ja 
õpingutes. Nende pädevuste kujundamiseks tuleb erinevate õppeainete õpetajatel lõimida oma 
ainetundidesse IKT rakendamisel põhinevaid meetodeid ja töövõtteid. Lisaks arvutiklassis peetud 
ainetundidele on III kooliastmes soovitatav kasutada nüüdisaegseid IKT vahendeid ka kodutööde ja 
õuesõppe puhul. 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis 
Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks 
ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti 
muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 

Õpilast suunatakse: 
1) omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates eluvaldkondades; 
2) mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ja keskkonnale nii 
tänapäeval kui ka minevikus; 
3) aru saama tehnoloogilise, majandusliku, sotsiaalse ning kultuurilise innovatsiooni vastastikustest 
mõjudest ja omavahelisest seotusest; 
4) mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning 
kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud eetilistes 
küsimustes; 
5) kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste probleemide lahendamiseks 
ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks; 
6) arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel erinevates 
projektides, osalema koostöös kaasõpilaste ja/või tehnoloogiafirmaga innovaatilises arendusprojektis. 

Gümnaasiumis käsitletakse läbivat teemat eelkõige rühmatööna teostatavate uurimis- ja 
arendusprojektide vormis, püüdes võimaluse korral kaasata kodukandi innovaatilisemaid tehnoloogia-
firmasid või teaduskeskusi. Eesmärgiks on positiivsete hoiakute kujundamine tehnoloogilise 
innovatsiooni ja sellega seonduvate karjäärivõimaluste suhtes. Samuti tuleb gümnaasiumiastme lõpuks 
tagada kõigi õpilaste valmisolek IKT kasutamiseks igapäevaelus, õpingutes ja töös. 
  
9.2.7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“  

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis 
Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, 
sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, 
käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele. 
a) Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning sotsiaalsete 
toimetulekuoskuste arendamisel. Seda toetab tervist edendava kooli põhimõtete rakendamine koolis. 
b) Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast 
tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi. 

�19



Tallinna Inglise Kolledži õppekava

Õpilast suunatakse: 
a) tervise valdkonnas: 

1) terviseteadlikkuse arenemisele, sealhulgas oma tervise ja turvalise käitumise väärtustamisele; 
2) kasutama oma teadmisi, enesega toimetuleku oskusi ning üldisi sotsiaalseid oskusi enda ja 
teiste turvalisuse, sealhulgas turvalise koolikeskkonna kujundamiseks; 
3) teadvustama oma otsuste ja käitumise ning selle tagajärgede seost tervise ja turvalisusega; 
4) leidma ning kasutama usaldusväärset terviseteavet ja abiteenuseid; 
5) teadvustama keskkonna mõju oma tervisele. 

b) ohutuse valdkonnas: 
1) tundma eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemust ning nende võimalikku 
tekkemehhanismi; 
2) vältima ohuolukordadesse sattumist; 
3) kujundama turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale ning liiklusohutusele suunatud hoiakuid ja 
käitumist; 
4) omandama teadmisi ning oskusi ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda; 
5) kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama 
kaasliiklejaid; 
6) tundma õppima ja väärtustama liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi, kohustusi ja 
vastutust. 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes pannakse rõhk tervislike ja ohutute käitumisviiside 
kujundamisele. Õppija omandab eakohased teadmised ja oskused seonduvalt tervise füüsilise, vaimse, 
emotsionaalse kui sotsiaalse tervise aspektiga ning kujuneb tervist väärtustav hoiak. Selles vanuses on 
tähtis, et õpilane mõistaks ohu olemust ja selle tekkepõhjusi oma igapäevases keskkonnas ning 
omandaks oskused käituda ohutult ja turvaliselt. Õppemeetoditest on rõhk jutustustel, aruteludel, 
rühmat..del, demonstratsioonidel, rollimängudel ja käitumise modelleerimisel. 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisel II kooliastmes pööratakse teadmiste ja oskuste 
kujundamise kõrval tähelepanu eelkõige vastavasisuliste väärtushinnangute kujundamisele, õpetuse 
elulähedusele ja levinuma riskikäitumise ärahoidmisele (käitumine, millega kaasnevad nt vigastused, 
ohu tekkimine, alkoholi jt uimastite kuritarvitamine, suitsetamine, seksuaalne riskikäitumine, ebatervislik 
toitumine, vähene kehaline aktiivsus ja kehaline ülekoormus). Õppemeetoditest sobivad 
aktiivõppemeetodid, arutelu, rühmatöö, rollimängud ja demonstratsioonid. Õppetööd ainetundides 
saavad täiendada noortelt noortele metoodikal põhinevad tunnivälised projektid. 

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes pööratakse tähelepanu tervist ja ohutust väärtustavate 
hoiakute kujundamisele ning tervisliku ja ohutu käitumise oskuste arendamisele. Õppemeetoditest on 
kesksel kohal aktiivõppemeetodid, diskussioon, juhtumianalüüsid, rühmatöö, uurimisprojektid ja 
rollimängud. Tähtsal kohal on ka õpilastega korraldatavad klassivälised ennetusprogrammid ning 
õpilaste maksimaalne kaasamine tervist edendavatesse ja ümbritseva turvalisust suurendavatesse 
tegevustesse. 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis 
Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, 
sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, 
käituma turvaliselt ja kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele. 

Õpilast suunatakse: 
1) hindama mitmesuguste käitumisviiside ohutusastet ning lühi- ja pikaajalisi tagajärgi tervisele ja 
turvalisusele; selgitama loodus- ja sotsiaalainetes õpitule tuginedes alkoholi ja tubaka mõju 
inimorganismile ja käitumisele; 
2) analüüsima ja hindama keskkonna ja ühiskonna (sealhulgas eakaaslaste) mõju inimeste tervisele ja 
ohutusalaste otsuste langetamisele; vältima negatiivseid mõjusid ja toetama teisi positiivsete otsuste 
langetamisel; 
3) analüüsima tervise- ja ohutusalase info, toodete ja teenuste kvaliteeti, maksumust ja 
kättesaadavust; 
4) analüüsima ohuteguri suurust, teadvustama õnnetuse ahelreaktsiooni võimalikkust; tundma ära 
olukorrad, mis nõuavad professionaalset abi. 

Gümnaasiumiosas on põhiliseks läbiva teema käsitlemise vormiks õpilaste praktiline tunniväline 
terviseedenduslik ja turvalisust toetav tegevus, sealhulgas nooremate juhendajatena ja projektide 
väljatöötajatena ning rakendajatena oma koolis või ka riiklikul tasandil.  

9.2.8. Läbiv teema «Väärtused ja kõlblus“ 
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Läbiva teema käsitlemise põhimõtted põhikoolis  
Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud 
inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja 
väljaspool kooli, ei jää üksk.ikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste 
piires.  

Õpilast suunatakse: 
1) tunnustama väärtusi, kõlbelisi norme ja viisakusreegleid; 
2) analüüsima süstemaatiliselt kõlbelisi norme ja väärtusi; 
3) arutlema üldtunnustatud eetiliste printsiipide üle ja neid omaks võtma; 
4) juhinduma oma käitumises neist põhimõtetest ning hindama iseenda ja kaasinimeste käitumist 
nende alusel; 
5) osalema kollektiivi (klassi, kooli, huviringi jm) eetikakoodeksi ja käitumisreeglite väljatöötamises ning 
neid järgima; 
6) reflekteerima nii iseenda kui ka kaasinimeste käitumispõhimõtete üle, kasutades kõlbeliste 
konfliktide lahendamise ning vastutustundlike valikute tegemise oskusi. 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on rõhk iseenda tundmaõppimisel, heade kommete 
omandamisel ja sellise klassikollektiivi kujundamisel, kus peetakse oluliseks õiglust, ausust, hoolivust, 
sallivust, inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, lubaduste pidamist ning demokraatlikku 
osalemist ja rahvuslikkust. Õppemeetoditest on esikohal töö jutustustega, rollimängud, arutelud ja 
õpetaja selgitused, mille vältel õpitakse oma kogemusi teadvustama ning oma tegutsemist jälgima ja 
reflekteerima. 

Läbiva teema käsitlemisega II kooliastmes teadvustatakse ja mõtestatakse kõlbelisi norme ning 
kujundatakse sallivust ja lugupidamist erinevate inimeste vastu. Erinevaid vaatenurki pakkuva käsitluse 
kaudu taotletakse õpilase isiklike seisukohtade kujunemist humanistlike kõlbeliste normide taustal. 
Õpilase mõttearendustesse tuleks suhtuda paindlikult, jättes õpilasele võimaluse säilitada oma 
arvamus. Õppemeetoditest on kesksel kohal lugude analüüs, aktiivõppemeetodid, rühmatöö, 
konfliktsete juhtumite arutelu ning rollimängud. Õppevara kaudu tutvustatakse õpilasele positiivseid 
kõlbelisi eeskujusid ja ideaale. Igapäevases koolielus pakutakse võimalusi rakendada omandatud 
teadmisi. 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes toob selgemalt esile väärtushinnangute ja kõlbeliste normide 
ühiskondliku ning ajaloolis-kultuurilise mõõtme. Erinevate maailmavaadete ja religioonide 
tutvustamisega (ajaloos ning tänapäeval) toetatakse sallivuse ja lugupidava suhtumise ning 
maailmavaatelistes küsimustes orienteerumise oskuste kujunemist. Eri allikatest teabe kogumisega, 
erinevates õppeainetes käsitletu ning kogemuste põhjal juhitakse õpilasi arutlema väärtuste ja 
kõlbelisuse teemade üle, võrdlema erinevaid seisukohti ja põhjendama oma seisukohti, pidades silmas 
eelarvamusteta, taktitundelist, avatud ja lugupidavat suhtumist erinevatesse arusaamadesse. Sobilik 
on teha uurimisprojekte, mis võimaldavad käsitleda küsimusi sügavamalt ja mitmekülgsemalt. 

Läbiva teema käsitlemise põhimõtted gümnaasiumis 
Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud 
inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja 
väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse ja sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires. 

Õpilast suunatakse: 
1) analüüsima kriitiliselt ja argumenteeritult väärtusi ja kõlbelisi norme, erinevaid väärtussüsteeme, 
nendeseoseid ajaloolis-kultuurilise kontekstiga, religiooniga ja maailmavaatega; 
2) reflekteerima isiklikke väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle; tegema mõtestatud 
maailmavaatelisi ja kõlbelisi valikuid ning neid põhjendama; 
3) tegutsema erinevaid vaateid ja seisukohti respekteerides ning kaitsma ja põhjendama oma 
seisukohti; 
4) ette nägema, võimaluse korral vältima ja lahendama väärtuste ja kõlbeliste normidega seotud 
konfliktsituatsioone; 
5) mõistma, et mitmekesisus on ühiskonna rikkuse ja arengu tingimusi. 

Läbiva teema käsit lemisel gümnaasiumis on kesksel kohal kr i i t i l ise mõtlemise ja 
argumenteerimisoskuse arendamine, asjakohase teabe kogumine ja üldistuste tegemine, tuues esile 
seoseid erinevate valdkondade, varasemate teadmiste ja kogemustega ning väärtussüsteemide, 
maailmapildi ja maailmavaate küsimustega. Soovitavate käitumisviiside kujunemist tõhustab õpilase 
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osalus demokraatlikes diskussioonides, kooli õpilasomavalitsuse ja muude sarnaste organisatsioonide 
töös ning kaasatus koolielu korraldamisse. 
  
10. Lõimingu põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste üld- ja 
valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandatakse kooli õppekava arenduse ning 
õppeja kasvatustegevuse planeerimise käigus õpetaja töökava ja kooli tööplaani tasandil. 

Lõimingu mõte avaldub selles, et eraldiseisvaid õpetatavaid teadmisi ja oskusi seostades ning neid 
reaalse elu konteksti asetades aidatakse õpilastel neid mõtestada ning seostada üheks tervikuks. 

Õppe lõimimine saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, 
koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete ning -
viiside abil. Lõimingu saavutamiseks korraldab kool õpet ja kujundab õppekeskkonda ning õpetajate 
koostööd, täpsustades pädevusi, seades õppe-eesmärke ning määrates erinevate õppeainete ühiseid 
probleeme ja mõisteruume. 

Lõiming on tegevus, mis eeldab suhtlemist ja arutelu ning toimub peamiselt õpetaja vahetul 
juhendamisel. Lisaks õpetajakesksetele meetoditele on õppetegevuses oluline õpilase aktiivsus ja 
motiveeritus. Õpetajate poolse lõimingu kaudu pakutakse õpilastele motiveeritud õppimist, seostades 
teadmisi õpilase huvidest lähtuvalt ning soodustades sellega õpilase aktiivsust. Lõimingu kaudu 
soodustakse leidmist, lahendamist ja oma lahenduste põhjendamist ning vähendatakse päheõppimist 
ja õppeainete eraldiseisvat õpetamist. Lõimingu kaudu püüdleme selles suunas, et teadmisi 
omandataks kriitiliselt ja läbi mõeldult ning seostataks reaalse eluga. Lõimingu kaudu muutub õppimine 
tähenduslikumaks ja tulemusikumaks. Seda soodustavad suhtlemine ja arutelud. Kui õppetegevus on 
õpetajal kavandatud õpilasekesksena, arvestades õpilase ealisi iseärasusi, eelnevaid teadmisi ja 
kogemusi ning õpilasele antakse valikuvõimalusi ning pühendatakse aega arutelule, siis on ka lõimingu 
kasutamise eesmärk saavutatud. 

Samuti on lõimingul oluline roll õppimise killustatuse vähendamises, eesmärgiga muuta õppimine 
õpilase jaoks tähenduslikuks. Õppetegevuses aidatakse teadmisi konstrueerida tähenduslikus 
kontekstis. Selle saavutamiseks kasutatakse probleemõpet, mis julgustab õpilasi uurima võimalusi, 
välja mõtlema alternatiivseid lahendusi, tegema koostöös teiste õpilastega, välja pakkuma ideid ja 
hüpoteese ning lõpuks välja pakkuma parima võimaliku lahenduse. Lõiming võimaldab püüelda 
suunas, kus õpilased areneksid aktiivseteks ennastjuhtivateks õppijateks, kes konstrueerivad oma 
teadmisi varasematele teadmistele tuginedes ning õppimise käigus omandatud kogemuste põhjal ja 
seostatuna. 

Lisaks õpetajate initsiatiivile peab lõiming avalduma ka õpilase tasandil. Selleks on koolis loodud 
õppekeskkond, mis võimaldab õpilasel lõimingu tekkimist. Kui õpilane tajub tavapäraselt õppeaineid 
eraldi olevate tervikutena, siis koolis püüeldakse selles suunas, et õpilasel tekiks suutlikkus ühe 
õppeaine teadmisi ja oskusi teise õppeainesse üle kanda, ning tekiks suutlikkus koolis õpitut seostada 
ka argielu teadmise ja oskusega. Õpilase teadvuses toimuv lõiming on keerulisim protsess, mille 
suunas koolis püüeldakse. Õpilase sisene lõiming annab võimaluse luua seoseid, näha analoogiaid ja 
paralleele, aga ka erinevusi ja vastuolusid, seostada omavahel põhimõisteid ning märgata 
mitmesuguseid, ka ebatavalisi seoseid. Lõiming võimaldab saada alternatiivseid võimalusi mõtlemise 
korrastamiseks ja struktureerimiseks ning selle kaudu jõuda uute teadmiste ja tähenduslike seosteni. 

Õpilase välist lõimingut käsitleme kui õppekava õppetegevuse kavandamise, läbiviimise protsessi. 
Lõiming on õpetajate teadlik katse seostada erinevaid teadmisi ja oskusi ning õppemeetodeid 
omavahel nii, et saavutada õppekava ja õpetuse terviklikkus. Õpetuse terviklikkuse saavutamise kaudu 
püüeldakse selles suunas, et toetada parimal moel õpilase sisemise lõimingu tekkimist ning 
üldp.devuste kujunemist.  

Lõimingu puhul on oluline lõimingukeskme määratlemine. Lõimingukeset kasutatakse millegi 
saavutamiseks. Lõimingukese on midagi mille ümber õppetegevus kavandatakse. Lõimingukeskmeks 
võib olla mingi teadmine, oskus või suhtumine või mingi keskne idee kui fokuseeriv tsenter. Kooli 
õppekava kontekstis on sellisteks keskseteks aineülesteks ideedeks pädevused. Pädevusi käsitleme 
kui lõimingukeskmeid, mis on aluseks suutlikkuse kujunemiseks. Pädevuste kujundamist taotletakse nii 
õppekui ka õppekavavälises tegevuses.  

Lõimingukeskmeks võivad olla erinevad 
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• õppeviisid (individuaalne, paaris- ja rühmatöö, diskussioon, ajurünnak, probleemõpe, õppekäik, 
ekskursioon, matk), mis aitavad õpilasel omandada erinevaid töövõtted ja saada kogemusi. 
• õppeülesanded (projekt, referaat, uurimistöö, loovtöö, essee), mis täidavad olulist rolli sisemise 
lõimingu saavutamisel. Lõiminguks võib olla ka mis tahes probleem, meetod või vahend, millega 
kaks või enam õpikogemust seostatakse.  

Lõimimise esimeseks sammuks on lõimingukeskme määratlemine, mille leiab õppekava üldosast ja 
ainekavadest esitatuna ainevaldkondade kaupa. Üldpädevuste kujundamist on käsitletud täpsemalt 
ainevaldkondade kirjeldustes. Valdkonnasisese lõimingu aluseks on vastava valdkonnapädevuse 
kujunemine. Valdkonnaülese lõimingu aluseks on pädevused kooliastmeti.  

Kui lõimingukese on valitud, tuleb selle käsitlemiseks leida sobiv lõiminguviis ja sellega seotud 
tegevused. Tegevused peavad olema õpetaja poolt valitud hariduslikult tähenduslikud ja soodustama 
iga aine õpitulemuste saavutamist ka siis, kui nad ei sisalda endas lõimingut. Lõimingut väljendatakse 
õpetaja töökavas õppetegevustena. Tegevusteks võivad olla projektide kavandamine ja teostamine, 
probleemide lahendamine, uurimine, küsimuste esitamine ja neile vastuste leidmine.  

Lõimingu õnnestumiseks on oluline õpetajate koostöö. Selleks on koolis loodud võimalused õpetajate 
omavaheliseks tihedaks koostööks ning samuti toetatakse õpetajate professionaalset arengut. Koolis 
on loodud tingimused, et aidata õpetajatel mõtestada seda, mida nad hetkel teevad ja antakse juhatust 
selles osas, kuidas võiks asju teistmoodi teha. Kavandamise aluseks on tagasiside, mis saadakse 
kujundava hindamise või arenguvestluste kaudu.  

Lõimingu viisi valik on õpetajale vaba. Viisi valik sõltub sellest, mida tahetakse lõimimisega saavutada: 
kas luua seoseid üksikute õpitulemuste vahel, ainevaldkondade sees ja ainevaldkondade vahel või 
soovitakse lõiminguga saavutada kooliastme pädevusi, üldp.devusi või valdkonnapädevusi. Õpetajal 
on kasutada järgmised lõiminguviisid: ainetevahelised seosed, ajaline kooskõla, ainete 
kombineerimine, teemakeskne ehk multidistsiplinaarne lõiming, interdistsiplinaarne valdkonnasisene 
või interdistsiplinaarne valdkondade vaheline lõiming. Õpetaja on lõimingu viiside valikul vaba ning 
lõiming kajastub õpetaja töökavas kirjeldatuna õppetegevusena.  

Tallinna Inglise Kolledžis toimuvate projektipäevade kaudu ainete ja kooliastmete ülest lõimingut 
kirjeldatakse https://tera.tik.edu.ee/950-projektipaevad/55538. 
  
11. III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö 
korraldamise põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused 
Põhikooli lõpetamise tingimuseks on, et õpilane on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö, mis 
lähtub läbivatest teemadest või on õppeaineid lõimiv. Õpilased võivad läbivast teemast lähtuda selle 
loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või kollektiivselt.  

Loovtöö temaatika on valitud kooli poolt. Täpsema teemavaliku teeb õpilane kooli valitud loovtöö 
temaatika hulgast. Igal õppeaastal kinnitatakse augustikuu õppenõukogus 5 teemat ja õpilane teeb 
nende hulgast valiku.  

Loovtöö tähendab uurimust, projekti, kunstitööd või muud taolist, mis lähtub läbivatest teemadest või 
on õppeaineid lõimiv. Uurimus eeldab materjali kogumist, analüüsimist/süstematiseerimist ja üldistamist 
ning järelduste tegemist. Projekt eeldab projekti kavandamist, läbiviimist ja tagasisidestamist. Kunstitöö 
eeldab idee loomist, teose valmistamist ning selle esitlemist näitusena.  

Loovtööna ei piisa ainuüksi loodu esitamisest vaid sellele tuleb lisada kirjaliku tööna vajalikud 
selgitused, mis võimaldavad mõista, millistest läbivatest teemadest loovtöö on lähtub ning milliseid 
õppeained lõimuvad.  

Loovtöö korraldamiseks moodustub koolis t..rühm, kes koostab loovtööde kavandamise, teostamise, 
vormistamise ja tagasisidestamise juhendi.  

Kuni 1. septembrini 2013. a ei ole loovtöö sooritamine põhikooli lõpetamise tingimuseks.  

Loovtöö koostamise korraldust kirjeldab juhend https://tera.tik.edu.ee/839-loovtoo-uurimistoo-8-
klassile-2016/50315. 
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12. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted 
põhikoolis ja gümnaasiumis
Iga õppeaasta alguses kavandatakse ülekoolilised ja koolidevahelised projektid (üritused) kooli 
tööplaanis. Projekt on ühekordne, tähtajaline, piiratud ressurssidega ja kindlaks määratud tulemusega 
planeeritud töö. 

Projektid võivad olla: 
• uurimisprojektid – on suunatud teadmiste hankimisele (näiteks: kooliesisel haljasalal linnuliikide 
rikkuse väljaselgitamine); 
• teostusprojektid – on seotud uue objekti loomisega või ürituse ettevalmistamise ja läbiviimisega 
(näiteks näidendi ettevalmistamine näidendite konkursile); 
• hindamisprojektid – tegelevad olemasolevate nähtuste, eksperimentide või teostatud muutuste 
hindamisega ja ettepanekute tegemisega sotsiaalsfääris (näiteks õpilaste hinnangute ja ootuste 
väljaselgitamine õpilasomavalitsuse poolt tehtavasse ühel õppeaastal, et parandada 
omavalitsusesinduse tööd). 

Kõikidel projektidel on kindlaks määratud projektijuht, kelle ülesanne on koostöös projektirühmaga 
määratleda projekti (ürituse) eesmärgid lähtuvalt üldp.devustest. Projektil peab olema selge eesmärk ja 
kindlad ajapiirid. Projekt peab olema kavandatud nii, et projekti idee on mõistetav, eesmärgid 
saavutatavad ja tulemused mõõdetavad. Selgelt on esile toodud projekti tegevuste täitmiseks vajalik 
aeg ja vajalikud vahendid ning eeldatavad kulutused. Pärast projekti toimumist viiakse läbi selle 
tulemuste analüüs lähtuvalt püstitatud eesmärkidest (määratletakse tulemuste ja protsessi tugevused 
ja nõrkused) ning kavandatakse parendustegevused edaspidiseks. 

13. Õppe ja kasvatuse korraldus (sealhulgas projekt-, õues- ja muuseumiõppeks 
ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg) põhikoolis ning õppe 
(õpetuse) ja kasvatuse korraldus ja ajakasutus gümnaasiumis, lähtudes riiklikes 
õppekavades esitatud nõuetest 
Õppe ja kasvatuse korraldus põhikoolis 
Õpe on korraldatud viisil, kus reeglina õpitakse kõiki õppeaineid kogu õppeaasta vältel eristades II ja III 
kooliastmel tavapäraseid ainetunde. 

Õpilase maksimaalne õppekoormus ei ületa PGS §25 (2) sätestatud koormust. Erandiks on bioloogia 
ja geograafia 7. klassis, kus õppeainet õpitakse poolaastati. 

Õppeaastas on 175 koolipäeva. Põhikoolis jaotub õppeaasta õppeveeranditeks, millest kaks on 
sügispoolaastal ja kaks kevadpoolaastal. 

Koolivaheaegade alguse ja lõpu määrab HTM määrus. 

Tundide ajad põhikoolis: 

1.-6. klass kellaaeg 7.-9.klass

1. tund 8.15-09.00 1. tund

2. tund 09.10-09.55 2. tund

3. tund 10.05-10.50 3. tund

Söögivahetund 10.50-11.30 11.00-11.45 4. tund

4. tund 11.30-12.15 11.45-12.25 Söögivahetund

5. tund 12.25-13.10 5. tund

6. tund 13.20-14.05 6. tund

7. tund 14.15-15.00 7. tund

8. tund 15.10-15.55 8. tund
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Projektõppeks projektipäevadena on planeeritud igal õppeaastal I ja III õppeveerandi kaks viimast 
koolipäeva.  

Õues- ja muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg kavandatakse õpetaja 
töökavas koostöös teiste õpetajatega (sh klassijuhatajaga). 

Õppe ja kasvatuse korraldus ja ajakasutus gümnaasiumis 
Gümnaasiumis toimub õpetöö perioodõppe põhimõttel. Õppeaasta alguses esitatakse kursuste 
ajakava algava õppeaasta jaoks. 

Õpilase õppekoormus gümnaasiumi riikliku õppekava alusel on minimaalselt 96 kursust (1 kursus on 
35 õppetundi). Valikkursuste õpe on korraldatud viisil, kus erinevate kursuste õpetamine toimub teatud 
ajal õppeaastas.  

Õpilase õppekoormusesse kuuluvad kõik „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ §-s 9 loetletud 
kohustuslikud kursused, arvestades võimalust valida kitsa ja laia matemaatika vahel.  

Kool võimaldab õpilastele valikkursusi valdkonniti vähemalt mahus, mis on sätestatud „Gümnaasiumi 
riiklikus õppekavas“ § 11 lõikes 4.  „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 11 lõikes 4 kirjeldatud 
ainevaldkondlikes mahtudes on nii riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursused kui ka kooli 
õppekavast tulenevad valikkursused.  

Kool võimaldab lisaks „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 11 lõikes 4 nimetatud valikkursustele 
vähemalt 11 kursuse mahus valikkursusi, mis arvestavad kooli omapära ja piirkondlikku eripära. 
Nimetatud valikkursuste hulgas on nii riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursused kui ka kooli 
õppekavast tulenevad valikkursused. Nende valikkursuste õpe on korraldatud vähemalt 12 soovija 
olemasolul.  

Kool võimaldab õppe kolmes õppesuunas ning on õppesuuna sees teinud õpilasele kohustuslikuks 20 
valikkursuse õppe. Õppesuunad erinevad üksteisest kaheksa valikkursuse poolest. Õppesuund 
sisaldab „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 11 lõikes 6 käsitletud valikkursusi ning sisaldab 
valikkursusi vähemalt kahest alljärgnevast ainevaldkonnast „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 11 
lõikes 4 kindlaksmääratud mahus: 
1) keel ja kirjandus; 
2) võõrkeel; 
3) matemaatika; 
4) loodusained; 
5) sotsiaalained.  

Vähemalt üks gümnaasiumi õppesuundadest sisaldab loodusaineid „Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ 
§ 11 lõikes 4 kirjeldatud mahus. Vähemalt üks gümnaasiumi õppesuundadest sisaldab sotsiaalaineid 
„Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 11 lõikes 4 kirjeldatud mahus.  

Kool viib valikkursusi vajadusel läbi koostöös teiste koolide ja organisatsioonidega, sealhulgas 
kasutades Eesti ja rahvusvahelisi võrgustikke ning infotehnoloogilisi lahendusi. 
  
14. Kooli õppekava erinevused „Põhikooli riikliku õppekavaga“, kui kooli 
hoolekogu nõusolekul on muudetud riikliku õppekava kohustuslike ainete ja 
läbivate teemade nimistust, sealhulgas liidetud ning ümber kujundatud 
õppeaineid või muudetud tunnijaotusplaani
Kooli õppekavas on esitatud rakendatav tunnijaotusplaan. 

Punktis 5.1. on esitatud tunnijaotusplaan, kus põhikoolis ei ole muudetud riikliku õppekava kohustuslike 
ainete nimistut, kuid on liidetud ning ümber kujundatud õppeaineid ning samuti on muudetud 
tunnijaotusplaani kooskõlas „Põhikooli riikliku õppekava“ § 15 lõikega 5. 

15. Seosed ,,Gümnaasiumi riikliku õppekava” nõuetega, kui seotakse õppeaineid 
ja kursuseid omavahel või muudetakse õppekava kohustuslike õppeainete ja 
läbivate teemade nimistut ning tunnijaotusplaani
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Gümnaasiumis õppeaineid ja kursusi õpetatakse iseseisvalt ning pole muudetud õppekava 
kohustuslikke õppeainete ja läbivate teemade nimistut ning tunnijaotusplaani. 
  
16. Kooli õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava 
osana
„Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 17 lõike 4 ja „Põhikooli riikliku õppekava“ § 15 lõike 9 kohaselt 
võib õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja direktori või direktori volitatud pedagoogi 
kokkuleppel kool arvestada kooli õppekava välist õppimist või tegevust, sealhulgas õpinguid mõnes 
teises üldhariduskoolis koolis õpetatava osana, tingimusel et see võimaldab õpilasel saavutada kooli 
või individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemusi.  

„Gümnaasiumi riikliku õppekava“ § 18 lõike 2 kohaselt kokkuvõtva hindamisena mõistetakse ka 
teadmiste ja oskuste tõendamist juhul, kui kool vastavalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 17 
lõikele 4 arvestab kooli õppekava välist õppimist või tegevust koolis õpetatava osana. Kui kooli 
õppekava välist õppimist või tegevust arvestatakse koolis õpetatava osana, siis peab olema aru saada, 
millise õppimise põhjal on seda tehtud ja milliste õpitulemuste saavutamisel on kooli õppekava välist 
õppimist või tegevust arvestatud.  

Keskne põhimõte on, et lähtutakse õpitu sisust ja õpitulemustest, mitte sellest, kelle juures ja kus 
õpilane õppis või tegevusi sooritas. Koolil on õigus nõuda täiendavaid materjale, kui tõendusmaterjal 
pole piisav. Täiendavat materjal ei küsita selle kohta, kes õpetas või kus õppis. Täiendav materjali 
vajadus on seotud sellega, et paremini mõista, kas taotletavad õpitulemused on omandatud.  

Väljundipõhises õppes ei ole keskne küsimus selles, kuidas ja kus mingi pädevus või õpitulemus 
omandati, vaid pigem selles, kas see pädevus või õpitulemus on olemas ja kuidas selle olemasolu on 
võimalik hinnata. Kooli õppekava välist õppimist või tegevust ei hinnata mitte kogemuse, vaid sellest 
toimunud õppimise põhjal. Õpitu peab kokku sobima nende õpitulemustega, mille saavutamist 
taotletakse. Kindlasti peab õpitu olema määratletav ka tasemega. Põhikoolis ja gümnaasiumis 
arvestatakse samal haridustasemel või kõrgemal tasemel omandatut. Gümnaasiumis ei arvestata 
põhikooli tasemel omandatud õpitulemusi. On oluline, et mujal õpitu oleks sisuliselt sobiv õppekavaga, 
mille järgi õpilane koolis õpib.  

Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamine kooli õppekava osana võimaldab 
suurendada õpilaste, sealhulgas erivajadustega õpilaste hariduslikku mobiilsust ning avardada 
võimalusi kooliväliseks õppeks. Mujal õppimine annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks 
ja annab andekamatele õpilastele võimaluse ennast teostada. Kooli õppekavavälise õppe või tegevuse 
arvestamisel loetakse tulemused samaväärseks õppekava läbimisel saavutatud õpitulemustega.  

Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamine kooli õppekava osana on protsess, mis 
koosneb järgmistest etappides: taotleja nõustamine, taotluse koostamine ja esitamine direktorile, 
taotluse hindamine, direktori otsus, (vajadusel) otsuse vaidlustamine ja vaidemenetlus.  

Kooli õppekavaväliseid õpinguid või tegevusi ei arvestata kooli lõpetamisel (koolieksami sooritamisel, 
õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamisel ning loovtöö koostamisel).  

Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamiseks moodustab direktor taotluse hindamise 
komisjoni, kes koosneb pedagoogilisest personalist ning kelle ülesanne on selgitada, kas kooli 
õppekavavälised õpingud või tegevused on võimaldanud nõutud õpitulemuste omandamist ning kas 
õpingute või tegevuste käigus omandatu on ajakohane. Hindamisse kaasatakse vähemalt kaks 
õpetajat, kes tunnevad terviklikult ja põhjalikult õppekava, kellel on kõrgelt arenenud empaatia- aj 
üldistusv.ime, kes aktsepteerivad, et õppimine võib toimuda ka väljaspool kooli ja õppekava, kes 
tunnevad kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamise erinevaid hindamise vahendeid ja 
nende kasutamise võimalusi.  

Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamise hindamine toetub vaid tõendusmaterjalidele. 
Hindamiskomisjonil on õigus nõuda täiendavaid tõendusmaterjale, kui esitatud tõendusmaterjalidest ei 
ole piisav õpitulemuse omandatuse tõendamiseks.  

Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase puhul esitab vanem taotluse kooli õppekavaväliste õpingute 
või tegevuste arvestamise taotlemiseks. 
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17. Hindamise korraldus põhikoolis ja gümnaasiumis
vt Hindamisjuhend (https://tikweb.s3.amazonaws.com/hindamisjuhend-allkirjaga.pdf) 

18. Kirjeldavate sõnaliste hinnangute kasutamine põhikooli klassides 
Õpilase koolist lahkumisel või hiljemalt II kooliastme lõpul teisendatakse jooksva õppeaasta sõnalised 
hinnangud, mis on aluseks õpilase järgmisse klassi üleviimisel, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 
29 lõikes 2 sätestatud hindeskaalasse. 

19. Tulemuse hindamine hindega „nõrk“, kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise 
abi kasutamine või mahakirjutamine 
vt Hindamisjuhend (https://tikweb.s3.amazonaws.com/hindamisjuhend-allkirjaga.pdf) 
  
20. Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord 
vt Hindamisjuhend (https://tikweb.s3.amazonaws.com/hindamisjuhend-allkirjaga.pdf) 
  
21. Põhikooli õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta õpilasele ja 
vanemale kirjaliku tagasiside andmise kord
Käitumisest (hoolsusest) teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seaduses § 25 - § 32 sätestatust. 
   
22. Hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord 
Hinnete ja hinnangute vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub „Haldusmenetluse seaduses“ § 71 - § 
87 sätestatud kohaselt. 
   
23. Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus põhikoolis ning 
õpilaste nõustamine gümnaasiumis
Teavitamisel juhindutakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 55 sätestatust. Õpilaste ja vanemate 
teavitamine toimub kooli kodukorras sätestatud kordade kohaselt. Teavitamisel järgitakse „Avaliku 
teabe seaduses“ ning „Haldusmenetluse seaduses“ teavitamisele sätestatut. 

Põhikoolis klassi- või aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral 
kohandavad õpet vastavalt õpilase vajadustele. Õpilase võimete ja annete kõrgeimale võimalikule 
tasemele arendamiseks selgitatakse põhikoolis välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valitakse 
sobivad õppemeetodid ning korraldatakse diferentseeritud õpet. Põhikool tagab õpilasele, kellel tekib 
ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise 
väljaspool õppetunde. 

24. Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse 
ja õppe korraldamise põhimõtted põhikoolis
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille 
kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis. Kooli põhimääruses sätestatu 
kohaselt on koolis võimalused rakendada hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks 
korraldamiseks ka erinevaid rühmi ja klasse.  

Direktor määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija, kelle ülesandeks on haridusliku 
erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, 
andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel.  

Koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, 
vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase 
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arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks 
koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.  

Direktori või õppedirektori otsusel võib haridusliku erivajadusega õpilasele rakendada „Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduses“ § 48 sätestatud järgmisi meetmeid, mille rakendamise eeldusena ei ole ette 
nähtud nõustamiskomisjoni soovitust: 

• tugispetsialisti teenus, 
• individuaalse õppekava rakendamine, 
• pikap.evarühma vastuvõtmine, 
• vanema nõusolekul õpilase üleviimine hariduslike erivajadustega õpilaste õppe paremaks 
korraldamiseks moodustatud rühma või klassi. 

Kui õpilase hariduslik erivajadus tuleneb tema andekusest, tagatakse talle individuaalse õppekava 
rakendamine ning vajaduse korral täiendav juhendamine aineõpetajate poolt või teiste vastava 
valdkonna spetsialistide poolt haridusprogrammide või teiste haridusasutuste kaudu.  

Meetme rakendamise perioodil jälgivad õpilasega tegelevad õpetajad ja tugispetsialistid õpilase 
arengut ja toimetulekut.  

Meetmete rakendamise tulemuslikkuse hindamiseks kirjeldavad kõik meetme rakendamisel osalenud 
õpetajad ja tugispetsialistid vähemalt kord õppeaastas õpilase arengut ja toimetulekut ning esitavad 
omapoolsed soovitused.  

Meetmete rakendamise perioodi lõpul hindab õppedirektor koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega 
meetme tulemuslikkust ning teeb ettepanekud vanemale ja vajaduse korral kooli direktorile edasisteks 
tegevusteks: meetme rakendamise lõpetamine; meetme rakendamise jätkamine samal või tõhustatud 
viisil; meetme vahetamine või muu meetme lisamine; täiendavate uuringute teostamine, eriarsti, 
erispetsialisti või nõustamiskomisjoni poole pöördumise soovitamine.  

Haridusliku erivajaduse tuvastamiseks läbiviidud pedagoogilis-psühholoogilise hindamise tulemused, 
õpetajate täiendavad tähelepanekud ja soovitused õpilase tugevate ja arendamist vajavate külgede 
kohta, kooli tugispetsialistide soovitused, testimiste ja uuringute tulemused ning nõustamiskomisjoni 
soovitused õppe korraldamiseks ja sellest tulenevalt õpilasele rakendatud meetmed 
dokumenteeritakse haridusliku erivajadusega õpilase arengu ja toimetuleku jälgimiseks koostatud 
individuaalse arengu jälgimise kaardil. Individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise 
eest vastutavad isikud koolis määrab direktor.  

„Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 sätestatud tingimustel ja korras kohaldatakse hariduslike 
erivajadustega õpilastele „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 lubatud erisusi: 
(1) Kui eesti õppekeelega põhikooli klassis õpib eesti keelest erineva emakeelega õpilane või 
välisriigist saabunud õpilane, kelle eestikeelse õppe kogemus põhikoolis on olnud lühem kui kuus 
õppeaastat, võib kool õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul eesti keele 
õpet korraldada „Eesti keel teise keelena” ainekava alusel; 
(2) Eestis vähem kui kolm aastat elanud õpilase puhul võib õpilase või piiratud teovõimega õpilase 
puhul vanema taotlusel loobuda B-võõrkeele õppest; 
(3) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks võib kasutada „Põhikooli riiklikus õppekavas“ 
§ 15 lõikes 4 nimetatud tunniressurssi; 
(4) Hariduslike erivajadustega õpilasele koostatakse vastavalt vajadusele individuaalne õppekava; 
(5) Õpiraskustega õpilaste klassis on ette nähtud vähendatud või asendatud õpitulemused võrreldes 
„Põhikooli riiklikus õppekavas“ sätestatud taotletavate õpitulemustega; 
(6) Ühele õpilasele keskendatud õppe puhul võib muuta tunnijaotusplaani, ning vähendada või 
asendada õpitulemusi võrreldes „Põhikooli riiklikus õppekavas“ sätestatud taotletavate õpitulemustega 
ning vähendada õppekoormust, kuid mitte alla 20 õppetunni õppenädalas; 
(7) Kasvatusraskustega õpilaste klassis vähendatakse õppekoormust, kuid mitte alla 24 õppetunni 
õppenädalas. Lisaks sellele viiakse kasvatusraskustega õpilaste klassis koostöös kutsekooliga läbi 
kutsealast eelkoolitust või kutseõpet põhikoolis. Kasvatusraskustega laste klassis ei õpetata B-
võõrkeelt, tööõpetust, käsitööd ja kodundust ning tehnoloogiaõpetust. 
  
25. Individuaalse õppekava koostamine või muu tugisüsteemi määramine 
õpilasele, et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused
Individuaalse õppekava määramisel ja koostamisel lähtutakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 
18 sätestatust, „Põhikooli riiklikus õppekavas“ § 17 lõikes 4 ja § 22 lõikes 7 sätestatust ning 
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„Gümnaasiumi riiklikus õppekavas“ § 13 sätestatust. Muu tugisüsteem määratakse õpilasele „Põhikooli 
riiklikus õppekavas“ § 22 lõikes 7 sätestatud tingimustel.  

Individuaalse õppekava rakendamine tugimeetmena „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 58 lõikes 
3 sätestatud tähenduses toimub „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 58 lõigetes 1 kuni 9 ja § 12 
lõikes 1 sätestatud tingimustel ja korras. 
  
26. Karjääriteenuste korraldus põhikoolis ja gümnaasiumis
Karjääriteenuse kaudu aidatakse õpilasel saada tuge, kui õpilane vajab abi või nõu: 

• suuna või valikainete valikul, 
• oma tuleviku ja karjääri planeerimisel, 
• kui õpilane kahtleb oma valitud suuna sobivuses, 
• oma õpingute ühildamisel töö või õppekavavälise tegevusega, 
• statsionaarsest õppest mittestatsionaarsesse ülemineku kohta või kooli lõpetamiseks eksternina, 
• individuaalsel õppekaval õppimise ja individuaalse õppekava taotlemise kohta, 
• õppekavavälise tegevuse või õppimise otsimise kohta, 
• eneseanalüüsi koostamisel, 
• vestlusteks valmistumisel või gümnaasiumisse astumiseks. 

Karjääriteenistuse hulka kuulub ka karjääri- ja tööteemalise kirjanduse soovitamine ning kataloogide 
tutvustamine õppeasutuste kohta, kus on võimalik jätkata õpinguid peale põhikooli või gümnaasiumi või 
kus saab õppida õppekavaväliselt. Karjääriplaneerimist toetab – www.rajaleidja.ee 

27. Õpetaja töökava koostamise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis
Õpetaja töökava koostamise eesmärgiks on kirjeldada taotletavate õpitulemusteni jõudmist. Õpetaja 
töökavas toob õpetaja esile õppe sisu ja õpitulemuste jaotumise õppe käigus. Töökava on 
tegevuskava, mis kajastab õpitulemusi, ajakulu, õppe sisu ja õppetegevusi. 

Õpetaja töökava koostatakse põhikoolis hiljemalt üks nädala enne uue õppeveerandi algust ning 
gümnaasiumis enne uue kursuse algust. Õpetaja tutvustab oma töökava õpilastele uue kursuse või 
õppeveerandi esimestes tundides. 

28. Gümnaasiumi lõpetamise korraldus
Gümnaasiumi lõpetamine toimub „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses“ § 31 ning „Gümnaasiumi 
riiklikus õppekavas“ § 18 ja § 22 sätestatud tingimustel ja korras. 

29. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord
29.1. Kooli õppekava muutmise algatamine  
29.1.1. Kooli õppekava uuendamine või täiendamine toimub algatustaotluse alusel, mis tuleb esitada 
kooli direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koos ettepanekute ja põhjendustega. Kooli 
õppekava uuendamist ja täiendamist võib taotleda iga asjast huvitatud isik.  
29.1.2. Kui kooli õppekava uuendamise või täiendamise vajadus on tingitud muudatustest 
õigusaktides, siis algatab kooli põhimääruse muutmise kooli direktor.  
29.2. Kooli õppekava muudatuste ettevalmistamine  
29.2.1. Kui esitatud taotlus on asjakohane, siis kutsub direktor kokku õppekava uuendamise ja 
täiendamise töörühma, kes otsustab õppekava uuendamise või täiendamise vajaduse ning positiivse 
otsuse korral valmistab ette kooli õppekava muudatused.  
29.2.2. Kooli õppekava muudatused tuleb töörühmal ette valmistada kooli õppekava uuendamise või 
täiendamise eelnõuna. Kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu peab olema kooskõlas 
kehtiva õigusega.  
29.3. Kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu esitamine enne selle kehtestamist arvamuse 
saamiseks hoolekogule, õppenõukogule, õpilasesindusele 
29.3.1. Kooli direktor esitab kooli õppekava uuendamise või täiendamise eelnõu enne kehtestamist 
arvamuse andmiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Arvamuse küsimisel lähtub 
kooli direktor „Haldusmenetluse seaduses“ §-st 16.  
29.3.2. Kooli direktor vaatab hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamused läbi. Kui 
hoolekogu, õpilasesindus või õppenõukogu on leidnud, et kavandatavad õppekava muudatused on 
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vastuolus kehtiva õigusega, siis kutsub direktor kokku õppekava uuendamise ja täiendamise töörühma, 
kes viib kooli õppekava muudatused vastavusse kehtiva õigusega.  
29.4. Kooli õppekava kehtestamine  
29.4.1. Tulenevalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest“ § 17 lõikest 2 on kooli õppekava kehtestajaks 
kooli direktor. Kooskõlas „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 71 lõikega 3, toimub kooli õppekava 
kehtestamine käskkirjaga, mis vastab „Haldusmenetluse seaduses“ sätestatud nõuetele.  
29.4.2. Kui kooli direktor jätab kooli õppekava muudatused kehtestamata, siis algab kooli õppekava 
uuendamise või täiendamise protsess algusest peale. 
29.5. Kooli õppekava muudatuste avalikustamine  
29.5.1. Kool avalikustab, tulenevalt „ Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ § 69 lõikes 1 sätestatud 
nõudest, kooli õppekava koos muudatustega kooli kodulehel.  
29.5.2. Kooli õppekava muudatused esitatakse kooli õppekava terviktekstis, näidates ära õppekava 
muutused viitega direktori käskkirja numbrile ja kuupäevale, millega õppekava muudeti. Samuti 
märgitakse muudatuse viite juurde muudatuse jõustumise kuupäev. 
  
30. Rakendussätted
30.1. Kooli õppekava jõustub järgnevalt: 

1) 1., 4. ja 7. klassi puhul 1. septembril 2011. a; 
2) 2., 5. ja 8. klassi puhul 1. septembril 2012. a; 
3) 3., 6. ja 9. klassi puhul 1. septembril 2013. a; 
4) gümnaasium hiljemalt 1. septembriks 2013. a. 

30.2. 2002. aastal kinnitatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi jätkavad õppimist: 
1) 2011/2012. õppeaastal 2.–3., 5.–6., 8.–9. klassid, 10.–12. klassid; 
2) 2012/2013. õppeaastal 3., 6., 9, 10.–12. klassid. 

30.2. Kuni 01.09.2013. a on koolis õpingute (õppe- ja kasvatustegevuse) alusdokumentideks lisaks 
käesolevale kooli õppekavale „Põhikooli riiklik õppekava“, „Gümnaasiumi riiklik õppekava“, kooli 
õppekava, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määruse nr 56 „Põhikooli ja 
gümnaasiumi riiklik õppekava” (RT I 2002, 20, 116; 2007, 61, 392) alusel ning „Põhikooli ja 
gümnaasiumi riiklik õppekava”. 
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2015-2016 II kooliaste – 4.–6. klass;

4. klass

uus 
õppekava al 
01.09.2015

6. klassainevaldkonnad / õppeained 5. klass
1) keel ja kirjandus: 4 6 5

eesti keel 4 4 3

kirjandus 0 2 2

inglise keel ja kirjandus 0 0 0

2) võõrkeeled: 7 7 7

A-võõrkeel* 4 4 4

B-võõrkeel** 3 3 3

Eesti keel võõrkeelena 0 0 0

3) matemaatika: 4 4 5

matemaatika 4 4 5

4) loodusained: 2 2 3

loodusõpetus 2 2 3

5) sotsiaalained: 1 2 3

inimeseõpetus 1 0 0

ajalugu 0 2 2

ühiskonnaõpetus 0 0 1

6) kunstiained: 3 2 2

muusika 2 1 1

kunst 1 1 1

7) tehnoloogia: 1 2 2

tööõpetus 1 2 2

käsitöö ja kodundus

tehnoloogiaõpetus

8) kehaline kasvatus: 3 2 2

kehaline kasvatus 2 2 2

tants 1 0 0

valikõppeained: 0 0 0

Märkused:
4. klassis asutatakse üldõpetuslikku õpet, mille puhul keskendutakse 
teatud teemadele, eristamata tavapäraseid ainetunde. (PkRÕK §15 (2))
A-võõrkeele õpetamiseks on klass jagatud kaheks (4. ja 5. klass uus TIKi 
õppekava) ja kolmeks (6. klass TIKi vana õppekava) õpperühmaks.
B-võõrkeelena õpitakse prantsuse, saksa või vene keelt arvestades kooli 
võimalusi ning õpilaste ja lapsevanemate soove. Õppetöö viiakse läbi 
klassideüleselt ning viies keelerühmas. Õpilase puhul, kes õpib eesti 
keelt teise keelena, ei ole kohustuslikku B-võõrkeelt.

Loodusõpetus 5. klassis toimub inglise keeles. (PkRÕK §15 (5))
Inimeseõpetus 5. klassis on integreeritud kehalise kasvatuse ja 
klassijuhataja ainekavaga.
Valikõppeainetena õpitakse A-võõrkeelt ja B-võõrkeelt (keele 
süvaõppepõhimõte). A-võõrkeelt õpitakse valikainena II kooliastme 4., 5. 
ja 6. klassis kokku kolm nädalatundi. Klass on õppetöö läbiviimiseks 
jagatud kaheks õpperühmaks (4. ja 5. klass TIKi uus õppekava) ja 
kolmeks (6. klass vana TIKi õppekava) õpperühmaks (keele süvaõppe 
põhimõte). (PGS §15 (4)) B-võõrkeelt õpitakse valikainena kokku kuus 
nädalatundi. B-võõrkeelena õpitakse prantsuse, saksa või vene keelt 
arvestades kooli võimalusi ning õpilaste ja lapsevanemate soove. 
Õppetöö viiakse läbi klassideüleselt ning üldjuhul viies keelerühmas.
Valikõppeainete tundidemäär on tunnijaotuskavas lisatud ainevaldkonna 
võõrkeelte õppeainetele.

2015-2016 I kooliaste – 1.–3. klass;

ainevaldkonnad / õppeained 1. klass 2. klass 3. klass
1) keel ja kirjandus: 6 6 7

eesti keel 6 6 7

kirjandus 0 0 0

2) võõrkeeled: 3 3 3

A-võõrkeel* 3 3 3

B-võõrkeel** 0 0 0

eesti keel teise keelena 0 0 0

3) matemaatika: 3 3 4

matemaatika 3 3 4

4) loodusained: 1 1 1

loodusõpetus 1 1 1

5) sotsiaalained: 0 1 1

inimeseõpetus 0 1 1

6) kunstiained: 2 2 2

muusika 2 2 2

7) tehnoloogia: 3 3 3

kunst 3 3 3

tööõpetus

käsitöö ja kodundus

tehnoloogiaõpetus

8) kehaline kasvatus: 2 3 3

kehaline kasvatus 2 2 2

tants 1 1

valikõppeained: 0 0 0

Märkused:
Kasutatakse üldõpetuslikku õpet, mille puhul keskendutakse 
teatud teemadele, eristamata tavapäraseid ainetunde. 
(PkRÕK §15 (2))
A-võõrkeele õpetamiseks on klass jagatud kaheks 
õpperühmaks.
Valikõppeainetena õpitakse A-võõrkeelt kooliastme 1. ja 2. 
klassis kokku kuue nädalatunniga. Klass on õppetöö 
läbiviimiseks jagatud kaheks õpperühmaks (keele süvaõppe 
põhimõte). (PGS §15 (4)) 
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2015-2016 Gümnaasium (eesti õppekeel)

Õppeainete kohustuslikud kursused

ainevaldkonnad / õppeained G1 G2 G3
1) keel ja kirjandus: 5 4 3
eesti keel 3 2 2
kirjandus 2 2 1
2) võõrkeeled: 8 2 2
B2 keeleoskustasemel võõrkeel 5 0 0
B1 keeleoskustasemel võõrkeel 3 2 2
3) matemaatika: 5 5 4
matemaatika (kitsas) 0 0 0
matemaatika (lai) 5 5 4
4) loodusained: 5 6 4
bioloogia 1 2 1

geograafia (lood+inim) 1 1 1

keemia 2 1 0

füüsika 1 2 2

5) sotsiaalained 2 2 5

ajalugu 2 2 2

ühiskonnaõpetus 0 0 2

inimeseõpetus 0 0 1

6) kunstiained 1 1 1

muusika 1 1 1

kunst 0 0 0

7) kehaline kasvatus 2 2 1

kehaline kasvatus 2 2 1
Gümnaasium võimaldab õpilastele valikkursusi valdkonniti vähemalt 
järgmises mahus:

keel ja kirjandus 0 5 6

B2 keeleoskustasemel võõrkeel 0 5 4

B1 keeleoskustasemel võõrkeel 0 0 2

võõrkeeled 3 3 3

C-võõrkeel 3 3 3

loodusained 0 0 1

keemia 1

sotsiaalained 1 1 1

filosoofia/usundiõpetus 1 1 1

kehaline kasvatus 0 0 1

0 0 1

riigikaitse 2

uurimistöö alused 1

matemaatika 1
Gümnaasium võimaldab lisaks lõikes 4 nimetatud valikkursustele 
valikkursusi, mis arvestavad kooli omapära ja piirkondlikku eripära.
kooli omapära valikkursused 3 5 3

briti kirjandus 2 3 1

ameerika kirjandus 0 1 2

tõlge 1

arvutiõpetus 1 0 0

Märkused:
Õppeaine kunst ainekava on integreeritud inglise keele ja briti ja ameerika 
kirjanduse ainekavadesse

2015-2016 III kooliaste – 7.–9. klass.

ainevaldkonnad / 
õppeained 7. klass 8. klass 9. klass
1) keel ja kirjandus: 4 4 4

eesti keel 2 2 2

kirjandus 2 2 2

2) võõrkeeled: 7 7 6

A-võõrkeel* 4 4 4

B-võõrkeel** 3 3 2

3) matemaatika: 4 4 5

matemaatika 4 4 5

4) loodusained: 4 8 8

loodusõpetus 2 0 0

bioloogia 1 2 2

geograafia 1 2 2

füüsika 0 2 2

keemia 0 2 2

5) sotsiaalained: 2 2 3

inimeseõpetus* 0 0 0

ajalugu 2 2 2

ühiskonnaõpetus 0 0 1

6) kunstiained: 2 2 2

muusika 1 1 1

kunst 1 1 1

7) tehnoloogia: 2 2 1

tööõpetus 2 2 1

käsitöö ja kodundus

tehnoloogiaõpetus

8) kehaline kasvatus: 2 2 2

kehaline kasvatus 2 2 2

valikõppeained: 0 0 0

Märkused:
Inimeseõpetus - õpiväljundid omandatakse järgmiselt: 
õpiväljundid 1-5 ühiskonnaõpetuses (K.Aus), 7 ja 9 
inglise keel (Liis Prikk & Ko), 6, 8 ja 10 geograafias (K. 
Jankovski). Kokku 2 nädalatunni ulatuses kooliastmes.
ühiskonnaõpetus - õpiväljundid saavutatakse 
lõimimise teel geograafia ja A-võõrkeelega kokku 1 
nädalatunni ulatuses 9. klassis;

Valikõppeainetena õpetatakse A ja B võõrkeelt, 
tundidemäär on lisatud ainevaldkonna võõrkeelte 
õppeainetele.

A-võõrkeelt õpetatakse kolmes rühmas (TIKi vana õppekava)


