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1. Üldsätted 
1.1. Sillamäe Vanalinna Kooli õppekava (edaspidi Kooli) kehtestatakse „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse“ §17 lg2, Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 a määruse nr.1 „Põhikooli riikliku 

õppekava“ §24 lg2, „Laste liikluskasvatuse kord“ §7 alusel. 

1.2. Sillamäe Vanalinna Kooli õppekava on põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. 

1.3. Kooli õppekava koostades lähtutakse riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades silmas 

piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse. 

1.4. Kooli õppekava koostamise ja arendamise demokraatliku korralduse eest vastutab põhikooli direktor. 

1.5. Kooli  õppekava on avaldatud kooli koduleheküljel, originaal asub õpetajate toas. 

1.6. Kooli õppekava koosneb üldosast, ainekavadest ja lisadest. 

1.7. Õpetajad koostavad Sillamäe Vanalinna Kooli üldosa ja ainekavade alusel igal õppeaastal töökava 

kõikidele klassidele, kus ta õpetab.Õpetajad töökavas täpsustatakse kooli ainekavas esitatut, 

arvestades konkreetseid õpilasi. 

1.8. Põhikooli kooliastmed on: 

1) I kooliaste – 1.–3. klass; 

2) II kooliaste – 4.–6. klass; 

3) III kooliaste – 7.–9. klass. 

2. Õppe-ja kasvatuseesmärgid ning -põhimõtted 
2.1. Kooli õppekava koostamisel on lähtutud Põhikooli ja gümnaasiumi seadusest, Põhikooli riiklikust 

õppekavast ja koolikollektiivi kokkuleppest kooli eripära kohta, arvestades piirkondlikke vajadusi 

ning  materiaalseid ressursse. 

2.2. Sillamäe Vanalinna Kooli õppekava järgib kooli missiooni ja visiooni: 

Missioon 

Vanalinna kool kindlustab õpilastele võimalustest lähtudes turvalise ning kaasaegse õpi- ja 

kasvukeskkonna. Kujundab õpilastest õppida oskavaid, koostöövõimelisi, algatusvõimelisi ning 

edukaid avatud ühiskonda sulanduvaid  isiksusi ja kodanikke . 

Visioon 

Vanalinna kool on ühiskonna uuendustele kiiresti reageeriv ja neid elluviiv kool, kus õpilastel on 

võimalik arendada oma huvisid ja võimeid, et kooli lõpetades olla edukas, algatusvõimeline  ja 

iseseisev. 

Kooli deviis: 

SVK-teadmiste, püüdluste, saavutuste kool 

2.3. Põhihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja 

emotsionaalset arengut. Põhikool loob tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud 

arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks. 

2.4. Õpilane on õppeprotsessis aktiivne osaleja, kes võtab võimetekohaselt osa oma õppimise 

eesmärgistamisest, õpib iseseisvalt ja koos kaaslastega, õpib oma kaaslasi ja ennast hindama ning 

oma õppimist analüüsima ja juhtima.  

2.5. Kool kujundab väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka 

koostoimimise aluseks. 

2.6. Kooli õppekavas oluliseks peetud väärtused tulenevad „Eesti Vabariigi põhiseaduses”, ÜRO 

inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu alusdokumentides 

nimetatud eetilistest põhimõtetest. Alusväärtustena tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, 

hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja 

ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, 

kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, 

vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus). 

2.7. Uue põlvkonna sotsialiseerumine rajaneb eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa ühisväärtuste ning 

maailma kultuuri ja teaduse põhisaavutuste omaksvõtul. Tugeva põhiharidusega inimesed suudavad 

ühiskonnaga integreeruda ning aitavad kaasa Eesti ühiskonna jätkusuutlikule sotsiaalsele, 

kultuurilisele, majanduslikule ja ökoloogilisele arengule. 

2.8. Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, 

mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: 

perekonnas, tööl ja avalikus elus. 
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2.9. Koolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus tagada õpilase eakohane tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja 

sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine. 

2.10. Kool toetab põhiliste väärtushoiakute kujunemist. Õpilane mõistab oma tegude aluseks 

olevaid väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest. On loodud alus enese 

määratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes suhtub 

sallivalt ja avatult maailma ja inimeste mitmekesisusse. 

2.11. Põhikooli õpilased on jõudnud selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagab 

valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks. Põhikooli 

lõpetanud noorukil on arusaam oma tulevastest rollidest perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja riigis. 

2.12. Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub kogu 

kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase vahetu elukeskkonna ühistoime 

tulemusena. 

2.13. Õpet kavandades ja ellu viies: 

1) arvestatakse õpilase taju- ja mõtlemisprotsesside eripära, võimeid, keelelist, kultuurilist ja 

perekondlikku tausta, vanust, sugu, terviseseisundit, huvi ja kogemusi; 

2) arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, võimaldades talle aega puhkuseks ja 

huvitegevuseks; 

3) võimaldatakse õpilastele mitmekesiseid kogemusi erinevatest kultuurivaldkondadest; 

4) kasutatakse teadmisi ja oskusi reaalses olukorras; tehakse uurimistööd ning seostatakse erinevates 

valdkondades õpitavat igapäevase eluga; 

5) luuakse võimalusi õppimiseks ja toime tulemiseks erinevates sotsiaalsetes suhetes (õpilane-õpetaja, 

õpilane-õpilane); 

6) kasutatakse nüüdisaegset ja mitmekesist õppemetoodikat, -viise ja -vahendeid (sealhulgas suulisi ja 

kirjalikke tekste, audio- ja visuaalseid õppevahendeid, aktiivõppemeetodeid, õppekäike, õues- ja 

muuseumiõpet jms); 

7) kasutatakse asjakohaseid hindamisvahendeid, -viise ja -meetodeid; 

8) kasutatakse diferentseeritud õpiülesandeid, mille sisu ja raskusaste võimaldavad õpilastel sobiva 

pingutustasemega õppida, arvestades sealjuures igaühe individuaalsust. 

2.14. Õppekeskond 

2.14.1. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel:  

1) osaleb kogu koolipere; 

2) luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning 

kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õpetuse ja 

kasvatusega seotud osaliste vahel; 

3) koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende eneseväärikust 

ning isikupära; 

4) agatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus; 

5) märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse õpilaste sildistamisest ja 

nende eneseusu vähendamisest; 

6) välditakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist; 

7) ollakse avatud vabale arvamusvahetusele, sealhulgas kriitikale; 

8) luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda nii üksi kui ka 

koos kaaslastega; 

9) luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja eluraskuste puhul; 

10) luuakse õhkkond, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel ja heatahtlikkusel; 

11) korraldatakse koolielu inimõigusi ja demokraatiat austava ühiskonna mudelina, mida iseloomustavad 

kooliperes jagatud ja püsivad alusväärtused ning heade ideede ja positiivsete uuenduste toetamine; 

12) korraldatakse koolielu lähtudes rahvusliku, rassilise ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetest. 

2.14.2. Füüsilist keskkonda kujundades jälgib põhikool (Lisa 1), et: 

1) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast otstarbekas; 

2) õppes on võimalused kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat ning õpilastel on 

võimalus kasutada kooliraamatukogu; 

3) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus on turvaline ning vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele; 

4) ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega; 
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5) kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, sealhulgas nüüdisaegseid 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid; 

6) on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii koolitundides kui ka 

tunniväliselt. 

2.15. Õpet võib korraldada ka väljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliõues, looduses, 

muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja asutustes) ning virtuaalses 

õppekeskkonnas. 

2.16. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja direktori 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. 

2.17. Kooli õppekava alusel toimuvas õppes osalemine toimub ilma õpilaste või vanemate poolse 

kaasrahastamiseta.  

2.18. Põhikoolis on õppekava läbimiseks arvestatud üheksa aastat. 

2.19. Põhikooli lõpetamisel saavutatavad õpitulemused on kooskõlas kvalifikatsiooniraamistiku 2. 

tasemel kirjeldatud üldnõuetega.  

Kvalifikatsiooniraamistik
1
  

Kvalifikatsiooniraamistiku tasemete kirjeldused määratlevad haridussüsteemi õpitulemuste ja kutsete 

süsteemi kutsetasemete üldnõuded  

  

Teadmised (eristatakse 

teoreetilised ja 

faktiteadmised)  

Oskused (eristatakse kognitiivseid: 

loogilise, intuitiivse ja loova 

mõtlemise kasutamine ja praktilisi 

oskusi: käelised oskused ning 

meetodite, materjalide, tööriistade ja 

vahendite kasutamine)  

Vastutuse ja iseseisva 

tegutsemise ulatus  

1. tase 
Üldteadmised  põhioskused lihtsamate (töö)ülesannete täitmiseks  töötab või õpib otsesel juhendamisel 

piiritletud situatsioonis  

2. 

tase 

põhilised tööalased või 

õppesuunaalased 

faktiteadmised  

põhilised kognitiivsed ja 

praktilised oskused vastava teabe 

kasutamiseks, et täita 

(töö)ülesandeid ja lahendada 

tavalisi probleeme, kasutades 

lihtsaid reegleid ja töövahendeid  

töötab ja õpib juhendamisel, 

kuid mõningase iseseisvusega  

3. tase 

teadmised tööalaste või 

õppesuunaalaste faktide, põhimõtete, 

protsesside ja üldiste mõistete kohta  

kognitiivsed ja praktilised oskused (töö)ülesannete 

täitmiseks ja probleemide lahendamiseks, valides ja 

rakendades põhimeetodeid, töövahendeid, materjale 
ja teavet  

vastutab töö- või õppeülesannete täitmise 

eest kohandab probleemide lahendamisel 

enda käitumist vastavalt olukorrale  

4. tase 

tööalased või õppesuunaalased 

laiaulatuslikud fakti- ja teooriate 

teadmised  

tööalased või õppesuunaalased kognitiivsed ja 

praktilised oskused konkreetsetele probleemidele 

lahenduse leidmiseks  

juhib ise oma tööd ja õppimist vastavalt 

juhtnööridele situatsioonides, mida saab 

tavaliselt ette näha, kuid mis võivad 

muutuda  

  

juhendab kaaslaste tavatööd, võtab 

mõningase vastutuse töö ja õppetöö 
hindamise ja edendamise eest  

5. tase 

tööalased või õppesuunaalased 

põhjalikud, spetsialiseeritud, 

faktilised ja teoreetilised teadmised 
ning teadlikkus oma teadmiste 

piiridest  

igakülgsed kognitiivsed ja praktilised oskused 

abstraktsetele küsimustele loovate lahenduste 

leidmiseks  

juhib ja juhendab töö- ja õppesituatsioone, 

kus võivad juhtuda ettearvamatud 

muutused, kontrollib ja arendab enda ja 
teiste tegevust  

6. tase 

tööalased või õppesuunaalased 
süvateadmised, sh kriitiline arusaam 

teooriatest ja printsiipidest  

meisterlikkust ja novaatorlikkust demonstreerivad 
arenenud oskused konkreetsete tööalaste või 

õppesuunaalaste keeruliste ja ettearvamatute 

probleemide lahendamiseks  

juhatab keerulisi tehnilisi või kutsealaseid 
tegevusi või projekte, võtab vastutuse 

otsuste langetamise eest ettearvamatutes 

töö- või õppesituatsioonides  
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vastutab üksikisikute ja rühmade 

kutsealase arendamise juhtimise eest  

7. tase 

väga spetsialiseeritud, osaliselt 
tööalaste või õppesuunaalaste 

teadmiste esirinnas olevad teadmised, 

millel rajaneb originaalne mõtlemine  

  

kriitiline teadlikkus tööalastest või 

õppesuunaalastest ja eri valdkondade 

vahelistest probleemidest  

spetsialiseeritud probleemilahendamise oskused, 
mis on vajalikud teadus- ja/või 

innovatsioonitegevuses, selleks et luua uusi 

teadmisi ja protseduure ning siduda eri 
valdkondade teadmisi  

juhib ja muudab töö- või õppesituatsioone, 
mis on keerukad, ettearvamatud ja nõuavad 

uut strateegilist käsitlust  

  

võtab vastutuse kutseteadmistesse ja -
tegevusse panuse andmise eest ja/või 

kontrollib meeskondade strateegilist 

tegutsemist  

8. tase 

teadmised, mis on tööalaste või 
õppesuunaalaste ja 

valdkondadevaheliste teadmiste 

esirinnas  

eriti arenenud ja spetsialiseeritud oskused ja 
tehnikad, kaasa arvatud süntees ja hindamine, mis 

on vajalikud kriitiliste küsimuste lahendamiseks 

teadus- ja/või innovatsioonitegevuses ja 
olemasolevate teadmiste või kutseoskuste 

täiendamiseks ning uuesti määratlemiseks  

omab autoriteeti ja demonstreerib oma 
novaatorlikkust, iseseisvust, teadus- ja 

kutsealast meisterlikkust ning pidevat 

pühendumust uute ideede või protsesside 
arendamisel töö- või õppesituatsioonide, sh 

teadustöö, esirinnas  

1
 Eesti kvalifikatsiooniraamistiku tasemed vastavad Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule. 

Alus: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovitus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 

loomise kohta elukestva õppe valdkonnas (ELT C 111; 06.05.2008, lk 1–7)  

3. Pädevused 
3.1. Pädevus on asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud 

tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida. Pädevused jagunevad üld- ja 

valdkonnapädevusteks. 

3.2. Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks 

kasvamisel. Üldpädevused kujunevad kõigi õppeainete kaudu, ent ka tunni- ja koolivälises tegevuses 

ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning kooli ja kodu ühistöös. 

3.3. Üldpädevused on: 

3.3.1. väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide 

seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade 

ning rahvaste kultuuripärandiga ja nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja 

kujundada ilumeelt; 

3.3.2. sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna 

ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid 

väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega 

erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; 

3.3.3. enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; 

järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning 

inimsuhetes tekkivaid probleeme; 

3.3.4. õpipädevus – suutlikkus organiseerida õppekeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat 

teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -

strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja 

oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust; 

3.3.5. suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja 

suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste 

ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; 

väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; 

3.3.6. matemaatikapädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning 

meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; 

3.3.7. ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja 

oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; 

seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada 

tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.  

3.4. Lähedase eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained moodustavad ainevaldkonna. Ainevaldkonna 

peamine eesmärk on vastava valdkonnapädevuse kujunemine, mida toetavad õppeainete eesmärgid ja 
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õpitulemused. Valdkonnapädevuse kujunemist toetavad ka teiste ainevaldkondade õppeained ning 

tunni- ja kooliväline tegevus.  

3.5. Kooli õppekavas on järgmised ainevaldkonnad: keel ja kirjandus; võõrkeeled;matemaatika; 

loodusained; sotsiaalained; kunstiained; tehnoloogia; kehaline kasvatus. 

3.6. Ainekavades esitatakse nii kooliastmete õpitulemused kui ka õpitulemused õppeteemade läbimisel või 

osaoskuseti. Õpitulemused toetavad valdkonnapädevuste kujunemist. Väärtushoiakuid väljendavaid 

õpitulemusi numbriliselt ei hinnata, vaid antakse nende saavutatuse kohta õpilasele sõnalist 

tagasisidet. 

3.7. Pädevuste saavutuste kriteeriumid  

Väärtuspädevus 

keel ja 

kirjandus 

В обучении  литературе, прежде всего, делается акцент на формировании 

нравственных и эстетико-эмоциональных, а также культурных ценностей на основе 

читаемых художественных и научно-популярных текстов. Обучение языку также 

подчеркивает духовные и культурные ценности: язык  выступает как носитель 

национальной культуры, владение языком — это важная часть самосознания человека. 

Особое значение придается функциональной грамотности и сознательному 

критическому отношению к источникам информации, в том числе к средствам 

массовой информации.  

võõrkeeled 
Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise 

kaudu. Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis lähtuvad 

kultuurilisest eripärast.  

matemaatika 

Matemaatika on erinevaid kultuure ühendav teadus, kus õpilased saavad tutvuda eri maade ja 

ajastute matemaatikute töödega. Õpilasi suunatakse tunnetama loogiliste mõttekäikude 

elegantsi ning õpitavate geomeetriliste kujundite ilu ja seost arhitektuuri ning loodusega (nt 

sümmeetria, kuldlõige). Matemaatika õppimine eeldab järjepidevust, selle kaudu arenevad 

isiksuse omadustest eelkõige püsivus,  sihikindlus ja täpsus. Kasvatatakse sallivalt suhtuma 

erinevate matemaatiliste võimetega õpilastesse.  

loodusained 

Kujundatakse positiivne hoiak kõige elava ja ümbritseva suhtes, arendatakse huvi 

loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuva kultuurinähtuse vastu, teadvustatakse 

loodusliku mitmekesisuse tähtsust ning selle kaitse vajadust, väärtustatakse jätkusuutlikku ja 

vastutustundlikku eluviisi ning kujundatakse tervislikke eluviise.  

sotsiaalained 

Väärtuspädevuse kujundamist toetavad kõik ainevaldkonna õppeained erinevate rõhuasetuste 

kaudu. Näiteks toetavad suutlikkust mõista humanismi, demokraatia ja jätkusuutliku arengu 

põhiväärtusi ning nendest oma tegutsemises juhinduda ajalugu ja ühiskonnaõpetus; 

lugupidavat suhtumist erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse süvendab 

usundiõpetus. Inimeseõpetus ja usundiõpetus toetavad väärtussüsteemide mõistmist, mõtete, 

sõnade ja tunnetega kooskõlas elamist, oma valikute põhjendamist ning enda heaolu kõrval 

teiste arvestamist. Oskust seista vastu kesksete normide rikkumisele kujundavad 

ühiskonnaõpetus ja inimeseõpetus.  

kunstiained 

Kunstid rõhutavad kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil põhinevat kultuuriruumi 

identiteedi osana. Kõigis tegevustes väärtustatakse individuaalset ning kultuurilist 

mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste kaudu 

toetatakse eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujunemist. Praktiline loominguline tegevus 

ja selle üle arutlemine õpetavad teadvustama kunste eneseväljenduse vahendina, hindama 

erinevaid ideid, seisukohti ja probleemilahendusi ning austama autorsust. Kasvatatakse 

teadlikku ja kriitilist suhtumist erinevatesse infokanalitesse. 

tehnoloogia 
Loovust arendavad tegevused ja projektid õpetavad arvestama arvamuste ja ideede paljust. 

Ühised arutelud ning töö ja selle tulemuse analüüsimine aitavad õpilasel kujundada ja 

põhjendada oma arvamusi, tunda töörõõmu ning vastutust alustatu lõpule viia. 

kehaline 

kasvatus 

Kehalises kasvatuses toetatakse väärtuspädevuse kujunemist tervist ning jätkusuutlikku 

eluviisi tähtsustava õppega. Arusaam, et tervist tuleb kaitsta ja tugevdada, aitab õpilasel teha 

põhjendatud valikuid tervisekäitumises. Austus looduse ning inimeste loodud materiaalsete 

väärtuste vastu soodustab keskkonda säästvat liikumist/sportimist. Abivalmis ja sõbralik 

suhtumine oma kaaslastesse ning ausa mängu põhimõtete tähtsustamine sportlikes tegevustes 
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toetavad kõlbelise isiksuse kujunemist. 

Sotsiaalne pädevus 

keel ja 

kirjandus 

Расширяется картина мира учащегося и его представления о взаимоотношениях 

между людьми. 

võõrkeeled 

Sotsiaalne pädevus annab võimaluse ennast ka võõrkeeltes edukalt teostada.  Erinevates 

igapäevastes suhtlussituatsioonides toimetulekuks on lisaks sobivate keelendite valiku vaja 

teada õpitavat võõrkeelt kõnelevate maade kultuuritausta ja sellest tulenevaid 

käitumisreegleid ning ühiskonnas kehtivaid tavasid. Seetõttu on sotsiaalne pädevus 

tihedalt seotud väärtuspädevusega. Sotsiaalse pädevuse kujundamisele aitab kaasa 

erinevate õpitöövormide kasutamine (nt rühmatöö, projektõpe) ning aktiivne osavõtt 

õpitava keelega seotud kultuuriprogrammidest.  

matemaatika Vastutustunnet ühiskonna ja  kaaskodanike ees kasvatatakse sellesisuliste tekstülesannete 

lahendamise kaudu. Rühmatöös on võimalik arendada koostööoskust.  

loodusained 

Õpilaste sotsiaalse pädevuse areng kaasneb õppes toimuva inimtegevuse mõju 

hindamisega looduskeskkonnale, kohalike ja globaalsete keskkonnaprobleemide 

teadvustamisega ning neile lahenduste leidmisega. Olulisel kohal on dilemmaprobleemide 

lahendamine, kus otsuseid langetades tuleb lisaks loodusteaduslikele seisukohtadele 

arvestada inimühiskonnaga seotud aspekte – seadusandlikke, majanduslikke ning eetilis-

moraalseid seisukohti. Sotsiaalset pädevust kujundavad ka loodusainetes rakendatavad 

aktiivõppemeetodid: rühmatöö uurimuslikus õppes ja dilemmaprobleemide lahendamisel, 

vaatlus- ja katsetulemuste analüüs ning kokkuvõtete suulineesitus. 

sotsiaalained  

kunstiained 

Kunstiainete uurimuslikud ja praktilised rühmatööd, arutlused ja esitlused, 

ühismusitseerimine ja ühistes kunstiprojektides osalemine kujundavad koostöövalmidust 

ja üksteise toetamise väärtustamist. Kultuurisündmustel osalemine aitab kujundada 

kultuurilist ühtsustunnet. Kunstiteoste üle arutledes harjutatakse oma seisukohtade 

kaitsmist ning teiste arvamustest lugupidamist. Kunstiained teadvustavad inimese kui 

kujundaja ja kasutaja mõju, juhtides teadlikult ning jätkusuutlikult tegutsema nii looduses 

kui ka inimeste loodud ruumilistes ja virtuaalsetes keskkondades. 

tehnoloogia 

Sotsiaalne pädevus. Tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu põhjuste 

teadvustamine ja edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa inimühiskonna arengu 

tunnetamisele. Ühiselt töötades õpitakse teisi arvestama, käitumisreegleid järgima ning 

oma arvamusi kaitsma. Tutvumine eri maade kultuuritraditsioonide ja  nende kujunemise 

põhjustega aitab mõistvalt suhtuda teistesse rahvustesse. 

kehaline 

kasvatus 

Sotsiaalne pädevus tähendab viisakat, tähelepanelikku, abivalmis ja sallivat suhtumist 

kaaslastesse. Koostöö liikudes/sportides õpetab inimeste erinevusi aktsepteerima, neid 

suhtlemisel arvestama,ent ka ennast kehtestama. 

Enesemääratluspädevus 

keel ja 

kirjandus 

 

võõrkeeled 

Enesemääratluspädevus areneb võõrkeeleõppes kasutatavate teemade kaudu. Iseendaga ja 

inimsuhetega seonduvat saab võõrkeeletunnis käsitleda arutluste, rollimängude ning 

muude õpitegevuste kaudu, mis aitavad õpilastel jõuda iseenda sügavama mõistmiseni. 

Oma tugevate ja nõrkade külgede hindamine on tihedalt seotud õpipädevuse arenguga.  

matemaatika 
Matemaatikat õppides on tähtsal kohal õpilaste iseseisev töö. Iseseisva ülesannete 

lahendamise kaudu võimaldatakse õpilasel hinnata ja arendada oma matemaatilisi 

võimeid.  

loodusained 

Enesemääratluspädevust arendatakse eelkõige bioloogiatundides, kus käsitletakse inimese 

anatoomia, füsioloogia ja tervislike eluviiside teemasid: selgitatakse individuaalset 

energia- ja toitumisvajadust, tervisliku treeningu individualiseeritust, haigestumistega 

seotud riske ning tervislike eluviiside erinevaid aspekte.  

sotsiaalained Enesemääratluspädevust – suutlikkust mõista ja hinnata iseennast; hinnata oma nõrku ja 
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tugevaid külgi ning arendada positiivset suhtumist endasse  ja teistesse; järgida tervislikke 

eluviise; lahendada tõhusalt ja turvaliselt iseendaga, oma  vaimse, füüsilise, emotsionaalse 

ning sotsiaalse tervisega seonduvaid ja inimsuhetes tekkivaid probleeme – toetab 

peamiselt inimeseõpetus, ent rahvusliku, kultuurilise ja riikliku enesemääratluse 

kujundajana teisedki valdkonna õppeained.  

kunstiained 

Loovülesannetes saadav pidev tagasiside ja eneseanalüüs aitavad õppida tundma oma huve 

ja võimeid ning kujundada positiivset enesehinnangut. Kultuuriliste ja sotsiaalsete 

teemade käsitlemine (vaadeldavad kultuurinähtused, kunstiteoste ja muusikapalade 

ainestik ning sõnumid jne) aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist 

identiteeti. Sihiks on integreerida noori nüüdisühiskonda ja toetada oma identiteedi 

väljendamist loomingus. 

tehnoloogia  

kehaline 

kasvatus 

Enesemääratluspädevus on oskus hinnata oma kehalisi võimeid ning valmisolek neid 

arendada, samuti suutlikkus jälgida ja kontrollida oma käitumist, järgida terveid eluviise 

ning vältida ohuolukordi. 

Õpipädevus 

keel ja 

kirjandus 

Обучение языку и литературе развивает существенные компетенции, необходимые 

для успешной учебы: навыки слушания и чтения, понимание текстов различного 

вида, различение факта и мнения, умение извлекать информацию из разных 

источников и критическое ее использование, составление текстов разного рода, 

формирование и высказывание собственного мнения.  

võõrkeeled 

Õpipädevust kujundatakse pidevalt erinevaid õpistrateegiaid rakendades (nt teabe otsimine 

võõrkeelsetest allikatest, sõnaraamatu kasutamine). Olulisel kohal on eneserefleksioon 

ning õpitud teadmiste ja oskuste analüüsimine (nt Euroopa keelemapi põhimõtetest 

lähtuvalt).  

matemaatika 

Õpipädevus. Matemaatikat õppides on väga oluline tunnetada materjali sügavuti ning 

saada kõigest aru. Probleemülesandeid lahendades arendatakse analüüsimise, 

ratsionaalsete võtete otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskust. Väga oluline on 

üldistamise ja analoogia kasutamise oskus: oskus kanda õpitud teadmisi üle sobivatesse 

kontekstidesse. Õpilases kujundatakse arusaam, et keerukaid ülesandeid on võimalik 

lahendada üksnes tema enda iseseisva mõtlemise teel.  

loodusained 

Loodusained toetavad õpipädevuse kujunemist erinevate õpitegevuste kaudu. Nii näiteks 

arendatakse õpipädevust probleemide lahendamise ja uurimusliku õppe rakendamisega: 

õpilased omandavad oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja 

uurimisküsimusi, planeerida ja teha katset või vaatlust ning teha kokkuvõtteid. 

Õpipädevuse arengut toetavad IKTpõhised õpikeskkonnad, mis kiire ja individualiseeritud 

tagasiside kaudu võimaldavad rakendada erinevaid õpistrateegiaid.  

sotsiaalained 

Õpipädevust toetatakse oskuste kujundamise kaudu. Iga sotsiaalvaldkonna õppeaine 

kujundab suutlikkust organiseerida õpikeskkonda ning hankida õppimiseks vajaminevaid 

vahendeid ja teavet, samuti oma õppimise planeerimist ning õpitu kasutamist erinevates 

kontekstides ja probleeme lahendades. Õppetegevuse ja tagasiside kaudu omandavad 

õppijad eneseanalüüsi oskuse ning suudavad selle järgi kavandada oma edasiõppimist.  

kunstiained 

Kunstides kujundatakse õpipädevust eriilmeliste ülesannete, õppemeetodite ja töövormide 

rakendamise kaudu, mis võimaldab õpilastel teadvustada ning kasutada oma õpistiili. Nii 

individuaalselt kui ka rühmas lahendatavad uurimis- ja probleemülesanded eeldavad info 

hankimist, selle analüüsimist ja tõlgendamist ning õpitu kasutamist uudsetes 

situatsioonides. Kunstides saavad õpilased ise jõukohaseid ülesandeid luua, oma valikute 

sobivust kontrollida, uusi oskusi katsetada ning järjekindlalt harjutada. Pidev tagasiside ja 

eneseanalüüs aitavad järjestsuurendada õppija rolli oma õpitegevuse juhtijana. 

tehnoloogia 

Õpitakse nägema ja analüüsima tehnoloogia seost erinevate teadmistega ning kogetakse 

teisteski õppeainetes õpitu vajalikkust praktikas. Töö iseseisev korraldamine alates teabe 

kogumisest, materjalide ja töötlemisviisi valikust ning lõpetades töö tegemise ja tulemuse 

analüüsiga arendab suutlikkust probleeme märgata ning lahendada, võimeid hinnata ja 

arendada ning oma õppimist juhtida. 
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kehaline 

kasvatus 

Õpipädevuse arengut soodustab õpilase oskus analüüsida ja hinnata oma liigutusoskuste ja 

kehaliste võimete taset ning kavandada meetmeid nende täiustamiseks. Koolis tekkinud 

huvi liikumise/sportimise vastu loob aluse õppida uusi ja sobivaid liikumisviise. 

Suhtluspädevus 

keel ja 

kirjandus 

Формируется коммуникативная компетентность: навыки устного и письменного 

общения, выбор уместного речевого поведения с учетом партнера общения, умение 

высказывать и обосновывать собственное мнение. 

võõrkeeled 
Võõrkeeleõpetuse eesmärgid lähtuvad otseselt suhtluspädevuse komponentidest ning 

nende sisust. Hea eneseväljendus-, teksti mõistmise ja tekstiloome oskus on eduka 

suhtlemise eelduseks võõrkeeltes.  

matemaatika 

Matemaatikas arendatakse suutlikkust väljendada oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt. 

Eelkõige toimub see hüpoteese ja teoreeme sõnastades ning ülesande lahendust 

vormistades. Tekstülesannete lahendamise kaudu areneb oskus teksti mõista: eristada 

olulist ebaolulisest ja otsida välja etteantud suuruse leidmiseks vajalikku infot. 

Matemaatika oluline roll on kujundada valmisolek erinevatel viisidel (tekst, graafik, tabel, 

diagramm, valem) esitatud info mõistmiseks, seostamiseks ja edastamiseks. Arendatakse 

suutlikkust formaliseerida tavakeeles esitatud infot ning vastupidi: esitada matemaatiliste 

sümbolite ja valemite sisu tavakeeles.  

loodusained 

Suhtluspädevuse arendamine kaasneb loodusteadusliku info otsimisega erinevatest 

allikatest, sh internetist, ning leitud teabe analüüsiga ja tõepärasuse hindamisega. Olulisel 

kohal on vaatlus- ja katsetulemuste korrektne vormistamine ning kokkuvõtete kirjalik ja 

suuline esitus. Ühtlasi arendavad kõik loodusained vastavatele teadusharudele 

iseloomulike mõistete ja sümbolite korrektset kasutamist nii abstraktses teaduslikus kui ka 

konkreetses igapäevases kontekstis.  

sotsiaalained 

Suhtluspädevuse kujundamisel on oluline roll kõigil valdkonna õppeainetel. Suutlikkust 

ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada erinevates suhtlusolukordades; lugeda ning 

mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki  tekste, kasutades 

kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; väärtustada õigekeelsust ning  väljendusrikast 

keelt taotlevad kõik valdkonna õppeained.  

kunstiained 

Kunstiainetes on tähtsal kohal kunstiteostest, -stiilidest, -ajastutest, jms rääkimine, 

ulatudes lihtsast argikeelsest kirjeldusest ainespetsiifilise keelekasutuseni. Oma tööde 

esitlemine ning aruteludes erinevate seisukohtade võrdlemine ja kaitsmine toetavad 

väljendusoskuse kujunemist ning ainealase oskussõnavara kasutamist. Kunstides 

referatiivsete ja uurimistööde koostamine eeldab teabetekstide mõistmist ning juhib 

kasutama mitmesuguseid info esitamise viise (teksti, joonist, skeemi, tabelit, graafikut). 

Kunstiainetes tutvutakse kunsti ja muusika kui kommunikatsioonivahenditega, õppides 

tundma neile eriomast mitteverbaalset keelt ning „tõlkides” sõnumeid ühest keelest teise. 

tehnoloogia 

Suhtluspädevus (sh võõrkeeltepädevus). Teavet kogudes areneb õpilase funktsionaalne 

kirjaoskus  ning täieneb tema tehnoloogiasõnavara. Oma tööd  esitledes ja valikuid 

põhjendades saadakse esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus. Tööülesannete ning 

projektide tarvis materjali ja teabe otsimine ning uurimine aitab kaasa võõrkeelte 

omandamisele.   

kehaline 

kasvatus 

Suhtluspädevus on seotud spordi ja tantsu oskussõnavara kasutamisega, 

eneseväljendusoskuse arendamisega ning teabe- ja tarbetekstide lugemisega/mõistmisega. 

Matemaatikapädevus 

keel ja kirjandus  

võõrkeeled 

Matemaatikapädevusega on võõrkeeleõppel kõige väiksem kokkupuude, kuid see on 

olemas, sest suhtluspädevuse raames tuleb osata võõrkeeles arvutada (nt sisseoste 

tehes), samuti saab teemade raames käsitleda matemaatikapädevuse vajalikkust 

erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.  

matemaatika  

loodusained Matemaatikapädevuse areng kaasneb eelkõige uurimusliku õppega, kus õpilastel 

tuleb katse- või vaatlusandmeid esitada tabelitena ja arvjoonistena, neid analüüsida, 
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leida omavahelisi seoseid ning siduda arvulisi näitajaid lahendatava probleemiga. 

Peale uurimusliku õppe koostatakse ja analüüsitakse arvjooniseid kõigis 

loodusainetes, esitades eri objekte ja protsesse, neid võrreldes ning omavahel 

seostades.  

sotsiaalained 
Matemaatikapädevust – suutlikkust kasutada erinevaid ülesandeid lahendades 

matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid kõigis  elu- ja 

tegevusvaldkondades – toetavad kõik valdkonna õppeained.  

kunstiained 

Matemaatikapädevuse arengut toetavad kunstides rakendatavad ülesanded, kus tuleb 

sõnastada probleeme, arutleda lahendusteede üle, põhjendada valikuid ja analüüsida 

tulemusi; samuti analüüsida kunstikategooriaid (kompositsioon, struktuur, rütm jne), 

võrrelda ja liigitada erinevate nähtuste tunnuseid ning kasutada sümboleid. 

tehnoloogia 

Matemaatikapädevus. Tehnoloogiaainetes kasutab  õpilane oma töös loogilist 

mõtlemist ning matemaatilisi teadmisi. Õpilase arvutustel ja mõõtmistel on praktiline 

tagajärg, vigu (ja nende tagajärgi) märgatakse kohe, analüüs ning paremate 

lahenduste leidmine on paratamatus.   

kehaline 

kasvatus 

Sporditehniliste oskuste analüüs, kehalise töövõime näitajate ja sporditulemuste 

dünaamika selgitamine eeldavad õpilaselt matemaatikale omase keele, seoste, 

meetodite jms kasutamise oskust ning toetavad matemaatikapädevuse kujunemist. 

Ettevõtlikkuspädevus 

keel ja 

kirjandus 

Формирование адекватного самоопределения и предприимчивости, а также чувства 

ответственности подкрепляются обсуждением соответствующих возрасту проблем, 

как отраженных в средствах массовой информации, так и возникающих в 

повседневной жизни учащихся, определением собственной точки зрения по этим 

вопросам и поиском способов их решения как на уроках языка и литературы, так и в 

творческих работах. Познанию самого себя и развитию инициативности 

способствует участие в проектах, предполагающих не только инициативу и 

активность учащихся, но и использование и пополнение знаний по языку и 

литературе из различных источников. 

võõrkeeled 

Ettevõtlikkuspädevus kaasneb eelkõige enesekindluse ja julgusega, mida annab inimesele 

võõrkeeleoskus. Toimetulek võõrkeelses keskkonnas avardab õppija võimalusi viia ellu 

oma ideid ja eesmärke ning loob eeldused koostööks teiste sama võõrkeelt valdavate ea- ja 

mõttekaaslastega. 

matemaatika 

Ettevõtlikkuspädevus. Selle pädevuse arendamine peaks matemaatikas olema kesksel 

kohal. Uute matemaatiliste teadmisteni jõutakse sageli vaadeldavate objektide omaduste 

analüüsimise kaudu: uuritakse objektide ühiseid omadusi, mille alusel sõnastatakse 

hüpotees ning otsitakse ideid hüpoteesi kehtivuse põhjendamiseks. Sellise tegevuse  

käigus arenevad oskus näha ja sõnastada probleeme, genereerida ideid ning kontrollida 

nende headust. Tõenäosusteooria, funktsioonide ja protsentarvutusega ülesannete 

lahendamise kaudu õpitakse uurima objekti erinevate parameetrite põhjustatud muutusi, 

hindama oma riske ja toimima arukalt. Ühele ülesandele erinevate lahendusteede leidmine 

arendab paindlikku mõtlemist ning ideede genereerimise oskust. Ettevõtlikkuspädevust 

arendatakse mitmete eluliste andmetega ülesannete lahendamise kaudu. 

loodusained 

Ettevõtlikkuspädevust kujundades on oluline koht loodusainete rakendusteaduslikel 

teemadel, kus ilmnevad abstraktsete teadusfaktide ja -teooriate igapäevaelulised väljundid. 

Koos sellega saadakse ülevaade loodusteadustega seotud elukutsetest ning vastava 

valdkonnaga tegelevatest teadusasutusest ja ettevõtetest. Ettevõtlikkuspädevuse arengut 

toetab uurimuslik käsitlus, kus süsteemselt planeeritakse katseid ja vaatlusi ning 

analüüsitakse tulemusi. Tähtsal kohal on keskkonnaga seotud dilemmade lahendamine ja 

pädevate otsuste tegemine, mis lisaks teaduslikele seisukohtadele arvestavad sotsiaalseid 

aspekte. 

sotsiaalained 

Ettevõtlikkuspädevuse peamine kujundaja on ühiskonnaõpetus, kuid ka teised valdkonna 

õppeained. Õpitakse nägema probleeme ja neis peituvaid võimalusi, püstitama eesmärke, 

genereerima ideid ning neid teostama; õpitakse initsiatiivikust ja vastutust, tegema 

eesmärkide saavutamiseks koostööd; õpitakse tegevust lõpule viima, reageerima 
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paindlikult muutustele, võtma arukaid riske ning tulema toime ebakindlusega;  õpitakse 

ideede teostamiseks valima sobivaid ja loovaid meetodeid, mis toetuvad olukorra, enda 

suutlikkuse ja ressursside adekvaatsele analüüsile ja tegevuse tagajärgede prognoosile 

ning on kooskõlas eesmärkidega. 

kunstiained 

Ettevõtlikkuspädevuse kujunemist toetavad kunstides individuaal- ja rühmatöö, 

uurimuslikud ja probleemipõhised ülesanded ning õpitava sidumine nüüdisaegse 

igapäevaelu nähtustega. Kunstide valdkonnas on iseloomulik uuenduslike ja loovate 

lahenduste väärtustamine. Praktiline loovtegevus annab võimaluse katsetada ideede 

väljendamise ja esitlemise erinevaid võimalusi, leidlikult valides sobivaid meetodeid ning 

rõhutades oma tugevaid külgi. Õpitakse tegevust planeerima, võtma vastutust tööde lõpuni 

viimise ja tulemuse eest. Tutvutakse ka valdkonnaga seotud elukutsete ning 

institutsioonidega. 

tehnoloogia 

Tehnoloogia valdkonna ainetes on olulisel kohal avatus loomingulistele ideedele ja 

originaalsetele vaatenurkadele. Esemeid valmistades läbitakse toote arendamise tsükkel 

idee leidmisest kuni valmis esemeni. Aineprojektid võimaldavad õpilastel katsetada oma 

ideede elluviimist mitmesuguste ettevõtlusmudelite kaudu. Mudelitena võib mõista 

üksikisiku (õpilase) toodete disaini, valmistamist ja müüki (paralleel FIEga), 

meeskonnatööna näiteks ajutise kohviku rajamist koolis, mingi toote kavandamist ning 

selle valmistamise organiseerimist klassis. 

kehaline 

kasvatus 

Ettevõtlikkuspädevust kujundab õpilase oskus näha probleeme ja leida neile lahendusi, 

seada eesmärke, genereerida ideid ning leida sobivaid vahendeid ja meetodeid nende 

teostamiseks. Kehalises kasvatuses õpib õpilane analüüsima oma kehaliste võimete ja 

liigutusoskuste taset, kavandama tegevusi ning tegutsema sihipäraselt tervise tugevdamise 

ja töövõime parandamise nimel. Koostöö kaaslastega sportimisel/liikumisel kujundab 

toimetulekuoskust ja riskeerimisjulgust. Sporditehniliste oskuste analüüs, kehalise 

töövõime näitajate ja sporditulemuste dünaamika selgitamine eeldavad õpilaselt 

matemaatikale omase keele, seoste, meetodite jms kasutamise oskust ning toetavad 

matemaatikapädevuse kujunemist. 

3.8. I kooliastmes taotlevad pädevused: 

3.8.1. 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; 

3.8.2. 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; 

3.8.3. teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt; 

3.8.4. oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites mõtestada; 

oskab koostada päevakava ja seda järgida; 

3.8.5. 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; 

3.8.6. mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid fraase; 

3.8.7. arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates 

eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades; 

3.8.8. käitub loodust hoidvalt; 

3.8.9. 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; 

3.8.10. oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi 

seadmeid; 

3.8.11. austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega 

seostuvaid käitumisreegleid; 

3.8.12. oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast 

eneseväljendusest ja tegevusest; 

3.8.13. hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve; 

3.8.14. oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda; 
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3.8.15. teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda, ning on valmis seda tegema. 

3.9. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused I kooliastmes 

3.9.1. 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 

õppeülesandeid ja nende täitmiseks kuluvat aega. Esimeses kooliastmes keskendutakse: 

1) kõlbeliste tõekspidamiste ning heade käitumistavade tundmaõppimisele ja järgimisele; 

2) positiivse suhtumise kujunemisele koolis käimisesse ja õppimisesse; 

3) õpiharjumuse ja -oskuste kujundamisele ning püsivuse, iseseisvuse ja eesmärgistatud töö 

oskuste ning valikute tegemise oskuste arendamisele; 

4) eneseväljendusoskuse ja -julguse kujunemisele; 

5) põhiliste suhtlemis- ja koostööoskuste omandamisele, sealhulgas üksteist toetavate ja 

väärtustavate suhete kujunemisele õpilaste vahel; 

6) õpiraskuste äratundmisele ning tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

3.9.2. Õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni. 

3.10. II kooliastmes taotlevad pädevused: 

3.10.1. hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena ja 

õpilasena; peab kinni kokkulepetest, on usaldusväärne ning vastutab oma tegude eest; 

3.10.2. oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada eakohaseid 

õpivõtteid (sealhulgas paaris- ja rühmatöövõtteid) olenevalt õppeülesande iseärasustest; 

3.10.3. väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub inimestesse 

eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning mõistab 

kompromisside vajalikkust; 

3.10.4. oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi 

valida ja rakendada, oma eksimusi näha ja tunnistada ning oma tegevust korrigeerida; 

3.10.5. oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi ning 

püüab selgusele jõuda oma huvides; 

3.10.6. oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel keeleliselt 

korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste ning mõista suulist 

kõnet; 

3.10.7. tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja 

lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel; 

3.10.8. on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab juhendamise abil 

kasutada loogikareegleid ülesannete lahendamisel erinevates eluvaldkondades; 

3.10.9. väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida 

loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest; 

3.10.10. oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada tekste; 

3.10.11. oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda 

tõlgendada, kasutada ja edastada; oskab teha vahet faktil ja arvamusel; 

3.10.12. tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme; 

3.10.13. väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada; 

3.10.14. väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete 

ohtlikkusest; 

3.10.15. on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast. 

3.11. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused II kooliastmes 

3.11.1. 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: 

1) õpimotivatsiooni hoidmisele ja tõstmisele, seostades õpitut praktikaga ning võimaldades 

õpilastel teha valikuid, langetada otsuseid ja oma otsuste eest vastutada; 

2) huvitegevusvõimaluste pakkumisele; 

3) õpilaste erivõimete ja huvide äratundmisele ning arendamisele; 

4) õpiraskustega õpilastele tugisüsteemide ja õpiabi pakkumisele. 

3.11.2. Õpetuses rakendatakse mitmekesiseid tööviise ja ülesandeid, mis võimaldavad murdeikka 

jõudvatel õpilastel teha iseseisvaid valikuid ja seostada õpitut praktilise eluga ning aitavad toime 
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tulla õpilaste individuaalselt erineva arenguga, nende muutuvate suhete ja tegutsemisega uutes 

rollides. 

3.12. III kooliastmes taotlevad pädevused:  

3.12.1. tunneb üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid, ei jää ükskõikseks, kui neid 

eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires; 

3.12.2. 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; 

3.12.3. on teadmishimuline, oskab õppida ja leida edasiõppimisvõimalusi, kasutades vajaduse korral 

asjakohast nõu; 

3.12.4. 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; 

3.12.5. suudab end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ja kirjas selgelt ja asjakohaselt 

väljendada, mõista ja tõlgendada erinevaid tekste, tunneb ja järgib õigekirjareegleid; 

3.12.6. valdab vähemalt üht võõrkeelt tasemel, mis võimaldab igapäevastes olukordades suhelda 

kirjalikult ja suuliselt ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid tekste; 

3.12.7. suudab lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad 

matemaatiliste mõttemeetodite (loogika ja ruumilise mõtlemise) ning esitusviiside (valemite, 

mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist; 

3.12.8. mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja 

tegutseb loodust ja keskkonda säästes; 

3.12.9. oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti 

ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi; 

3.12.10. suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult riskita 

kasutada; 

3.12.11. on aktiivne ja vastutustundlik kodanik, kes on huvitatud oma kooli, kodukoha ja riigi 

demokraatlikust arengust; 

3.12.12. suudab väljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist; 

3.12.13. väärtustab ja järgib tervislikku eluviisi ning on füüsiliselt aktiivne; 

3.12.14. mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele. 

3.13. Õppe ja kasvatuse rõhuasetused III kooliastmes 

3.13.1. 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: 

1) õpimotivatsiooni hoidmisele; 

2) õppesisu ja omandatavate oskuste seostamisele igapäevaeluga ning nende rakendatavuse 

tutvustamisele tulevases tööelus ja jätkuõpingutes; 

3) erinevate õpistrateegiate teadvustatud kasutamisele ning enesekontrollimise oskuse 

arendamisele; 

4) pikemaajaliste õppeülesannete (sealhulgas uurimuslike õppeülesannete) planeerimisele, 

eesmärkide püstitamisele ja oma tulemuste hindamisele; 

5) õpilaste erivõimete ja huvide arendamisele; 

6) õpilaste toetamisele nende edasiste õpingute ja kutsevalikute tegemisel. 

4. Tunnijaotusplaan õppeaineti 
4.1. Kooli õppekavas on estitatud järgmised kohustuslike õppeainete ainekavad: 

4.1.1. Keel ja kirjandus: vene keel, kirjandus (lisa2); 

4.1.2. Võõrkeeled: eesti keel teise keelena, inglise keel (lisa3); 

4.1.3. Matemaatika : matemaatika (lisa4); 

4.1.4. Loodusained: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia (lisa5); 

4.1.5. Sotsiaalained: inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus (lisa6); 

4.1.6. Kunstiained: muusika, kunst (lisa7); 

4.1.7. Tehnoloogia: tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus (lisa8); 

4.1.8. Kehaline kasvatus: kehaline kasvatus (lisa 9); 

4.1.9. Loovtööde alused (Lisa10); 
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4.2. Tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati (Lisa11) 

4.3. Tunnijaotusplaan Lihtsustatud, Toimetuleku- ja Hooldusõppekavade järgi  (Lisa 12) 

4.4. Õppetundide  jaotamine toimub põhikooli Kooli õppekava alusel.  

4.5. Valikainete loetelu arutatakse läbi  kooli metoodilise nõukogu poolt ja kinnitatakse  kooli 

pedagoogilise nõukogu poolt.    

4.6. Valikaineid kasutatakse põhiliselt kohustuslike  õppeainete täiendamiseks..  

4.7. Põhikooli igale klassile  kinnitatakse iga astme  alguses  kindel tundidejaotusplaan. 

5. Liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemise maht põhikoolis 
5.1. 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. 

5.2. Kooli rolliks on vastavalt „Liiklusseadusele“ “ §4 lg 1 viia läbi laste liikluskasvatust ja valmistada 

neid ette ohutuks liiklemiseks. 

5.3. Kooli poolt läbiviidav liikluskasvatus toimub vastavalt ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 08.03.2001.a 

määrusega nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord“.  

5.4. Maanteamet soovitab liikluskasvatuse teemade kaudu kujundada alljärgnevad üldised teadmised ja 

oskused ohutusk liiklemiseks kooliastmeti. 

I kooliaste 

Eesmärk: 

1) ohutuse väärtustamine ning tähelepanu pööramine ohutusele igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses 

2) oskus mõista ja väärtustada iseenda ohutust ning ohutut käitumist; ohuolukordade tekkepõhjuste 

selgitamine, ohu ennetamine, ohutust tagavate turvavahendite kasutamine, abi kutsumine 

Pädevused: 
1) Väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust 

2) Teab hädaabi numbrit (112), oskab ohust teatada 

3) Oskab ohutult evakueeruda koolihoonest 

4) Teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolis 

5) Teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi 

6) Oskab käituda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus asutuses 

7) Oskab kirjeldada ohtusid oma kooliteel, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist kooliteel 

8) Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturikiiver, põlve ning 

küünarnuki kaitsed, vajadusel ujumisrõngast, päästevesti 

9) Oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning ohutult sõiduteed ületada 

10) Oskab valida jalgrattaga, rulaga, rulluiskudega sõitmiseks ohutut kohta 

11) Oskab ohutult liikuda/liigelda märjal, libedal, lumisel teel 

12) Oskab valida tee, sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning 

ohutuses veendununa sõidutee ületada 

13) Oskab määrata sõidukite liikumise suunda ning hinnata liikumise kiirust 

14) Oskab eristada valet/ohtlikku liikluskäitumist õigest/ohutust käitumisest 

II kooliaste 

Eesmärk: 
1) Õpetada mõistma ja väärtustama ohutust, iseenda turvalisust ning ohutut käitumist; oskus osaleda 

diskussioonides ohtu ennetavates tegevuste analüüsimisel ja õigete hoiakute kujunemisel. 

2) Ohutusalaste teadmiste, oskuste, vilumuste lõimimine. (Laste õpetamine reaalses liikluskeskkonnas, 

praktilised õppused jne) 

Pädevused: 
1) Väärtustab ohutust ja iseenda turvalisust 

2) Oskab ohust kiiresti ja korrektselt teatada 

3) Oskab ohutult evakueeruda koolist 

4) Teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolis ja oskab neid kasutada 

5) Oskab (vajadusel) kasutada tulekustutustekki 

6) Teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi 
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7) Oskab käituda/tegutseda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus asutuses 

8) Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi-, mopeedijuhi 

kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed 

9) Oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada 

10) Oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust 

11) Oskab valida tee sh raudtee ületamiseks kõige ohutumat kohta 

12) Oskab hinnata sõiduki liikumiskiirust ja määrata vahemaid 

13) Tunneb/teab/mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile) 

14) Oskab leida informatsiooni ja lisamaterjali ohutusalaste teemakäsitluste kohta 

15) Oskab kaardistada ohtlikud kohad kooliteel, kirjeldab ohtu ja kuidas ohtu vältida 

III kooliaste 

Eesmärk: 
1) Õpetada mõistma ja väärtustama ohutust, iseenda turvalisust ning ohutut käitumist; oskus osaleda 

diskussioonides ohtu ennetavates tegevuste analüüsimisel ja õigete hoiakute kujunemisel. 

2) Ohutust tagavatest seadustest tulenevate käitumisharjumuste kujundamine, (teadmiste rakendamine 

oskuste, vilumusteni) praktilised ohutusalased õppused 

Pädevused: 
1) Väärtustab ohutust, arvestab kaasliiklejatega ning on seaduskuulekas 

2) Oskab ohust teatada ja hinnata ohuolukorda 

3) Oskab  ohutult evakueeruda koolist ja osutada evakueerumisel abi endast noorematele 

4) Teab tuletõrje päästevahendite asukohti koolis ja oskab neid kasutada 

5) Oskab kustutada väikeseid tulekoldeid, (sh lõke, süttinud rasv pannil jne) 

6) Teab lõhkekehadega kaasnevaid ohte, oskab lõhkekeha leiu korral kutsuda abi 

7) Oskab ohtlike ainetega kokkupuutumisel end kaitsta nende tervist kahjustava toime eest 

8) Oskab käituda pommiähvarduse korral koolis või mõnes muus ühiskondlikus asutuses 

9) Oskab vaatluse teel hinnata helkuri peegelduvuse omadusi 

10) Oskab kasutada ohutust tagavaid kaitsevahendeid, sh helkur, turvavöö, jalgratturi- ja mootorratturi 

kiiver, põlve ning küünarnuki kaitsed 

11) Teab ja tunneb nõudeid jalgratturile ja mopeedijuhile ning oskab vastavalt nõuetele käituda 

12) Oskab kaardil tähistada ohtlikud kohad kooliteel ja valida ohutuma teekonna sihtpunkti jõudmiseks 

13) Kirjeldab ohutu teekonna valiku põhimõtteid 

14) Mõistab liikluseeskirja nõudeid jalakäijale, juhile (jalgratturile, mopeedijuhile) 

5.5. Liikluskasvatuse teemad on tuletatud Põhikooli riikliku õppekava läbivast teemast „Tervis ja ohutus“ 

ning maanteeameti soovitustest liikluskasvatuse osas ning Liklusseadusest. 

5.6. Vabariigi Valitsuse 08.03.2001.a määrusega nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 5 on estitatud 

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. 

5.7. Vabariigi Valitsuse 08.03.2001.a määrusest nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 7 tulenevad on kooli 

õppekavas määratletud liikluskasvatuse üldised teemad ja nende käsitlemise math õppeaastas klassi 

kohta. Klassi- ja aineõpetajate töökavades määratletakse liikluskasvatuse detailiseeritud teemad, 

mida käsittletakse integreerituna ainetundides. Klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused 

kavandatakse kooli üldtööplaanis, nende läbiviimise eest vastutab kooli juhtkond. 

Liikluskasvatuse teemad Maht tundides õppeaastas klassi 

kohta 

Jalakäija liiklusreeglid 4 

Ohutu liikluskäitumine 2 

Liikluses kehtivate normide järgimine ja kaasliiklejatega arvestamine 1 

Liikluse reeglitest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus 1 
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Kokku 8 

  

klass õppeaine teema 

Jalakäija liiklusreeglid 

1 

loodusõpetus jalakäija 

vene keel Jalakäija liiklusreeglid 

tööõpetus Kõnnitee, sõidutee 

kunst 
Kuidas ma lähen kooli.  

Koostame ohutut marsruuti. 

2 

inimeseõpetus jalakäija – autojuht 

inimeseõpetus Liiklusmärgid. Lubatavad. 

kunst foor 

tööõpetus liikleja 

3 

kehaline kasvatus Jalakäija – autojuht – rattur 

inimeseõpetus Liiklusmärgid. Hoiatusmärgid. 

kunst Ülekäigurada. Reeglid. 

kunst ristmik 

4 

ühiskonnaõpetus Rattur. Reeglid. 

kunst sõidukid 

kehaline kasvatus liikumine sõiduteel  

kunst maantee 

5 

inimeseõpetus Rattur (Rattaga sõitmise piirangud) 

inimeseõpetus Rattur maanteel. 

kehaline kasvatus jalgrattaga sõitmine õuealal 

kunst Ristmiku reeglid 

6 

kehaline kasvatus Sõiduk - jalgrattas 

kehaline kasvatus Lubatud ja keelatud kohad  rulluiskudega ja rull-lauaga sõitmiseks 

inimeseõpetus Jalgratturi õigused ja kohustused. 

matemaatika Liikluseeskirjade testidega töö 

7 

loodusõpetus Füüsika ja Liikluseeskirjad. Liikluse kiirus. 

loodusõpetus Ristmik. Liikleja.  

kehaline kasvatus Prioriteedireeglid teel. 

loodusõpetus Liikluseeskirjade testidega töö 

8 

füüsika 
Füüsika ja liikluseeskirjad. Kuidas hinnata vahemaad  liikuva sõidukini. Tema 

kiirus. 

füüsika Füüsika ja Liikluseeskirjad . Helkuri omadused. 

ühiskonnaõpetus Liiklusseadus 

ühiskonnaõpetus Liiklusseaduse põhimõisted 

9 

kehaline kasvatus Liiklusseadus 

kehaline kasvatus Liiklusseadus 

ühiskonnaõpetus Liiklusseaduse põhimõisted 

ühiskonnaõpetus Liiklusseaduse põhimõisted 

Ohutu liikluskäitumine 

1 
kunst Ohutu koolitee. 

loodusõpetus Milleks on helkurit vaja? 

2 
kunst Minu tänav. Ohud. 

vene keel Tähelepanu arendame. Erinevad situatsioonid. 

3 
kehaline kasvatus „Ma ületan teed ohutult“. Erinevad situatsioonid. 

inimeseõpetus „Roheline värv“  lubatavad ja keelumärgid 

4 
vene keel Mille poolest on talvetee ohtlik? 

kehaline kasvatus „ma olen märgatav“ – isikukaitsevahendid. 

5 
kehaline kasvatus Suvi- ja talveohud teel 

inimeseõpetus Teistega arvestamine teel. 

6 
matemaatika 

Miks juhtunud liiklusõnnetused. 
kehaline kasvatus 

7 
inimeseõpetus Kas riskimine teel on õigustatud? 

füüsika Isikukaitsevahendid 
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8 
ühiskonnaõpetus Märguriietusele esitatvad nõuded. 

füüsika Sõiduki juhtimise õigus. Piirangud. 

9 ühiskonnaõpetus 
Liiklusseadus – lubatav kiirus. Piirangud. 

Liiklusseadus. Sõiduki juhtimise keeld. 

Liikluses kehtivate normide järgimine ja kaasliiklejatega arvestamine 

1 loodusõpetus 
Oma ohutuse  ja ohutu käitumise tähendus, ohu põhjused, riskide 

ennetamine, ohutusvahendid, oskus abi leida. 
2 inimeseõpetus 

3 inimeseõpetus 

4 ühiskonnaõpetus 
Teadmiste ja oskuste arendamine konkreetses situatsioonides. 

(liiklustestid) 
5 inimeseõpetus 

6 inimeseõpetus 

7 kehaline kasvatus 
Liiklusseaduse kasutamine praktikal (autojuhiluba, jalgratturijuhiluba, 

mootorijuhiluba) 
8 kehaline kasvatus 

9 kehaline kasvatus 

Liikluse reeglitest tulenevad õigused, kohustused ja vastutus 

1 loodusõpetus Ohutu marsruut. Päästekeskus 112. 

 2 inimeseõpetus Ohutu marsruut. Päästekeskus 112. 

3 inimeseõpetus Jalakäija õigused ja kohustused. 

4 ühiskonnaõpetus Jalakäija ja ratturi õigused ja kohustused. 

5 loodusõpetus Jalakäija ja autojuhi õigused ja kohustused. 

6 loodusõpetus Liiklusseadus. Jalakäija, rattur. 

7 loodusõpetus Liiklusseadus. 

8 kehaline kasvatus Liiklusseadus. Liiklusõnnetuste analüüs jalatuskäijate osalemisega. 

9 kehaline kasvatus Liiklusseadus. Teadmiste rakendamine –situatsioonid teel. 

6. Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted 
6.1. Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks 

ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed ja käsitlevad 

ühiskonnas tähtsustatud valdkondi ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku 

arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada. 

6.2. Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige: 

6.2.1. õppekeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õppekeskkonna kujundamisel 

arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke; 

6.2.2. 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; 

6.2.3. läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad läbivast 

teemast lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või rühmatööna; 

6.2.4. 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. 

6.3. Läbivate teemade õpetus realiseerub kogu kooli tegevuse kaudu: ainekavade, kooli mikrokliima. 

Õpetajal on õpimotivatsiooni loov, hoiakuid kujundav roll. Eelistatud on õppevormide 

mitmekesisus, õppimine kogemuse kaudu: rühmatööd, projektid, ekskursioonid, individuaalsed 

ülesanded, loovtööd jne. 

6.4. Läbivatel teemadel vormistatakse  koolis stendid. 

6.5. Õpetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on: 

1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine – 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; 

2) keskkond ja jätkusuutlik areng – 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; 



Sillamäe Vanalinna Kooli õppekava  

Üldosa 

19 

 

3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – 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; 

4) kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks 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; 

5) teabekeskkond – 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; 

6) tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid 

tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas 

tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas; 

7) tervis ja ohutus – 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; 

8) väärtused ja kõlblus – 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, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires. 

6.6. Läbivate teemade kavad: 

6.6.1. Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” 

6.6.1.1. 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.  

6.6.1.2. 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; 

kujundama valmisolekut elukestvalt õppida ja kutseotsuseid teha ning tundma haridus- ja 

koolitusvõimalusi;  

4) tutvuma erinevate ametite ja elukutsetega, nende arenguga minevikus ja tulevikus, tundma 

õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda.  

6.6.1.3. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” 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.  

6.6.1.4. 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. 

6.6.1.5. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” 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 
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võimalustest ning julgustatakse neid kasutama. Õpilasele vahendatakse teavet 

edasiõppimisvõimaluste kohta ning luuakse võimalus saada kutsenõustamist. 

6.6.2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

6.6.2.1. 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.  

6.6.2.2. Õpilast suunatakse:  

1) aru saama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna 

vastastikustest seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest; aru saama 

inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu erinevate 

tunnuste vastastikusest seotusest ning inimtegevusega kaasnevatest mõjudest;  

2) väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning 

ökoloogilist jätkusuutlikkust;  

3) arutlema keskkonnaprobleemide üle nii kodukoha, ühiskonna kui ka üleilmsel tasandil, 

kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma lahendusi 

keskkonnaprobleemidele;  

4) võtma vastutust jätkusuutiku arengu  eest, kasutama loodussäästlikke ja jätkusuutlikku 

arengut toetavaid tegutsemisviise;  

5) hindama ning vajaduse korral muutma oma tarbimisvalikuid ja eluviisi.  

6.6.2.3. Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 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.  

6.6.2.4. Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 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. 

6.6.2.5. Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemine III kooliastmes 

keskendub kohalike ning globaalsete keskkonna- ja inimarenguprobleemide käsitlemisele. 

Eesmärk  on kujundada arusaama loodusest kui terviksüsteemist, 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.  

6.6.3. Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” 

6.6.3.1. 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. 

6.6.3.2. 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;  
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4) mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ning toimimist; mõistma 

enda kui üksikisiku  rolli ühiskonnas ning omandama oskusi osaleda 

otsustamisprotsessides;  

5) mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas ning suhtuma positiivselt ettevõtlusse ja selles 

osalemisse.  

6.6.3.3. Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemine 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.  

6.6.3.4. Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemine 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.  

6.6.3.5. Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” 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.  

6.6.4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” 

6.6.4.1. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 

kultuuriteadlikuks 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. 

6.6.4.2. Õpilast suunatakse:  

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; teadvustama ning tundma õppima  mineviku 

ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist mitmekesisust;  

5) omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja 

vastastikku rikastavate mõjutuste kohta.  

6.6.4.3. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemine 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. 

6.6.4.4. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemine 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.  
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6.6.4.5. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemine 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.  

6.6.5. Läbiv teema „Teabekeskkond” 

6.6.5.1. 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.  

6.6.5.2. 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.  

6.6.5.3. Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemine 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.  

6.6.5.4. Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemine 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.  

6.6.5.5. Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemine 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). 

6.6.6. Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” 

6.6.6.1. 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.  

6.6.6.2. Õpilast suunatakse:  

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;  
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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.  

6.6.6.3. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemine 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.  

6.6.6.4. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemine II kooliastmes põhineb 

eelkõige kooli ja õppetööga seonduvatel praktilistel ülesannetel, mis eeldavad tehnoloogia 

rakendamist erinevates ainetundides või huvitegevuses. Arvutipõhises õppes on soovitatav 

kasutada rühmatööd ja aktiivõppemeetodeid.  

6.6.6.5. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” 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.  

6.6.7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus” 

6.6.7.1. 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. Tervisekasvatus põhineb õpilaste  tervisega 

seonduvate teadmiste ja hoiakute ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamisel. Seda 

toetab tervist edendava kooli põhimõtete rakendamine koolis. Ohutuse valdkonnas 

õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude 

puhul ning otsima vajaduse korral abi.  

6.6.7.2. Õpilast suunatakse:  

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; teadvustama 

keskkonna mõju oma tervisele.  

ohutuse valdkonnas:  

1) tundma eri liiki ohuallikate ja ohtlike olukordade olemust ning nende võimalikku 

tekkemehhanismi;  

2) vältima ohuolukordadesse sattumist; kujundama turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale 

ning liiklusohutusele suunatud hoiakuid ja käitumist;  

3) omandama teadmisi ning oskusi ohu- ja kriisiolukordades tõhusalt käituda; 

4) kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning 

arvestama kaasliiklejaid;  

5) tundma õppima ja väärtustama liikluse ning ohutuse reeglitest tulenevaid õigusi, 

kohustusi ja vastutust.  

6.6.7.3. Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemine 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 
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ja turvaliselt. Õppemeetoditest on rõhk jutustustel, aruteludel, rühmatöödel, 

demonstratsioonidel, rollimängudel ja käitumise modelleerimisel.  

6.6.7.4. Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemine 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.  

6.6.7.5. Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemine 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.  

6.6.8. Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus” 

6.6.8.1. 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, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.  

6.6.8.2. 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. 

6.6.8.3. Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemine 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.  

6.6.8.4. Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemine 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. 

6.6.8.5. Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” 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 
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arusaamadesse. Sobilik on teha uurimisprojekte, mis võimaldavad käsitleda küsimusi 

sügavamalt ja mitmekülgsemalt. 

6.7. Läbivad teemad ja  ainevaldkonnad  

6.7.1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”  

Valdkonna õppeainete eesmärgiseade, õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel on erineval määral 

silmas peetud kõiki õppekava läbivaid teemasid olenevalt kooliastmest, õppeaine spetsiifikast ja 

seostest ühe või teise läbiva teemaga. 

Läbivad teemad „Väärtused ja kõlblus” ning  „Kultuuriline identiteet” on ainevaldkonna õppeainetele 

eriomased teemad, mida käsitletakse  läbivalt ilukirjandust ning kultuuriteemalisi teabetekste lugedes 

ja analüüsides, nende üle arutledes ning nende põhjal kirjutades. Läbiva teema „Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine” eesmärgiseadega on kooskõlas kõik  ainevaldkonnas taotletavad pädevused: 

õpipädevus, funktsionaalne lugemisoskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus ning tekstiloome. 

Arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada 

ning probleeme lahendada. Õpetegevus võimaldab õpilasel märgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi 

ning arendada loomevõimeid.  

Läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng” ning „Tervis ja ohutus” käsitlus taotleb õpilase 

kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist ja turvalisust 

väärtustavaks inimeseks. Ainevaldkonna õppeainetes toetatakse neid arengusuundumusi teemakohaste 

tekstide, sh meediatekstide valiku ja analüüsi ning neis tõstatatud probleemide üle arutlemisega 

suulises ja kirjalikus vormis.  

Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemine ainevaldkonna õppeainetes hõlmab eri allikatest (sh 

internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ja kasutamist nii keeleteadmiste ning 

õppeteemakohaste teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes.    

6.7.2. Ainevaldkond „Võõrkeeled” 

Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmeis õpieesmärke ja teemasid, mis toetavad 

õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, kasutades selleks sobivaid 

võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi arendavaid töömeetodeid.  

Eelkõige on läbivad teemad seotud alljärgnevate teemavaldkondadega:  

1) „Õppimine ja töö” – elukestev õpe ja karjääri planeerimine;  

2) „Kodukoht Eesti” – keskkond ja jätkusuutlik areng;  

3) „Kodukoht Eesti”, „Riigid ja nende kultuur” – kultuuriline identiteet;  

4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”, „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – teabekeskkond, 

tehnoloogia ja innovatsioon;  

5) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö” – tervis ja ohutus;  

6) „Mina ja teised”, „Kodu ja lähiümbrus”, „Kodukoht Eesti”, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö”, 

„Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg” – väärtused ja kõlblus. 

6.7.3.  Matemaatika 

Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse põhikooli matemaatikaõpetuses eelkõige 

õppetegevuse sihipärase korraldamise ja käsitletava aine juures viidete tegemise kaudu.  

Näiteks seostub läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” matemaatika õppimisel järk-

järgult kujundatava õppimise vajaduse tajumise ning iseseisva õppimise oskuse arendamise kaudu. 

Sama läbiv teema seondub näiteks ka matemaatikatundides hindamise kaudu antava hinnanguga 

õpilase võimele abstraktselt ja loogiliselt mõelda. Oma  tunnetusvõimete reaalne hindamine on aga 

üks olulisemaid edasise karjääri planeerimise lähtetingimusi. Õpilast suunatakse arendama oma 

õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi.  

Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” probleemistik jõuab matemaatikakursusesse eelkõige 

ülesannete kaudu, milles kasutatakse reaalseid andmeid keskkonnaressursside kasutamise kohta. Neid 

andmeid analüüsides arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ning õpetatakse väärtustama 

elukeskkonda. Võimalikud on õuesõppetunnid. Matemaatikaõpetajate eeskuju järgides õpivad 

õpilased võtma isiklikku vastutust jätkusuutliku tuleviku eest ning omandama sellekohaseid 

väärtushinnanguid ja käitumisnorme. Kujundatakse kriitilist mõtlemist ning probleemide lahendamise 

oskust, hinnatakse kriitiliselt keskkonna ja inimarengu perspektiive. Selle teema käsitlemisel on 

tähtsal kohal protsentarvutus, muutumist ja seoseid kirjeldav matemaatika ning statistika elemendid. 
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Teema „Kultuuriline identiteet” seostamisel matemaatikaga on olulisel kohal matemaatika ajaloo 

elementide tutvustamine ning ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamine. Protsentarvutuse 

ja statistika abil saab  kirjeldada ühiskonnas toimuvaid protsesse mitmekultuurilisuse teemaga 

seonduvalt (eri rahvused, erinevad usundid, erinev sotsiaalne positsioon ühiskonnas jne).  

Läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitletakse eelkõige matemaatikat ja teisi 

õppeaineid lõimivate ühistegevuste (uurimistööde, rühmatööde, projektide jt) kaudu, millega 

arendatakse õpilastes koostöövalmidust ning sallivust teiste isikute tegevusviiside ja arvamuste suhtes. 

Sama teemaga seondub näiteks protsentarvutuse ja statistika elementide käsitlemine, mis võimaldab 

õpilastel aru saada ühiskonna ning selle arengu kirjeldamiseks kasutatavate arvnäitajate tähendusest. 

Eriline tähendus matemaatika jaoks on läbival teemal „Tehnoloogia ja innovatsioon”. 

Matemaatikakursuse lõimingute kaudu tehnoloogia ja loodusainetega saavad õpilased ettekujutuse 

tehnoloogiliste protsesside kirjeldamise ning modelleerimise meetoditest, kus matemaatikal on tihti 

lausa olemuslik tähendus (ja osa). Õpilase jaoks avaneb see eelkõige tegevusi kavandades ja ellu viies 

ning lõpptulemusi hinnates rakendatavate mõõtmiste ja arvutuste kaudu. Õpilast suunatakse kasutama 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT), et lahendada elulisi probleeme ning tõhustada 

oma õppimist ja tööd. Matemaatika õpetus peaks pakkuma võimalusi ise avastada, märgata 

seaduspärasusi ning seeläbi  aidata kaasa loovate inimeste kujunemisele. Seaduspärasusi avastades 

rakendatakse mitmesugust õpitarkvara.  

Teema „Teabekeskkond” seondub eriti oma meediamanipulatsioone käsitlevas osas tihedalt 

matemaatikakursuses käsitletavate statistiliste protseduuride ja protsentarvutusega. Õpilast juhitakse 

arendama kriitilise teabeanalüüsi oskusi.  

Läbiv teema „Tervis ja ohutus” realiseerub matemaatikakursuses ohutus- ja tervishoiualaseid 

reaalseid andmeid sisaldavate ülesannete kaudu (nt liikluskeskkonna, liiklejate ja sõidukite 

liikumisega seotud tekstülesanded, muid riskitegureid käsitlevate andmetega protsentülesanded ja 

graafikud). Eriti tähtis on kiirusest tulenevate õnnetusjuhtumite põhjuste analüüs. Matemaatika 

sisemine loogika, meetod ja süsteemne ülesehitus on iseenesest olulised vaimselt tervet inimest 

kujundavad tegurid. Ka emotsionaalse tervise tagamisel on matemaatikaõpetusel kaalukas roll. 

Ahaaefektiga saadud probleemide lahendused, kaunid geomeetrilised konstruktsioonid jms võivad 

pakkuda õpilasele palju meeldivaid emotsionaalseid kogemusi. Matemaatika õppimine ja õpetamine 

peaksid  pakkuma õpilastele võimalikult palju positiivseid emotsioone.  

Teema „Väärtused ja kõlblus” külgneb eelkõige selle kõlbelise komponendiga – korralikkuse, 

hoolsuse, süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja aususe kasvatamisega. Õpetaja eeskujul on 

oluline roll tolerantse suhtumise kujunemisel erinevate võimetega kaaslastesse. 

6.7.4. Loodusained 
Loodusteaduslikel ainetel on kandev roll läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”elluviimisel. 

Teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”. Loodusteadusharidus on osa üldharidusest, mis on 

oluline õpilaste arengule. Loodusainetes omandatud teadmised, oskused ja hoiakud lõimituna teistes 

õppeainetes omandatuga on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale õppimisele. Loodusaineid 

õpetades kasvatatakse õpilaste teadlikkust karjäärivõimalustest ning vahendatakse neile teavet 

edasiõppimisvõimaluste kohta loodusteaduslikel erialadel.  

Läbivat teemat „Teabekeskkond” käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe kogumise, teabe 

kriitilise hindamise ning kasutamisega.  

Loodusained toetavad läbivat teemat „Tehnoloogia ja innovatsioon” IKT rakendamise kaudu 

aineõpetuses.  

Teema „Tervis ja ohutus”. Loodusainete õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja 

tervisliku toitumise tähtsust ning mõista keskkonna ja tervise seoseid. Teoreetilise aluse õigele 

tervisekäitumisele annavad eelkõige bioloogia ja keemia. Loodusainete õppimine praktiliste tööde 

kaudu arendab õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid.  

Teema „Väärtused ja kõlblus”. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu ning 

elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud.  

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” elluviimist toetavad loodusained eelkõige 

keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuste tunnetamine seostub 

keskkonnaküsimustega.  
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Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” lõimub loodusteaduste kaudu, mis moodustavad teatud osa 

kultuurist, kuhu on oma panuse andnud ka Eestiga seotud loodusteadlased. Maailma 

kultuurilinemitmekesisus lõimub rahvastikuteemadega geograafias. 

6.7.5. Sotsiaalained 

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemisega aidatakse õpilasel kujuneda 

isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja 

töökeskkonnas ning kujundama oma elukäiku teadlike otsuste kaudu, et teha mõistlikke kutsevalikuid. 

Läbiva teemaga „Keskkond ja jätkusuutlik areng” toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt 

aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi 

keskkonna- ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust. 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist 

aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna 

toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda lõimitud, 

toetub oma tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning osaleb poliitiliste ja 

majandusotsuste tegemises.  

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks 

inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ja kultuuride 

muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud 

elupraktika eripärast nii ühiskonna ja terviku tasandil (rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees 

(regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms kultuur; subkultuur ja vastukultuur) ning kes 

väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis. 

Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks inimeseks, 

kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt analüüsida ja selles 

toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud kommunikatsioonieetikast. 

Läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon” toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 

tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti 

muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.  

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisega toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, emotsionaalselt 

ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt ning kujundama tervet 

keskkonda.  

Läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus” taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, 

kes tunneb nüüdisajal rahvusvaheliselt üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid 

koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma 

võimaluste piires. 

6.7.6. Kunstiained 

Kunstiainetes on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus tugevam. 

Teemad „Väärtused ja kõlblus” ning „Kultuuriline identiteet” on kunstiainetele eriomased. Õppesisus 

ja -tegevustes tutvutakse kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse kultuuri rolli 

igapäevaelus, kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse kultuuritraditsioonidesse 

kui ka kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning isiklike kogemuste ja 

emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse osalema ühiseid väärtusi kujundavatel 

kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja etendused). Tähtis on noorte endi 

osalemine/esinemine laulupidudel, muusikaüritustel ja õpilastööde näitustel. 

Teemaga „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” seondub kunstides oma võimete ja huvide 

teadvustamine, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh 

õpioskuste omandamine. Tutvutakse kunstide mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning 

kunstidega seotud elukutsetega. 

Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” on seotud kunstidele omaste praktiliste loovtegevustega, 

mille vältel kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja katsetatakse uusi võimalusi, 

toetades pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas toimetuleva inimese 

kujunemist.  

Eelnevaga haakub samuti läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” lõimimine kunstide 

õppesse. Kunstides julgustatakse kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate 

protsesside kohta ning katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist.Kunstiainetes teadvustatakse 

kunstitegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat mõju, neist võivad alguse saada elu jooksul püsivad 
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harrastused. See lõimub nii elukestva õppe põhimõtte teadvustamise kui ka läbiva teemaga „Tervis ja 

ohutus”. Kunstides kasutatakse paljusid materjale, töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb 

järgida ohutuse ning otstarbekuse printsiipe. Jälgitakse enda tervise ja ohutuse nõudeid tööprotsessis, 

suurt tähelepanu pööratakse erinevatele keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. 

Kunstide eriline panus teemade „Keskkonna ja jätkusuutlik areng” ning „Teabekeskkond” 

käsitlemisel on valdkondliku vaatenurga lisamine. See hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu info 

leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise ja visuaalse kommunikatsiooni väljendusvahendid, 

keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine. Tutvutakse andmebaasidega, meediakeskkonna 

võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega. 

6.7.7.  Tehnoloogia 

Tehnoloogia ainevaldkond seostub kõigi läbivate teemadega. 

„Elukestev õpe ja karjääri planeerimine”. Tutvumine tehnoloogia arengu ja inimese rolli muutumisega 

tööprotsessis aitab tunnetada pideva õppimise vajadust. Oma ideede rakendamiseks tehnoloogiliste 

võimaluste valimine, töö kavandamine ning üksi ja üheskoos töötamine aitavad arendada ning 

analüüsida oma töövõimeid. 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Tähtis on toodet valmistades kasutada säästlikult nii looduslikke 

kui ka tehismaterjale. Tähelepanu pööratakse keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamisele 

ja kujunemisele. Jäätmete sorteerimine ning energia ja ressursside kokkuhoid tundides aitavad 

kinnistada ökoloogiateadmisi. 

„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus”. Algatusvõime, ettevõtlikkus ja koostöö on tihedalt seotud 

tehnoloogiaainete sisuga. Oma ideede realiseerimise ja töö korraldamise oskus on üks valdkonna 

õppeainete põhilisi eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad oskuslikult elluviidud projektid, mis annavad 

õpilastele võimaluse oma võimeid proovida. 

„Kultuuriline identiteet”. Tutvumine esemelise kultuuri, kommete ja toitumistavadega võimaldab 

näha kultuuride erinevust maailma eri paigus ning teadvustada oma kohta mitmekultuurilises 

maailmas. Õpitakse märkama ja kasutama rahvuslikke elemente esemete disainimisel. 

„Teabekeskkond”. Oma tööd kavandades ja ainealaste projektide tarvis infot kogudes õpitakse 

kasutama erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. Interneti kasutamine 

võimaldab kursis olla tehnoloogia uuendustega ning tutvuda disainerite ja käsitöötegijate loominguga 

terves maailmas. 

„Tehnoloogia ja innovatsioon”. Arutletakse intellektuaalomandi kaitse ning arvuti kasutamise 

võimaluste üle oma tööde kavandamisel ja esitlemisel. Õpitakse oma tööd virtuaalkeskkonnas 

esitlema. Tutvumine arvuti abil juhitavate täisautomaatsete seadmetega ning võimaluse korral ka 

nendega töötamine aitavad tunnetada tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi. 

„Tervis ja ohutus”. Erinevate tööliikide puhul on vaja tutvuda tööohutusega ning arvestada 

ohutusnõudeid. Tutvumine erinevate looduslike ja sünteetiliste materjalidega ning nende omadustega 

aitab teha esemelises keskkonnas tervisest lähtuvaid valikuid. Tervisliku toitumise põhitõdede 

omandamine ning tervislike toitude praktiline valmistamine loovad aluse terviseteadlikule 

käitumisele. 

„Väärtused ja kõlblus”. Tehnoloogiaainetes kujuneb väärtustav suhtumine töösse ning töö tegijasse. 

Rühmas töötamine annab väärtuslikke kogemusi üksteise arvestamisel, organiseerimisoskuse 

arendamisel ning võimalike konfliktide lahendamisel. Kodunduse etiketiteemade kaudu kujundatakse 

praktilisi käitumisoskusi erinevates situatsioonides, õpitakse mõistma käitumisvalikute põhjusi ja 

võimalikke tagajärgi. 

6.7.8 Kehaline kasvatus 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” puhul on kehalisel kasvatusel kanda oluline osa. Tervislikuks 

eluviisiks vajalike teadmiste, arusaamade, oskuste ja kogemuste omandamist toetatakse nii aineõppes 

kui ka tunnivälises tegevuses, samuti füüsilise ja sotsiaalse õpikeskkonna loomise kaudu. 

Läbivat teemat „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” toetatakse kehalises kasvatuses õpilaste 

innustamisega olema terve ning kandma muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas hoolt oma töövõime 

suurendamise eest. Võimekuse ja huvi ilmnemise korral mõne spordi- ja/või liikumisharrastuse vastu 

juhitakse õpilast selle alaga süvendatult tegelema. 

Läbivat teemat „Keskkond ja jätkusuutlik areng” aitab kehalises kasvatuses ellu viia väljas (looduses) 

harrastatavate spordialadega tegelemine, mis väärtustab ümbritsevat ning soodustab õpilase 

kujunemist keskkonnateadlikuks liikumise harrastajaks.  
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Läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” toetatakse õpilaste organiseeritud tunnivälise 

liikumisharrastuse kaudu (omaalgatuslikud spordi- ja tantsuüritused, võistlused, õpilaste juhendamisel 

tegutsevad liikumis- ja treeningrühmad jms). 

Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” kajastub kehalise kasvatuse tundides õpitavates 

spordialades/liikumisviisides, mis tutvustavad rahvuslikku ja teiste maade liikumiskultuuri ning 

aitavad õpilasel kujuneda kultuuriteadlikuks (omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust väärtustavaks) 

ühiskonnaliikmeks. 

Läbiv teema „Teabekeskkond” toetab õpilast vajaliku info leidmisel. 

Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” rakendamine kehalises kasvatuses seostub antud 

ülesande jaoks õpilasepoolse sobiva lahenduse leidmisega. 

Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus” seostub spordi ülima aate – ausa mängu põhimõtete järgimisega 

kehalises kasvatuses ning tunnivälises sportlikus tegevuses. Sportlikus tegevuses kehtivate reeglite 

mõistmine ja nende järgimine toetab õpilase kujunemist kõlbeliseks isiksuseks. 

6.8. Läbivate teemade õpetamine tunnivälise tegevuse kaudu Sillamäe Vanalinna Koolis 

Elukestev õpe ja 

karjääri planeerimine  

 kohtumine erinevate elukutsete esindajatega  

 karjääripäev  

 kohtumine kooli vilistlastega 

 töövarjupäev 9.kl. 

Keskkond ja 

jätkusuutlik areng  

 erinevate keskkonnaprojektide läbiviimine koolis  

 õppekäigud keskkonnaga seotud paika  

Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus 

 laatade ja loosimiste korraldamine koolis 

 õpilaste kaasamine ürituste korraldamisse 

 kooliajaleht 

 õpilasesindus 

 osalemine projektis  Ettevõtlik kool 

Kultuuriline 

identiteet 

 laulupidude ettevalmistamisprotsessis ning  kohalikel   laulupäevadel 

osalemine 

 rahvakalendritähtpäevade tähistamine  

 ülekoolilised kontserdid vanematele ja külalistele 

Teabekeskkond 

 kooli veebileht 

 internetipõhised võistlused ja projektid 

 koolielu kajastamine linnalehes 

 kooli uudised  (Meedia rühm) 

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 
 osalemine projektides  Ettevõtlik kool, Entrum  

Tervis ja ohutus 

 Ohutuspäevade korraldamine Ida-Viru Päästeametiga koostöös 

 Osalemine terviseedenduse projektis (Suitsuprii klass) 

 Kohtumine poltseinikuga 

 Tundekasvatuslikud ettevõtmised (luuletuste kirjutamine, 

 joonistamine, sõbrapдeva tähistamine) 

Väärtused ja kõlblus 
 Seda teemat toetab iga üritus või хppekäik, sest igal pool on 

käitumisreeglid ja normid, mida tuleb järgida. 

7. Lõimingu põhimõtted 
7.1. Õppetegevus ja selle tulemused kujundatakse tervikuks lõimingu kaudu. Lõiming toetab õpilaste 

üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Lõimingu saavutamist kavandatakse kooli õppekava 

arenduse ning õppe- ja kasvatustegevuse planeerimise käigus õpetaja töökava ja kooli üldtööplaani 

tasandil.  

7.2. 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 viisil, mis võimaldab aineülest käsitlust: täpsustades pädevusi, seades õppe-eesmärke ning 

määrates erinevate õppeainete ühiseid probleeme ja mõistestikku.  
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7.3. Lõiming on tegevus, mis eeldab suhtlemist ja arutelu ning toimub peamiselt õpetaja vahetul 

juhendamisel. Lisaks vahenduspedagoogikale 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 vähendatakse päheõppimist ja soodustakse leidmist, lahendamist ja oma lahenduste 

põhjendamist. Lõimingu kaudu püüdleme selles suunas, et teadmisi õpitaks kriitiliselt ja läbi 

mõeldult ning seostades 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.  

7.4. Samuti on lõimingul oluline roll õppimise fragmenteerituse 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 lahenduse, mille nad tuletasid. 

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.  

7.5. Lõiming ei ole asi iseenesest. 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 keerulisem 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.  

7.6. 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 

üldpädevuste kujunemist.  

7.7. Lõimingu puhul on oluline lõimingutsentri määratlemine. Lõimingutsentrit kasutatakse millegi 

saavutamiseks. Lõimingutsenter on midagi mille ümber õppetegevus kavandatakse. 

Lõimingutsentriks 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 lõimingutsentreid, mis on aluseks suutlikkuse kujunemiseks. 

Pädevuste kujundamist taotletakse nii õppe- kui ka õppekavavälises tegevuses. Lõimingutsentriks 

võivad olla erinevad õppeviisid (individuaalne, paaris- ja rühmatöö, diskussioon, ajurünnak, 

probleemõpe, õppekäik, ekskursioon, matk), mis aitavad õpilasel omandada erinevaid töövõtted ja 

saada kogemusi. Või 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.  

7.8. Lõimimise esimeseks sammuks on lõimingutsentri 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.  

7.9. Kui lõimingutsenter 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 
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väljendatakse õpetaja töökavas õppetegevustena. Tegevusteks võivad olla projektide kavandamine ja 

teostamine, probleemide lahendamine, uurimine, küsimuste esitamine ja neile vastuste leidmine. 

7.10. 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.  

7.11. 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,  üldpädevusi 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.  

7.12. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega  

7.12.1. Ainevaldkond „Keel ja kirjandus” 

Ainevaldkonna õppeained toetavad teiste valdkonnapädevuste saavutamist, sest keele- ja 

kirjandustundides arendavad õpilased oma suulist ja kirjalikku väljendusoskust ning suhtlusoskust, 

õpivad lugema ja mõistma eri liiki tekste, sh teabe- ja tarbetekste, arendavad kirjandustekste lugedes 

oma sõnavara ning avardavad maailmapilti; õpivad kirjutama eri tüüpi tekste (sh arvamust, referaati, 

juhendit), kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; õpivad koostama ning vormistama 

uurimistööd, kasutama allikaid ja viitama neile; harjuvad kasutama eri liiki sõnaraamatuid ning 

käsiraamatuid. 

Võõrkeelte grammatilist süsteemi tundma õppides on toeks emakeeletundides omandatud 

keelemõisted, võõrsõnade õppimine soodustab võõrkeelte õppimist. Väliskirjanduse autorite ja 

teostega tutvumine tekitab huvi võõrkeelte õppimise vastu, õpitavas võõrkeeles kirjutavate autorite 

teoste lugemine ja arutamine süvendab huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ning kirjanduse 

originaalkeeles lugemise vastu. 

Matemaatika õppetekstide ja tekstülesannete mõistmist soodustab eesti/vene keele ja kirjanduse 

tundides arendatav lugemisoskus. Arvsõnade õigekirja õppimine toetab korrektse matemaatilise 

kirjaoskuse omandamist. Samas eeldab heade õpitulemuste ja korrektse keelekasutuse saavutamine, et 

ka matemaatikatundides töötataks tekstiga õppesisu või -ülesande mõistmise nimel ning nõutaks 

elementaarsete õigekirjanõuete järgimist kirjalikes töödes. 

Loodusainete õppe- ja teabetekstide mõistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja tekstitööd. 

Õpilane peab õppima õigesti kirjutama kohanimesid ning loodusnähtuste ja loodusobjektide nimetusi. 

Loodusalased tekstid eesti/vene keele õppekirjanduses ning loetavas ilukirjanduses aitavad loodust 

tundma õppida ja väärtustada. Loodusainetes omandatud sõnavara ning teadmised soodustavad 

omakorda kirjandusteoste looduskirjelduste mõistmist, kujutluspiltide teket ja emotsionaalset mõju 

lugejale. 

Sotsiaalainete õpet toetab ainevaldkond mitmel moel. Ilukirjandusteoste lugemine ja analüüs toetavad 

maailmapildi kujunemist, ajaloosündmuste ja arengu mõistmist ning ühiskonnaelus ja inimsuhetes 

orienteerumist. Kirjandustekste valides ja käsitledes peetakse silmas ühiskonnaelus olulisi valdkondi: 

väärtused ja kõlblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus; 

kodanikuühiskond ja rahvussuhted. Samaaegu toetavad sotsiaalaineid õppides omandatud teadmised 

ajaloost, ühiskonna arengust ja toimimisest ning inimesest kirjandusteostes kajastatud ühiskonnaelu 

probleemide ja inimsuhete mõistmist. Keeletundides õpitakse riikide, ühenduste, organisatsioonide, 

ajalooliste isikute, ajaloosündmuste nimetuste õigekirja norme; ajaloo- ja ühiskonnatundides tuleks 

neid teadmisi konkreetsete näidete toel kinnistada. 

Arutlusoskust ning info hankimise, tõlgendamise ja kasutamise oskusi on tarvis ning neid arendatakse 

nii ainevaldkonna kui ka sotsiaalainete õppes sisult erinevate tekstidega töötades. 

Kunstiainete õpet toetab eeskätt kirjanduse kui kunstiaine õppimine. Kirjandusteose analüüs 

seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab kunsti väljendusvahendite eripära mõistmist. 
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Reklaami terviklik käsitlemine keeleõppes eeldab ka visuaalsete komponentide eritlemist ja analüüsi, 

mida võiks teha koostöös kunstiõpetajaga. Kirjandusteose käsitluse illustreerimine vastava ajastu 

muusikaga soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mõjust ning kunstilistest 

väljendusvahenditest. Kirjanduse ja muusikaõpetuse ühisosa on (rahva)laul, selle tekst ja esitamine, 

mis eeldab aineõpetajate koostööd. 

7.12.2. Ainevaldkond „Võõrkeeled” 

Võõrkeelte ainekavad arvestavad teadmisi, mida õpilane saab õpitava keele maa ja kultuuri kohta 

teiste ainevaldkondade kaudu. Võõrkeeleõppes kasutatavad materjalid täiendavad teadmisi, mida 

õpilane omandab teistes õppeainetes, andes õpilasele keelelised vahendid erinevate valdkondadega 

seonduvate teemade käsitlemiseks Võõrkeelteoskus võimaldab muu hulgas õppijale ligipääsu 

lisateabeallikatele (teatmeteosed, võõrkeelne kirjandus, internet jt), toetades sel moel materjali 

otsimist mõne teise õppeaine jaoks. Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele omandamisel on suureks 

toeks koostöös teiste ainevaldkondadega keeleoskuse integreeritud õppematerjalide kasutamine 

lõimitud aine- ja keeleõppe raames (LAK-õpe, keelekümblus). Võõrkeelte valdkonnal on kõige 

otsesem seos keele ja kirjandusega, kuna võõrkeeleõppes rakendatakse väga palju emakeeles 

omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti.  

Võõrkeelte ja eesti keele kui teise keele ainekavad haakuvad ennekõike ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, 

geograafia, loodusõpetuse, bioloogia, tehnoloogia, inimeseõpetuse, muusika ning kunstiõpetuse 

teemadega. Kunstipädevusega puututakse kokku eri maade kultuurisaavutusi tundma õppides ning 

teemade (nt „Riigid ja nende kultuur”, „Vaba aeg”) ja vahetute kunstielamuste kaudu (kino, teater, 

kontserdid, muusika, näitused, muuseumid jmt). Tehnoloogiapädevus areneb arvutit kasutades. Arvuti 

on võõrkeeltes nii erinevate tööde tegemise kui ka suhtlus- ja info otsimise vahend. Loodusteaduslik 

pädevus teostub erinevate teemavaldkondade ja nendes kasutatavate alustekstide kaudu. 

7.12.3. Ainevaldkond „Matemaatika“  

Matemaatikaõpetus lõimitakse teiste ainevaldkondade õpetusega kaht põhilist teed pidi. Ühelt poolt 

kujuneb õpilastel teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite kasutamise kaudu 

arusaamine matemaatikast kui oma universaalse keele ja meetoditega teisi ainevaldkondi toetavast 

ning lõimivast baasteadusest. Teiselt poolt annab teistest ainevaldkondadest ja reaalsusest tulenevate 

ülesannete kasutamine matemaatikakursuses õpilastele ettekujutuse matemaatika 

rakendusvõimalustest ning tihedast seotusest õpilasi ümbritseva maailmaga. Peale selle on ainete 

lõimimise võimsad vahendid kollegiaalses koostöös teiste ainete õpetajatega tehtavad õpilaste 

ühisprojektid, uurimistööd, õppekäigud ja muu ühistegevus.  

Kõige tihedamat koostööd saab matemaatikaõpetaja teha loodusvaldkonna ainete õpetajatega. 

Niisuguse koostöö viljakus sõltub eelkõige matemaatikaõpetajate teadmistest teistes valdkondades 

õpetatava ainese ja seal kasutatava matemaatilise aparatuuri kohta ning teiste valdkondade õpetajate 

arusaamadest ja oskustest oma õppeaines matemaatikat ning selle keelt mõistlikul ja korrektsel viisil 

kasutada.  

Matemaatika pakub lõimingut ka võõrkeelte ainevaldkonnaga. Matemaatikas kasutatakse rohkesti 

võõrkeelseid termineid, mille algkeelne tähendus tuleb õpilastele teadvustada. Lõimingut 

võõrkeeltega tugevdab õpilaste juhatamine erinevaid võõrkeelseid teatmeallikaid kasutama. Nii 

näiteks võiks eesti ja inglise keele õpetajad õpilastele selgitada, et ingliskeelsel sõnal „number” on 

eesti keeles kaks tähendust: arv ja number, keemiaõpetaja võiks reaktsioonivõrrandite põhjal siduda 

ainete koguse leidmise võrdekujulise võrrandi ja protsentarvutuse kohta omandatud teadmiste ja 

oskustega. Eriline koht on internetil oma võimalustega. Suure osa matemaatikateadmistest peaks 

õpilane saama õpetuses uurimuslikku õpet kasutades. Sel viisil lõimitakse matemaatika õppimise 

meetod teistes loodusainetes kasutatava meetodiga. 

7.12.4. Ainevaldkond „Loodusained”  

Loodusteaduslikel ainetel on kandev roll loodusteadusliku pädevuse kujundamisel. Loodusaineid 

õppides areneb õpilastel lugemise, kirjutamise, teksti mõistmise ning suulise ja kirjaliku teksti 

loomise oskus ehk emakeelepädevus.  

Matemaatikapädevuse kujunemist toetavad loodusained eelkõige uurimusliku õppe kaudu, arendades 

loovat ja kriitilist mõtlemist. Uurimuslikus õppes on oluline koht andmete analüüsil ja tõlgendamisel, 

tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena.  
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Loodusnähtuste seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid. Õppides mõistma looduse kui 

süsteemi funktsioneerimise lihtsamaid seaduspärasusi ning inimese ja tehnika mõju 

looduskeskkonnale, areneb õpilaste tehnoloogiline pädevus.  

Füüsikateadmised loovad teoreetilise aluse, et mõista seoseid looduse, tehnika ja tehnoloogia vahel. 

Tehnoloogilist pädevust arendatakse, kasutades õppes tehnoloogilisi, sh IKT vahendeid. 

Kunstipädevuse kujunemist toetavad uurimistulemuste vormistamine, esitluste tegemine, näitustel  

käimine, looduse ilu väärtustamine õppekäikudel jms. Õpilaste võõrkeeltepädevuse kujunemisele 

aitab kaasa erinevate võõrkeelsete teatmeallikate kasutamine, et leida vajalikku infot. 

Loodusteaduslikud ained kasutavad võõrsõnu, mille algkeele tähendus on vaja teadvustada. 

7.12.5. Ainevaldkond „Sotsiaalained”  

Sotsiaalained on teiste ainevaldkondadega seotud valdkonnapädevuste kujundamise kaudu. 

Emakeelepädevus – suutlikkus väljendada ennast selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

lugeda ja mõista erinevaid tekste; kasutada kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili ning ainealast 

sõnavara ja väljendusrikast keelt ning järgida õigekeelsusnõudeid. Lisaks tähtsustuvad teksti kriitilise 

analüüsi oskus, meediakirjaoskus, info hankimine ja selle kriitiline hindamine, tööde vormistamine 

ning autoriõiguse kaitse.  

Võõrkeeltepädevus – teadmised erinevatest kultuuridest ja traditsioonidest, oma ja teiste kultuuride 

erinevuste mõistmine ning lugupidamine teiste keelte ja kultuuride vastu mitmekultuurilises 

ühiskonnas; võõrkeeleoskus.  

Matemaatikapädevus – ajaarvamine; ressursside planeerimine (aeg, raha); matemaatiline kirjaoskus, 

arvandmete esitlemine ja tõlgendamine (graafikud, tabelid, diagrammid); oskus probleeme püstitada, 

sobivaid lahendusstrateegiaid leida ja neid rakendada, lahendusideid analüüsida ning tulemuse tõesust 

kontrollida; oskus loogiliselt arutleda, põhjendada ja tõestada ning väärtustada matemaatilist käsitlust, 

mõista selle sotsiaalset, kultuurilist ja personaalset tähendust.  

Loodusteaduslik pädevus – looduskeskkonna ja geograafilise asendi mõju inimühiskonna arengule, 

inimese areng ja rahvastikuprotsessid; majanduse ressursid; ühiskonna jätkusuutlikkus, säästlik 

tarbimine, üleilmastumine, globaalprobleemide, sh keskkonnaprobleemide märkamine ja mõistmine 

ning jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamine.  

Tehnoloogiline pädevus – ametid ja elukutsed erinevates ühiskondades, tehnika ja tootmise arengu 

seos muutustega ühiskonnas; tööturg, kutsesuunitlus ja karjääri planeerimine; oskus hinnata 

tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte; rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid 

tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonna kujundamisel; kasutada tehnilisi vahendeid 

eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid. 

Kunstipädevus - Eesti, Euroopa ja maailma erinevate rahvaste kultuuriteemade käsitlemine, 

iluhinnangute muutumine ajas; esteetiline areng ja eneseteostus, rahvakultuur ning loominguline 

eneseväljendusoskus.  

Tervise- ja kehakultuuripädevus – suutlikkus mõista ja väärtustada kehalise aktiivsuse tähtsust 

tervisliku eluviisi osana eri ajastuil; arendada sallivat suhtumist kaaslastesse ning koostööpõhimõtteid 

tervislikku eluviisi järgides. 

7.12.6. Ainevaldkond „Kunstiained”  

Nüüdisaegsele kultuurile on olemuslik interdistsiplinaarsus. Kunstid on tihedalt seotud kõigi 

inimtegevuse valdkondade ning oma ajastu mõtteviisidega. Inimeseks olemine, sotsiaalsed suhted ja 

maailm on oma erinevates avaldumisvormides kunstide aines, seega teiste ainevaldkondadega 

suhestumine on kunstide loomulik osa.  

Kunstiainete ja teiste ainevaldkondade seostamiseks on palju võimalusi. Väärtushoiakute 

kujundamine ja maailma kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine. Paljudes ainetes tutvutakse 

erinevate kultuuridega ning toetatakse kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi kujunemist (kunstid, eesti 

keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus, geograafia, käsitöö ja tehnoloogia, kehaline 

kasvatus).  

Kunstide kaudu saab eriti hästi teadvustada kultuuridevahelist dialoogi ja loovust nüüdisühiskonna 

innovatsiooni allikana. Kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, 

plaan, stiil, variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm): kunstid, keeled ja kirjandus, 

tehnoloogia, kehaline kasvatus.  

Ainete sisust lähtuvate seoste esiletoomine: sotsiaalainetest lähtudes vaadeldakse inimese suhteid 

teiste inimeste ja inimrühmadega ning erinevate kultuuride kommete ja pärimustega; emakeelest ja 
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võõrkeeltest lähtudes arendatakse verbaalset eneseväljendusoskust, diktsiooni, funktsionaalset 

lugemisoskust ning infokanalite kasutamise oskust; kirjandusest lähtudes vaadeldakse eri ajastute ja 

kultuuride lugusid muusikas ja kunstis, teatri- ja filmikunstis; loodusainetest lähtudes teadvustatakse 

inimese kuulmis- ja nägemismeele füsioloogilist eripära, õpitakse tundma looduskeskkonda ja selle 

eluvormide mitmekesisust ning helide, valguse ja värvide omadusi; matemaatikast lähtudes 

arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, struktuur, sümbolid ja 

meetodid); käsitööst ja tehnoloogiast lähtudes arendatakse käelist tegevust ning loovat mõtlemist 

(loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad); kehalisest kasvatusest lähtudes arendatakse 

kehatunnetust, tähelepanu, motoorikat, reageerimiskiirust ja koordinatsiooni. Ainevaldkondade piire 

ületavad õppeprojektid. 

7.12.7. Ainevaldkond „Tehnoloogia”  

Tehnoloogia ainevaldkond toetub teistes õppeainetes omandatud teadmistele, pakkudes võimalusi 

jõuda praktilistes tegevustes äratundmiseni, et teadmised on omavahel seotud ning rakendatavad 

praktilises elus. Abstraktsele analüüsile lisanduvad nägemise, kompimise ja katsetamise võimalused 

ning silmaga nähtav tulemus.  

Aineprojektid lubavad siduda aine eri valdkondi, luua ainevaldkonnasiseseid seoseid ning seoseid 

teiste õppeainetega. Suhtluspädevus (sh võõrkeeltepädevus). Teavet kogudes areneb õpilase 

funktsionaalne kirjaoskus ning täieneb tema tehnoloogiasõnavara. Oma tööd esitledes ja valikuid 

põhjendades saadakse esinemiskogemusi ning areneb väljendusoskus. Tööülesannete ning projektide 

tarvis materjali ja teabe otsimine ning uurimine aitab kaasa võõrkeelte omandamisele. 

Matemaatikapädevus. Tehnoloogiaainetes kasutab õpilane oma töös loogilist mõtlemist ning 

matemaatilisi teadmisi. Õpilase arvutustel ja mõõtmistel on praktiline tagajärg, vigu (ja nende 

tagajärgi) märgatakse kohe, analüüs ning paremate lahenduste leidmine on paratamatus. 

Loodusteaduslik pädevus. Töötamine erinevate looduslike ja tehismaterjalidega eeldab tutvumist 

nende materjalide omadustega.  

Tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses puutub õpilane otseselt kokku mitmete keemiliste ja 

füüsikaliste protsessidega.  

Sotsiaalne pädevus. Tehnika ja tehnoloogia arengu tundmine, arengu põhjuste teadvustamine ja 

edasiste arengusuundade mõistmine aitab kaasa inimühiskonna arengu tunnetamisele. Ühiselt töötades 

õpitakse teisi arvestama, käitumisreegleid järgima ning oma arvamusi kaitsma. Tutvumine eri maade 

kultuuritraditsioonide ja nende kujunemise põhjustega aitab mõistvalt suhtuda teistesse rahvustesse. 

Kunstipädevus. Erinevate esemete disainimine ning valmistamine pakub õpilastele loomingulise 

eneseväljenduse võimalusi. Õpitakse hindama uudseid ja isikupäraseid lahendusi ning märkama 

esemete disaini funktsionaalsust ja seoseid kunstiloomingu ning kultuuritaustaga. Tervise ja 

kehakultuuri pädevus. Praktilistes ülesannetes kinnistub terviseteadlik käitumine 

7.12.8. Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”  

Kehalise kasvatuse lõimimisel teiste valdkondadega on palju võimalusi. Emakeelepädevust 

kujundatakse kehalises kasvatuses teksti mõistmise, suulise ja kirjaliku teksti loomise ning 

eneseväljendusoskuse kaudu.  

Õpilaste võõrkeeltepädevuse kujunemisele aitab kaasa erinevatest võõrkeelsetest teabeallikatest 

vajaliku info leidmine. Eri spordialades/liikumisviisides kasutatakse võõrsõnu, mille tähendust on 

vaja selgitada.  

Kunstipädevuse kujunemist toetab spordialade/liikumisviiside isikupärane ja loominguline käsitlus, 

valmisolek leida erinevatele ülesannetele uusi ja omanäolisi lahendusi ning oskus märgata 

ümbritsevas ilu.  

Sotsiaalne pädevus. Kehalises kasvatuses omandatud teadmised rahvuslikust ning rahvusvahelisest 

liikumis- ja spordikultuurist avardavad õpilase silmaringi. Tervist väärtustava eluviisi omaksvõtmine 

ja teadlikkus soodustavad õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kodanikuks. 

Tehnoloogiline pädevus võimaldab rakendada teaduse ja tehnika saavutusi erinevates 

spordialades/liikumisviisides (spordialade tehnika, spordivarustus ja -vahendid) ning järgida tervisliku 

toitumise põhitõdesid.  

Loodusteaduslikku pädevust toetab keskkonna väärtustamine liikumisel/sportimisel. Kehalise 

kasvatuse kaudu kinnistuvad teadmised ja oskused, mis on omandatud inimeseõpetuses, bioloogias, 

füüsikas ja geograafias. 
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8. Loovtöö korraldamise põhimõtted 
8.1. Kooli  1. ja 2.astmes, korraldab kool  õpilaste loovtööd  loovprojekti  vormis.  Loovtöö  põhineb 

läbivatel teemadel , õppeainete  integreerimisel ja kooli osalemisel  rahvusvahelistes  ja vabariiklikes 

projektides.  (näiteks projekt  Ettevõtlik kool). 

8.2. Kooli 3.astmes, lähtudes  läbivatest teemadest  ja õppeainete integreerimisest, korraldab kool  

õpilaste loovtööd uurimistöö, projekti ja kunstiteose jne vormis.   

8.3. Õpilaste loovtööde juhendamise kord, referaatide  ja esitluste  vormistamise  kord on esitatud Lisas  

13 .   

9. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted 
9.1. Koolis mõistetakse projekti all ühekordse iseloomuga ajaliselt piiratud tööd, millel on kindel 

eesmärk  ja ressursid.  

9.2. Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid kavandatakse enne õppeaasta algust. 

9.3. Projektitegevuse kavandamine rajaneb järgmistel põhimõtetel: 

9.3.1. Projektid on seotud õppe- ja kasvatustöö eesmärkidega 

9.3.2. Osavõtt projektitegevusest rajaneb õpilase vabatahtlikul soovil 

9.3.3. Osalemine ainelastes projektides, mis toimuvad õppetundide ajal, on õpilastele kohustuslik 

9.4. Projekt algab töömeeskonna loomise ja tegevuskava koostamisega ning lõpeb tulemuste analüüsi 

ning järelduste tegemisega. Võimalikud on ka individuaalprojektid, mille elluviimiseks meeskonda 

ei moodustata. 

9.5. Kooli õppekava elluviimisel kasutatakse projekte pedagoogiliste ja majanduslike eesmärkide 

täitmiseks. Pedagoogiliste projektide eesmärgiks on arendada õpilaste ja õpetajate nii erialaseid kui 

üldkultuurilisi teadmisi, enesealgatust, meeskonnatööd, tegevuse planeerimist ja analüüsi ning 

juhtimisoskust. Majanduslike projektide abil parandatakse õpikeskkonda.  

9.6. Kõikidel projektidel on määratud projektijuht, kelle ülesanne on koostöös projektirühmaga 

määratleda projekti (ürituse) eesmärgid lähtuvalt üldpädevustest.  

9.7. Koolis viiakse läbi järgmisi projektitüüpe: 

1) projektõppepäevad, ainepäevad; 

2) temaatilised näitused; 

3) erinevad olümpiaadid ja konkursid; 

4) traditsioonilised ülekoolilised üritused; 

5) ühisprojektid sõpruskoolidega; 

6) üleriigilistes ja rahvusvahelistes projektides osalemine (n Tiigrihüpe, Socrates) 

9.8. Koolis on projektijuhtideks valdkonnaga seotud õpetajad, juhtkonna liikmed ja õpilased.  

9.9. Kooli projektitööd koordineerib ja juhendab projektijuht. 

9.10. Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid lisatakse kooli üldtööplaani. 

10. Õppe ja kasvatuse korraldus  
10.1. Õppeaasta kestab 1.septembrist järgmise aasta 31.augustini 

10.2. Õppeaasta koosneb neljast õppeveerandist ning haridus- ja teadusministri poolt määratud 

koolivaheaegadest.  

10.3. Õppe ja kasvatuse põhivorm on õppetund. Tunni pikkus on 45 minutit. 

10.4. Õpe on korraldatud viisil, kus kõiki õppeaineid õpitakse kogu õppeaasta vältel eristades 

tavapäraseid ainetunde. 

10.5. Õpilase suurim lubatav nädalakoormus klassides on:  

1. klassis 20; 

2. klassis 23; 

3. ja 4. klassis 25; 

5. klassis 28; 

6. ja 7. klassis 30; 

8. ja 9. klassis 32. 

10.6. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. 

10.7. Õppeprotsess  1.-4-klassides  toimub  klassiõpetaja  ja  aineõpetajate   (eesti keel, võõrkeel, 

kunst, kehaline kasvatus , muusika, tööõpetus) juhendamisel;  5.-9.klassides toimub õppeprotsess 

ainesüsteemi põhiselt  . 
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10.8. Õppeaasta  jooksul õpetajad viivad  läbi  graafiku alusel tööajaväliselt konsultatsioone 

õpilastele.  

10.9. Kooli argipäeva tegevuse läbiviimise aluseks on tunniplaan ja õpetajate  konsultatsioonide 

läbiviimise plaan. Tunniplaan koostatakse iga õppeaasta alguses , milles tehakse muudatusi vaid  

äärmisel juhul.    

10.10. Õpetaja puudumisel asendab  kooli  teise aineõpetaja  puuduvat kolleegi.    

10.11. Õpet kavandades ja ellu viies arvestatakse, et õpilase õppekoormus oleks ea- ja jõukohane, 

võimaldades talle aega puhkuseks ja huvitegevuseks.  

10.12. Õpetaja planeerib oma tööd koostöös teiste õpetajatega. 

10.13.  Õppeveerandi jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise 

korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilastele teatavaks õppeveerandi algul. 

10.14. Projekt-, õues- ja muuseumiõppeks ning ekskursioonideks ja õppekäikudeks vajalik aeg 

kavandatakse õpetaja töökavas ning kooli kuu tööplaanides. 

10.15. Kooli õppekava valise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana 

10.15.1. „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. 

10.15.2. 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. 

10.15.3. 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.  

10.15.4. 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.  

10.15.5. 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.  

10.15.6. 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 üldistusvõime, 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.  

10.15.7. Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste kaudu omandatut hinnatakse palju rangemalt ja 

põhjalikumalt kui õppekava tavapärases vormis läbinute tulemusi. Põhjuseks on asjaolu, et 

tavapärases vormis õppeprotsessis läbinutel on suurem tõenäosus omandada ühesuguseid 

õpitulemusi. Rangem ja põhjalikum hindamine on õigustatud ka seetõttu, et hoida ära olukorda, 

kus ühtedelt nõutakse oluliselt rohkem kui teistelt, saavad ju mõlemad ühesuguse 

lõputunnistuse.  

10.15.8. Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamisel tagatakse kvaliteet selle kaudu, et 

uuritakse õpilase esitatud õpitulemuste omandatuse tõendamist võimaldavaid materjale ning 

nende vastavust nende õpitulemustega, mille arvestamist taotletakse. Tüüpiliseks on küsida 

tõendusmaterjaliks õpitu kirjalikku refleksiooni või analüüsi, dokumenteeritud tõendusmaterjali 
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ja vajadusel teha ka õpilasega vestlus. Hindamisel eristatakse otseseid ja kaudseid tõendeid. 

Kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamise hindamine toetub vaid 

tõendusmaterjalidele. Tõendusmaterjalideks võivad olla primaarsed tõendusmaterjalid 

(töönäidised, kirjutatud projektid, uurimistööd, artiklid, kavandid,  projekti ja/või uurimistöö 

aruanded jm, mis otseselt tõestavad taotleja pädevusi või õpitulemusi), sekundaarsed 

tõendusmaterjalid (õpisoorituste tõend või hinneteleht, juhendaja või kogenuma kolleegi 

hinnang, õppeaine kava, kus on kirjas õppeaine eesmärgid, õpitulemused, sisu lühikirjeldus, 

maht tundides, tõendus tegevuste sooritamise kohta) või narratiivsed tõendusmaterjalid 

(igasugused oma õppimise ning tegevuse analüütilised käsitlused, kus taotleja seostab õpitut 

taotletava õppeaine õpitulemustega, taotleja kogemuse-alane refleksioon). Tavaliselt on 

tõendusmaterjalid omavahel kombineeritud. Hindamiskomisjonil on õigus nõuda täiendavaid 

tõendusmaterjale, kui esitatud tõendusmaterjalidest ei ole piisav õpitulemuse omandatuse 

tõendamiseks.  

10.15.9. Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemal tuleb esitada taotlus etteantud 

taotlusvormil kooli õppekavaväliste õpingute või tegevuste arvestamise taotlemiseks. Koos 

taotlusega esitatakse ka vastav tõendusmaterjal. Tõendusmaterjal võib olla vormistatud 

õpimapina. Enne taotluse esitamist toimub õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul 

vanema nõustamine taotluse esitamise ja nõutavate tõendusmaterjalide vormistamise ja 

esitamise kohta. Nõustamist viib läbi kooli õppealajuhataja.  

11. Hindamine ning klassi ja põhikooli lõpetamine  
11.1. Hindamise eesmärk on: 

1) toetada õpilase arengut; 

2) anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta; 

3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima; 

4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee 

valikul; 

5) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; 

6) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 

11.2. Hindamise kord on esitatud lisas 14. 

11.3. Põhikooli lõpetamine 

11.3.1. Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”, 

kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava 

tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul. 

11.3.2. Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja 

õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele: 

1) kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne; 

2) kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine 

viimane aastahinne. 

11.3.3. Haridusliku erivajadusega õpilasele, kellel käesolevas määruses sätestatud tingimustel kooli 

õppekavaga või nõustamiskomisjoni soovitusel individuaalse õppekavaga on vähendatud või 

asendatud käesolevas määruses sätestatud taotletavaid õpitulemusi, on lõpetamise aluseks kooli 

või individuaalses õppekavas määratud õpitulemuste saavutatus. Haridusliku erivajadusega 

õpilasel on õigus sooritada põhikooli lõpueksamid eritingimustel vastavalt „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse” § 30 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud 

lõpueksamite korraldamise tingimustele ja korrale. 

11.3.4. Õpilane, kelle õppekeel ei ole eesti keel, kes õpib keelekümblusklassis või kes asus eesti 

õppekeelega koolis või klassis õppima viimase kuue õppeaasta jooksul, võib lõikes 1 nimetatud 

eesti keele eksami asemel sooritada eesti keele teise keelena eksami. 

11.3.5. Varem välisriigis õppinud õpilane, kes on enne lõpueksamite toimumist Eestis põhikoolis 

õppinud kuni kolm järjestikust õppeaastat ning kellele on eesti keele õppimiseks koostatud 

individuaalne õppekava, võib eesti keele või eesti keele teise keelena eksami sooritada temale 

koostatud individuaalse õppekava põhjal ettevalmistatud koolieksamina. Koolieksami 

ettevalmistamisel ja hindamisel lähtutakse §-des 20–22 sätestatust. 

11.3.6. Põhikooli lõpetanuks peetakse eksterni, kes on sooritanud põhikooli lõpueksamid ning 

aineeksamid nendes õppeainetes, milles tal puuduvad põhikooli lõputunnistusele kantavad 
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hinded või milles tal ei ole tõendatud teadmisi ja oskusi varasemate õpi- ja töökogemuste 

arvestamise kaudu. Eksterni ei hinnata kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses ning 

tehnoloogiaõpetuses. Koolid, kus rakendatakse mittestatsionaarset õppevormi, on kohustatud 

looma võimaluse kooli lõpetamiseks eksternina koolikohustusliku ea ületanud isikule, kes on 

esitanud koolile sellekohase kirjaliku taotluse hiljemalt jooksva õppeaasta 1. novembriks. Kooli 

lõpetamisel eksternina võimaldatakse lõpetajale kooli poolt juhendatud õppetegevust kokku 

vähemalt 15 arvestusliku õppetunni ulatuses. Muus osas toimub õppimine iseseisvalt. 

12. Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 
12.1. 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 tuleb põhikoolis selgitada välja õpilase individuaalsed õpivajadused, valida 

sobivad õppemeetodid ning korraldada diferentseeritud õpet. Põhikool tagab õpilasele, kellel tekib 

ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise 

väljaspool õppetunde. 

12.2. Põhikool nõustab vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja kodus 

õppimises. 

12.3. Põhikool korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab 

õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või -nõustamine) kättesaadavuse. 

12.4. Põhikool tagab õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse 

kohta ning juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes. Peamised õppeteemad, 

vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilasele teatavaks 

õppeveerandi või poolaasta algul. 

13. Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted 
13.1. Haridusliku erivajadusega õpilane on õpilane, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, 

puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli õppekeele 

ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, 

õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, 

sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, tugipersonal, spetsiaalse 

ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates õpitulemustes . 

13.2. Õpilase andekust käsitletakse käesoleva seaduse tähenduses haridusliku erivajadusena, kui 

õpilane oma kõrgete võimete tõttu omab eeldusi saavutada väljapaistvaid tulemusi ning on näidanud 

kas eraldi või kombineeritult eelkõige järgmisi kõrgeid võimeid: üldine intellektuaalne võimekus, 

akadeemiline võimekus, loominguline mõtlemine, liidrivõimed, võimed kujutavas või esituskunstis, 

psühhomotoorne võimekus. 

13.3. Haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel kasutatakse pedagoogilis-psühholoogilist hindamist, 

erinevates tingimustes õpilase käitumise korduvat ja täpsemat vaatlust, õpilast ja tema 

kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamist, õpilase meditsiinilisi ja logopeedilisi uuringuid. 

Andekate õpilaste väljaselgitamisel lähtutakse ka litsentsitud spetsialistide poolt läbiviidud 

standardiseeritud testide tulemustest, väga heade tulemuste saavutamisest üleriigilistel või 

rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, konkurssidel või võistlustel ning valdkonna ekspertide 

hinnangutest. 

13.4. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus esitatud  lisas 15. 

14. Karjääriteenuste korraldus 
14.1.  Karjääriteenust koolis osutab klassijuhataja koostöös kooli psühholoogi, huvijuhi  ja 

sotsialpedagoogiga erinevaid nõustamis- ja infotunde õpilastele. 

14.2. 8. ja 9. klassis korraldab klassijuhataja õppeasutuste infotunde ning õppekäike 

õppeasutustesse ja ettevõtetesse. 

14.3. Karjääritöö eesmärgiks koolis on aidata õpilastel omandada teadmisi iseendast, töömaailmast, 

elukutsetest ja õppimisvõimalustest. 

14.4. Karjääriteenistuse hulka kuulub karjääri- ja tööteemalise kirjanduse soovitamine ning 

kataloogide tutvustamine õppeasutuste kohta, kus on võimalik jätkata õpinguid peale põhikooli.  

14.5. Karjääriplaneerimist toetab-www.rajaleidja.ee 

14.6. Põhikooli lõpetaja: 
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 on kujundamas realistlikku pilti iseendast (huvid, võimed, isiksuseomadused, väärtushinnangud, 

oskused); 

 oskab hinnata oma eeldusi, soove ja võimalusi karjäärivalikute tegemisel; 

 tunneb huvi haridustee jätkamise võimaluste vastu, oskab selle kohta infot koguda, 

süstematiseerida ja analüüsida; 

 omab teadmisi kohaliku tööturu kohta; 

 mõistab hariduse, elukutsete ja ametite vahelisi seoseid; 

 mõistab ameti ja eluviisi vahelisi seoseid; 

 mõistab töömaailma muutumise ja eluaegse õppimise kontseptsiooni; 

 oskab karjääriotsuste tegemisel näha alternatiive. 

15. Õpetaja töökava koostamise põhimõtted 
15.1. Töökava on dokument, mille alusel toimub õppetöö tunnis. Õppetunnid toimuvad koolis või 

väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna. Töökava koostamine ja arendamine kuulub 

aineõpetaja pädevusse. 

15.2. Aineõpetaja kujundab kooli õppekava alusel välja töökava, mis arvestab klassi omapära ja 

suundumust, kooli arengusuunda ja eripära, õpilaste vaimseid ja kooli materiaalseid ressursse. 

15.3. Töökava koostamise ning rakendamisega saab aineõpetaja endale suuremad õigused, aga ka 

suurema vastutuse õpilaste ja nende vanemate ees. See on koolikultuuri teadvustamise protsess. 

Muutub õppetöö planeerimine, sisu, kontrollimine, kogu õppetöö korraldus. 

15.4. Aineõpetaja töökavas täpsustatakse kooli õppekava üldosas ja ainekavas esitatut, arvestades 

konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja – materjale, õpetajatevahelist koostööd ning 

õppeaasta üldtööplaani. Teemade formuleerimine  toimub kooli õppekava alusel. Planeerimisel 

kirjutatakse lahti iga tunni teema.    

15.5. Aineõpetajate töökavad on vormistatud aasta kalenderplaanina.  

15.6. Aineõpetaja töökavas on õppesisu liigendatud ulatuslikumate teemade järgi. Näidatud on 

olulisemad alateemad, käsitletavad põhimõisted, kasutatavad meetodid, oodatavad õpitulemused ja 

nende kontrollimise/hindamise aeg ning moodused. 

15.7. Aineõpetaja töökava õppesisu osas kavandatakse täpselt eesmärgistatud õppeülesanded 

õpitulemuste saavutamiseks.  

15.8. Tööplaani koostamisel  võetakse arvesse  klassi eripära.   

15.9. Otsustused, mida aineõpetaja on teinud oma eripära määratledes, kajastuvad töökavas 

õppemeetodite valiku kaudu. 

15.10. Töölaani  esitamise tähtaeg : kuni  28.augustini .  
15.11. Tööplaan esitatakse õppealajuhatajale  elektroonilisel kujul .   

15.12. Tööplaanide kontrollimise ja kinnitamise järel asetatakse need  õpetajatetoa arvutite töölauale. 

Tööplaanid on õppealajuhataja käes  elektroonilisel ujul õppeaasta lõpuni.    

15.13. Iga õppetaja  teeb vajalike muudatusi oma tööplaanides  iga veerandi lõpus.    

15.14. Parandatud tööplaan esitatakse  õppealajuhatajale  elektroonilisel kujul.   

15.15. Igaks tunniks valmistab õpetaja ette  abimaterjali  : 

15.15.1. Töölehed või elektroonilised  materjalid  aineti koos terminoloogiaga (sõnavaraga) eesti 

keeles;   

15.15.2. Individuaaltunnid  eriõppevajadustega õpilastele. 

15.16. Kui õpetaja on teadlik, et järmine (-sed) tunnid  viiakse tema eest läbi teda asendav  

õpetaja,  tuleb ette valmistada  tunnimaterjal ja lühidalt kirjeldada  tunnikäiku .   

15.17. Õpetaja tööplaani vorm  : 

Õpetaja nimi ja perekonnanimi:  

Aine:     

Klass:      

õppe

nädal 
alatee

mad 

Oodatavad 

õpitulemused 

Antud tunni 

raames 

õpitavad 

mõisted, 

eestikeelne 

terminoloogi

Формируемы

е 

компьютерн

Kujundatavad 

arvutivilumus

ed    

Kasutatavad meetodid; 

praktilised/laboratoorsed 

tööd ja nendeks vajalik 

materjal. Väljaspool 

õpperuumi toimuvad 

tunnid   

Hindamise vorm   

(jooksev, 

kontrolliv, 

kujundav, 

kokkuvõttev  ) 
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a  antud 

tunnis   

Eesmärgid ja ülesanded ( iga teema alguses) : 

       

       

Õpitulemused ( iga teema  lõpus): 
       

Lisad: 

Lisade kujul (oma jrk numbriga)  vormistatakse tugisüsteemid  veerandi tulemuste põhjal   

 

16. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 
16.1. Kooli õppekava koostamises ja arendamises kasutatakse erinevaid töövorme. Selles töös 

osalevad kõik pedagoogid. 

16.2. Kooli õppekava kehtestab direktor.  

16.3. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks 

kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.  

 


