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ÕPPEKAVA ÜLESEHITUS 

 

Audentese Erakooli õppekava koostamisel ja arendamisel lähtutakse kehtivatest õigusaktidest, 

väärtuslikest ja sobivatest koolikogemustest, Audentese nõukogu ja juhatuse strateegilistest 

otsustest ja kooli oluliste huvipoolte tagasisidest ja ootustest.  

Audentese Erakooli õppekava koosneb üldosast, ainekavadest ja läbivatest teemadest.  

 

I Õppekava üldosas on kirjeldatud järgmised kokkulepped: 

1) õppe- ja kasvatuseesmärgid ning -põhimõtted; 

 2) tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati,  

3) läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted, lõimingu põhimõtted, seejuures III 

kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise 

põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused; 

 4) ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted; 

 5) õppe ja kasvatuse korraldus ning ajakasutus; 

 6) hindamise korraldus; 

 7) õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus; 

 8) õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted; 

 9) karjääriteenuste korraldus; 

 10) õpetaja töökava koostamise põhimõtted; 

 11) kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 

 

II Ainekavades esitatakse õppe-eesmärgid, õppetegevus, õppesisu ja nõutavad õpitulemused 

(ainepädevus) klassiti. Ainekavade õppesisu ajaline jaotus on esitatud vastavalt 

tunnijaotusplaanis ette nähtud mahtudele. Ainekavades esitatakse klassiti: 

1) aine õppe-eesmärgid ja ülesanded; 

2) õppesisu, sh õppekava läbivate teemade käsitlemine 

4) (nõutavad) õpitulemused; 

5) kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid.  

 

III Läbivate teemade kohta esitatakse õppe-eesmärgid ja kujundatavad pädevused kooliastmeti. 

Kooliastmed on järgmised: I kooliaste – 1-3. klass, II kooliaste – 4.-6. klass, III kooliaste – 7.–

9. klass. 
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KOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA 

 
Audentese Erakooli haridus on tasakaalustatud haridus. 

 

Audentese Erakooli peamiseks püüdluseks on mitmekülgse ja tasakaalustatud hariduse 

pakkumine ning võimalikult harmoonilise isiksuse kujundamine, kes on kooli lõpetades valmis 

iseseisvaks eluks ja panuse andmiseks ühiskonda.  

Harmoonilise inimese kujunemise ja arengu aitavad tagada paljud erinevate valdkondade 

teadmised ja oskused, mida täiendavad tervislikud eluviisid, elementaarne füüsiline võimekus 

ning pingetaluvus. Vaimse ja füüsilise tegevuse sobiva tasakaalu saavutamiseks on vaja tagada 

mitmekülgne arengukeskkond ja iga õpilase individuaalsuse arvestamine. 

Selle elluviimiseks jagab kool vanematega vastutust lapse kasvatamisel ja arendamisel, toetab 

kodu ja kooli ühiseid väärtushinnanguid ning diferentseerib õppe vastavalt õpilase eeldustele. 

Kool väärtustab õpilaste ja lastevanemate rahulolu kooliga ning iga-aastase tagasiside küsitluse 

põhjal püütakse üheskoos leida sobivaimad võimalused kooli ja õppetöö  arendamiseks. Ühise 

koostöö ja pingutuse eesmärkideks on tagada see, et õpilased käivad meeleldi koolis, arenevad 

õppides ning tulevad elus edukalt toime ka pärast kooli  lõpetamist.  

Kooli püüdluse ja hariduskontseptsiooni elluviimine lähtub kolmest üldprintsiibist: 

Tarkus 

Kool väärtustab õppimise kvaliteeti ja iga õpilase personaalset arengut. Me toome esile õpilase 

loomupärased anded ja eeldused ning võimendame neid. Õppimine koolis ei keskendu materjali 

pähetuupimisele, vaid eluks vajalike teadmiste ja oskuste omandamisele praktiliste kogemuste 

kaudu. Õppetöö läbiviimisel kasutame erinevaid meetodeid ja metoodikaid (õppekäigud, 

õueõpe, uurimistööd jne), mis aitavad õpilastel silmaringi laiendada, erinevate meelte kaudu 

teadmisi ja kogemusi ammutada ning iseseisvalt järeldusi teha. Õppe- ja kasvatusprotsessi 

oluliseks täienduseks on mitmekülgsed huvitegevused, erinevad ühisüritused ja projektid. 

Audentese Erakooli lõpetajad on laia silmaringi ja hea analüüsivõimega, nad on mitmekülgsed 

enesekindlad isiksused, kes teavad oma tugevusi ja eripärasid ning oskavad neid elus kasulikult 

rakendada. Kooli lõpetajad on tolerantsed maailmakodanikud, kes mõistavad ja austavad 

kultuuridevahelisi erinevusi ning omavad avatud maailmas toimetulemiseks vajalikke 

sotsiaalseid oskusi. Kooli lõpetajad tajuvad, et õppimine ei lõpe kooli diplomiga ning usuvad 

elukestvasse õppesse. 
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Tervis 

Audentese Erakoolis lisandub mitmekülgse teadmistepagasi loomisele ja vaimu arendamisele  

ka tervislikkuse arendamine. Me tahame, et meie õpilastest sirguksid terved ja tugevad 

inimesed, kes suudavad lisaks enda vaimsele realiseerimisele elus tulla vabalt toime ka füüsilise 

koormusega ja ette tulevate pingeolukordadega. Oma tervise eest hoolitsemine peab olema elu 

loomulik osa: mitmekülgne ja täisväärtuslik toitumine, aktiivne liikuv eluviis, piisav uneaeg, 

värske õhk jne.  

Koolis on loodud mitmekülgsed võimalused liikumisharrastusega tegelemiseks ning oma 

füüsiliste võimete arendamiseks. Audentese Erakoolis õppija liigub ja teeb sporti endale. Terves 

kehas on terve vaim, mitte vastupidi. Vaimse tervise osas on oluline tagada koolis füüsiline, 

vaimne ja sotsiaalne turvalisus ning teha kõik selleks, et vältida koolis õnnetusi, kuritegevust ja 

keelatud ainete tarvitamist. Turvalisuse tagamise üheks oluliseks alusväärtuseks on võrdsus, 

mida kaitseme nii vaimsel, füüsilisel kui sotsiaalsel tasandil. Seda viime ellu alates ühise 

sümboolika kasutamisest ja koolivormi kandmisest kuni kiusamise ja tõrjumise maksimaalse 

vältimiseni. 

Tasakaal 

Elus edu saavutamiseks ei piisa üksnes teadmistest, oskustest ja kehalisest arengust, lisaks on 

vajalikud ka eluterve ellusuhtumine, positiivne mõtlemine ning võime soovitud tulemuse nimel 

pingutada. Omandatud hariduse tasakaal ei väljendu lõputunnistusel, vaid jääb läbi 

väärtushinnangute, suhtumiste ja tõekspidamiste inimest mõjutama terve elu.  

Kooli õppe- ja kasvatustöö peamiseks eesmärgiks on mitmekülgse ja tasakaalustatud hariduse 

pakkumine ning võimalikult harmoonilise isiksuse kujundamine, kes on kooli lõpetades valmis 

iseseisvaks eluks ja panuse andmiseks ühiskonda. Harmoonilise inimese kujunemise ja arengu 

aitavad tagada paljud erinevate valdkondade teadmised ja oskused, mida täiendavad tervislikud 

eluviisid, elementaarne füüsiline võimekus ning pingetaluvus. Vaimse ja füüsilise tegevuse 

sobiva tasakaalu saavutamiseks on vaja tagada erinevate õppeainete paljusus, iga õpilase 

individuaalsuse arvestamine ning personaalselt sobilik vaimne ja füüsiline koormus.  

 

MISSIOON 

Luua soodsad tingimused õpilaste igakülgseks ja tasakaalustatud arenguks. 

Missiooni elluviimisel töötab kogu kooli personal selle nimel, et: 

• toetada kodu ja kooli ühiseid väärtushinnanguid ning viia ellu ühiseid ootusi 

• tagada kvaliteetne haridus ning õpilaste ja lastevanemate rahulolu sellega 

• jagada vanematega vastutust lapse arendamisel ja kasvatamisel 
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• luua parimad võimalused õpilaste igakülgseks võimetekohaseks arenguks arvestades 

tema individuaalset eripära 

• pakkuda lisaks riiklikule õppekavale mitmekülgseid lisa- ja valikaineid ning võimalust 

osaleda erinevate huvi- ja spordiringide tegevuses. 

 

VISIOON 

Audentese kool on mitmekülgseid arenguvõimalusi ja kvaliteetset haridust pakkuv kool. 

Audentese Erakool on kool, kus: 

• õpilasele on loodud parimad võimalused tema igakülgseks võimetekohaseks 

arenguks arvestades tema võimeid, eeldusi ja individuaalset eripära; 

• õpilasel on võimalik valikuid tehes kujundada tema huvidele ja võimetele vastav 

haridustee; 

• õpilase arengut toetav tihe koostöö kooli ja kodu vahel on koolielu loomulik ja 

lahutamatu osa; 

• õpetajad on oma tööle pühendunud ja neid usaldavad nii lapsed kui lapsevanemad;  

• õpetajad rakendavad mitmekülgseid, innovatiivseid ja õppijat arendavaid 

õppemeetodeid; 

• koolitöö toimub kaasaegses, mitmekülgset arengut toetavas  ja turvalises 

õpikeskkonnas  

• õpilased käivad meeleldi koolis ning on pärast kooli lõpetamist valmis jätkama 

haridusteed; 

• kooli vilistlased saavad elus edukalt hakkama ja säilitavad tiheda side kooliga. 

 

PÕHIVÄÄRTUSED 

Kooli ja kodu ühiste väärtushinnangute kujundamisel peame oluliseks lähtuda sellest, milliseid 

inimesi soovime lastest kasvatada. Koostöös lapsevanematega soovime tagada selle, et meie 

õpilastest arenevad iseseisvalt mõtlevad, initsiatiivikad, avatud suhtumisega, loovad, 

koostöövõimelised ja positiivse ellusuhtumisega inimesed, keda hilisemas elus saadab edu ja 

elurõõm nii akadeemilises elus, tööl kui ka peresuhetes.  

Edukate ja õnnelike inimeste arendamisel on oluline tagada, et meil on oma partneritega ühised 

väärtushinnangud. Kooli ja kodu omavahelise suhtlemises ning õppe- ja kasvatustöös peame 

oluliseks kinni pidada ühistest väärtushinnangutest, milleks on ausus, austus, viisakus, 

võrdsus, tolerantsus.  



6 
 

Ühised väärtushinnangud, tõekspidamised, suhtumised, käitumine ja tegutsemine väljenduvad 

läbi põhiväärtuste, mis ei kuulu koolis vaidlustamisele ega tõlgendamisele.  

Nendeks põhiväärtusteks on: 

USALDUSVÄÄRSUS 

Täidame oma lubadused, peame kinni kokkulepetest, hoiame hästi meile usaldatud infot ja 

varasid. Oleme avatud, ausad ja õiglased oma käitumises, hoiakutes ja otsustes. Oleme oma ala 

eksperdid ja professionaalid ning oluliste teemade eestkõnelejad. 

TURVALISUS 

Tagame turvalise õpikeskkonna ja oleme nõudlikud kodukorrast kinnipidamise suhtes. 

Kohtleme koolis kõiki võrdselt, oleme tolerantsed omavahelistes suhetes ja suhtumistes. 

Läheneme igale probleemile personaalselt ja delikaatselt. 

KOOSTÖÖ 

Koostöö kooli ja kodu, õpilase ja õpetaja ning õpetajate endi vahel on koolielu igapäevane ja 

lahutamatu osa. Usalduslikud suhted õpetajate, õpilaste ja lastevanemate vahel võimaldavad 

keskenduda iga õpilase vajadustele ja igakülgsele arendamisele. Oleme paindlikud oma 

partnerite suhtes, kuid samas nõudlikud iseenda suhtes. 

VAIMSUS 

Oleme oma tegevuses avatud ja loovad ning inspireerime ka teisi selleks. Peame tähtsaks kooli 

traditsioonide loomist ja säilitamist. Hindame erinevaid lähenemisi, kriitilist mõtlemist ja 

kodanikujulgust. 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

Kooli õppe- ja kasvatusprotsessi korraldamisel ning kooli poolt antud lubaduste tagamisel 

peame silmas alljärgnevaid põhimõtteid: 

• Koolis on kujundatud õpilaste arenguvajadustele vastav arengukeskkond 

• Koolis töötavad õpetajad on head ainetundjad, omavad head suhtlemise ja 

enesekehtestamise oskust ning rakendavad erinevate õppemeetodite puhul oma 

pedagoogilist talenti ja empaatiat 

• Koolis on tulemust andev, õpilaste võimeid arendav, mitmekesine ning pidevalt uuenev 

õppekava, mis arvestab ühiskonna nõudlust ja trende maailmas 

• Interaktiivse õppe osakaalu suurendamine muudab õppetöö mitmekesisemaks ja 

tõhusamaks 

• Toimub regulaarne koostöö lõimingu ja ainetevahelise sidususe arendamise 
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• Iga õpilase areng on toetatud vastavalt tema eeldustele, õpilasele on loodud võimalus 

areneda mitmekülgselt (lisaks õppetööle huvitegevuse- ja sportimisvõimalused 

• HEV õppekorraldus toetab vajalike tugisüsteemide tagamist 

• Koolis on turvaline keskkond (nii vaimne, füüsiline kui sotsiaalne), valitseb võrdsus ja 

tolerantsus omavahelistes suhetes, puudub nii füüsiline kui psüühiline koolikiusamine 

• Koolil on oma koolivorm ja jälgitakse sellest kinnipidamist 

 

Õppekava koostamisel ja õppetöö läbiviimisel lähtume alljärgnevast: 

• õppekava on avatud muutustele, mis tulenevad ühiskonna arengust ja nõudlusest 

• õppekava väärtustab erinevaid kultuuritraditsioone ja annab õiguse olla omamoodi 

• õpilasel peab olema võimalus saada haridust vastavalt tema eeldustele ja võimetele 

• õppeülesanded kavandatakse nii, et need nõuaksid pingutust, kuid oleksid jõukohased 

• õpilane suunatakse probleeme nägema ja püstitama, valima ja otsustama (rollimängud, 

elulähedaste situatsioonide imiteerimine) 

• õpilasi innustatakse õpitulemusi hindama oma vigu analüüsides ja parandades 

• õppeainete läbimisel pööratakse tähelepanu iseseisva töö erinevatele vormidele ning 

praktiliste kogemuste saamisele (õppekäigud, grupitööd, uurimused, projektid jms) 

• õppetöö läbiviimisel kaasatakse erinevaid kaasaegseid IKT õppevahendeid ja –meetodeid 

ning mitmesuguseid e-õppe lahendusi 

• esimeses kooliastmes rakendatakse hindamisel sõnalisi hinnanguid ja kirjeldavat tagasisidet, 

järgmistes kooliastmetes hinnatakse õpitulemusi kokkuvõtvalt veerandi- ja aastahinnetega 

• õpetajad on head ainetundjad ning omavad head suhtlemise ja enesekehtestamise oskust 

• klassijuhatajad on põhiprotsessi juht ja esimene usaldusisik nii õpilasele kui lapsevanemale 

• koolis on tagatud nii vaimne, füüsiline kui sotsiaalne turvalisus 

 

Kooli juhtkonna ja pedagoogide lähiaastate tegevuste eesmärgiks on õpitulemuste osas 

vabariikliku keskmise taseme mõõdukas ületamine kõikides riigieksamiainetes ning väga head 

tulemused põhikooli tasemetöödes ning põhikooli lõpueksamites; saavutada õpilaste ning 

lapsevanemate kõrge usaldus ja rahulolu kooli suhtes ning kaasata nad aktiivselt kooliellu. 

Järgmised meetmed aitavad kaasa nende eesmärgi saavutamiseks: 

1) sisehindamise ja sellega kaasneva pedagoogilise juhendamise parendamine; 

2) õpetajate täiendkoolituse, iseõppimise ja üksteiselt õppimise osatähtsuse suurendamine; 
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3) motivatsioonisüsteemi edasiarendamine heade pedagoogide värbamiseks ning olemas-

olevate pedagoogide hoidmiseks; 

4) asendustundide kvaliteedi tõhustamine õpetajate haigestumise või äraoleku korral; 

5) õpetajate ülekoormuse vältimine; 

 

Üldinimlike väärtuste kujunemist toetavad kooli üleüldine tunnivälise tegevuse korraldus: 

õpilasesinduse aktiivne tegutsemine, ülekoolilised traditsioonid ja üritused, samuti klassijuha-

tajate tegevus.  

Audentese Erakooli õppekava põhimõtted:  

Kooli õppekava koostamisel, piirkondliku koostöö kujundamisel, kooli ja klassi tasandil 

õpetust kavandades ja tegelikus õppeprotsessis lähtutakse järgmistest põhimõtetest (sulgudes 

on lisatud kooli vastavasisulised konkreetsed tegevused): 

1) luuakse tingimused kõigi õpilaste ja iga õpilase arengu toetamiseks ning kaasatakse 

õpilane ja lapsevanem (eestkostja, hooldaja), õpilase õpiteed puudutavate küsimuste 

arutamisse ja selle üle otsustamisse (psühholoogi nõustamised, perevestluste läbi-

viimine); 

2) kehtestatakse üldised nõuded kõigile õpilastele, õpetust varieeritakse õpilaste 

erinevatest võimetest ja haridusvajadustest lähtuvalt (tugiõpe, konsultatsioonide ajad, 

erineva raskusastmega ülesanded,); 

3) tähtsustatakse õpilase õpihuvi hoidmine ja toetamine (rahuloluküsitlused, perevest-

lused, tunnikülastused); 

4) õppe- ja kasvatusprotsess pakub mitmekesiseid õpikogemusi, õpetus on süsteemne ja 

terviklik, õpetuslik ja kasvatuslik aspekt on tasakaalustatud (sisehindamise tulemused, 

klassi- ja kooliürituste kasvatuslik aspekt, õppekäigud, projektid); 

5) õppimisel-õpetamisel on keskne probleemide tõstatamine ja lahendamine, küsimuste 

esitamine ja neile vastuste leidmine; teadmisi käsitatakse ajas arenevate ja muutuvatena 

(tunnikülastused, kirjalike tööde sisuanalüüs ja metoodiline arutelu); 

6) õppekava on avatud pidevaks edasiarendamiseks ja korrigeerimiseks vastavalt muutus-

tele ühiskonnas ja teadustes (iga-aastane arutelu õppenõukogus ja uuendamine 

vastavalt õppetoolide ja ainesektsioonide metoodilise tegevuse raportile).  

 

Õppe- ja kasvatuseesmärkide täitmist toetab õppekeskkond, kus: 

1) õpilaste, õpetajate, kooli juhtkonna ja lastevanemate (eestkostjate, hooldajate) omava-

helised suhted põhinevad lugupidamisel ning demokraatial; 
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2) on olemas õppekava elluviimiseks vajalikud õppevahendid ja -materjalid; 

3) järgitakse tervisekaitse- ja ohutusnõudeid; 

4) luuakse tingimused õpilase ja õpetaja arenguks; 

5) on esteetiliselt kujundatud otstarbeka sisustusega ruumid. 

 

1) AUDENTESE ERAKOOLI ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID NING 

PÕHIMÕTTED KOOLIASTMETE KAUPA 

I kooliaste 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid esimeses kooliastmes on 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. 

I 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. 

Õppetöö toimub läbi aktiivse tegevuse, mis eeldab koostööd ja vastastikust suhtlemist. Õpetaja 

arvestab õpilase võimeid ja suunab tema arengut, rõhutades õppija aktiivsust ja iseseisvust, 

toetades õppija eneseusku ja õpimotivatsiooni.  

Tundides kasutatavad peamised õppemeetodid ja tööviisid I kooliastmes on: 

− üldõpetus 

− teemaõpetus 

− rühmatöö 

− paaristöö 

− rollimängud 

− iseseisva töö päevad ja tunnid 

Aktiivsete õppemeetodite kasutamine arendab õpilasetes oskust töötada iseseisvalt ja rühmas 

ning abistada teist last. 
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I kooliastme lõpuks on õpilasel järgmised üldpädevused: 

1) peab lugu oma perekonnast, klassist ja koolist; on viisakas, täidab lubadusi; teab, et kedagi 

ei tohi naeruvääristada, kiusata ega narrida; oskab kaaslast kuulata, teda tunnustada; 

 2) tahab õppida, tunneb rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab õppida üksi ning koos 

teistega, paaris ja rühmas, oskab jaotada aega õppimise, harrastustegevuse, koduste kohustuste 

ning puhkamise vahel; 

 3) teab oma rahvuslikku kuuluvust ning suhtub oma rahvusesse lugupidavalt; 

 4) oskab end häälestada ülesandega toimetulemisele ning oma tegevusi ülesannet täites 

mõtestada; oskab koostada päevakava ja seda järgida; 

 5) suudab tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet (sealhulgas andmeid, termineid, 

tegelasi, tegevusi, sündmusi ning nende aega ja kohta) ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada; 

 6) mõistab ja kasutab õpitavas võõrkeeles igapäevaseid äraõpitud väljendeid ja lihtsamaid 

fraase; 

 7) arvutab ning oskab kasutada mõõtmiseks sobivaid abivahendeid ja mõõtühikuid erinevates 

eluvaldkondades eakohaseid ülesandeid lahendades; 

 8) käitub loodust hoidvalt; 

 9) oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab esemeid 

ja nähtusi võrrelda, ühe-kahe tunnuse alusel rühmitada ning lihtsat plaani, tabelit, diagrammi ja 

kaarti lugeda; 

 10) oskab kasutada lihtsamaid arvutiprogramme ning kodus ja koolis kasutatavaid tehnilisi 

seadmeid; 

 11) austab oma kodupaika, kodumaad ja Eesti riiki, tunneb selle sümboleid ning täidab nendega 

seostuvaid käitumisreegleid; 

 12) oskab ilu märgata ja hinnata; hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast 

eneseväljendusest ja tegevusest; 

 13) hoiab puhtust ja korda, hoolitseb oma välimuse ja tervise eest ning tahab olla terve; 

 14) oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda, oskab ohutult liigelda; 

 15) teab, kelle poole erinevate probleemidega pöörduda ning on valmis seda tegema. 

II  kooliaste 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid teises kooliastmes on vastutustundlike ja iseseisvate õpilaste 

kujunemine. Õppetöös on oluline äratada ja säilitada õpilaste huvi õppekavaga hõlmatud 

teadmis- ja tegevusvaldkondade vastu: 
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• Õpitu seostamine igapäevaeluga.  

• Arendada õpioskusi ning iseseisvust läbi koostöö ja eneseteostuse. 

• Aidata kaasa enesehinnangu kujunemisele, valmistades last ette edaspidiseks eluks. 

• Suunata ja toetada õpilast oma õppimist analüüsima ja kavandama. 

 

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. 

 

Tundides kasutatavad peamised õppemeetodid ja tööviisid on II kooliastmes: 

− üld- ja aineõpetus 

− teemaõpe 

− projektõpe 

− probleemõpe 

− paaristöö 

− rühmatöö 

− iseseisva töö tunnid ja päevad 

Õppetegevust kavandatakse õppeainete kaupa. Luuakse erinevaid õppekeskkondi. 

Aktiivsete õppemeetodite kasutamine arendab oskust töötada iseseisvalt ja/või rühmas ning  

annab võimaluse valida ülesandeid vastavalt lapse huvidele ja võimetele 

 

II kooliastme lõpuks on õpilasel järgmised üldpädevused: 

1) hindab harmoonilisi inimsuhteid, mõistab oma rolli pereliikmena, sõbrana, kaaslasena ja 

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

 2) oskab keskenduda õppeülesannete täitmisele, oskab suunamise abil kasutada eakohaseid 

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

 3) väärtustab oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste ning kultuuride seas, suhtub inimestesse 

eelarvamusteta, tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi ning mõistab 

kompromisside vajalikkust; 
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 4) oskab oma tegevust kavandada ja hinnata ning tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi 

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

 5) oskab oma arvamust väljendada, põhjendada ja kaitsta, teab oma tugevaid ja nõrku külgi 

ning püüab selgusele jõuda oma huvides; 

 6) oskab mõtestatult kuulata ja lugeda eakohaseid tekste, luua eakohasel tasemel keeleliselt 

korrektseid ning suhtlussituatsioonile vastavaid suulisi ja kirjalikke tekste ning mõista suulist 

kõnet; 

 7) tuleb vähemalt ühes võõrkeeles toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest 

ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel; 

 8) on kindlalt omandanud arvutus- ja mõõtmisoskuse ning tunneb ja oskab juhendamise abil 

kasutada loogikareegleid ülesannete lahendamisel erinevates eluvaldkondades; 

 9) väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida 

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

 10) oskab kasutada arvutit ja internetti suhtlusvahendina ning oskab arvutiga vormistada 

tekste; 

 11) oskab leida vastuseid oma küsimustele, hankida erinevatest allikatest vajalikku teavet, seda 

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

 12) tunnetab end oma riigi kodanikuna ning järgib ühiselu norme; 

 13) väärtustab kunstiloomingut ning suudab end kunstivahendite abil väljendada; 

 14) väärtustab tervislikke eluviise, on teadlik tervist kahjustavatest teguritest ja sõltuvusainete 

ohtlikkusest; 

 15) on leidnud endale sobiva harrastuse ning omab üldist ettekujutust töömaailmast 

 

III kooliaste 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid kolmandas kooliastmes on 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; 
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 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. 

Aktiivsete õppemeetodite kasutamine arendab oskust töötada iseseisvalt ja/või rühmas ning  

annab võimaluse valida ülesandeid vastavalt lapse huvidele 

 

III kooliastme lõpuks on õpilasel järgmised üldpädevused: 

1) tunneb üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid, ei jää ükskõikseks, kui 

neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires; 

 2) tunneb ja austab oma keelt ja kultuuri ning aitab kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele ja 

arengule. Omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste kultuuridest, suhtub teistest 

rahvustest inimestesse eelarvamustevabalt ja lugupidavalt; 

 3) on teadmishimuline, oskab õppida ja leida edasiõppimisvõimalusi, kasutades vajaduse 

korral asjakohast nõu; 

 4) on ettevõtlik, usub iseendasse, kujundab oma ideaale, seab endale eesmärke ja tegutseb 

nende nimel, juhib ja korrigeerib oma käitumist ning võtab endale vastutuse oma tegude eest; 

 5) suudab end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ja kirjas selgelt ja asjakohaselt 

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

 6) valdab vähemalt üht võõrkeelt tasemel, mis võimaldab igapäevastes olukordades suhelda 

kirjalikult ja suuliselt ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid tekste; 

 7) suudab lahendada igapäevaelu erinevates valdkondades tekkivaid küsimusi, mis nõuavad 

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

mudelite, skeemide, graafikute) kasutamist; 

 8) mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja 

tegutseb loodust ja keskkonda säästes; 

 9) oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke  

seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi; 

 10) suudab tehnikamaailmas toime tulla ning tehnikat eesmärgipäraselt ja võimalikult riskita 

kasutada; 

 11) on aktiivne ja vastutustundlik kodanik, kes on huvitatud oma kooli, kodukoha ja riigi 

demokraatlikust arengust; 

 12) suudab väljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist; 

 13) väärtustab ja järgib tervislikku eluviisi ning on füüsiliselt aktiivne; 
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 14) mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele. 

 

Audentese Erakooli õppe ja kasvatuse üldeesmärk on isiksuse kujunemine, kes: 

1)  suhtub heasoovlikult kaasinimestesse, austab nende vabadust ja väärikust; 

2)  soovib ja oskab teha konstruktiivset koostööd; 

3)  austab ja järgib seadusi, on teadlik oma kodanikukohustustest ja -vastutusest; 

4)  tunneb end oma rahva liikmena, kodanikuna, tunneb end seotuna Euroopa ja kogu 

inimkonnaga; 

5) tunneb ja austab oma rahva kultuuri, omab ettekujutust ja teadmisi maailma eri rahvaste 

kultuuridest, suhtub neisse eelarvamustevabalt ning lugupidavalt; 

6) hoiab loodust, elab ja tegutseb keskkonda ning loodusressursse säästes;  

7) usaldab ennast, on väärikas ja enesekriitiline; 

8) tunneb end vastutavana oma elukäigu eest; 

9) juhindub oma valikutes ja tegudes eetika alusväärtustest: inimelu pühadus, vägivallast 

hoidumine, vabadus, õiglus, ausus, vastutus; 

10) on tundlik esteetiliste väärtuste suhtes, kujundab oma ilumeelt; 

11) väärtustab terveid eluviise, arendab oma vaimu ja keha; 

12) mõtleb süsteemselt, loovalt ja kriitiliselt, on avatud enesearendamisele; 

13) püüab mõista asjade tähendust, nähtuste põhjusi ja seoseid, on motiveeritud õppima ja 

oskab õppida; 

14) tuleb toime muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas; 

15) mõistab töö vajalikkust inimeste ja ühiskonna arengus; on valmis otsima endale sobivat 

tööd. 

IX klassi lõpuks peab õpilane määratlema oma edasise õpitee. Seetõttu asetuvad tähtsale kohale 

õppeülesanded, mis võimaldavad õpilastel oma valikuid teadvustada, mõista otsuste tagajärgi 

oma elutee seisukohalt. On oluline, et õpilane mõistaks hariduse ja tööturu seoseid. 

Väärtuskasvatuses asetub tähtsale kohale kodaniku kasvatamine, mis toetab ühiskonnas 

toimetulekut. 

Õpipädevuse seisukohalt on olulised õppeülesanded, mis võimaldavad kasutada erinevaid 

õpistrateegiad, neid teadvustada. Kasutatakse projektülesanded ning lihtsamad uurimisüles-

anded, kus õpilane otsib iseseisvalt informatsiooni, analüüsib ja üldistab seda.  

 

Õpimotivatsiooni languse vältimiseks kavandatakse õpilastele lahendamiseks huvi- ja 

jõukohaseid individuaalseid õpiülesandeid. Õpimotivatsiooni säilimist toetavad erinevate 
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õppemeetodite kasutamine, individuaalsed- ja rühmatööd ning kaaslaste ja õpetaja tunnustus 

edukalt täidetud ülesande puhul.  

 

Õpetaja olulisemateks ülesanneteks on toetada õpilase arengut, ainealaste teadmiste 

omandamist, iseseisva töö oskuste kujunemist, õpitahte tugevnemist ja eneseusu suurenemist, 

mõjutada väärtushinnanguid. 

 

Tundides kasutatavad peamised õppemeetodid ja tööviisid on III kooliastmes: 

− aineõpetus 

− projektõpe 

− probleemõpe 

− paaristöö 

− rühmatöö 

− iseseisva töö tunnid ja päevad 

 

Põhikooli lõpuks õpilane: 

1) on adekvaatse enesehinnanguga, tunneb oma võimeid, huvisid, kavandab neist lähtuvalt 

oma õpitee, arvestades ka tööturu suundumusi; 

2) on oma riigi lojaalne kodanik, omab põhiteadmisi ühiskonnast ning riiklusest, nende 

toimimisest, kodanikuõigustest ja -kohustustest; teab, et seaduste mittetundmine ei 

vabanda õiguserikkumist; 

3) on avatud enesearendusele; 

4) austab väärikust ja inimõigusi, hoidub vägivallast, oskab sellele vastu seista; 

5) väärtustab maailma kultuurilist mitmekesisust, oma rahvust ja kultuuri teiste rahvuste 

ning kultuuride seas; 

6) väärtustab kultuuri ja inimese loovust, oskab hinnata kunsti ja soovib end 

kunstivahendite abil väljendada; 

7) väärtustab säästvat eluviisi; oskab näha inimtegevuse mõju loodusele; 

8) väärtustab terveid eluviise, hoolitseb oma vaimse ja füüsilise tervise eest; 

9) oskab õppida: seada õppimise eesmärke, valida ja kasutada sobivaid õpivõtteid, hinnata 

oma õpitegevust; 

10) oskab näha põhiseoseid looduses, looduse, inimtegevuse ja tehnoloogia seoseid; 
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11) tunneb tähtsamaid sotsiaalse manipuleerimise viise, mõistab meediatekstidele kriitilise 

lähenemise vajalikkust; 

12) oskab nähtusi, olukordi ja probleeme analüüsida ja üldistada, selle tulemusi oma 

tegevuse kavandamisel, valikute tegemisel ja hindamisel rakendada; 

13) püüab teha teadlikke valikuid, näha ette valiku tagajärgi; 

14) oskab üldjoontes kavandada ühistegevuse eesmärke ja eesmärkideni jõudmiseks 

vajalikke tegevusi, jaotada tööülesandeid, koostada ajakava; 

15) oskab iseseisvalt kasutada arvutit õppimis- ja töövahendina, on omandanud 

põhikoolilõpetaja tehnoloogiaalased pädevused; 

16) oskab suhelda, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid, rühmas arutleda; 

17) oskab oma arvamust kujundada, põhjendada, kaitsta, vajadusel muuta; 

18) oskab kasutada eri märgisüsteeme informatsiooni vastuvõtmiseks, talletamiseks, 

tõlgendamiseks, edastamiseks ja loomiseks; 

19) tunneb uurimistöö ja arendusprojektide koostamise algtõdesid ja oskab neid vajadusel 

rakendada. 

 

2) KOOLI TUNNIJAOTUSPLAAN ÕPPEAINETI JA AASTATI 

Audentese Erakooli tunnijaotusplaan kirjeldab õppe ajalist korraldust. See esitab kohustuslikele 

õppeainetele määratud tundide arvu . 

Alates 1.klassist õpetatakse süvendatult eriprogrammiga inglise keelt, 4.klassist lisandub vene 

keel. Üheks liikumistunniks on 1.-4.klassini seltskonnatants. 

 

  I II III  IV V  VI  VII VIII IX  

Eesti keel 6 6 7 5 3 3 2 2 2 

Kirjandus         2 2 2 2 2 

A-võõrkeel 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

B-võõrkeel       2 2 2 2 2 3 

Matemaatika 3 3 4 5 5 5 5 4 4 

Loodusõpetus 1 1 1 2 2 3 2     

Bioloogia             2 2 2 

Geograafia             1 2 2 

Keemia               2 2 

Füüsika               2 2 
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Ajalugu         1 2 2 2 2 

Inimeseõpetus   1 1   1 1 1 1   

Ühiskonnaõpetus           1     2 

Muusika 2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Kunst 2 1 1,5 1 2 2 2 2 1 

Tööõpetus ja käsitöö,tehnoloogiaõpetus 1 2 1,5 1 2 2 2 2 1 

Kehaline kasvatus 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

Seltskonnatants 1 1 1             

Kokku 20 23 25 25 28 30 30 32 32 

 

 

3) LÄBIVAD TEEMAD, NENDE KÄSITLEMISE PÕHIMÕTTED; LOOVTÖÖ 

KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED  

Audentese Erakoolis lepitakse enne õppeaasta algust töökavade ja üldtööplaani koostamisel 

kokku läbivate teemade käsitlemine aineõpetajate vahel, s.t. milliste konkreetsete õppeainete 

ja/või kooliürituste kaudu käsitletakse läbivaid teemasid ning kuidas seeläbi saavutatakse 

lõimitud lähenemisviis ning taotletavad õpitulemused.  

Läbivad teemad kajastuvad õppeainetes ja tunnivälises töös.  

Õpilastele antakse eakohast teavet ja oskusi, kasutades: erinevaid õppematerjale, aktiivõppe 

meetodeid, koostööd klassijuhataja ja aineõpetajatega, koostööd lastevanematega. Läbivate 

teemade õpetamise eesmärk on kujundada teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja 

käitumisnorme valdkondades, millel on kokkupuutepunkte paljude õppeainetega.  

Läbivad teemad on riiklikust õppekavast tulenevalt: 

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; 
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 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. 

 

Läbivate teemade õpetus realiseerub kogu kooli tegevuse kaudu: ainekavade, kooli 

mikrokliima, juhtimise ja majandamise kaudu. Õpetajal on õpimotivatsiooni loov, hoiakuid 

kujundav ning ea- ja jõukohast õppekeskkonda loov roll. Eelistatud on õppevormide 

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

individuaalsed ülesanded, kodutööd, loovülesanded jne. Õpetaja isiklik eeskuju hoiakute ning 

töö- ja suhtlemisoskuste osas omab määravat tähtsust.  

 

1. Läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” 

1.1. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemisega taotletakse õpilase 
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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. 

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; 

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

koolitusvõimalusi; 

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

õppima töösuhteid reguleerivaid õigusakte ning kodukoha majanduskeskkonda. 

1.3. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemine I kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes aitab õpilasel kujundada positiivset hoiakut õppimisse 

ning toetab esmaste õpioskuste omandamist. Mänguliste tegevuste abil aidatakse õpilasel 

kujundada ning õppida tundma ennast ja lähiümbruse töömaailma, tuginedes õpilase 

kogemustele igapäevaelust. Õpilasele tutvustatakse erinevaid tegevusalasid ja ameteid, nende 

olulisust ning omavahelisi seoseid. 

1.4. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemine II kooliastmes 

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. 

1.5. Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemine III kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub õpilase võimete, huvide, vajaduste ja 

hoiakute teadvustamisele, õpioskuste arendamisele ning esmaste kutsevalikutega seostamisele. 

Õpilasi juhitakse mõtlema oma võimalikele tulevastele tegevusvaldkondadele ning arutlema, 

millised eeldused ja võimalused on neil olemas, et oma soove ellu viia. Tähtis on käsitleda töö 

ja kutsega seotud stereotüüpseid suhtumisi kriitiliselt, et need ei muutuks õpilase 

tulevikuväljavaadete piirajateks.  
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Õpilasi teavitatakse erinevatest tööharjutamise võimalustest ning julgustatakse neid kasutama. 

Õpilasele vahendatakse teavet edasiõppimisvõimaluste kohta ning luuakse võimalus saada 

kutsenõustamist. 

 

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

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. 

2.2. Õpilast suunatakse: 

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

vastastikustest seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest; 

2) aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja inimarengu 

erinevate tunnuste vastastikusest seotusest ning inimtegevusega kaasnevatest mõjudest; 

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

ökoloogilist jätkusuutlikkust; 

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

kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti ning pakkuma lahendusi 

keskkonnaprobleemidele; 

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

arengut toetavaid tegutsemisviise; hindama ning vajaduse korral muutma oma tarbimisvalikuid 

ja eluviisi. 

2.3. Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemine I kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes tugineb õpilase kogemustele, igapäevaelu nähtustele 

ning looduse vahetule kogemisele. Õppe ja kasvatuse kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju 

kujunemist, pööratakse tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning 

tegutsemisviisidele, mille abil on keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja 

lahendada. 

2.4. Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemine II kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes keskendub peamiselt koduümbruse ja Eesti 

keskkonnaprobleemide käsitlemisele. Arendatakse tahet osaleda keskkonnaprobleemide 

ärahoidmises ja lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast otsustamisoskust. 

Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist, õpitakse 

teadvustama end tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt. 
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2.5. Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemine III kooliastmes 

Läbiva teema 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 elukeskkonnasse ning 

eetiliste, moraalsete ja esteetiliste aspektide arvestamiseks igapäevaelu probleemide 

lahendamisel. 

 

3. Läbiv teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” 

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. 

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; 

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

5) mõistma enda kui üksikisiku rolli ühiskonnas ning omandama oskusi osaleda 

otsustamisprotsessides; 

6) mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas ning suhtuma positiivselt ettevõtlusesse ja selles 

osalemisesse. 

3.3. Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemine I kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskne saada koostöö ja ühiste otsuste tegemise 

kogemusi. Selle viisid on õpilaste vabatahtlik tegevus, nt talgutöö, ühisüritused vms. 

Lähtudes paikkonna võimalustest, tutvustatakse õpilasele kodukandi ettevõtteid, 

noorteühinguid ja teisi vabatahtlikke organisatsioone või huvirühmi, kes korraldavad 

kogukonnas üldkasulikke tegevusi, milles õpilased saavad osaleda. 
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3.4. Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemine II kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on oluline toetada õpilase initsiatiivi ning pakkuda 

talle võimalusi ja abi ühisalgatusteks. Õpilasi innustatakse iseseisvalt tegutsema ühise eesmärgi 

nimel ning võtma sellega kaasnevat vastutust ja kohustusi. Oluline on suunata õpilasi leidma 

jõukohastele probleemidele loomingulisi lahendusi ning aidata neil kogeda koos tegutsemise 

kasulikkust ja vajalikkust. 

3.5. Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” käsitlemine III kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes keskendub ühiskonna eri sektorite (avaliku, tulundus- 

ja mittetulundussektori) toimimisele ning nende seostele. Tähtsal kohal on riigi demokraatliku 

valitsemise korraldus ning üksikisiku või huvirühma osalemis- ja mõjutamisvõimalused 

kohaliku ja ühiskonna tasandi otsuste tegemisel. Kodanikualgatuse ning vabatahtlikuna 

tegutsemise mõistmiseks ja motiveerimiseks ning ettevõtlikkuse arendamiseks tutvustatakse 

õpilasele võimalusi osaleda tegevustes paikkonna hüvanguks ning teda julgustatakse neis 

tegevustes osalema. 

 

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet” 

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. 

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; 

5) teadvustama ning tundma õppima mineviku ja nüüdisaja ühiskondade kultuurilist 

mitmekesisust; 

6) omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja vastastikku 

rikastavate mõjutuste kohta. 
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4.3. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemine I kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on oluline pakkuda õpilasele võimalust osaleda oma 

kultuurikeskkonna tavades ja kogeda sellega seonduvaid emotsioone. Õpilasel aidatakse jõuda 

mõistmiseni, et teatud tavad ja kombed on omased teatud kultuurile. Õppe ja kasvatusega 

kujundatakse meie kultuuriruumis üldiselt tunnustatud käitumisharjumusi, toetatakse 

uudishimu uue ja erineva suhtes ning positiivset suhtumist sellesse. Õpilaste erinevaid 

kogemusi kokku viies saavutatakse üldpilt oma kultuurist ja selle kokkupuudetest teiste 

kultuuridega. 

4.4. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemine II kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on tähtis kujundada positiivseid hoiakuid erinevate 

kultuuride ja inimeste suhtes ning vältida eelarvamusliku suhtumise kujunemist. Õpitakse 

respekteerima erisusi ja hindama neid kui kultuurilist mitmekesisust ning kultuuride 

vastastikuse rikastamise vahendit. Õppes ja kasvatuses leitakse võimalusi, kus õppija saab 

rakendada oma teadmisi ja oskusi omakultuuri tutvustamiseks näiteks koolide ja 

rahvusvaheliste projektide kaudu. 

4.5. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemine III kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes on keskne aidata õpilasel mõista, et omaenda tugev 

kultuuriline identiteet toetab teda teistes kultuurides orienteerumisel. Õpilasele pakutakse 

erinevaid võimalusi omandada kogemusi ning süvendada teadmisi teistest kultuuridest, saada 

elamusi erinevatest kunsti- ja kultuurivaldkondadest, sealhulgas võimalust kaasa lüüa kohalike 

kultuurisündmuste ettevalmistamises ja läbiviimises. 

 

5. Läbiv teema „Teabekeskkond” 

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. 

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. 
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5.3. Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemine I kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskmes õpilase igapäevane teabekeskkond. 

Õpetaja abil ja kaaslaste toel harjutakse kirjeldama oma tegevust teabekeskkonnas. Õpilane 

õpib mõistma temale suunatud teadete suhtluseesmärki ning eristama olulisi teateid 

ebaolulistest. Samuti harjub õpilane mõistma, millised seaduspärasused kehtivad privaatses ja 

millised avalikus ruumis, sealhulgas internetis. Läbiva teema rõhuasetused toetavad I 

kooliastmes inimeseõpetuse, emakeele ning teiste õppeainete kaudu toimuvat suhtlemisoskuste 

kujundamist. Õpilase eakohast meediakasutust arvestades pööratakse rohkem tähelepanu 

visuaalsele meediale ning visuaalse teksti analüüsile. 

5.4. Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemine II kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemisel II kooliastmes on käsitluse keskmes avalikus ja privaatses ruumis 

toimimise seaduspärasused ning põhiliste kommunikatsiooniformaatide tundmaõppimine. 

Õpilane harjub internetis liikudes eristama avalikku ja isiklikku sfääri ning valima selle põhjal 

õiget suhtlusviisi. Teise kooliastme jooksul harjutakse lugema ja kuulama uudist kui üht 

ajakirjanduse põhilist tekstiliiki, hindama selle kvaliteeti ning tuvastama uudises puuduvat 

teavet. 

5.5. Läbiva teema „Teabekeskkond” käsitlemine III kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes õpitakse mõistma ja analüüsima meedia rolle 

ühiskonnas, sealhulgas majanduselus, ning kasutama meediat teabeallikana. Senisest 

olulisemaks muutub teabe usaldusväärsuse kriitiline hindamine, kuna õpilane hakkab leitud 

teavet järjest rohkem kasutama isiklike otsuste tegemiseks (nt õppimisvõimalusi valides). 

Õpetus ja kasvatus töös aitavad õpilasel mõista internetis leiduvaid võimalusi ja ohte ning 

ennast ja oma privaatsust kaitsta; iseseisev teabeotsing muutub õpilasele harjumuspäraseks. 

Läbiva teema käsitlemine loob võimalused analüüsida meediaga seotud problemaatilisi 

olukordi (eraellu sekkumine, väärteabe edastamine, huvide kahjustamine, kallutatud teabe 

edastamine vms). 

 

6. Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” 

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. 

6.2. Õpilast suunatakse: 

1) omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates 

eluvaldkondades; 
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2) mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ning 

keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; 

3) aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste 

vastastikustest mõjudest ning omavahelisest seotusest; 

4) mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid 

ning kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud 

eetilistes küsimustes; 

5) kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste probleemide 

lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks; 

6) arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel 

erinevates projektides. 

6.3. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemine I kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes õpitakse tundma infotehnoloogia kasutamise 

põhivõtteid, vormistades arvutiga loovtöid. Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset 

õpetamismeetodit ning mängulisi arvutiprogramme. Tehnoloogia rakendamise võimalusi 

mitmekesistatakse foto või video tegemise ning mudelite ja makettide meisterdamise 

integreerimise kaudu õppetegevusse. 

6.4. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemine II kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes põhineb eelkõige kooli ja õppetööga seonduvatel 

praktilistel ülesannetel, mis eeldavad tehnoloogia rakendamist erinevates ainetundides või 

huvitegevuses. Arvutipõhises õppes on soovitatav kasutada rühmatööd ja aktiivõppemeetodeid. 

6.5. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemine III kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes kujundab IKT rakendamise pädevusi igapäevaelus ja 

õpingutes. Nende pädevuste kujundamiseks tuleb erinevate õppeainete õpetajatel lõimida oma 

ainetundidesse IKT rakendamisel põhinevaid meetodeid ja töövõtteid. Lisaks arvutiklassis 

peetud ainetundidele on III kooliastmes soovitatav kasutada nüüdisaegseid IKT vahendeid ka 

kodutööde ja õuesõppe puhul. 

 

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus” 

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. 
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a) Tervisekasvatus põhineb õpilaste tervisega seonduvate teadmiste ja hoiakute ning 

sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamisel. Seda toetab tervist edendava kooli põhimõtete 

rakendamine koolis. 

b) Ohutuse valdkonnas õpetatakse käituma ohutult liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast 

tulenevate ohtude puhul ning otsima vajaduse korral abi. 

7.2. Õpilast suunatakse: 

a) tervise valdkonnas: 

1) terviseteadlikkuse arenemisele, sealhulgas oma tervise ja turvalise käitumise väärtustamisele; 

2) kasutama oma teadmisi, enesega toimetuleku oskusi ning üldiseid sotsiaalseid oskusi enda 

ja teiste turvalisuse, sealhulgas turvalise koolikeskkonna kujundamiseks; 

3) teadvustama oma otsuste ja käitumise ning selle tagajärgede seost tervise ja turvalisusega; 

4) leidma ning kasutama usaldusväärset terviseteavet ja abiteenuseid; 

5) teadvustama keskkonna mõju oma tervisele. 

b) ohutuse valdkonnas: 

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

tekkemehhanismi; 

2) vältima ohuolukordadesse sattumist; 

3) kujundama turvalisele kooli- ja kodukeskkonnale ning liiklusohutusele suunatud hoiakuid 

ja käitumist; 

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

5) kujundama õiget liikluskäitumist, harjuma järgima liikluses kehtivaid norme ning arvestama 

kaasliiklejaid; 

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

ja vastutust. 

7.3. Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemine I kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes pannakse rõhk tervislike ja ohutute käitumisviiside 

kujundamisele. Õppija omandab eakohased teadmised ja oskused seonduvalt tervise füüsilise, 

vaimse, emotsionaalse kui sotsiaalse tervise aspektiga ning kujuneb tervist väärtustav hoiak. 

Selles vanuses on tähtis, et õpilane mõistaks ohu olemust ja selle tekkepõhjuseid oma 

igapäevases keskkonnas ning omandaks oskused käituda ohutult ja turvaliselt. Õppemeetoditest 

on rõhk jutustustel, aruteludel, rühmatöödel, demonstratsioonidel, rollimängudel ja käitumise 

modelleerimisel. 

7.4. Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemine II kooliastmes 

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemisel II kooliastmes pööratakse teadmiste ja oskuste 
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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. 

7.5. Läbiva teema „Tervis ja ohutus” käsitlemine III kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemisel III kooliastmes pööratakse tähelepanu tervist ja ohutust väärtustavate 

hoiakute kujundamisele ning tervisliku ja ohutu käitumise oskuste arendamisele. 

Õppemeetoditest on kesksel kohal aktiivõppemeetodid, diskussioon, juhtumianalüüsid, 

rühmatöö, uurimisprojektid ja rollimängud. Tähtsal kohal on ka õpilastega korraldatavad 

klassivälised ennetusprogrammid ning õpilaste maksimaalne kaasamine tervist edendavatesse 

ja ümbritseva turvalisust suurendavatesse tegevustesse. 

 

8. Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus” 

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. 

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. 

8.3. Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemine I kooliastmes 

 

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on rõhk iseenda tundmaõppimisel, heade kommete 

omandamisel ja sellise klassikollektiivi kujundamisel, kus peetakse oluliseks õiglust, ausust, 
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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. 

8.4. Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemine II kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemisega II kooliastmes teadvustatakse ja mõtestatakse kõlbelisi norme ning 

kujundatakse sallivust ja lugupidamist erinevate inimeste vastu. Erinevaid vaatenurki pakkuva 

käsitluse kaudu taotletakse õpilase isiklike seisukohtade kujunemist humanistlike kõlbeliste 

normide taustal. Õpilase mõttearendustesse tuleks suhtuda paindlikult, jättes õpilasele 

võimaluse säilitada oma arvamus. Õppemeetoditest on kesksel kohal lugude analüüs, 

aktiivõppemeetodid, rühmatöö, konfliktsete juhtumite arutelu ning rollimängud. Õppevara 

kaudu tutvustatakse õpilasele positiivseid kõlbelisi eeskujusid ja ideaale. Igapäevases koolielus 

pakutakse võimalusi rakendada omandatud teadmisi. 

8.5. Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus” käsitlemine III kooliastmes 

Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes toob selgemalt esile väärtushinnangute ja kõlbeliste 

normide ühiskondliku ning ajaloolis-kultuurilise mõõtme. Erinevate maailmavaadete ja 

religioonide tutvustamisega (ajaloos ning tänapäeval) toetatakse sallivuse ja lugupidava 

suhtumise ning maailmavaatelistes küsimustes orienteerumise oskuste kujunemist. Eri 

allikatest teabe kogumisega, erinevates õppeainetes käsitletu ning kogemuste põhjal juhitakse 

õpilasi arutlema väärtuste ja kõlbelisuse teemade üle, võrdlema erinevaid seisukohti ja 

põhjendama oma seisukohti ,pidades silmas eelarvamusteta, taktitundelist, avatud ja 

lugupidavat suhtumist erinevatesse arusaamadesse. Sobilik on teha uurimisprojekte, mis 

võimaldavad käsitleda küsimusi sügavamalt ja mitmekülgsemalt. 

 
Loovtöö III kooliastmes 
 

• Alates 1. septembrist 2013. a on loovtöö sooritamine põhikooli lõpetamise 
tingimuseks.  

• Loovtööks loetakse individuaalselt või kollektiivselt õpilaste poolt läbiviidud 
uurimistööd, projekti, kunstitööd, muusikateost või muud sellist tööd. 

• Loovtöö viiakse läbi 8.klassis 

• Loovtööde tegemist ja sooritamist  koordineerib klassijuhataja.  

• Loovtöö liik ja teema valik tuleb teatada klassijuhatajale II veerandi  lõpuks, mis 
kinnitatakse II veerandi õppenõukogus 
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• Loovtöö teema märgitakse lõputunnistusele koos hinnanguga. 

 
 

4) ÜLEKOOLILISTE JA KOOLIDEVAHELISTE PROJEKTIDE 
KAVANDAMISE PÕHIMÕTTED 

Kooli olulisemad üritused ja projektid arutatakse läbi enne õppeaasta algust kooli õppenõu-

kogus ning vormistatakse kooli üldtööplaanis, mille kinnitab kooli direktor.  

Projektide kavandamisel lähtutakse üldisest põhimõttest, et need oleksid õpetajatevahelises 

koostöös teadlikult planeeritud õppekasvatustöö osana ning ei toimuks nende ainetundide arvel, 

mis ei ole antud projekti või üritusega seotud. Kui see osutub siiski vältimatuks, siis lepitakse 

kooli juhtkonna ja vastavate aineõpetajate vahel eelnevalt kokku kõiki osapooli rahuldav ning 

kooliõppekava nõuetele vastav töökorraldus.   

Projektide kavandamise üheks oluliseks põhimõtteks on õpilaste aktiivne kaasamine ning 

vastutuse jagamine projektide korraldamisel. Projektide läbiviimisega taotletakse ennekõike 

õpilastele organiseerimis- ja osalemiskogemuse võimaldamist, sotsialiseerimise toetamist ning 

ühtset koolikultuuri, samuti väärtuskasvatust.  

Lisaks toimuvad koolis traditsioonilised üritused, mille korraldamisel on üldtööplaanis 

eelnevalt kokku lepitud tööjaotus ja vastutus huvijuhi, õpetajate, õpilasesinduse ja/või klasside 

vahel.  Traditsioonilisteks ülekoolilisteks ürituseks on näiteks: 

• 1.septembri aktus 

• õpetajate päev; 

• jõulukontsert; 

• jõululõuna; 

• sõbrapäeva tähistamine; 

• Eesti Vabariigi aastapäev; 

• spordipäevad 

Alg- ja põhikooli traditsioonilised üritused on: 

• sügislaat, 

• kevadlaat, 

• aabitsapidu, 
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• jõulunäidend,  

• aktiivõppenädal, 

• kevadball, 

• playback show,  

• võimlemis- ja tantsupäev,  

• keelepäev,  

• põhikooli lõpukell 

 

5) ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS NING AJAKASUTUS 

Kooli õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärk on luua tingimused õpilaste igakülgseks arenguks, 

aidata lastel kujuneda teadlikeks, vastutusvõimelisteks, pidevalt muutuvas ühiskonnas 

toimetulevateks ja positiivse ellusuhtumisega maailmakodanikeks. Kooli õppekavast ja 

õppekorraldusest tulenevalt peab igal kooli vastu võetud õpilasel olema võimalus saada haridust 

vastavalt tema eeldustele ja võimetele.  

Põhikooli õppetöö tugineb riiklikule õppekavale, mille alusel on koostatud kooli õppekava ja 

ainekavad. Põhikooli eripäraks on kõigis kooliastmetes süvendatud keeleõpe, lisaks on I ja II 

kooliastmes suurema liikumisharrastusega õpilastele lisavõimalusena loodud spordisuund. 

Algkooli osas õpetatakse juba alates 1. klassist inglise keelt (A-võõrkeel), seltskonnatantsu ning 

4. klassis lisandub B-võõrkeelena vene keel. Arvutiõpetus on lõimitud õppeaastas erinevatesse 

ainetundidesse. Põhikoolis õpetatakse lapsi eelkõige õppima ja teadmisi omandama ning 

valmistatakse neid ette õppevormi muutuseks teises kooliastmes.  

Põhikooli vanemas astmes toimub vajadusel põhiainete osas diferentseeritud õpe ning 

süvendatud inglise keele õpe. Põhikoolis pööratakse ainete läbimisel täiendavat tähelepanu 

iseseisva töö erinevatele vormidele. 

Spordisuund on orienteeritud aktiivset tervislikku eluviisi väärtustavale lapsele ja 

lapsevanemale, kes soovib kasutada parimaid võimalusi kehaliste võimete arenguks. 

Üldharidusõpe toimub sarnastel alustel tavaklassiga riiklikule õppekavale tugineva kooli 

õppekava kohaselt ning sportlikud tegevused viiakse läbi Audentese Spordiklubi 

kvalifitseeritud treenerite käe all Audentese Spordikeskuses. Õpilane saab esimeses 

kooliastmes lisaks õppekava läbimisele algteadmised ja -oskused erinevates spordialades ning 

võimaluse ennast täiendada tennise, kergejõustiku ja ujumise erialal.  
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Järgmises kooliastmetes lisanduvad üldkehalise ettevalmistuse ja koordinatsiooni 

arendamiseks akrobaatika ja pallimängud. Kolmanda kooliastmes toimub soovi korral sügavam 

spetsialiseerimine valitud spordialal ning ettevalmistus spordigümnaasiumisse astumiseks. 

Õppeaasta pikkus on 175 koolipäeva (35 õppenädalat), mis jaotub neljaks õppeveerandiks.  

Õppeperioodid ja koolivaheajad langevad kokku Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 

üldhariduskoolidele kinnitatud õppeperioodide ja vaheaegadega. 

Õppepäev algab kell 8.30. Tunni pikkus on 45 minutit. 

 

Tund Kell 

1.  8:30 9:15 

2.  9:25 10:10 

3.  10:20 11:05 

4.  11.15 12.00 

5.  12.30 13.15 

6.  13:25 14:10 

7.  14:20 15:05 

8.  15:10 15:55 

9.  16:00 16:45 

 

 

6) ÕPITULEMUSTE HINDAMISE KORRALDUS 

Audentese Erakooli hindamise korraldus lähtub Haridus- ja Teadusministri määrusest „Õpilase 

hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama 

jätmise alused, tingimused ja kord“ ning on sätestatud õppenõukogu poolt vastu võetud kooli 

direktori käskkirjaga kinnitatud dokumendiga „Õpilaste hindamise kord“. 

http://www.audentes.ee/public/documents/AEK_Hindamise_korraldus_16.12.2013.pdf 

Reguleerimisala  

Õpilaste hindamise korraga sätestatakse põhikooli õpilaste õpitulemuste ja käitumise 

hindamine, hinnete alusel õpilase järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ning 

klassikursust kordama jätmine. 
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Hindamise eesmärk  

(1) Õpitulemuste hindamine: 

1) annab teavet õpilaste õpiedukusest; 

2) on aluseks õpetaja tegevusele õpilase õppimise ja arengu toetamisel; 

3) motiveerib õpilast sihikindlamalt õppima; 

4) suunab õpilase enesehinnangu kujunemist ja on abiks edasise haridustee valikul. 

(2) Käitumise hindamine motiveerib ja suunab õpilast: 

1) järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme; 

2) täitma kooli kodukorra nõudeid; 

3) täitma õpiülesandeid ning kohustusi. 

Käitumise hindamine motiveerib ja suunab õpilast: 

1) järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme; 

2) täitma kooli kodukorra nõudeid; 

3) täitma õpiülesandeid ning kohustusi. 

 

Hindamisest teavitamine  

(1) Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassi- või aineõpetaja 

õppeaasta või ainekursuse algul.  

(2) Käitumise hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta 

algul.  

(3) Õpilane saab oma hinnete kohta teavet õpetajatelt, klassijuhatajalt, e-kooli andmebaasist. 

(4) Õpitulemuste ning käitumise hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse  kooli   

kodulehel www.audentes.ee,  lastevanematele klassi lastevanemate koosolekul, soovi 

korral ka individuaalselt.  

(5) Lapsevanemal või eestkostjal (edaspidi lapsevanem) on õigus saada teavet oma lapse 

hinnete kohta klassijuhatajalt ja õpetajatelt .  

(6) Hinded tehakse lapsevanemale teatavaks e-kooli andmebaasi kaudu, kokkuvõtvad hinded 

tunnistuse kaudu. 
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Õpitulemuste hindamine  

(1) Õpitulemusi hindab aineõpetaja.  

(2) Õpitulemusi hinnatakse õpilase suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja praktiliste tööde ning 

praktiliste tegevuste alusel.  

(3) Hinnatakse kooliõppekavas nõutud teadmiste ja oskuste omandatust alljärgnevalt:  

1) omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, õigsust, esituse täpsust ja loogilisust; 

2) iseseisvust ja loovust teadmiste ning oskuste rakendamisel; 

3) oskust oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult väljendada; 

4) vastuste õigsust, vigade arvu ja liiki; 

5) praktilise töö teostust.  

 

Numbrilise hindamise skaala 

Numbriliselt hinnatakse õpitulemusi viiepallisüsteemis, kus hinne  

• «5» on «väga hea»,  

• «4» – «hea»,  

• «3» – «rahuldav»,  

• «2» – «puudulik»  

• ja «1» – «nõrk».  

Hinded «1» ja «2» on mitterahuldavad hinded. 

 Kujundav hindamine  

(1)  Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus 

analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse 

tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse 

õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed. 

Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate 

saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja 

vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid  

(2)  Õppetunni vältel saab õpilane enamasti suulist või kirjalikku sõnalist tagasisidet õppeainet 

ja ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste (sealhulgas üldpädevuste, kooliastme 

õppe- ja kasvatuseesmärkide ja läbivate teemade) kohta. Õpilasele antakse tagasisidet, et 

toetada tema käitumise, hoiakute ja väärtushinnangute kujunemist.  
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(3)  Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada 

ning oma õppimist ja käitumist eesmärkide alusel analüüsida ning tõsta õpimotivatsiooni. 

 

7)  ÕPILASTE JA LASTEVANEMATE TEAVITAMISE JA NÕUSTAMISE 

KORRALDUS 

 
Audentese Erakool hoolib oma õpilastest ja lastevanematest ning teeb omalt poolt kõik, et 

õpilane tunneks ennast koolis hästi ja lapsevanem oleks koolis toimuvast informeeritud. Me 

tahame toetada oma õpilaste kujunemist mõtlevateks ja teotahtelisteks inimesteks, kes 

väärtustavad muuhulgas kõrgelt ka iseenda tundmist ja arendamist.    

Õpilase arengu toetamiseks töötavad Audentese Erakoolis põhikooli osas HEV-koordinaator, 

kooli psühholoog ja tugiõppe õpetajad. Kooli psühholoog aitab klassijuhatajat lastevanemate 

ja õpilaste nõustamisel. 

 
Audentese Erakoolis on kooli ja kodu vahelises suhtluses kontaktisikuks kooli poolt 

klassijuhataja. Klassijuhataja annab lastevanematele infot koolis toimuvast, õpilase 

õppeedukusest. Klassijuhataja viib õppeaastas läbi kuni 2 klassikoosolekut ja 1-2 perevestlust. 

 

 

8) ÕPILASTE JUHENDAMISE JA HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA 

ÕPILASTE ÕPPEKORRALDUSE PÕHIMÕTTED 

Õpilase arengu toetamiseks töötavad Audentese Erakoolis nii põhikooli osas psühholoog, 

parandusõppe õpetaja ja HEV koordinaator.  

Psühholoogi tööks on õpilaste igakülgne nõustamine ja toetamine. Psühholoogi jutule on 

oodatud õpilased, kes tahaksid arutleda või vajaksid abi: 

• kooliga seotud küsimustes (nt suhted klassikaaslaste või õpetajaga, probleemid 

edasijõudmisega, õpimotivatsiooni langus, koolikoormusest tekkinud pinge),  

• suhete vallas (nt suhted sõpradega, vanematega) 

• masenduse, ärevustunde jm psüühiliste kaebuste puhul  

• enese paremal tundmaõppimisel 

• edasise eluga seotud plaanides 
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Psühholoog tegeleb ka õpetajate ja lapsevanemate konsulteerimisega noorukieas kooliõpilase 

toetamisel ja arendamisel.  

Parandusõppe õpetaja õpiabi tunnid toetavad õpilasi  õpitu omandamisel ja kinnistamisel ning 

aitavad igapäevases õppetöös  paremini toime tulla. Selleks arendatakse taju, mälu, mõtlemist, 

tähelepanu. Tähelepanu pööratakse ka väljendumis- ja jutustamisoskusele. 

Õpilaste arendamise aluseks võib olla ka konkreetne õppeaine, milles vajatakse lisaabi või 

järeleaitamist. 

Tunnid toimuvad nii individuaalselt kui ka rühmatundidena koostöös klassiõpetajatega. 

HEV koordinaatori töövaldkonnaks on koostöös teiste spetsialistidega kooli haridusliku 

erivajadusega õpilaste väljaselgitamine ning nende  õppe ja arengu toetamine. Töö sisuks on: 

• Õpilasele sobiva tugiteenuse (õppetöö individualiseerimine ja diferentseerimine 
klassitingimustes, tugiõpe, õpiabitunnid, individuaalse õppekava koostamine sh 
andekatele lastele) määramine.  

• Õpiraskustega õpilaste õpetamine rühmas või individuaalselt.  

• HEV õpilasele rakendatud meetmete tulemuslikkuse regulaarne hindamine ja analüüs  

• HEV õpilaste perekonna nõustamine ja  toetamine õppija erivajadustest lähtuvalt  

Põhikooli õpilastele, kellel on veerandihinne “puudulik” või “nõrk”, kellele on antud 

samaväärne sõnaline hinnang või on jäetud hinne välja panemata, määratakse selles õppeaines 

tugisüsteem (logopeediline abi, parandusõpe jm). Vastavalt võimalustele kindlustab (tasulise) 

tugiõppe kool.  

Hariduslike erivajadustega õpilasele koostatakse vastavalt vajadusele individuaalne õppekava. 

Vastavalt vanema avaldusele saab kooli anda välja koduõppe või individuaalõppe õppekava 

õpilasele. Koduõpe ja individuaalõpe kinnitatakse kooli õppenõukogus.  

Juurdetulnud õpilastele, kel on probleeme keelevahetusega või mõne muu õppeainega, 

määratakse kohustuslik tugiõpe. Põhikooli õpilastel on võimalus osa võtta aineõpetajate 

konsultatsioonidest vastavalt konsultatsioonide ajagraafikule.  
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9) KARJÄÄRITEENUSTE KORRALDUS 

Põhikoolis korraldab õpilaste ja vanemate teavitamist edasiõppimisvõimalustest ning tagab 

õpilastele karjääriteenuste (karjääriõpe, -info või –nõustamise) kättesaadavuse klassijuhataja 

koos kooli psühholoogi ja huvijuhiga.  

Karjääriteenistuse hulka kuulub ka karjääri- ja tööteemalise kirjanduse soovitamine ning 

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

või kus saab õppida õppekavaväliselt. Oluline osa karjäärinõustamisel on koostöö kooli ja kodu 

vahel, aidates vanematel oma lastele valikute tegemisel toeks olla. 

 

10)  ÕPETAJA TÖÖKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED 

Õpetaja koostab kooliõppekava üldosa ja ainekava alusel igal õppeaastal vajadusel töökava 

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

arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale ning õpetajatevahelist 

koostööd. Kehtestatakse veerandihinnete kriteeriumid.  

Töökavas käsitletakse järgnevat alajaotust: 

• Teema 

• Olulisemad alateemad 

• Põhimõisted 

• Kasutatavad meetodid 

• Oodatavad õpitulemused 

• Õpitulemuste kontrollimise ja / või hindamise aeg ning moodus 

• Märkused 

 
Töökava tuleb õpetajal esitada õppeaasta alguses I poolaastaks ja jaanuarikuu alguses II 

poolaastaks. 

 

11)  KOOLI ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD 
 

Kooliõppekava koostamine ja arendamine eeldab õpilaste ja õpetajate; õpetajate ja juhtkonna, 

kooli hoolekogu; kooli ja lastevanemate (eestkostjate, hooldajate), kooli omaniku, teiste 
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õppeasutuste ja organisatsioonide koostööd riikliku õppekava üldosa mõtestamisel ja 

ainekavade koostamisel.  

 

Kooliõppekava koostamises ja arendamises kasutatakse erinevaid töövorme. Selles töös 

osalevad kõik pedagoogid. Kooliõppekava koostamise ja arendamise demokraatliku korralduse 

eest vastutab kooli direktor.  

 

Kooliõppekava uuendamisel ja täiendamisel võetakse aluseks õpilaste seniseid õpitulemusi, 

kooli sisehindamise tulemusi, lapsevanemate ja õpilaste  rahulolu-uuringute tulemusi, 

õppenõukogu analüüse ja hinnanguid ning kooli omanike strateegilisi otsuseid. Õppekava 

muudatused arutab läbi õppenõukogu üks kord aastas ning kinnitab direktor oma käskkirjaga. 


