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   Kuhu suunas me liigume?  

• Senisest tugevam on orientatsioon 
õpetamiselt õppimisele. Seda toetavad 
põhimõtted kujundavast hindamisest, 
samuti, et kool korraldab õppe, mis kaitseb 
õpilase tervist ja õppekoormus vastab 
jõuvarudele, kujundatakse abivalmis ja 
usalduslik õhkkond koolis, et metoodika 
oleks individuaalseid eripärasid arvestav ja 
asjakohane. 



  Kujundav hindamine 

• Kujundav hindamine lähtub konstruktivistlikust 
õpikäsitlusest, andes õpilastele nende 
tegevuse uurimise, diagnoosimise ja 
tagasisidestamise kaudu informatsiooni kogu 
õppeprotsessi jooksult, et aidata õpilastel 
võtta vastutust oma õppimise eest.  

• See on elukestva õppimise eelduseks 



Aineõpetus – rohkem 

ainetevahelisi seoseid!   
• Eesti keel + matemaatika +  loodusõpetus +…. =  

  TERVIKMAAILMAPILT 

 

• Rõhutatud erinevaid õppemeetodeid (nt 
üldõpetuslik õpe, õuesõpe või õppekäigud) ja 
nende osa õppe korralduses 

 

• Läbivatest teemadest lähtuv või õppeaineid lõimiv 
loovtöö 

 



 

Läbivad teemad 
Läbivad teemad on aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud 
valdkonnad ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna 
kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma 
teadmisi erinevates olukordades rakendada 

 
1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine  
2) keskkond ja jätkusuutlik areng 
3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 
4) kultuuriline identiteet 
5) teabekeskkond  
6) tehnoloogia ja innovatsioon 
7) tervis ja ohutus 
8) väärtused ja kõlblus 
 

RÕK 2002 läbivad teemad: 
• keskkond ja säästev areng 
• tööalane karjäär ja selle 
kujundamine 
• infotehnoloogia ja meedia 
• turvalisus 
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Õppekava rakendamine 

 

• 2011/2012 õppeaasta  1., 4. , 7. klassid 

• 2012/2013 õppeaasta  2., 5. , 8. klassid 

• 2013/2014 õppeaasta  3., 6. , 9. klassid, 
gümnaasium (gümnaasiumi eksamitesüsteem 
rakendub 2014. a kevadel) 
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MUUTUSED JA RÕHUASETUSED 
AINEÕPETUSES !  



ÜHISKONNAÕPETUS 

    Algab VI kl (Varem IV kl). Aine keskmes  

    on õpilane, õppetegevus on praktilise 
suunitlusega.  

   Uued teemad: SMS laenud, pangakaardi 
kasutamine ja ohud, interneti kasutamine ja 
ohud, teadlik ja säästev tarbimine, isiklik 
majanduslik toimetulek (taskuraha, laenamine) 
vabatahtlik tegevus ja noorsooorganisatsioonid 
jms 



KEEL JA KIRJANDUS  

 
• Eesti keel ja kirjandus on alates 5. klassist eri  

õppeained, neil on eri ainekavad. 

• Eesti keele ainekavas on eristatud neli  

õppevaldkonda: suuline ja kirjalik suhtlus, teksti  

vastuvõtt, tekstiloome ning õigekeelsus ja  

keelehoole; suurenenud on tekstiõpetuse 
osakaal. 



LOODUSAINED 

 

• Olulisim muudatus on uurimuslike oskuste  

    arendamine läbi praktiliste tööde ning 
orienteeritus igapäevaeluliste probleemide 
lahendamisele. 

• Õppetegevuses rõhutatakse õpilaste sisemise  

   õpimotivatsiooni toetamist, mis eeldab 
senisest enam õpilasekeskset lähenemist 
koos  aktiivõppevormide rakendamisega.  



 

MUUSIKA: 

  
• Praktiline musitseerimine – alus elukestvale  

muusikaharrastusele 

• Pillimäng individuaalsete muusikaliste 
võimete arendajana 

• Muusikalise kirjaoskuse arendamise praktilise  

musitseerimise (laulmise pillimängu) kaudu 



   Haridussüsteemi tuleb muuta, et haridus 
suudaks peegeldada kõiki majanduslikke, 
sotsiaalseid ja kultuurilisi kogemusi  
millega õpilased elus kokku puutuvad. 
 

Tänan kuulamast! 
Tarmo Post 

tarmo@valgapk.edu.ee  


