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1 GÜMNAASIUMI  ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID NING  
PÕHIMÕTTED 

 

Eesmärkide, põhimõtete, üldpädevuste ja nendeni viivate tegevuste väljatöötamisel juhinduti 

„Gümnaasiumi riiklikust õppekavast“, „Tallinna Ühisgümnaasiumi arengukavast 2012 - 2014 

ja selles välja toodud üldeesmärkidest, kooli põhiväärtustest ning seni kehtinud Tallinna 

Ühisgümnaasiumi õppekava üldosast. 

 

1.1 ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 
 

 harida ja kasvatada noort põlvkonda; 

 toetada õpilasi huvisuundade leidmisel ja rakendamisel nii koolis kui edasisel eluteel; 

 tagada gümnaasiumi lõpetajale konkurentsivõimeline haridus, pakkudes edasiseks 

haridusteeks ja eluks vajalikke teadmisi ja oskusi; 

 valmistada noort ette toimetulekuks erinevates eluvaldkondades ja isiklikus elus; 

 kasvatada oma rahvust, keelt ja kultuuri austavat ja edendavat inimest; 

 luua tingimused vastutustundliku kodaniku kujunemiseks; 

 kujundada õpilastes õige käitumis- ja suhtlemisviis ning oskus oma võimeid 

adekvaatselt hinnata. 
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1.2          EESMÄRKIDE ELLUVIIMINE 
 

Teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine toimub 

õppe- ja kasvatusprotsessis, kodu ja kooli koostöös.  

 

1.3 PÕHIMÕTTED JA ÜLDPÄDEVUSED 
 

      I PÕHIMÕTE: ADEKVAATNE MAAILMAPILT JA ENESEHINNANG  

     1) väärtuspädevus  

 käitub eetiliselt, järgib üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid; 

 täidab ausalt oma kohustusi;  

 vastutab tehtud valikute ja otsustuste eest; 

 aitab kaasa eesti rahvuse, keele, kultuuri ja Eesti riigi säilimisele ja arengule, 

mõistab eesti kultuuri Euroopa ja teiste rahvaste kultuuri kontekstis;  

 mõistab, väärtustab ja austab oma ja teiste rahvaste kultuuritraditsioone;  

 hindab heatasemelist kunsti; 

 peab oluliseks  ilukirjanduse lugemist ja mõtestamist.  

2) sotsiaalne pädevus  

 on kujunenud aktiivseks kodanikuks, tunnetab end ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa 

ja globaalses kontekstis;  

 toetab ühiskonna demokraatlikku arengut; 

 austab teiste inimeste vabadust ja õigusi; 

 omab väljakujunenud loodusteaduslikku maailmapilti ning mõistab nüüdisaegse 

loodusteaduse olemust;  

 on teadlik globaalprobleemidest ja käitub loodust säästvalt; 

 oskab konflikte vältida ja lahendada;  

 oskab olla meeskonna liige ja panustada ühiste eesmärkide saavutamisse. 

3) enesemääratluspädevus  

 oskab hinnata iseennast ja seab eesmärke, arvestades oma võimeid ning võimalusi; 

 elab tervislikult;  

 oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ja füüsilist vormi; 

 oskab hankida teavet edasiõppimisvõimaluste kohta, kavandab oma karjääri; 
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 on teadlik erinevatest töövaldkondadest, tööturu suundumustest.  

 

 

 

II PÕHIMÕTE: KOOSTÖÖ JA ÕPIOSKUSED 

4) suhtluspädevus  

 arvestab suheldes olukordi ja suhtluspartnereid, kasutades kohaseid keelevahendeid ja 

sobivat stiili; 

 väärtustab õigekeelsust ning väljendusrikast keelt; 

 oskab argumenteeritult väidelda; 

 oskab kirjutada eri liiki tekste; 

 valdab vähemalt kahte võõrkeelt iseseisva keelekasutaja tasemel. 

5) õpipädevus 

 oskab iseseisvalt planeerida õppimist ning  plaani järgida; 

 oskab kasutada õpitut erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; 

 suudab leida vajaminevat teavet;  

 mõtleb kriitiliselt ja loovalt, arendab ning hindab oma ja teiste ideid; 

 oskab koostada uurimistööd ja seda esitleda;  

 kasutab nüüdisaegset tehnoloogiat eesmärgipäraselt ja vastutustundega;  

 omab kaalutletud seisukohta tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud 

küsimustes. 

 

6) matemaatikapädevus  

 kasutab matemaatilisi teadmisi ja meetodeid erinevates eluvaldkondades. 

2 GÜMNAASIUMI  ÕPPESUUNAD 
 

Tallinna Ühisgümnaasium pakub gümnaasiumiharidust mitmel õppesuunal: Reaal-  ja 

loodusharu, humanitaarharu ning võõrkeeleharu. Mitmekülgse hariduse võimaldamiseks 

kõigile õpilastele pakutakse riiklikult ettenähtud õppeainete kohustuslikele kursustele lisaks 

kooli poolt valitud kursusi. Kõigis harudes on võimalik õppida kolme võõrkeelt: A-

võõrkeelena inglise keel, B-võõrkeelena vene või saksa keel, C-võõrkeelt saab valida soome, 

vene, saksa, hispaania, jaapani ja prantsuse keele hulgast. Veel kuuluvad kooli valikusse, 

kõigile õpilastele riigikaitse, kultuuriloo, filosoofia ning harust lähtuvad kursused.  
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Õpilastel on võimalik valida kitsa ja laia matemaatika vahel, reaalharus on lai matemaatika 

kohustuslik. Haru valitakse gümnaasiumisse kandideerimisel.  

Lisaks kooli valikutele ning  suunda kujundavatele valikainetele pakutakse kõigi suundade 

õpilastele valikkursusi, mis avatakse piisava soovijate arvu puhul: usundiõpetus, koorilaul, 

protokoll ja etikett, inimene ja õigus, international relations. Harude põhi- ja valikkursuste 

jaotus, maht ja kavandatav õpetamise aeg esitatakse tabelitena.  

 

Tabelid: 

 REAALHARU    

 kokku I aasta II aasta III aasta 
Õpilase 
lisavalik 

eesti keel 6 2 2 2  

kirjandus 9 3 3 3  

A-võõrkeel (inglise) 12 4 4 4  

B-võõrkeel (vene või 
saksa) 6 2 2 2  

matemaatika 15 5 5 5 1 

bioloogia 4 1 2 1  

geograafia 3 2 1 0  

keemia 4 2 1 0  

füüsika 9 3 3 3  

ajalugu 7 2 3 2  

ühiskonnaõpetus 2 0 0 2  

inimeseõpetus 1 1 0 0  

muusika 3 1 1 1  

kunst 3 1 1 1  

kehaline kasvatus 5 2 2 1  

uurimistöö alused 1 1 0 0  

Valikained:      

C võõrkeel 6 2 2 2  

kultuurilugu 1 1 0 0  

filosoofia 1 0 1 0  

riigikaitse 2 1 1 0  

majandus ja ettevõtlus 4 2 2 0  

joonestamine 1 0 1 0  

laborid 0 0 0 1  

protokoll ja etikett     1 

Inimene ja õigus     1 

koorilaul     6 

 105 37 37 30  
 

  HUMANITAARHARU         

  kokku I aasta II aasta III aasta Õpilase 
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lisavalik 

eesti keel 6 2 2 2  

kirjandus 9 3 3 3  

A-võõrkeel (inglise) 12 4 4 4  

B võõrkeel 
(vene/saksa) 6 2 2 2  

matemaatika 14 5 5 4  

bioloogia 4 1 2 1  

geograafia 3 2 1 0  

keemia 3 2 1 0  

füüsika 5 2 2 1  

ajalugu 7 2 3 2  

ühiskonnaõpetus 2 0 0 2  

inimeseõpetus 1 1 0 0  

muusika 3 1 1 1  

kunst 3 1 1 1  

kehaline kasvatus 5 2 2 1  

uurimistöö alused 1 1 0 0  

Valikained      

C võõrkeel 6 2 2 2  

kultuurilugu 1 1 0 0  

filosoofia 1 0 1 0  

riigikaitse 2 1 1 0  

meedia/teater 6 2 2 2  

loovkirjutamine 1 0 1 0  

teater     6 

koorilaul     6 

 101 37 36 28  

 

  
VÕÕRKEE- 
LEHARU        

  kokku I aasta II aasta III aasta 
õpilase 
lisavalik 

eesti keel 6 2 2 2  

kirjandus 9 3 3 3  

A-võõrkeel(inglise) 14 5 5 4  

B-võõrkeel 
(vene/saksa) 8 2 3 3  

matemaatika 14 5 5 4  

bioloogia 4 1 2 1  

geograafia 3 2 1 0  

keemia 3 2 1 0  

füüsika 5 2 2 1  

ajalugu 7 2 3 2  

ühiskonnaõpetus 2 0 0 2  

inimeseõpetus 1 1 0 0  

muusika 3 1 1 1  
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kunst 3 1 1 1  

kehaline kasvatus 5 2 2 1  

C võõrkeel 6 2 2 2  

kultuurilugu 1 1 0 0  

filosoofia 1 0 1 0  

uurimistöö alused 1 1 0 0  

riigikaitse 2 1 1 0  

Valikained:      

international 
relations/   /2  2 

protokoll ja etikett/   /2  2 

inimene ja õigus7   /2  2 

koorilaul     6 

 Kokku. 100 36 37 27  

 

2.1 Harude kirjeldused 
 

Reaal- ja loodusharu   suunda kujundavateks aineteks on lai matemaatika, loodusained 

(füüsika, keemia, sh. laborid), majandusõpe ja joonestamine. Haru sobib õpilastele, kes 

soovivad edasi õppima minna tehnilisi alasid (TTÜ), arstiteadust, matemaatikat, füüsikat, 

majandust jms. 

 

Humanitaarharusse oodatakse loominguliste kalduvustega õpilasi, kellel on sügavam 

kultuuri- ja kirjandushuvi, soov tegutseda meedia-alal   või teatris. Tegelikult peitub selles 

harus kaks suunda: teater ja meedia, mille vahel õpilased saavad valida. Haru meedia ja 

teatrisuuna ühisteks kujundavateks aineteks on kirjandus, kultuurilugu, filosoofia, 

kõnetehnika. Erinevad on   meediaõppe ja  teatriga seotud distsipliinid. Haru soovitatakse 

humanitaarsete huvidega andekatele noortele, kes plaanivad edasises elus tegutseda 

kirjanduse- või kultuurivallas, meedias, teatris jm. 

 

Võõrkeele haru pakub õpilastele täiendavaid kursusi inglise keeles (sh. inglise keelt 

kõnelevate maade kirjanduse ja kultuuriloo kursusi), lisakursusi teise võõrkeele omandamisel.  

Haru soovitatakse keele- ja kultuurihuvidega õpilastele, kellel on kavas õpinguid jätkata 

erialadel, mis eeldavad erinevate võõrkeelte oskust (näit. teenindusega või turismiga seotud 

erialad), õppida välismaal, tegutseda keeleteaduste vallas, tõlkijana, vms. 
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3 LÄBIVAD  TEEMAD JA LÕIMING, NENDE  KÄSITLEMISE 
PÕHIMÕTTED 

3.1 Üldalused 
Tervikliku kooli loomiseks vaadeldakse kooli õppekava kui avatud süsteemi, mis rikastub üha 

uute läbivate teemadega, peegeldades kõigi hariduse subjektide ühtseid väärtusi ja püüdlusi. 

Aineõppel põhinev läbivate teemade kasutamine arvestab õppeainete ja ainevaldkondade 

vahelist lõimingut. Läbivate teemade elluviimine võib toimuda valikainete kaudu. Õppeainete 

ja ainevaldkondade panus läbiva teema käsitlemisse on lähtuvalt õppeaine taotlustest ja 

õppesisust erinev.  

Õpikeskkonna korraldamise kaudu luuakse võimalused läbivate teemadega tegelemiseks. 

Läbivate teemade elluviimiseks kasutatakse nii vaimset, sotsiaalset kui ka füüsilist 

õpikeskkonda. 

Klassi- ja koolivälisel tegevusel põhinev läbivate teemade käsitlemine toimub projekti- ning 

partnerlustegevuste kaudu. 

 

3.2 Õppekava läbivad teemad on: 

3.2.1  Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 

 

 Läbiva teema Elukestev õpe ja karjääri planeerimine käsitlemisega taotletakse õpilase 

kujunemist isiksuseks. Ta väärtustab elukestvat õpet kui elustiili ning tal on valmisolek ja 

oskused teha oma elukäiku puudutavaid valikuid töömaailmas.  

Tähelepanu pööratakse praktilistele tööotsimisoskustele ja sellekohaste õigusaktide 

tundmaõppimisele. Õpilastele vahendatakse teavet edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste 

kohta (sealhulgas ettevõtlus) ning neile luuakse võimalused saada karjäärinõustamist. 

Teema käsitlemine: 

 Kutsesuunitusalased ankeedid, testid oma võimete väljaselgitamiseks 

 Edasiõppimisvõimaluste tutvustamine 

 Õppeasutuste külastamine 

 Erinevate töökohtade külastamine 

 Valikained Karjääriõpetus, Majandusõpetus 

 Kooli vilistalaste esinemised oma ameti tutvustamiseks 

 Nõustamine karjäärikeskuses. 

 Töövarjuks käimine 
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3.2.2  Keskkond ja jätkusuutlik areng 

 

 Läbiva teema Keskkond ja jätkusuutlik areng käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 

keskkonnateadlikuks ja sotsiaalselt aktiivseks inimeseks. 

 

Õpilased harjutavad otsuste langetamist ja hinnangute andmist keskkonnaalastes küsimustes, 

arvestades teaduse ja tehnoloogia arengu võimalusi (sealhulgas piiranguid), ning 

majanduslikke kaalutlusi. 

 

 

Teema käsitlemine: 

 

 Säästlik eluviis 

 Suitsu-, alkoholi- ja narkootikumidevaba keskkonna väärtustamine 

 Suitsuprii klass 

 Õpilaskonverentside korraldamine 

 Projektide, uurimustööde läbiviimine 

 Koostegevus kooliväliste partneritega (ettevõtted, firmad) 

 Probleemõppe edendamine. 

 Erinevad projektid säästliku eluviisi kujundamiseks. 

 Osalemine erinevates keskkonnaprojektides. 

 

3.2.3 Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

 

Läbiva teema Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 

aktiivseks ja vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks. Õpilane mõistab 

ühiskonna toimimise põhimõtteid ning on ühiskonda lõimitud. Ta on võimeline osalema 

poliitiliste ning majanduslike otsuste tegemisel. 

 

Klassi- ja kooliväliste tegevuste ning projektide kaudu süvendatakse õpilaste teadlikkust 

ühiskonna poliitilisest ja majanduslikust toimimisest. 
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Teema käsitlemine: 

 

 Õpilasesinduse kaasamine koolielu erinevates valdkondades, õpilaste oma 

initsiatiivi innustamine. 

 Uurimistööde tegemine 

 Kodanikualgatuse ja kodanikupäeva projektid 

 Tegutsemine vabatahtlikuna erinevate projektide raames nt. varjupaigad, 

lasteaiad, vanurid jne. 

 Kooli esindamine väljaspool kooli toimuvatel erinevatel üritustel, võistlustel.  

 

 

 

 

 

1. Kultuuriline identiteet 

 

Läbiva teema Kultuuriline identiteet käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 

kultuuriteadlikuks inimeseks. Õpilane omab ettekujutust kultuuride mitmekesisusest, 

väärtustab omakultuuri on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis. 

 

Õpilase teadmisi laiendatakse Eesti ja maailma, eelkõige Euroopa Liidu liikmesmaade 

erinevatest kultuuridest ajaloo, ühiskonnaõpetuse, muusika, kunstiajaloo, filosoofia, 

kirjanduse, võõrkeelte jm tundides. Oluline on luua võimalusi erinevate rahvaste ja 

kultuuridega tutvumiseks nii kirjanduse, interneti ja meedia teel kui ka vahetu kogemuse 

kaudu. Õpilasi julgustatakse arutlema selle üle, mida toob endaga kaasa elamine teises 

kultuuriruumis. 

 

Teema käsitlemine: 

 

 Erinevate identiteetide kujundamine: oma kool, oma kodukoht, Eesti kodanik, 

Euroopa Liidu kodanik. 

 Kultuurilise sallivuse kujundamine dialoogi, diskussiooni ja interaktiivsete 

õppevormide kaudu  

 Oma kooli tunde kujundamine ja kooli sümboolika kasutamine 
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 Sõprusprojektid ja koostöö erinevate koolidega (Soome, Saksamaa).  

 Sallivuse kujundamine, nt erinevad koostööprojektid vene koolidega, 

juudikooliga. Kultuurinädalad. 

 Kultuurilise identiteedi kujundamine klassi- ja koolivälise tegevuse kaudu: 

võistluste korraldamine ja võistlustel käimine, teatrite, kontsertide külastamine, 

osavõtt laulu- ja tantsupeost. 

 Riigitähtpäevade ja kooliaastapäeva tähistamine. 

 

2. Teabekeskkond 

 

Läbiva teema Teabekeskkond käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist infoteadlikuks 

inimeseks.  

Gümnaasiumiõpilane teeb meediatarbijana iseseisvaid valikuid. Õpilane on kursis avalikus 

ruumis tegutsemise reeglitega ning taunib nende rikkumist. Ta mõistab meediamajanduse rolli 

ühiskonnas. Läbiva teema ja aineõppe koosmõjul suudab õpilane oma sõnumi vormistada ja 

seda otstarbekalt edastada.  

 

Teema käsitlemine: 

 

 Loovtööde, projektide, ettekannete, uurimistööde tegemine 

  Kooli ajalehe ja raadio tegemine 

 Info kogumine eri allikatest (raamatukogu, internet) ja materjali korrastamine 

ning kokkuvõtte, analüüsi tegemine 

 Klassidevahelised ja ülekoolilised projektid.  

 Turvalise Interneti projekt. Turvalise Interneti päeva tähistamine. 

 Ülekoolilise rahulolu-uuringute läbiviimine. 

 Aastaraamatu koostamine 

 IKT vahendite kasutamine 

 

3. Tehnoloogia ja innovatsioon 

 

Läbiva teema Tehnoloogia ja innovatsioon käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist 

uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks. 

Õpilane tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 
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Gümnaasiumis käsitletakse läbivat teemat eelkõige rühmatööna teostatavate uurimis- ja 

arendusprojektide vormis. Samuti tuleb gümnaasiumiastme lõpuks tagada kõigi õpilaste 

valmisolek IKT kasutamiseks igapäevaelus, õpingutes ja töös 

 

Teema käsitlemine: 

 

 IKT pädevuste omandamine 

 Vernier’i katsevahendite kasutamine 

 Rühmatööde, uurimistööde ja projektide läbiviimine 

 Koostöö teaduskeskuste ja ülikoolidega ning tehnoloogiafirmadega,.  

 Koolirobootika projektis osalemine  

 IKT rakendamine erinevates ainetundides. 

 Teaduse ja tehnika päevad.  

 

 

 

 

 

4. Tervis ja ohutus 

 

Läbiva teema Tervis ja ohutus käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, 

emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks. Õpilane on võimeline 

järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ja kaasa aitama tervist edendava turvalise 

keskkonna kujundamisele. 

 

Teema käsitlemine: 

 Teemade käsitlemine ainetundides ja valikainetes (alkoholi ja tubaka mõju 

organismile, liiklusohutus, tervislik toitumine ja liikumine jm) 

 Uurimistööde, projektide tegemine 

 Tervisenõukogu algatatud ja läbiviidud projektid ja tegevused. 

Projektid:  

 Südamenädal 

 „Reipalt koolipinki“ 

 Tervist edendav kool 
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 Spordipäevade ja spordivõistluste läbiviimine 

 Õppekäigud erinevatel aastaaegadel 

 Orienteerumine 

 Tervislik toitumine ja leivanädal 

 Aktiivne ja turvaline koolipäev 

 Sõltuvusainete ennetamiseks ennetavad loengud 

 Suitsupriiklass   

 

3.2.4 Väärtused ja kõlblus 

 

Läbiva teema Väärtused ja kõlblus käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt 

arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid. 

Õpilane on väärikas kodanik nii koolis kui väljaspool kooli. 

Soovitavate käitumisviiside kujunemist tõhustab õpilase osalus demokraatlikes 

diskussioonides ning kooli õpilasomavalitsuse töös. 

 

Teema käsitlemine: 

 

 Tallinna Ühisgümnaasiumi põhiväärtuste teadvustamine õpilastele, 

vanematele, kooli personalile, avalikkusele.  

 Kokkulepped ja koostöö  õpilaste, õpetajate, lastevanemate vahel 

väärtuskasvatuse elluviimisel 

 Kõlbelise kasvatuse teostamine kooli ja klassiürituste kaudu. 

 Turvalise õpikeskkonna loomine. 

 Väärtuskasvatusalased projektid (viisakuse nädal, stiilinädal, sõbrapäev, 

perepäev) 

 

 

4 PROJEKTIDE KAVANDAMISE PÕHIMÕTTED 
 

4.1 Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise 
põhimõtted 

 

(1) Projektide kavandamine põhineb kooli õppekaval ja tugineb riiklikule õppekavale. 



14 

 

Projektipõhist õppimist mõistetakse väljundipõhiselt, muutusena õpilase või õpilaste rühma 

käitumisvõimes, mis konkreetsemalt tähendab see teadmiste, oskuste, vilumuste ja 

väärtushinnangute omandamist, mis on vajalikud  igapäevaelus toimetulekuks  ja 

ettevõtlikkuse arendamiseks.  

 

(2)  Eesmärgid: 

 

1) rikastada õpikeskkonda ja  klassivälist tegevust; 

2) toetada õppe-ja kasvatustööd; 

3)  kaasata lapsevanemaid kooli erinevatesse tegevustesse; 

4)  teha  koostööd paikkonna asutuste ja ettevõtete ning teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning 

kodanikuühendustega  

 

(3) Projektide erinevad tüübid: 

 

1) traditsioonilised; 

2) õppeaastapõhised; 

3) mitme õppeaasta põhised 

4) Koolisisesed: 

 ainepõhised 

 aineülesed ( lõimuvad) 

 klassipõhised 

 klassidevahelised 

 kooliastmepõhised  

 kooliastmete vahelised 

5) Kogukonnapõhised (linnaosaprojektid, linnaprojektid) 

6) Maakondlikud 

7) Üleriigilised 

8) Rahvusvahelised 

(4)  Projektide kavandamisel arvestatakse õpetuse lõimingut 

1) Õpetuse lõiming võimaldab kujundada õppetegevuse ja selle tulemused tervikuks. Lisaks 

sellele toetab see õpilaste üld- ja valdkonnapädevuste kujunemist. Õpetuse lõiming 

saavutatakse erinevate ainevaldkondade õppeainete ühisosa järgimisel, õppeainete, 

koolisiseste projektide ja läbivate teemade ühiste temaatiliste rõhuasetuste, õppeülesannete 

ning -viiside abil. 
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(5) Projektide kavandamisel arvestatakse läbivaid teemasid 

Läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja 

meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte. 

(6) Projektide planeerimine ja teostamine võimaldab õpilasi ka hinnata. Projekti protsess 

võimaldab rakendada edukalt kujundavat hindamist (õpilane osaleb protsessis ja saab 

tagasidet). 

(7) Projektide rahastamisel arvestatakse omavalitsuste, erinevate organisatsioonide, fondide  

ja paikkonna asutuste võimalustega. 

(8) Projektide kavandamise ja läbiviimise koordineerijaks  isikuks  koolis  võib olla direktor, 

õppealajuhataja, huvijuht, projektikoordinaator, aineõpetaja, klassijuhataja või projektijuhiks 

määratud isik. 

(9) Projektide kavandamine/planeerimine 

1) Traditsioonilised ja uued koolisisesed  ning teadaolevad koolivälised projektid 

kavandatakse kooli üldtööplaanis. Uute projektide algatamiseks võivad  teha ettepanekuid 

kõik kooli töötajad. 

2)  Õppeaasta jooksul uute projektidega liitumine kooskõlastatakse kooli juhtkonnaga.  

3) Klassisisese projekti detailsemad tegevused planeerib õpetaja oma töökavas. 

4) Ainepõhiste ja  aineüleste projektide detailsemad tegevused, mis võivad hõlmata erinevaid 

klasse ja kooliastmeid, planeeritakse ainekomisjonide tööplaanis. 

 

 

4.2 ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDUS NING  AJAKASUTUS 
Õppetöö gümnaasiumis on korraldatud perioodide kaupa. Õppeaastas on 5 perioodi, perioodis 

õpitakse 6-7 ainet viis tundi nädalas. Õppekava ained on jaotatud 35-tunnisteks kursusteks. 

Õppeainetes, kus õppimise loogika eeldab järjepidevat harjutamist (näiteks kehaline kasvatus, 

teatridistsipliinid, koorilaul), jaotub aine tervele õppeaastale.  

Õppe- ja kasvatustööd gümnaasiumis vaadeldakse ühtse tervikuna õpikeskkonnas, mis toetab 

isiksuse arengut. Kasvatustöö toimub läbi õppeainete, praktliliste tööde, koostöö, iseseisva 

töö, ürituste ja klassiväliste ringide, ainealaste klassiväliste ürituste, ühistegevuse, projektide 

jm.kaudu.  

Õppetöö toimub tunniplaani alusel, mis avaldatakse kooli kodulehel. Õppetunni pikkus on 45 

minutit, vahetund 10 minutit, kaks söögivahetundi a 25 minutit. Õppetöös võib kasutada 

paaristunde. Tunnid viiakse enamasti läbi kooliruumides vajadusel ja/või võimalusel 

võimalusel ka mõnes teises õpikeskkonnas (muuseum, raamatukogu, tänav, park, staadioon, 
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terviserada, teater, kontserdisaal). Kooli juhtkonnaga kooskõlastatult on võimalik korraldada  

õppekavaga seotud,  lõimitud ja/või läbivaid teemasid käsitlevaid üritusi, loenguid, projekte  

õppetundide ajal. Huvi- ja klassiväline tegevus toimub õppetöövälisel ajal.  

 

 

5 HINDAMISE  JA GÜMNAASIUMI  LÕPETAMISE KORRALDUS 
 

Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta,  selle analüüsimine, 

tagasiside andmine ning edasise arengu planeerimise alus. Hindamisel kasutatakse 

mitmesuguseid meetodeid, hindamisvahendaid ja viise.  Kasutatakse kujundavat hindamist, 

teadmiste ja oskuste ning käitumise hindamist.  

 

Hindamise eesmärgid 

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 teda 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.  

 

5.1.1 Hindamise alused 

Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtutkse gümnaasiumi riikliku õppekava alusel koostatud 

Tallinna Ühisgümnaasiumi  õppekava nõuetest. Teadmisi ja oskusi hindavad aineõpetajad. 

 

Käitumise hindamisel lähtutakse üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormidest ning kooli 

kodukorra nõuetest. Käitumist hinnatakse klassijuhataja ja aineõpetajate koostöös kaks korda 

õppeaastas. 

 

Individuaalse õppekava järgi õppivate õpilaste hindamisel arvestatakse individuaalses 

õppekavas sätestatud erisusi. 
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5.1.2 Hindamise põhimõtetest   ja hinnetest teavitamine 

Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus saada teavet  hindamise alustest, selle 

korraldusest koolis, õpilasele pandud hinnetest ning antud hinnangutest. Kool teavitab õpilast 

ja tema seaduslikku esindajat hindamise korrast kooli kodulehel. 

 

Õppeaine hindamise põhimõtetest ja viisidest teavitab aineõpetaja õpilasi õppeperioodi algul 

suuliselt,  avaldades need ka kirjalikult need kabineti stendil. Ulatuslikumad tööd 

planeeritakse ja kantakse e-kooli kontrolltööde plaani  arvestades õpilaste koormust 

 

Kontrolltöö vm.ulatuslikuma töö toimumise aeg teatatakse õpilasele vähemalt viis õppepäeva 

enne selle  toimumist. 

 

Hinnetest teavitamine toimub e-kooli, hinnetelehe  ja klassitunnistuse kaudu. Hinneteleht 

edastatakse õppeperioodi keskel (mitte hiljem, kui kolm nädalat enne perioodihinde 

väljapanemist) vanematele, kellel puudub võimalus kasutada e-kooli. 

 

Elektrooniline klassitunnistus on õpilastele ja vanematele nähtav iga perioodi lõpul. 

Klassitunnistus paberkandjal antakse õpilasele õppeaasta lõpul.  

 

Õpilasel on õigus saada selgitusi aineõpetajalt väljapandud hinde kohta. 

 

5.1.3 Kujundav hindamine  

Kujundav hindamine on õppe kestel toimuv hindamine, 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 

õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, 

mis toetavad õpilase arengut.  

 

Õpetaja võib kasutada suulist või kirjalikku, numbrilist või hinnangulist tagasisidet nii 

ainevaldkonda puudutavate teadmiste ja oskuste kui ka üldpädevuste, õppe- ja 

kasvatuseesmärkide,  käitumise, väärtushinnangute jm.kohta. Sõnalised hinnangud toetavad  
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heade tavade ning üldtunnudtatud käitumisnormide ja hoiakute kujunemist. Koolis 

reageeritakse juhtumitele, mis on vastuolus üldtunnustatud väärtuste ning heade tavadega. 

Õpilane kaasatakse enese ja kaaslaste hindamisse, et arendada tema oskust eesmärke seada 

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

Kujundava hindamise ühe vahendina võib kasutada õpimappi. Õpimapp õppimise päevikuna 

sisaldab nii õppetöid kui ka tööde analüüsi ja tagasisidet. Õpimappe võib koostada aine- ja 

valdkonnapõhiselt, läbivate teemade või üldpädevuste kohta. 

Õpilane kaasatakse hindamisse ja arenguvestlusel  analüüsitakse õpilase arengut ja 

toimetulekut  ning seatakse uued eesmärgid  õppimisele ja õpetamisele, kusjuures oluline osa 

on õpilase enesehindamisel. 

Lisaks ainealastele teadmistele hinnatakse ka õpilase aktiivsust ja efektiivsust  tunnis, 

õppevahendite olemasolu, koduste tööde sooritamist, õppetundidest  puudumist, kusjuures 

kokkuvõtvast hindamisest moodustab kolmandiku kujundav hindamine. 

5.1.4  Teadmiste ja oskuste hindamine  

Õpilase teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas õppekavas toodud 

oodatavate tulemustega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka 

õppeteema lõppedes.  

Õpilase teadmisi ja oskusi hindab õpetaja õpilase suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja 

praktiliste tööde alusel. 

Kursuse algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks õppeaines nõutavad teadmised ja oskused, 

nende hindamise aja ja vormi. 

 

Õppetulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde aeg kavandatakse kooskõlastatult 

õpilase ja teiste õppeainete õpetajatega ning kantakse kontrolltööde plaani  e-koolis. 

Gümnaasiumis on kontrolltööde piirnormiks on päevas kuni kaks ning nädalas kuni viis 

kontrolltööd. 

Tunnikontroll hõlmab eelnevas tunnis saadud teadmiste kontrolli. Tunnikontrollide piirnorm 

ei ole määratud. Neid võib teha igas tunnis. 
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Teadmiste ja oskuste hindamisel kasutatakse hindeid viiepallisüsteemis. Aluseks riiklikus 

õppekavas kehtestatud hindamise kriteeriumid.Õpetaja hindab õpilast viiepallisüsteemis 

arvestades õpilase teadmisi, võimeid, püüdlikkust ja arengut. 

1) hindega «5» ehk «väga hea» hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid.  

2) hindega «4» ehk «hea» hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele. 

3) hindega «3» ehk «rahuldav» hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks 

olevatele taotletavatele õpitulemustele, kuid esineb puudusi ja vigu. 

4) hindega «2» ehk «puudulik» hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi. 

5) hindega «1» ehk «nõrk»hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika 

õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemustes esineb olulisi puudusi ja areng 

puudub. 

Viiepallisüsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse 

põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, 

koostatakse tööd nii, et hindega «5» hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90-100% 

maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega «4» 75-89 (välja arvatud)%, hindega «3» 

50-74 (välja arvatud) %, hindega «2» 20-49 (välja arvatud) % ning hindega «1» 0-19(välja 

arvatud) %. 

Kui suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust 

on hinnatud hindega «puudulik» või «nõrk» või on hinne jäänud välja panemata, antakse 

õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks kümne tööpäeva jooksul 

kokkuleppel õpetajaga. Kursusehinde parandamisel kehtib reeglina sama tähtaeg. 

Pikemaajalise puudumise või muul olulise põhjuse puhul antakse õpilasele täiendav võimalus 

võlgnevuste likvideerimiseks aineõpetajaga kokkulepitud ajal ja viisil. 

 

 Olulistest tegemata töödest saab õpilane ja tema vanem  esmalt teada e-kooli vahendusel. 

Õpetaja märgib e-kooli  hindelahtrisse „0“, mis tähendab, et õpetaja ootab järeltöö 

sooritamist. Kui õpilane ei ole ilmunud järeltööle õpetajaga kokkulepitud ajal, siis informeerib 
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aineõpetaja vanemat e-kooli ja/või õpilaspäeviku kaudu, märkides töö toimumise päeva, töö 

teema ja järelevastamise tähtaja. Kui õpilane ei ole mõistlikku aja möödudes veerandi või 

kursuse lõpuks sooritanud tegemata tööd, siis asendatakse „0“ hindega „nõrk“, sest antud 

teema ulatuses on õpilasel õppekava täitmata.  Pärast haigust või muud mõjuvat põhjust peab 

õpilasel olema „0“ likvideerimiseks aega vähemalt 10 õppepäeva.  Kui nimetatud aja jooksul 

ei ole võimalik „0“ likvideerida (veerandi või kursuse lõppedes), võib õpilane jääda 

hindamata, kuid vastamata töö korral ei tohi „0“ asendada muu hindega. Peale veerandi- või 

kursusehinde väljapanemist ei ole e-koolis enam märget „0“. 

 

Puuduliku või nõrga hinde saanud õpilasel on õigus saada  õpiabi konsultatsioonitundides 

õpetajaga kokkulepitud ajal. 

 

Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine õpilase poolt, võib 

vastavat suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle 

tulemust hinnata hindega «nõrk».  

 

Muus õppeasutuses sooritatud kursus ja selle hinne kantakse õpilasele e-kooli selle kooli 

esitatud dokumentide alusel 

 

5.1.5 Käitumise  hindamine 

Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja 

kõlblusnormide järgimine koolis.  

 

Käitumist hinnatakse klassijuhataja ja aineõpetajate koostöös kaks korda õppeaastas. 

 

Käitumist hinnatakse hinnetega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» ja «mitterahuldav». 

Mitterahuldava käitumishindega õpilane võidakse õppenõukogu otsusel õpilaste nimekirjast 

kustutada. 

 

5.1.6 Teistes õppeasutustes saadud hinnete ülekandmine 

Teistest koolidest Tallinna Ühisgümnaasiumi  õppima asunud õpilase riiklikus õppekavas 

ettenähtud läbitud kursuste hinded kantakse üle ja arvestatakse kokkuvõtva hinde panemisel 
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Riikliku õppekava kursused, mis on Tallinna Ühigümnaasiumis   läbitud, aga kooli vahetanud 

õpilasel läbimata, sooritab õpilane individuaalse õppekava alusel aineõpetaja ja juhtkonnaga 

kokkulepitud  aja jooksul.  

Valikainete ülekandmise otsustab kooli juhtkond.  

 

5.1.7  Hinde ja hinnangu vaidlustamine 

Õpilaste hindamisel tekkinud vaidlusküsimusi lahendatakse eelkõige õpilase, tema seadusliku 

esindaja ja aineõpetaja koostöös.  Vajadusel kaasatakse klassijuhataja ja õppealajuhataja.  

 

Õpetajal on kohustus selgitada hindamise põhimõtteid, korda ja hindamise kriteeriumening 

põhjendada hinde ja hinnangu õigsust ning nõuetele vastavust. 

 

Eriarvamuste puhul on õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid ja sõnalisi 

hinnanguid vaidlustada kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist, esitades 

kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega. 

 

Kooli direktor teeb otsuse ja teavitab sellest  taotluse esitajat kirjalikult viie tööpäeva jooksul 

otsuse vastuvõtmise päevast arvates. 

 

 

5.1.8 Kokkuvõtvad hinded,  järgmisse klassi üleviimine ja gümnaasiumi 
lõpetamine  

Õpilase õpitulemusi õppeaines hinnatakse kokkuvõtvalt  kursusehinnetega viiepallisüsteemis 

ning kursusehinnete alusel kooliastmehinnetega viiepallisüsteemis. Valikkursuste hindamisel  

võib kasutada hinnanguid «arvestatud» ja «mittearvestatud», neid hinnanguid ei teisendata 

viiepallisüsteemi.  

Õpilane, kelle kursusehinded on vähemalt rahuldavad, viiakse järgmisse klassi üle enne 

õppeperioodi lõppu.  

 

Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste 

omandamise toetamiseks jäetakse õpilane täiendavale õppetööle, mis viiakse läbi pärast 
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õppeperioodi lõppu. Täiendava õppetöö raames täidab õpilane õpetaja vahetul juhendamisel 

spetsiaalseid õppeülesandeid. Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse. 

Täiendavale õppetööle jätmise otsustab õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu. 

 

Puuduliku kursusehindega õpilastele korraldatakse õppeperioodi lõpul täiendav õppetöö kõigi 

kursuste osas, kus ta ei ole saavutanud vähemalt rahuldavaid tulemusi  

 

Kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines õppeaasta  lõpul läbivad mitterahuldavad 

tulemused,  võidakse ta õppenõukogu otsusega gümnaasiumi õpilaste nimekirjast kustutada.  

Õppeaine loetakse mitterahuldavaks, kui rohkem kui pooled nõutud kursustest on hinnatud 

mitterahuldavaks või mõjuval põhjusel sooritamata.  

 

Täiendavale õppetööle jäetud õpilase edasiviimise otsustab pärast täiendavat õppetööd kooli 

õppenõukogu. 

 

Individuaalse õppekava järgi õppinud õpilase täiendavale õppetööle jätmise ja järgmisse 

klassi üleviimise kohta teeb otsuse kooli õppenõukogu, lähtudes erisusest, mis on õpilasele 

individuaalses õppekavas kehtestatud.  

 

Kooliastmehinded pannakse õpilasele välja kursusehinnete põhjal. Gümnaasiumi 

lõpetamiseks peavad kõik kooliastmehinded olema vähemalt rahuldavad. Samuti peavad 

olema vähematl rahuldavalt sooritatud uurimistöö, riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja 

võõrkeeles ning õppesuunast tulenev ainevaldkonna koolieksam ja käitumishinne. 

Õpilasele antakse kuldmedal, kui kõik kooliastmehinded on ”väga head”. Hõbemedali võib 

saada ”väga heade” ja heade” tulemuste puhul kuni   kahes õppeaines.  

 

Gümnaasiumi lõpetamiseks peavad kõik kooliastmehinded olema vähemalt rahuldavad. 

Kooliastmehinded pannakse õpilasele välja kursusehinnete põhjal. Samuti peavad olema 

vähemalt rahuldavalt sooritatud uurimistöö, riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja 

võõrkeeles ning õppesuunast tulenev ainevaldkonna koolieksam ja käitumishinne. 

 



23 

 

Gümnaasiumilõpetaja kooliastmehinded pannakse välja enne vastava eksami toimumist. 

Täiendavale õppetööle jätmise ja gümnaasiumi lõpetamise otsustab kooli õppenõukogu.  

 

Gümnaasiumi lõputunnistus antakse õpilasele, kellel on kõik vastavad tingimused täidetud.  

Õpilasele, kellel on  võlgnevusi kokkuvõtvate hinnete osas, riigi- või koolieksamid jäänud 

sooritamata, või sooritatud mitterahuldavalt, lõputunnistust ei väljastata. 

 

Gümnaasiumi saab selline õpilane lõpetada edaspidi HTM poolt kehtestatud seaduse korras.  

 

Õpilasele antakse kuldmedal, kui kõik kooliastmehinded on ”väga head”. Hõbemedali võib 

saada ”väga heade” ja heade” tulemuste puhul kuni   kahes õppeaines ”.  

 

 

 

6 ÕPILASTE NÕUSTAMINE 
 

Õpilaste nõustamise eesmärgiks on toetada õppija igakülgset arengut. Nõustamine on kooli 

igapäevatöö osa, milles osaleb kogu pedagoogiline personal. Kõigi õpilastega viiakse läbi 

arenguvestlusi kord õppeaastas. Pedagoogidelt   saavad kõik õpilased nõustamist õppetöös, 

käitumises, oma võimete avastamiseks, adekvaatseks hindamiseks ja  väljaarendamiseks. 

Selleks juhindutakse  karjääriteenuste korralduse põhimõtetest ja viisidest, mis on välja 

toodud kooli õppevavas. Konkreetsed tegevused  planeeritakse kooli üldtööplaanis ja 

töökavades.  

 

Täiendavat nõustamist vajavate hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks on koolis välja 

töötatud ja toimivad tugisüsteemid, mis on avaldatud eraldi dokumendida HEV õpilaste 

tugisüsteemid Tallinna Ühisgümnaasiumis (kinnitatud dir.kk. 16.03, 2011.a). Dokument on 

õppekava osa -  ühine nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele ja selles olevaid mitmeid 

meetmeid rakendatakse ka gümnaasiumiosa õpilaste nõustamisel.  

 

Täiendavat juhendamist ja nõustamist vajavatele õpilastele - tervisest, perekondliket 

probleemisest lähtuvate jm. PGS-is nimetatud probleemide puhul rakendatakse õpilast 

toetavaid meeteid:  
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 Ainealased konsultatsioonitunnid; 

 Järelvastamise kohaldatud võimalused:  

 Individuaalne õppeaeg; 

 Individuaalne õppekava; 

 Sotsiaalpedagoogi nõustamine; 

 Meditsiiniline nõustamine; 

 Karjäärinõustamine; 

 Arenguvestlused; 

 Tugikomisjoni kaasamine;  

 

Andekate avastamist ja nende võimete väljaarendamist teostatakse koolis eesmärgistatult. 

Toetatakse õpilaste ja õpetajate algatatud projekte, innustatakse õpilasi aktiivselt osalema 

koolis korraldatud aine- ja klassivälistel üritustel. Püütakse leida üles ja raksednada tegevusse 

omal alal võimekad. Lisaks igapäevasele tunnis ja klassiväliselt tehtavale tööle, on andekate 

juhendamiseks koolis ette nähtud ka üks kindel aeg igal  igal nädalal.  

Andekate õpilaste toetamiseks  rakendatavad meetmed gümnaasiumis on:: 

 Olümpiaadidel, ainevõistlustel ja koknkurssidel osalemine – õpilaste juhendamiseks  

on kehtestatud üks kindel aeg igal nädalal; 

 Ainepäevad ja –nädalad; 

 Kõnevõistlus; 

 Õpilaskonverents; 

 Mälumängud; 

 Individuaalsed ja grupitööna tehtavad juhendatud lisaülesanded; 

 Koolisisesed, piirkondlikud ja rahvusvahelised projektid; 

 Huvi- ja aineringid; 

 Koolisisesed võistlused, konkursid, festivalid, näitused; 

 Täienduskoolitus; 

 Teaduskoolidesse suunamine; 

 Ülikoolide teabepäevad; 
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7 KARJÄÄRITEENUSTE KORRALDUS  
 

7.1 Karjääriteenuste korralduse missioon 
 

Karjääriteenuste korraldus toetab 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. Isiksuseks, kes mõtestab 

oma karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi ja kellel on valmisolek 

suurendada teadmisi töömaailmast. 

 

Karjääriteenuste korralduse abil suunatakse  õpilast 

• tutvuma erinevate ametite/elukutsetega, haridus- ja koolitusvõimalustega, pöörama 

tähelepanu praktilistele tööotsimisoskustele;  

• koostama isiklikku karjääriplaani; analüüsima võimalikke alternatiivseid karjäärivalikuid 

ja nende mõju pikemas perspektiivis;  

• analüüsima tööd reguleerivaid õigusakte, ettevõtte ja töötaja õigusi ja kohustusi ning 

kohalikku majanduskeskkonda;  

• tutvuma teabega edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste kohta (sealhulgas ettevõtlus) 

ning luuakse võimalused saada karjäärinõustamist.  

 

7.2 Karjääriteenuste määratlus 
 

Karjääriteenused hõlmavad 

• karjääriõpet,  

• karjääriinfot, 

• karjäärinõustamist. 

 

7.3 Karjääriteenuste kättesaadavus 
 

Õpilastele on karjääriteenused kättesaadavad läbi alljärgneva: 

• läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ kõigi ainete raames, 
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• valikaine „Karjääriõpetus“, 

• klassijuhataja poolt algatatud tegevused, 

• klassiülesed üritused, 

• kooli raamatukogu, 

• kooli e-keskkonnad, 

• (rahvusvahelised) projektid. 

 

7.4 Karjääriteenuste korralduse põhimõtted 
 

• kaasataksee õpilasi karjääriga seotud tegevuste kavandamisse ja elluviimisesse 

• tehakse koostööd karjääriteemadega haakuvate töörühmadega koolisiseselt ja 

organisatsioonidega kooliväliselt 

• kaasatakse kooli kogukonda: õpilaste perekondi, vilistlasi ja organisatsioone  kooli 

ümbruskonnas 

• tuuakse õpilaste ette reaalseid inimesi ja nende lugusid 

• pakutakse õpilastele vahetut kontakti ja kogemusi 

• pakutakse õpilastele valikuvõimalusi, võimalusi lähtuda oma huvidest ja vajadustest  

• toetatakse järjepidevat karjääriteemadega tegelemist, mis võimaldab süvenevat 

eneseanalüüsi ja oma huvide ja võimaluste tundmaõppimist 

 

 

7.5 Karjääriteenuste korraldus 
 Eesmärgid:  

Kujundada õpilase valmidust ja oskusi teha oma elukäiku puudutavaid valikuid ning 

suurendada teadmisi töömaailmast. Aidata õpilasel mõista ja väärtustada elukestvat õpet kui 

elustiili ning mõtestada oma karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi. 

Pöörata tähelepanu praktilistele tööotsimisoskustele ja sellekohaste õigusaktide 

tundmaõppimisele. Vahendada õpilastele teavet edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste 

kohta (sealhulgas ettevõtlus) ning luua neile võimalused saada karjäärinõustamist.  

 

Õpilase oodatavad tulemused ja pädevused gümnaasiumi lõpuks: 

• selgitab elukestva õppe ja muutuva töömaailma seoseid; 

• koostab esialgse karjääriplaani, analüüsib alternatiivseid karjäärivalikuid; 

• kirjeldab tööturu hetkeolukorda; 
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• kirjeldab oma õigusi ja kohustusi töötajana, oskab leida ja kasutada seadusi, mis 

reguleerivad töötaja ja tööandja suhteid; 

• kasutab erinevaid karjääriinfo allikaid, otsib vajadusel abi karjäärinõustajalt; 

• kandideerib töö- või õppekohale, vormistab vajalikud dokumendid. 

 

Karjääriteenuste osutamiseks nähakse koolis ette mitmesuguseid võimaliusi. Kooli personal 

tegeleb sellega oma kohustuste piires. Karjaäärialased tegevused planeeritakse kooli 

üldtööplaanis, õppealajuhataja, huvijuhi, aineõpetaja, raamatukoguhoidja,  klassijuhataja ja 

õpilasesinduse töökavades, lähtudes töörühma poolt koostatud soovitustest.  

 

 

7.6 Soovitatavad tegevused 
 

Aineõpetajatele  

• karjääriõpetuse teemade põimimine ainetundidesse 

• õpilaste eneseanalüüsi ja võimete arendamise toetamine 

• õpilaste suunamine ainealaste eesmärkide seadmisele 

• erialaga seotud (inimeste) lugude toomine õpilasteni, mh kasutades infotehnoloogia 

võimalusi 

• ainealaste teadmiste ja -oskuste seostamine praktika ja õpilaste eesmärkidega 

• õpilaste julgustamine aineüritustes osalemiseks, sh olümpiaadid, konkursid, projektid 

• õpilaste suunamine temaatilistesse vestlusringidesse 

 

Klassijuhatajatele 

• klassijuhatajatundide kasutamine karjääriteenuste korralduse eesmärkidel  

• arenguvestluste läbiviimisel karjääriteemadele täiendava rõhu panemine 

• õpilaste õpimapi / portfoolio koostamise eestvedamine 

• õppekäikude korraldamine erinevatesse organisatsioonidesse 

• erinevaid elukutseid ja karjäärivõimalusi esindavate külaliste kutsumine 

 

Klassiüleste / ülekooliliste ürituste korraldajatele 

• kooli olemasolevatele üritustele karjääriteemadega seotud aspektide lisamine 

• õppekäikude korraldamine erinevatesse organisatsioonidesse 

• erinevaid elukutseid ja karjäärivõimalusi esindavate külaliste kutsumine  
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• karjääripäevade läbiviimine 

• töövarjupäevade korraldamine 

• tööpraktikate korraldamine 

• õpioskuste võistluste tegemine 

• aasta õppurite tiitlite väljaandmine 

• karjäärinõustajatega kohtumiste organiseerimine  

• e-keskkondades (kooli kodulehel, blogis ja/või sotsiaalvõrgustikes) karjääriinfo jooksev 

jagamine  

• kooli raamatukogu karjääriteemaliste materjalide propageerimine 

• karjääristendi korraldamine 

• temaatiliste vestlusringide korraldamine 

 

8 ÕPETAJA TÖÖKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED 
 

Aineõpetaja töökava gümnaasiumis koostatakse ainekavast lähtudes kursuste kaupa. 

Töökavas tuuakse ära kursuse number, nimetus, klass, selle läbiviimise periood, kasutatav 

õppevara. Töökavale on kehteatatud vorm, kus esitatakse tabelina teema, alateemad, 

meetodid, hindamine, lõimingu ja läbivate teemade käsitlemine. Õpetaja võib lisada ja/või 

muuta alajaotusi ainespetsiifikast lähtudes (näit. mõisted, osaoskuste käsitlemine vms.). 

Töökava esitatakse õppealajuhatajale perioodi alguses elektrooniliselt või paberkandjal 

juhtkonna poolt kehtestatud kuupäevaks.   

 

Näidis: 

Õpetaja töökava: 

                                                                                                                                                                                              

Õppeaine………………............, klass .......... ,õppeaasta........................, õpetaja ................................................. 

Kursuse number ..............  nimetus........................................................................ ajavahemik.................................               

 

Õpik ja töövihik:                                                                                                                                                                    

Lisakirjandus ja muu õppevara: 

 

NÄDAL/ 

KUUPÄEVAD 

TEEMA ALATEEMAD MEETODID HINDAMINE LÕIMING,  

LÄBIVAD TEEMAD 
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Klassijuhataja töökava koostatakse poolaastate kaupa ja esitatakse kooli direktorile 

juhtkonna poolt kinnitatud tähtajaks. Töökavale on kehtestatud vorm, mis  esitatakse tabelina. 

Töökavas tuuakse sissejuhatuses ära klassikollektiivi lühikirjeldus, kokkuvõtted eelnenud 

õppeaastast, klassijuhataja hinnang ja üldised suunad edasiseks tegevuseks. Tabelis esitatakse 

kuude lõikes õppe- ja kasvatustöö eesmärgid, tegevused (klassijuhatajatunni teemad, üritused, 

koostöö aineõpetajatega, koostöö lastevanematega, individuaaltöö) ja tulemuslikkuse näitajad.   

Näidis: 

Klassijuhataja  töökava      

 klass ........, õppeaasta .................................. 

klassijuhataja ............................................... 

 

AEG     EESMÄRGID                                                                TEGEVUSED                                                                                    TULEMUSLIKKUSE  

      Kl. juh. tund Organisatsioonili- Koostöö aine- Side ja koostöö Individuaaltöö  NÄITAJAD 

      sed ja kasvatus- õpetajatega lastevanematega      

       üritused         

Sept. 

 

         

 

 

Okt.          

         

 

 

 

 

9 KOOLI ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD 
Õppekava uuendamine ja täiendamine toimub järgmistel juhtudel: 

 Muutused ja täiendused riiklikus õppekavas 

 Kooli arengukava uuendamisel 

 Muutused ainekavade sisus 

 Muutused õppesuundade valikul 

 Uute valikainete lisandumisel 

 Muutused tunnijaotuses 
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 Muutused õppetöö korralduses 

 

Õppekava üldosa uuendamise vajadusest teavitatakse õpetajaid ja moodustatakse töörühmad 

üksikute alalõikude täiendamiseks. Muudatusi ainekavades teostavad vastava ainevaldkonna 

õpetajad, tööjaotust korraldab ainekomisjon.  

 

Muutused õppekavas kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga pärast nende heakskiitmist kooli 

õppenõukogu ja hoolekogu poolt. 

 

 


