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Lähteülesandest tulenevalt:
• koondati ainevaldkondadeks lähedase 

eesmärgiseade ja õppesisuga õppeained; 
• taotleti ainevaldkondade ainekavade 

suuremat sidusust omavahel ja üldosaga (nt 
eesmärgid, üldpädevused, läbivad teemad); 

• tänapäevastati õpitulemusi ja õppesisu;
• täpsustati õpitulemusi eesmärgiga 

vähendada õpilaste õpikoormust;
• täpsustati õppetegevuse kirjeldust, sh 

rõhutati aktiivõppemeetodite kasutamist.
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Ainevaldkondade kohustuslikud õppeained
• keel ja kirjandus: eesti keel, kirjandus (eesti 

õppekeelega koolis), vene keel, kirjandus (vene 
õppekeelega koolis) (lisa 1); 
NB! Kirjandus on eraldi õppeaine alates 5. kl.

2) võõrkeeled põhikoolis: A-võõrkeel, B-võõrkeel ja 
eesti keel teise keelena;
gümnaasiumis: võõrkeeled (B1- ja B2- 
keeleoskustase) ja eesti keel teise keelena (lisa 2)

3) matemaatika: põhikoolis: matemaatika;
gümnaasiumis: kitsas või lai matemaatika (lisa 3);
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4) loodusained põhikoolis: loodusõpetus, bioloogia, 
geograafia, füüsika, keemia (lisa 4);
gümnaasiumis: bioloogia, geograafia 
(loodusgeograafia), füüsika, keemia;

5) sotsiaalained põhikoolis: inimeseõpetus, ajalugu, 
ühiskonnaõpetus; gümnaasiumis lisandub 
geograafia (inimgeograafia) (lisa 5);

6) kunstiained: muusika, kunst (lisa 6);
7) kehaline kasvatus: kehaline kasvatus (lisa 8); 
8) tehnoloogia põhikoolis: tööõpetus, käsitöö ja 

kodundus, tehnoloogiaõpetus (lisa 7).
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Ainevaldkondade töörühmad

• Töörühmad moodustati õppeaineti;
• töörühmadesse kuulusid kõrgkoolide 

õppejõud, ainedidaktikud, tegevõpetajad;
• valdkonna ainerühmade tööd suunas ja 

koordineeris valdkonnajuht;
• ainekavade tööversioone hindasid 

retsensendid, tagasisidet saadi ka 
üksikisikutelt, aineliitudelt jm ühendustelt.
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Ainevaldkonna (üldosa) struktuur 
1. Valdkonnapädevus (põhikooli/gümnaasiumi 

lõpetamisel), nt keele ja kirjanduspädevus, 
loodusteaduslik pädevus, kunstipädevus

Valdkonnapädevuse kujunemist toetavad:
- õppeainete eesmärgid, õppesisu ja õpitulemused,
- läbivad teemad,
- tunni- ja kooliväline tegevus.

2. Ainevaldkonna õppeained
3. Ainevaldkonna kirjeldus
4. Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna 

õppeainetes
5. Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja 

ainevaldkondadega
6. Lõiming läbivate teemadega
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Muutustest ainekavade struktuuris

Üldalused
Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Õppeaine kirjeldus
Õppetegevus
Hindamine 

 I kooliaste
Kooliastme õpitulemused (3. klassi õpilane: ...)
Teemade/õppevaldkondase õpitulemused
Õppesisu ja õppetegevus
Füüsiline keskkond
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Gümnaasiumi ainekavad

• Ainekavade struktuur: 
üldalused ja kursused (á 35 tundi).

• Kohustuslikud ja valikkursused.
• Võõrkeelte valdkonna ainekavad on 

keeleoskustasemete põhised.
• Ainekavades on kontseptuaalseid muutusi 

tulenevalt aineõppe tänapäevastamise 
vajadusest ja kohustuslike kursuste arvu 
vähenemisest.
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Muudatustest õpitulemuste esitamisel
1) Põhikooli õpitulemused kajastavad õpilase 

head saavutust.
2) Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad 

õpilase rahuldavat saavutust.
3) Õpitulemused on esitatud enne õppesisu.
4) Õpitulemused on esitatud kahel tasemel:
• kooliastme/gümnaasiumi õpitulemused;
• õppeteema / õppevaldkonna (nt tekstiloome) 

/ kursuse õpitulemused.
3) Õpitulemustes on suurem osakaal oskustel.
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4) Õpitulemuste hulgas on ka 
väärtushoiakuid väljendavaid õpitulemusi, 
nende saavutatust  numbriliselt ei hinnata, 
kuid selle kohta antakse õpilasele 
tagasisidet.

Nt 3. klassi õpilane: 
1) tunneb huvi looduse vastu;
2) suhtub loodusesse säästvalt. 
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Kooli õppekavad üleminekuperioodil
Koolil on kaks õppekava
2011/2012. õppeaastal toimub õpe:
2010.a õppekava järgi 1.,4. ja 7. klassis;
2002.a õppekava järgi 2.-3., 5.-6., 8.-9. kl-s;
2012/2013.õppeaastal toimub õpe:
2010.a õppekava järgi 1.-2., 4.-5., 7.-8. kl-s;
2002.a õppekava järgi 3., 6. ja 9. kl-s.
2013/2014 õppeaastal toimub õpe:
põhikoolis 2010. a õppekava järgi ning
gümnaasiumis algab üleminek 2010.a õppekavale.
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Kooli õppekava uuendamine

• Kooliõppekava vorm
• Üldosa (riikliku ja kooliõppekava vahekord, 

kohustuslikud ja võimalikud osad, kooliastme-
pädevused, õppimise käsitus, õpikeskkond, 
hindamine, mõistete loend?)

• Õpisuunad, valikained, -kursused, kooli 
valikained, -kursused

• Ainevaldkonnad, ainekavad (põhikoolis klassiti),
• Abiks õpetajale: õppekirjandus, aineraamatud 

(sh protsessikirjeldused), täiendkoolitus
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Muutustest valdkondade õppeainetes
Keel ja kirjandus
Põhikoolis
• 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.

• Kirjanduse ainekavas on eristatud neli 
õppevaldkonda: lugemine, jutustamine, teksti 
tõlgendamine ja analüüs, esitamine, omalooming.

• Kirjanduse ainekavas puuduvad autorite loendid, 
nende asemel on terviklikult käsitletavate teoste 
loendid kooliastmeti.
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Muutustest valdkondade õppeainetes
Keel ja kirjandus
Gümnaasium
• Ainekavad on koostatud kursuseti, kursustel on nimetused.
• Nii eesti keele kui ka kirjanduse ainekava kontseptsioon on 

muutunud.
• Eesti keele ainekava keskmes on praktilise keeleoskuse 

arendamine, mida toetab keeleteadmiste omandamine; 
ainekavas on 3 teoreetilise iseloomuga ja 3 praktilise eesti 
keele kursust ning 1 valikkursus. Õigekirjaküsimusi 
käsitletakse vastavalt vajadustele kõigis kursustes.

• Kirjanduse ainekavas ei käsitleta enam maailmakirjanduse 
ja eesti kirjanduse ajalugu antiigist tänapäevani. Kursuste 
ülesehitamisel on kirjandusloolise  lähenemise kõrval 
arvestatud ka žanrispetsiifikat, kirjanduse kasvatusväärtusi 
ja analüüsioskuste arendamist. Ainekavas on 5 
kohustuslikku ja 4 valikkursust.
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Muutustest võõrkeelte valdkonna õppeainetes
• Kõik võõrkeelte valdkonna ainekavad on ühtsetel alustel (sh eesti 

keel teise keelena).

• Ainekavade juurde kuulub keeleoskustasemete tabel (9 taset).

• Õpitulemused kooliastmeti on esitatud keeleti, toetudes 
keeleoskustasemetele ja osaoskustele.

• Põhikoolis 2./3. võõrkeelena, gümnaasiumis B1- ja B2- 
keeleoskustasemega võõrkeeltena õpitakse inglise, prantsuse, 
saksa, vene või muud võõrkeelt.

• Põhikoolis A- ja B-võõrkeele ainekavad eraldi

• Gümnaasiumis

-  B1- ja B2- keeleoskustasemega võõrkeeled

-  eesmärk gümnaasiumi lõpuks on kahe võõrkeele valdamine B-
tasemel
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Loodusained põhikoolis ja gümnaasiumis
• Õppesisu tänapäevastamine
• 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. 

• Õpitulemusi hinnates on oluline pöörata tähelepanu 
nii teadmiste kui uurimuslike ja otsuste tegemise 
oskuste arendamisele, arvestades erinevate 
mõtlemistasandite arendamist loodusainete 
kontekstis. 
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Loodusained
• Kohustuslikud kursused gümnaasiumis: 
bioloogia – 4 kursust,
füüsika – 5 kursust
geograafia (loodusgeograafia) – 2 kursust,
keemia –  3 kursust.

Füüsika ja keemia kohustuslike kursuste arv 
on vähenenud ühe kursuse võrra.
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Ainevaldkond Sotsiaalained põhikool
• Eesmärk: õppija sotsialiseerumise toetamine
• INIMESEÕPETUS – algab II kl (varem I kl), VIII kl lisandus 

Tervisekasvatus. Õppesisu on kontsentriline, teemad korduvad 
vastavuses õpilaste ealiste iseärasustega.

• Õppetegevuses on põhirõhk hoiakute kujundamisel, sekkumise 
kõrval oluline koht ennetustööl

• AJALUGU – tunnijaotusplaan ei ole muutunud.
• Poliitilise ajaloo ees tähtsustatakse igapäevaelu ja kultuuri 

temaatikat, kodukoha ajalugu. Õppetegevuses soovitatakse ka 
muuseumipedagoogikat ja õppekäike.

• 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
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   Ainevaldkond Sotsiaalained gümnaasium
• Eesmärk: tervikpildi kujundamine ühiskonnast, oskus minevikus 

toimunu põhjal mõista kaasaja arenguid.
• AJALUGU – 6 kohustuslikku kursust. Eesti ajaloo ja üldajaloo 

tugevam sidumine. Lähiajaloo III kursus temaatiline: 20. saj olulised 
nähtused ja protsessid. Eesmärk kujundada kriitilise mõtlemise ja 
analüüsi oskust.

• INIMESEÕPETUS – kohustuslik kursus Perekonnaõpetus. Eesmärk 
arendada vastutustunnet loodavaks perekonnaeluks.

• ÜHISKONNAÕPETUS – 2 kohustuslikku kursust. Eesmärk luua 
eeldus aktiivse, ühiskondlikult kompetentse ja vastutustundliku 
kodaniku kujunemiseks.

• VALIKKURSUSED: „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid 
väljaspool Euroopat“; „Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika 
Ühendriikide ajalugu“, „Psühholoogia“, „Inimene ja õigus“, 
„Globaliseeruv maailm“, “Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse“, 
„Tänapäeva filosoofilised küsimused“.
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Valikained põhikool

USUNDIÕPETUS - Võimalik õppida kõikidel 
kooliastmetel. 
Eesmärk: toetada maailma kultuuripärandi 
mõistmist.
Lähtub usu ja mõttevabaduse 
põhimõtetest. On mittekonfessionaalne. 
Pole käsitletav ühegi kiriku, koguduse ega 
usulise ühenduse kuulutustööna.
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Valikkursused gümnaasium
• USUNDIÕPETUS – 2 kursust.
• Eesmärk: valmistada õpilasi ette eluks pluralistlikus 

ühiskonnas ning maailmas, kus tuleb kokku puutuda 
erinevate religioonide esindajatega. 

• On mittekonfessionaalne.
• RIIGIKAITSE – 2 kursust (teoreetiline ja praktiline, 

võimalusel välilaager).
• Eesmärk: kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut 

vajadusel Eestit kaitsta.
• MAJANDUS- JA ETTEVÕTLUSÕPETUS – 2 kursust
• Eesmärk: arendada ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat 

ja säästvat eluhoiakut ning probleemide lahendamise ja 
uurimise oskusi.  Õppetegevus on probleemipõhine ja 
praktiline, õpilase igapäevaeluga ja majanduses toimuvaga 
seostatud.
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Muutustest tehnoloogia ainevaldkonnas
Õppetöö kooliastmetes on jaotatud kohustuslikeks osadeks, et tagada: 

– õppeaine laiem määratlus;
– mitmekesistada õpetust ja muuta õppeaine õppimine 

huvitavamaks;
– eesmärgina on ka sooliste stereotüüpide murdmine (nn 

naiste- ja meestetööd); 
– õpilase oskus, näha töötsüklit tervikuna, oskus planeerida 

tööde ja töövõtete järjekorda, osakus kasutada materjale 
säästlikult, oskus anda oma tööle hinnang;

– õppesisu on kaasajastatud, teemasid on vähendatud ning 
õppesisu paremini struktureeritud, lisatud on uudseid 
teemasid;

– alates teisest kooliastmest on jaotatud õppetöö osadeks – 
tehnoloogiaõpetus: (tehnoloogiaõpetuse õppeteemad 65%, 
kodundus 10% ja projektitööd 25%); käsitöö ja kodundus: 
(käsitöö ja kodunduse õppeteemad 65%, tehnoloogiaõpetus 
10% ja projektitööd 25%);

– muudetud ja täpsustatud on hindamise aluseid.
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