
Kokkuvõte 

 

Kooli dokumentatsioon iseenesest ei aita küll läbivate teemade õpitulemusi saavutada, kuid 

pakub võimalusi kokkulepete sõlmimiseks, millised läbivad teemad ja nende rakendamise 

viisid on koolis olulised. See annab aluse ja toe läbivate teemade alase tegevuse elluviimiseks 

koolis ning aitab kaasa läbivate teemade käsitlemise ühtsusele. Kirja pandud kokkulepped 

pakuvad tuge ka koolivälistele partneritele kooli poolt seatud läbivate teemade alaste 

eesmärkide saavutamiseks, et ei tekiks olukorda, kus partner viib küll läbi mingeid tegevusi 

(näiteks ….), kuid antud kooli jaoks oleks vajalik mõni teine tegevus. Samas ei takista 

dokumentatsiooni puudumine vähemalt läbivate teemadega tegelemise alguses otseselt 

rakendamist, kuid juba väljatöötatud lahenduste puhul on mõistlik neid ka plaanides 

kajastada. Hästi koostatud läbivate teemade tegevuskava annab rakendajatele sobiva vormi 

oma tegevust analüüsida ning kõikidele teistele huvilistele ülevaate milleks, mida ja kuidas 

tehakse. 

 

Koolikultuur ja koostööviisid on väga tugev võimalus toetada läbivate teemade rakendamist 

juba väljakujunenud traditsioonidele toetudes ning liita erinevaid aineüleseid komponente 

tervikuks. 

 

Läbivate teemade rakendamiseks on palju erinevaid vorme. Olulisem, kui ühe kindla vormi 

valik erinevate läbivate teemade rakendamiseks on erinevate vormide kooskasutamine, eriti 

ühekordsete ürituste tasakaalustamine õppeaastat läbivate tegevustega. 

 

Koordineerimise ja nõustamise rolli ei saa kuidagi alahinnata. Seda on peetud üheks 

kaalukamaks läbivate teemade rakendamise võimaluseks. Lisaks peaks olema antud töö ka 

tasustatud, millega kaasneb kohe ka tööks vajalik ajaressurss.  

 

Ressurssidest hinnati kõige olulisemaks aega, mida on vaja 1) läbivate teemade alase tegevuse 

planeerimiseks ja analüüsimiseks ning 2) läbivate teemade rakendamiseks (näiteks eraldi 

kursusena või koolile ühiste üritustena).  

 

Teise vajalikuna nimetati raharessursse, mida on vaja õpilaste ürituste korraldamiseks. 

Võimalused on erinevate projektide näol küll raha küsimiseks olemas, kuid see eeldab läbiva 



teema alase koordinaatori või mõne muu palgalise ametikoha, näiteks arendusjuhi olemasolu, 

kes sellega tegeleks.  

 

Klassi- ja kooliväline tegevus on üks võimalus toetada läbivate teemade rakendamist läbi 

õpilastele erinevate võimaluste pakkumise oma huvide väljaselgitamiseks ning huvidega 

tegelemiseks, mida kooliõppekava ei kata või piisavas mahus ei võimalda. 

 

Koolitused ja tugimaterjalid on õpetajatele oluliseks toeks riiklike õppekavade rakendamisel. 

Kui tugimaterjale juba on, siis läbivate teemade ja lõimingu koolituste järgi on vajadus 

olemas.   
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