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II  

Läbivate teemade rakendamise võimalikud viisid 

 

 

2.1. Läbivate teemade käsitlemine spetsiaalse valdkonnatunnina 

 

Tartu Tamme Gümnaasium  

 

Väljavõte intervjuust: 

Meil karjääriõpetust eraldi kursusena siiani õppekavas ei ole. Pakkusin klassijuhatajatele 8. 

klassis nö paketti karjääriõppe tundidest, mille hulgast nad võisid valida. Viisin need tunnid 

klassijuhataja tundide raames ise läbi, ideaalis tegin kuni 10 tundi õppeaasta jooksul. 

Õpetajad said seda oma klassijuhataja tööplaanis kajastada ja kuna see on väga aktuaalne ja 

oluline, siis ka need, kes sisuliselt ei olnud motiveeritud, võtsid selle pakkumise vastu. 

 

Meie kooli karjääriõppe süsteem on jõudnud niikaugele, et mul on aeg hakata mõtlema nii 

oma ainete peale, kui ka integratsiooni peale teiste ainetega, kuidas karjääriteemat teistesse 

ainetesse sisse viia. Ainetunnis (inimeseõpetus) ma nii süstemaatiliselt ja teadlikult, et nüüd 

võtan karjääriõpetuse rakursi, ei tee. See tuleb rohkem näidete kaudu, näiteks kui ma räägin 

suhtlemisoskusest ja sellest, mis siis juhtub, kui ma suhelda ei oska, siis toon teiste kõrvale ka 

professionaalse või ametialase suhtluse. Niimoodi seostada on päris võimalik. Seda võiks ehk 

isegi rohkem teha, see ongi ainetevaheline integratsioon, mida me tegelikult ju tunnis teeme 

ka, aga tihti ei teadvusta seda. Esialgu võiks eesrindlikumate kolleegidega maha istuda ja 

mõtiskleda, et nad saaksidki aru ja leiaksid ise teadlikult üles need kohad, kus nad seoseid 

loovad ja rõhutaksid neid, siis ongi asi juba parem. 

 

 

Tartu Erakool  

 

Väljavõte intervjuust: 

Meil on 1. kuni 3. klassini tunniplaanis huvitunnid, mis on õpetajate poolt algatatud idee. 

Üldiseks eesmärgiks on, et lapsed õpiksid oma huve ära tundma ja teadvustama. Need on 
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huvid, mis on õppimisega tihedamalt seotud, aga õppetöö raames ei jõuta nendega tegeleda. 

Huvitunnid toimuvad üks kord nädalas üks tund korraga. Vastavalt huvidele jagunevad 

õpilased gruppidesse. Tasakaalutunnis kogeb laps uusi lõõgastavaid ja pingevabu elamusi, 

loova liikumise, lõdvestumislugude, massaažitegevuste ning idamaise tervisevõimlemise 

harjutuste kaudu õpib laps paremini tunnetama oma keha. Silmaringitunnis "reisitakse" 

mööda maailma erinevaid ja põnevaid paiku, tutvutakse sealse kultuuriga, saadakse uusi ja 

huvitavaid teadmisi ning võimaluse jagada oma kogemusi. Origamitunnis tutvutakse iidse 

jaapani käsitöökunsti origamiga, treenitakse voltides silma ja käe koostööd, õpitakse 

orienteeruma paberil ja arendatakse kunstimeelt. Teadmiste ja tarkuse tunnis arendatakse 

mälu ja mõtlemist erinevate nuputamisülesannete, strateegiamängude ja loovusülesannete 

abil, õpitakse kasutama tarkuseraamatuid, harjutatakse koostööd. 

Raamatuklubis saadakse sõbraks lastekirjandusega, õpitakse tundma erinevaid kirjanduse 

liike, luuakse ise tekste ja lavastatakse lugusid. Rahvakunsti tunnis õpitakse tundma eesti 

pärimuskultuuri, tegeletakse rahvatantsude, -mängude ja -juttudega, tehakse temaatilist 

käsitööd. Hea suhtleja tunnis kujundatakse sotsiaalsete oskuste ja väärtuskasvatuse kõrval 

rühmatöö kaudu laste tundekasvatust, sõprus- ja peresuhteid, suhtlemisoskust, 

eneseteadlikkust, tolerantsust jms. 

 

Kuna kooli juures töötab ka huvikool, siis on oluline, et ringid ei korduks, ja kui huvi tekib, 

saavad lapsed edasi minna juba huvikooli. Poole aasta pealt saab huvisid vahetada ehk siis 

kolme aasta peale võib läbi käia kuus huviala. Huvitunnid algasid septembrist ja me ise oleme 

hästi palju korralduslikus mõttes õppinud, kuidas huvitunde korraldada. Kui alguses 

rääkisime või mõtlesime, et võiks olla poolaastas üks huvi, millega laps tutvub, siis nüüd 

toimus üleminek kolmele perioodile. Me tunneme, et asjad lähevad väga suurde lõtku, et 

koolivaheajad omamoodi, perioodid omamoodi ja huvitunnid veel kolmandat moodi, väikese 

lapse jaoks on see pigem segadust tekitav. Oleme omavahel sellises korrektiivis kokku 

leppinud, et teeme periooditi ja lapsed saavad aasta jooksul kolme huviga tutvuda. Võrreldes 

algse huvitundide nimekirjaga on juurde tulnud hea suhtleja tund. Lastele meeldivad 

huvitunnid väga, ka vanemad on hästi rahul. Me tunneme, et tasakaalutunnist hakkab välja 

kasvama üks 5. klassile mõeldud kursus, kuna nemad on hästi aktiivsed ja energilised, siis 

tahaksime neile õpetada erinevaid võtteid, kuidas keskenduda. Nad ise on õnnelikud, kui nad 

sellega hakkama saavad, aga nad ei oska erinevaid lõõgastumise ja keskendumise harjutusi. 

Selle idee edasiarendusena käivad viiendikud ühe perioodi jooksul tasakaalutundides, kus 

tegeletakse idamaade tervisevõimlemise, keskendumisharjutuste, massaažiga.  
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Meil on oma õppekava selle aasta plaani sisse kirjutatud, et õppeaasta lõpus teeme nö 

pilootaasta põhjal kokkuvõtted, mis me õppekavasse sisse kirjutame ehk mis on nii head 

asjad, et neid tasuks jätkata. Huvitundide osas arvame, et igal aastal võiks seda pakutavate 

huvitundide nimekirja pisut muuta või vähemalt mõne huviga täiendada. Praegu tunneme, et 

koolis võiks olla rohkem erinevaid huvitavaid inimesi, mitte et meie kooli õpetajad huvitavad 

ei oleks, vaid  vahelduse mõttes võiks olla veel teistsuguseid inimesi ja rohkem liikumisega 

seotud huvisid. Et huvid oleks ka natuke koolitunde tasakaalustavad. Hindeid me muidugi 

huvitunnis ei pane, ka perioodi lõpus mitte.  

 

Keskuste mõte on hästi meie kooli eesmärkidega sobiv, st mitte ainult ainekeskselt, vaid 

teemakeskselt läheneda. Keskused valisime vahel kunstlikult, vahel otse elust ja need sobivad 

ka väga hästi uue õppekavaga. Keskuste päevi on meie koolis enne ka toimunud, aga alati 

mitte läbivate teemadega seonduvalt, vaid tulenevalt kooli vajadustest, näiteks korraldasime 

tolerantsuse ja sallivuse päev, aga ka esmaabi ja tervisega seonduva keskuse. Samas ainult 

keskuste päevade kavandamine ei anna seda, et nüüd on läbivad teemad kaetud. Mõte ongi 

selles, et nad on läbivad. Plaanime teha keskuste päevi vähemalt kolm korda aastas iga 

trimestri lõpus. Eesmärgiks on korraldada õppetöö teistmoodi – segarühmad 4.-9. klasside 

vahel. Ideestik, mida seal tehakse, tuleks õpetajatelt. Iga päeva puhul on vastutajaks üks või 

kaks õpetajat, huvijuht, väljastpoolt esinejad. Mõned teemad on tõesti sellised, mis on selgelt 

läbivad ja mille kohta ei ole mõtet teha eraldi päeva, näiteks väärtused. Järgmisel õppeaastal 

on esimene kultuurilise identiteedi keskus, teine karjäär ja kolmas keskkond. Kokkulepped 

tehakse õppeaasta alguses, et saaksid hästi toimima: kui õpetaja teab, et see on tema 

korraldada, siis ta otsustab, kas kaasata veel kedagi, keda kutsuda ja mida teha. Püütakse 

vältida koolitunnivormi, et lapsed oleksid hästi tegusad. Eraldi ressurssi selleks planeeritud ei 

ole, külalisi saab kutsuda näiteks lapsevanemate hulgast. 

 

Keskuste lõpus anname õpilastele 3-4 minutit aega tagasiside küsimustele vastamiseks. 

Seejärel arutavad õpetajad saadud tagasiside omavahel läbi ja panevad kokkuvõtte kollektiivi 

blogisse, et kõik saaksid tagasisidega tutvuda. Keskuste tegevustel võiks olla konkreetne 

väljund, näiteks ühes keskuses teevad ja viimases esitlevad töö tulemust. Numbrilist hinnet 

aga ei panda kunagi.  

 

Erinevate algklasside koos tegutsemine vähendab rivaalitsemist klasside vahel, õpilased 

peavad omavahel koostööd tegema. Ka 1. kuni 3. klassis saab keskuste päeval teha erinevate 
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klasside õpilastest segarühmi, läbi selliste ühisürituste leiavad nad endale ka uusi sõpru. 

Puututakse kokku ka erinevate õpetajatega ning sellisel viisil hakatakse aktsepteerima ja 

respekteerima ka teisi õpetajaid enda õpetaja kõrval. Sel viisil õpivad ka õpetajad kõiki 

õpilasi tundma. Sellisel üritusel on ka väärtuse aspekt – kaasõpilased ja õpetajad ei ole sel 

juhul anonüümsed, õpitakse tundma oma kooli kõiki õpilasi.  

 

Kultuurilise identiteedi läbiva teema käsitlemiseks 1.-3. klasside keskuste päeva otsustasid 

õpetajad teha kokkuleppel lapsevanematega ühe suure õpitoana, kuna neil on klassides palju 

erinevast rahvustest lapsi. Iga erinevast rahvusest pärit laps, kes on valmis ja kes tahab, 

tutvustab õpitoas natuke oma rahva traditsioone – võtab kaasa mõne toidu või õpetab teistele 

mõne tantsu, muusikaõpetaja on ka sinna kaasatud.  

 

Tartu Erakooli kultuurilise identiteedi teemalisest keskuste päevast II ja III kooliastmele, 

kokkuvõtte kirjutas Astrid Tiideberg: 

Läbiva teema Kultuuriline identiteet ideedest kantuna leidsid Tartu Erakooli õpetajad, et 26. 

novembril 2010. aasta kodanikupäeva tähistamisel võime need põhimõtted oma õppepäeva 

sisustamisel aluseks võtta. Alguses tekitas kõhklusi eelkõige küsimus, kas temaatika ei osutu 

keerulisemaks, kui ette kujutame, sest lähtusime soovist viia kogu õppepäeva läbivat üritust kõigisse 

põhikooli astmetesse.Püüdsime õpilasi panna mõistma kultuuridevahelisi erinevusi ja ka sarnasusi 

ning olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teistesse kultuuridesse, tavadesse. Ehitasime päeva üles 

keskustena ning erinevate teemablokkidena. Et kogetu oleks veelgi praktilisem, siis sättisime 

seitsmesse keskusse 4.-9. klassi õpilased segamini (keskuses oli tavaliselt 12 õpilast, seetõttu sai teha 

ka rühmatööd ) ning jälgisime ja suunasime nende koostööd ja omavahelist suhtlemist. Püüdsime 

silmaringi arendamiseks lisada ka teemasid, mis puudutasid globaalseid sotsiaalseid muresid – nii 

tegeleti keskustes järgmiste probleemidega: õiglane kaubandus, vaesus, toidupuudus ja nälg 

maailmas, hariduse võimalused maailmas, stereotüübid (erinevate rahvaste kombed ja tavad, 

stereotüüpne lähenemine, diskrimineerimine). Õppisime tundma erinevate rahvaste tantse ning 

panime paberile oma seisukohad sallivuse kohta, kujundades plakati.  

 

Suureks abiks olid vastava temaatika käsitlemisel filmid, mida laenutasime Maailmakooli portaalis 

olevast filmoteegist. See portaal tegutseb kolme maailmahariduse projekti omavahelises koostöös: 

Jaan Tõnissoni Instituudi projekt Vaata ja muuda, Ühendus Humana Estonia projekt Solidaarne kool 

ning Eesti Rohelise Liikumise õiglase kaubanduse projekt. Portaali tehnilist teostamist toetab Eesti 

Välispoliitika Instituut. Filmidena kasutasime järgnevaid: „Terve ilm“ 1. Sissejuhatus arengukoostöö 

temaatikasse. 2. Õiglane kaubandus; „Rohujuure koomiks“ (India tütarlaste hariduse võimalustest); 
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„Maailma peidetud nägu“ (erinevad inimesed kirjeldavad oma elu Nigeerias, Nepaalis, Mehhikos, 

Tais); „Lillede saar“ (vaesuse probleem Brasiilias). Filmide kõrvale lisasime praktilise ühistegevuse. 

Koostasime ideekaardi vaesuse ja selle tekkimine võimaluste kohta; tegime ajurünnaku, kuidas 

lahendada toidupuuduse probleeme maailmas; selgitasime erinevates kooliastmetes välja parimad 

õiglase kaubanduse temaatika ja keskkonnaprobleemide tundjad (toimusid viktoriinid), mängisime 

erinevaid rollimänge (kui erinevalt üksteist maailmas tervitatakse; mis siis juhtub, kui järjekorras 

tekib tüli erinevast rassist inimeste vahel; kuidas käituda, kui on võimalus valida uue ja parema 

mobiiltelefoni ning annetuse vahel, aitamaks neid, kel on kusagil raskem ja keerulisem elu).  

 

Keskuste päeva lõpus viisime õpilaste hulgas läbi küsitluse: mis neile meeldis, mis mitte ja mida nad 

tahavad seoses teemaga lisada. Nendest kokkuvõtteid tehes selgus, et õpilased mõistsid teemat ning 

pidasid päeva harivaks ja mõtlemapanevaks. Keskuste päeva aitasid läbi viia lisaks eelpool mainitud 

projektile Vaata ja muuda ka erinevad meie kooli õpetajad, kes tulid keskuste juhtimisega 

suurepäraselt toime.  

 

Keskuste päeva kokkuvõttena võib esile tuua, et meie ettekujutus teema liigsest keerukusest ja 

raskusest osutus ekslikuks. Püüdsime õpilastele selgitada, et erisused on respekteeritavad ning 

mitmekesistavad  maailma, aidates samas mõista, et sellel teel orienteerumisel aitab oma rahvuse 

tugev kultuuriline identiteet. 

 

Ainenädalad on praegu juba hästi toimivad. Meil on matemaatika-, emakeele- ja võõrkeelte 

nädal. Aga arutelus leiti, et oleks vaja kaunite kunstide nädalat (näiteks käsitöö), ohutusega 

seotud liiklusnädalat kooliaasta alguses ja loodusnädalat aprillis (nt väljasõit, loodusfilmide 

vaatamine). Uue õppeaasta tegevusplaanis on need kirjas. Juunikuus arutame tegevusi ja 

vaatame, mida see reaalselt tähendab, milliseid korrektiive peame tegema.  

 

Karjääriteema on veel üks koht, kus me oma head teed otsime. Jõudsime selle järelduseni 

praeguse üheksanda klassi põhjal, kes on keerukas seltskond ja kellega viimase kahe aasta 

jooksul oleks väga teadlikult pidanud tegelema eneseanalüüsi ja –otsingutega. Nendega on 

midagi kuskilt tegemata jäänud. Karjäärikoordinaatoril on koolipsühholoogina vähe aega 

olnud karjääri teemaga tegeleda. Peame mingi oma lahenduse leidma, ühe võimalusena 

oleme kaalunud kursuse mõtet, et alustada seitsmenda klassi viimasel perioodil, minna 

kaheksandas ka ühe perioodiga edasi ja üheksandas klassis samuti esimene periood: selleks 

ajaks, kui nad oma valiku peavad tegema, oleks neil karjääriplaneerimisega seotud põhilised 

teadmised ja oskused olemas. Meil on karjääriteema just tänu kooliõppekava planeerimisele 
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esile tõusnud ja tähelepanu saanud. Kogu aeg on kõik arvanud, et ju klassijuhatajad seda 

teevad ja eks nad midagi on teinudki, aga nad on olnud ilma toeta ja ei pea õigeks, et 

karjääriõpe toimub ainult töölehtede täitmisena. See peaks toimuma teismoodi: põhjalikumalt 

ja läbivalt pikema perioodi jooksul.  

 

Sellel aastal sai tehtud muudatusi IKT-s. Arvutiõpetus oli meil läbi üheksa aasta eraldi 

ainena. Aga tunneme, et arvutiõpetus iseenesest ei ole enam tänapäeval see, mis võiks ja 

peaks niipalju tähelepanu saama. Sidusime arvutiõpetuse 1.-3. klassini üldõpetusega, kuigi 

õpitulemused on veel kokku leppimata. Edaspidiste õpingute huvides on meil vaja teada, mida 

õpilane on oma õpetaja käe all õppinud, mida ta peaks oskama ja teadma. Praegu on meil 

neljandast klassist alates (tuleval aastal viiendast klassist alates, seoses kooliastmete 

muutusega) erinevad kursused, kus käsitletakse arvutioskust kui ühte õpioskust. Algavad 

õpioskuste kursus, arvutioskuste kursus, uurimistöö kursus. Tõenäoliselt tuleb ka 

kutsesuunitluse kursus, või vähemalt midagi sellist tahame teha, see on ka välja kujundamisel. 

Tunneme, et neid kursuseid oleks kindlasti vaja. 

 

 

C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium 

 

Koolis on loodud valikainete süsteem, mis toetab tehnoloogia teemat, karjääriplaneerimise 

teemat, tervise ja ohutuse teemat ja väärtuste ning identiteedi teemat. Iga kursuse taga seisab 

konkreetne õpetaja, kes õppeaasta alguses tutvustab õpilastele kursuse eesmärke ja sisu. 

Seejärel õpilased valivad, millise kursuse nad läbivad esimesel ja millise teisel 

gümnaasiumiaastal. Valikainete tunnid on tunniplaanis kõikidel klassidel ühel ajal. See 

võimaldab teha valikuid gruppides. 

 

Seoses uue õppekava rakendamisega plaanib Viljandi kool hakata põhikoolis pakkuma 

integreeritud ainevaldkondlikke kursusi, mis peaksid senisest paremini toetama õpilastel 

tervikpildi kujunemist mingis ainevaldkonnas. 

 



7 

 

 

Viimsi Keskkool 

 

Väljavõte intervjuust: 

Läbivate teemade rakendamist saavad juhendada klassijuhatajad. Klassijuhatajatöö sisuline 

pool ja on viimasel ajal fookusesse tõusnud, siin on ootus ka ülikoolidele, et klassijuhatajad 

saaksid professionaalse ettevalmistuse. Klassiastme klassijuhatajate meeskonnatöö on 

ülioluline, et leida kokkupuutepunktid ja võimalused läbivate teemade realiseerimisel. Meil on 

rahvusvaheline projekt, mis on ühe läbiva teema – karjääriõpetusega – täiesti seotud. Selle 

oluliseks osaks on klassijuhataja ja õpilaste mapp. Ühised probleemsed teemad valmistatakse 

ette koos, näiteks tegelemine  hilinemisega. Diskussioon väärtuste üle käib  läbi erinevate 

ürituste, õppekäikude, klassijuhatajatunni. Kolmandas ja neljandas kooliastmes on 

põhitähelepanu karjääri planeerimisel. Paljud läbivad teemad realiseeritakse läbi 

gümnaasiumi valikainete: esmaabi, karjääriplaneerimine, ettevõtluse alused, meediaõpetus, 

kultuurilugu.  

 

 

Tartu Waldorfgümnaasium 

 

Väljavõte intervjuust: 

Religiooniõpetus on meil õppekavas juba esimesest klassist, mis annab väga palju võimalusi 

toetada või aidata üldist arengut. See on lisaväärtus, kus saab lisaks toetada ja minna lugude 

ja teemadega sügavuti, näiteks arutleda inimliku olemise üle, elu ja surma, saatuse üle väga 

põhjalikult. Teistes tundides saab neid teemasid ainult kaudselt puudutada, aga 

religiooniõpetuses saab nendel teemadel sügavuti minna. Esimeses klassis on seal ka 

muinasjutud. Religiooniõpetus lähtub inimesest ja waldorfpedagoogika näeb, et inimeses on 

olemas ka religioosne alge, see tähendab aukartuse võime ja püüd millegi kõrgema poole 

endas. Seda püüab religiooniõpetus inimeses toetada, kasutades vastavas eas võimalikult 

sobivaid lugusid ja biograafiaid. Religiooniõpetus ei ole seotud mingi kindla usundiga, vaid 

inimesega. See ei sea mingeid piire, iga pere saab ise otsustada oma usuliste väärtuste üle ja 

kuhu ta oma lapse saadab, see on lihtsalt üks kasvatuse osa. Usundite õpetamine toimub alles 

ülaastmes, kui laps on selleks küps, juba enam-vähem väljakujunenud inimene, et mõista kõiki 

usundeid. Kui seda enne sisse tuua, siis laps kaldub, aga hiljem, kui otsustusvõime on juba 
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väljakujunenud, saab ta ise otsuseid teha. Seepärast on usundite käsitlemine 

religiooniõpetuses üks viimaseid teemasid, kuhu lõpuks välja jõutakse. 

 

Gümnaasiumis tulevad õppekavasse sellised ained nagu psühholoogia ja perekonnaõpetus, 

mis ka toetavad õpilaste väärtuste kujunemist.  

 

 

Kokkuvõtteks 

 

Läbiva teema käsitlemine spetsiaalse valdkonnatunnina toimub uuritud koolides kas eraldi 

kursusena (nt IKT, karjäär, meedia), huvitunnina, keskusena (nt kultuuriline identiteet), 

valikainena (nt esmaabi, karjääriplaneerimine, meediaõpetus, kultuurilugu), ainenädalana (nt 

liiklusnädal, loodusnädal) või klassijuhataja töö raames. Viimase puhul on eriti esile toodud 

ühe klassiastme klassijuhatajate meeskonnatöö olulisust.  

 

Spetsiaalne valdkonnatund annab võimaluse tegeleda käsitletava teema kui tervikuga ja minna 

süvitsi, kujundades põhilised teadmised ja oskused. Samas on näiteks arvutiõpetuse õpetamist 

eraldi ainena peetud ebaotstarbekaks ja seotud see näiteks üldõpetuse ja üldoskuste 

arendamisega. Õppimisel keskustes on oluliseks koostööd erinevate õpetajate vahel, erinevate 

partnerite kaasamine (nt lapsevanemad), seejuures püütakse vältida tavapärast tunni vormi, 

kasutada aktiivõppemeetodeid ja rühmatööd õpilaste omavaheliste (sh erinevate klasside 

õpilaste) suhete parandamiseks ja võistlemise vältimiseks. Numbriline hindamine on 

asendatud tagasiside andmisega küsimustikule vastamise kaudu. Huvitunnid on lisatud 

tunniplaani eesmärgiga õpilaste enesekohaseid oskusi – enda huve ja võimeid paremini 

tundma õppida. Nii näiteks on välja pakutud hea suhtleja või tasakaalutunni ideed. 
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2.2. Läbivate teemade rakendamine aineüleselt 

 

Tartu Tamme Gümnaasium  

 

Väljavõte intervjuust: 

Kui klassijuhatajad saavad endale uue klassi, näiteks viiendas klassis, kellega nad hakkavad 

tegelema, võiks klassijuhataja koordineerida karjääriteemalise portfoolio koondamist. 

Koguda sinna kokku info, mis on kooli karjääriteemaliste üritustega seotud, kas keegi on 

külas käinud või nad ise on kuskil käinud, on toimunud mingi loeng või olnud töötuba vms. 

See oleks ideaalvariant, mida mõned üksikud klassijuhatajad on seni kasutanud. Portfoolio 

variant oleks väga hea võimalus aastate jooksul kõik karjääriteemaline info kokku koondada, 

vajadusel materjale revideeritakse või võetakse osad välja. Ja kui klass jõuab üheksanda 

lõppu, on tal sisuliselt viiendast või miks mitte esimesest alates koondatud materjalid koos, nii 

et õpilane näeb, kuhu ta on liikunud. Siis oleks koht, kus kõik tehtu läbi erinevate tegevuste 

kinnistub. See on selline ideaal, mis nõuab klassijuhatajalt ruumi, kuhu neid mappe panna ja 

hoida. 

 

Erinevatel aastatel ja erinevates klassides toimub midagi, kevadel karjäärimäng, siis käime 

õppekäigul, teine kord teeme töölehte ja siis on hoopis klassijuhataja tund, see on nagu 

varjatud õppekava lapse jaoks, õpilane ei saagi aru, et me teda kujundame või talle erinevaid 

võimalusi pakume. Algklasside klassijuhatajad käivad kõige rohkem õpilastega väljas ja 

nende võimalused on märksa suuremad kui aineõpetajatel.  

 

Läbiva teema integreerimine ei pea ju olema selline, et ma panen sildi tahvlile välja, et täna 

on karjääriteemaline tund. See ei pea alati olema ka see, et ma ise räägin millestki, vaid ma 

panen lapsi tegema midagi, mis kaudselt toetab nende huvide ja võimete teadvustamist ja nad 

teevad midagi läbi, saavad mingid kogemused. Loomulikult on hea, kui ma seda õpilastele 

teadlikult ka rõhutan, et nad saaksid aru, kuidas teemad on omavahel seotud – mida ma siit 

nüüd õppisin, mis see mulle kasu annab tulevikus, kui oma kooli ära lõpetan. Aga 

teadlikustamise koht on veel nõrk. 
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Tartu Erakool  

 

LT rakendamisel I kooliastmes on põhirõhk LT integreerimisel aineõppesse, iga õpetaja leiab 

ise, millal või kuidas ta antud LT rakendab ja lastele tutvustab. Sageli viiakse üritusi siiski 

koos läbi. LT rakendamisel on abiks õpikud, kus LT kenasti kajastuvad.  Arutelu toimub 

jooksvalt, igapäevase töö käigus, ühiste ürituste planeerimise ja korraldamise kaudu, 

rahvakalendri tähtpäevade tähistamise kaudu. Erinevatel inimestel on erinevad ideed, sellisel 

viisil saavad kõik kokku. Õppeaasta algul pannakse ürituste plaan üldjoontes paika, täpsem 

sisu väljatöötamine toimub juba jooksvalt. 

 

 

Kambja Põhikool 

 

Väljavõte intervjuust: 

Läbivaid teemasid ei ole vaja käsitleda mitte iga tund ja alati, vaid aeg-ajalt. Näiteks võib 

õpetaja iga teema juures poetada fraasi, mis seob detaili ja loob seose läbiva teemaga. Pigem 

tuleb näha läbiva teema käsitlemiseks sobivaid kohti, mõnel on selleks näiteks anekdoodid, 

mida nad räägivad. Läbiva teema käsitlemine ei pea olema tingimata mingi suur ettevõtmine 

või eraldi korraldatud üritus, vaid seda saab teha ka ainetunnis pisiasjade mainimise kaudu, 

näiteks teeb õpetaja viiteid, milliste elukutsete juures õpitavaid teadmisi võiks vaja minna. 

Õpilasel on oluline saada infot ka iseenda kohta, seda võib teha näiteks kirjutades kirjandit 

sellisel teemal, et mõtleksid sellele, mida pead oluliseks või mida hindad, et teadvustaksid 

endale oma huve ja võimeid. Õpetaja omakorda peaks teadvustama, mida ta karjääri teema 

käsitlemiseks õppetunnis teeb ja milleks – mis on konkreetne eesmärk, milleni ta tahab jõuda? 

Kõike seda, mida koolis igapäevaselt õpetatakse, läheb õpilasel tulevases elus (sh tööelus) 

vaja, näiteks et õpilane oskaks kasutada arvutit, ennast kirjalikult väljendada jm.  

 

Näide dokumentatsioonist: Kambja Põhikooli karjääriõpe läbiva teemana I kooliastmes 

Emakeel  

Elukutseid tutvustavad lugemispalad 

Kelleks saada  

Rollimängud 

Info iseenese kohta: oskuste, väärtushinnangute, huvide 

Matemaatika 

Tekstülesanded 

Raha ja raha väärtus 

Elukutsed 

Ehitamine, mõõtmine, 
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väljaselgitamine 

Töömaailm 

Õppimise vajalikkus 

Koolimäng 

Koostöövõime 

planeerimine, otsustamine 

Loodusõpetus 

Toitumine 

Tervishoid 

Põllundus Eestis, talupidamine 

Mikroskoop, binokkel 

Hammaste tervishoid 

Blendamed projekt 

Oskusained 

Kõik tööd on head 

(joonistused, laulud, käsitöö) 

Vanavanemate, emad ja isa 

töö väärtustamine 

Leidlikkus ja initsiatiiv 

loomingus 

Tunniväline tegevus 

Koolialmanahh 

Õpilaskonverents 

Õpetajate päev koolis 

Õppekäigud kodukohas erinevate elukutsetega tutvumiseks - müüja, 

arst, medõde apteeker, sidetöötaja jt 

Kohtumised erinevate elukutsete esindajatega - vanemad, vilistlased, 

tuntud kambjalased 

Õpimapp - meie esivanemate ametid 

Näitus õpilastöödest 

 

 

 

Tartu Waldorfgümnaasium 

 

Väljavõte intervjuust: 

Igas aines on väärtuste teema sees, meil ei ole küll valdkonniti erinevusi, et saab öelda, et 

mõnes aines käsitletakse väärtusi rohkem. Väärtusi aitab kujundada jutustamisainestik ehk 

lood erinevates ainetes, mis on maailma tarkuse edastamine lapsele just selles vanuses 

mõistetavas hingelises keeles. Esimese klassi laps kuulab rõõmuga muinasjuttu. Ta saab sealt 

selliseid ürgpilte või arhetüüpe, mille sees on moraalsed väärtused pildi kujul, kõigis nendes 

lugudes. Tähtis on ka keel, mille kaudu saab väärtusi kujundada.  
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Jutustamisainestik algab muinasjuttudega, teises klassis tulevad valmid ja legendid, et oleks 

esindatud inimese kaks poolt: ühest küljest inimlik ja teisest küljest impulsid, ideaalid ja 

madalad (loomalikud) instinktid. Kolmandas klassis on jutustavaks aineks Vana Testamendi 

lood. Neljandas klassis saagad, mütoloogia (nt Kalevala jutuliselt) ja siis viiendas klassis on 

laps kõige harmoonilisem ja siis meie oleme ka Vanade Kreeklaste juures ja käsitleme 

ajalooliselt Vanade Idamaade mütoloogiat ja Vanade Kreeklaste mütoloogiat, kuuendas 

klassis on juba Vana Rooma.  

 

Otsesed kasvatuslikud meetodid on meie tunnistus-salmid. Need on otseselt lapsele mõeldud 

ja kavalas keeles kirjapandud mõtted, mida õpetaja õpilasele öelda tahab. Salmid on esitatud 

pigem ideaalpildina, et just ideaalpilt lapsele silmade ette jääks, mitte niivõrd toonitada tema 

vigu, vaid esitada see vastaspool, et selle järgi saaks sihti seada. Kuigi salmis võivad olla 

mõlemad sees – nii lapse tugev külg, kui ka see, millega ta veel tegelema peab. Kõlama peaks 

jääma suundumus. Tavaliselt see liikumine tulebki läbi selle, et see tugev külg on lihtsalt 

olemas. Ja laps loeb siis seda nädalas korra, tavaliselt sellel päeval, kui ta sündinud on, 

näiteks kui ta on pühapäeva laps, siis tavaliselt esmaspäeva hommikul. See salm saadab last 

läbi terve aasta ja tavaliselt aasta lõpus saab ta uue salmi järgmiseks aastaks kaasa. 

Tavaliselt on lastel kuu ajaga kõikide salmid peas ja kui mõni laps puudub, siis loeb klass 

salmi tema eest. 

 

Siis on meil veel moraalilood, mida klassiõpetajad ka mõnikord kasutavad. Põhimõte on 

selline, et kui midagi toimub, aga ei taha lahendada seda mingil teisel meetodil, siis on 

võimalik panna see juhtum loo sisse ja rääkida seda lugu klassile. Aga selleks peavad 

õpetajal olema teatavad eeldused, ta peab oskama lugu kujundada. Kui on juhtunud mingi 

pahandus, siis üks võimalus selle lahendamiseks on lapsega pahandad, aga teine võimalus on 

jutustada järgmise päeva hommikul klassile lugu, kus on pahandusega mingi analoogia. Lugu 

jutustades tuleb olla väga taktitundeline, sest lapsed võivad olla väga tundlikud, isegi kui sa 

püüad jälgi segada, võib lapsele tunduda, et kõik saavad aru, et räägitakse temast. Kui 

tegelikult juhtus pahandus poisiga, siis loos oli tegelaseks tüdruk ja võib-olla hoopis ühes 

teises kohas, ühes teises koolis. Loos tuuakse välja, mis oli antud käitumises taunitavat ja et 

selline käitumine ei ole jätkusuutlik. Loo lõppu antakse ka üks positiivne lahendus, kuidas 

selle olukorraga hakkama saada.  
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Väärtusi kujundatakse ka läbi erinevate praktiliste ettevõtmiste, sellepärast et neid ei saa 

õpetada ainult välispidiselt. Loomulikult ei õnnestu ka waldorfkoolis kõik ideaalselt. Aga me 

vähemalt teadvustame, et ainult ütlemisest, mis on hea või õige, midagi ei muutu. Selliste 

ühiste projektide, nagu koolipeod ja näidendi ettevalmistamine, käigus toimub palju rohkem 

kui tunnis millestki lihtsalt rääkides. See on üks osa, et oleme teadvustanud, et väärtuste 

kujundamine ei ole lihtne. Just nagu maailmaski, et kõik enamasti teavad, mis on 

keskkonnaprobleemid, aga millegipärast asjad ei muutu, kuigi kõigest sellest räägitakse ja me 

teame, mis on valesti ja mida peaks teistmoodi tegema. Otstarbekam on läheneda sellele läbi 

ühiste ettevõtmiste, nagu näiteks laada korraldamine, mis on ühe klassi põhiülesandeks koos 

vanematega teha, sest selliste tegevuste käigus saadakse kogemused – mis juhtub, kui ma 

eksin, mis juhtub, kui ma jätan mõne asja tegemata? Tulemus on kohe praktiliselt näha, 

muidu ütleb õpetaja et õige-vale, selline tagasiside on ühekülgne. 

 

 

Kokkuvõte 

 

Läbivate teemade rakendamine aineüleselt on veel paljudes koolides katsetamise faasis. 

Seejuures saab toetuda juba väljakujunenud aineülestele õppevormidele näiteks üldõpe. Tartu 

Erakool tunneb vajadust läbivate teemade ja lõimingu kaudu vähendada killustatust erinevate 

ainete vahel, pakkudes õpilastele võimalust keskenduda pikema perioodi jooksul mõnele 

konkreetsele ainele. Samas näiteks karjääri teema puhul on probleemiks tehtu seostamine 

tervikuks viisil, et ka õpilane seda tajuks.  

 

Üldiseks väljakutseks on läbivate teemade teadvustatud käsitlemine õpetaja poolt – mida, 

millal ja miks ta seda teeb. Waldorfkoolis on kujunenud välja teatud meetodid väärtuste 

käsitlemiseks, näiteks erinevate lugude kaudu, mida õpilastele räägitakse. Lisaks tegeletakse 

väärtuste teemaga elulugude tutvustamise, tunnistus-salmide või moraalilugude kaudu, ka 

erinevad ühistegevuste ja praktiliste ettevõtmiste kaudu. Samas peetakse Waldorfkoolis 

oluliseks kogu õpetuse elulisuse põhimõtet. 
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2.3. Läbivate teemade rakendamine ühekordse tegevusena 

 

Projekti läbiviimine 

Tartu Tamme Gümnaasium  

Eelmisel aastal osales kool „Teadlaste öö“ projektis ühe kontrollpunkti eest vastutavatena. 

Koolipere pidi võtma vastu kõiki Tartu linna huvilisi, aga oli ka hästi palju oma kooli õpilasi 

koos vanematega. See oli tihedalt seotud ka kogukonnaga, kus kooli nähti piirkonnas, majast 

käis läbi sadu inimesi.  

 

Aastatöö 

Tartu Erakool 

Väljavõte intervjuust: 

Eelmisel aastal olid meil aastatööd 7. ja 8. klassides. Seitsmendas referaat ja kaheksandas 

uurimus, mis tegelikult pooleldi ebaõnnestus. Ilmselt ei olnud me ise veel piisavalt eeltööd 

teinud ja vaim polnud valmis; ka klass, kelle peal seda nö esimest korda läbi viidi, on selline 

tavapärasest keerukam klass, kes ei innustunud  ideest kuidagi. Sellel aastal tundub mulle, et 

õpetajad on algusest peale rohkem kaasas olnud, nii teemade väljamõtlemisel kui ka õpilaste 

teavitamisel. Uurimistöö aluste kursus on meil eraldi kursusena kaheksanda klassi esimesel 

perioodil, et õpilased saaksid oskused ja põhiteadmised kätte ning seejärel juba ühelt 

õpetajalt suunavad juhised teema valimise, eesmärgi püstituse, allikate jms kohta. Õpilased 

alles õpivad uurimistöö tegemist, ei saa oodata, et nad nagu üliõpilased ise kõike võtaksid 

vedada.  

 

Noorematel õpilastel on ka oma aastatööd. Neljanda klassi aastatöö on oma raamatu 

tegemine, viiendal kodu-uurimuslik töö ajalooõpetaja juhendamisel, kus on sellised erinevad 

väikesed kodu-uurimuslikud teemad koolivormiga, koduga, oma perega seotud, natuke 

ajalooga ja minevikuga seotud. Kuuendas klassis on ajalehe koostamine ja meie selle aasta 

mõte oli, et see võiks olla võõrkeelne ajaleht, kuna nende klassijuhataja on ka inglise keele 

õpetaja. Võib siduda ka mitu ainet ja aineõpetajat nt raamatu tegemisel eesti keel ja 

arvutiõpetus, ajalehe tegemisel inglise keel, kirjandus ja arvutiõpetus jne. See on hea 

võimalus aineid siduda. Õpilased ise otsustavad, kas nad teevad üksi või paaris oma väikese 

ajalehekese või siis klassi peale ühe suure, jagades ära erinevad žanrid, kes siis mida loob. 

Üheksandas klassis on aastatööks loovtöö koolile, mis iganes siis ka õpilastel oma 
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klassijuhataja juhendamisel pähe ei tule. See võib-olla nii seinapannoo, kaltsuvaip või hoopis 

mingi kaunistus, me ei näe loovtööd kitsalt. Samas võib see olla ka terve klassi etendus või 

luulekava jõulukontserdil, midagi, mis jääb tervele koolile mälestuseks. Aga see ei pea 

tingimata asi olema ja see ei tohi üheksanda muidu tavapärast koormust või pinget suureks 

ajada. Aastatööde korraldus on ka üks vajalik analüüsi koht kevadel. Me oleme praegu kokku 

leppinud klassid, teemad, vedavad õpetajad ja ka toetavad õpetajad, ühtlasi vedavad ained ja 

siis teised toetavad ained sinna juurde, mis on aastatööde temaatikaga seotud. Enamus 

õpetajaid on juba töödega alustanud. Maikuus toimuval õpilastööde nädalal võiksid 

seitsmendikud ja kaheksandikud oma töid õpilaskonveretnsil tutvustada, panna ajalehed 

näituseks välja ja teha esitluse sinna juurde. Ehk saava ka üheksanda klassi õpilased oma 

loomingut seal näidata, kui nad on midagi valmistanud. See oleks võimalus näidata seda, 

mida sa aasta jooksul oled iseseisvalt teinud.  

 

Aastatööde suund on valdavalt iseseisva töö oskuste arendamine, aga mitte ainult, mõned on 

ka rühma- ja paaristööd. Käitumise ja hoolsuse hindamise juures arvestasime ka iseseisva töö 

oskust. Jõudsime selleni, et sama tähtis on ka koostööoskus, seda me ka hindame eraldi. 

Referaadi ja uurimistöö kohta on välja töötatud ka nõuded, kuigi on veel ka arenguruumi.  

 

Teemapäev 

Kambja Põhikool 

Kambja koolis toimuvad juba kolmandat aastat karjääripäevad – varasematel aastatel on 

viidud õpilasi kutsehariduskeskustesse (mitmed erinevad) ja Kuperjanovi pataljoni. Sel aastal 

toimus karjääripäeva raames kohtumine vilistlasega, mille kaudu tutvustati kunstniku 

elukutset (õpitoad kunstniku juhendamisel, valminud tööde näitus ja hindamine, näitus 

kunstniku loomingust). Sel ettevõtmisel oli eesmärgiks ka kontakti tihendamine kooli 

vilistlastega. „Tagasi kooli“ projekti kaudu on kutsutud kooli külalisi, kes tutvustavad 

õpilastele oma elukutset. 

 

Tartu Tamme Gümnaasium 

Väljavõte intervjuust: 

Koostöös loodusainete sektsiooniga korraldasime juba kolmandat aastat järjest 

loodustehnoloogia päeva, kus gümnaasiumiõpilased teevad katseid väikestele. See toimub 

koos avatud uste päevaga, kus teiste koolide õpilased kuulavad aulas gümnaasiumisuundade 
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tutvustusi ning peale seda on avatud tunnid, mida annavad gümnaasiumiõpilased ise. Tunnis 

on neljandate ja viiendate klasside õpilased , kellega tehakse füüsika ja keemia katseid ning 

näiteks ka kala lahkamist. See on päris vahva olnud. 

 

Aasta tippsündmuseks minu jaoks on karjääripäev. Kooli jaoks on veerandi viimased päevad 

kõige kasutumad, sest tunde sellel päeval enam ei toimu. See on koht, kus mina saan ühe 

päeva ära sisustada, sest tunniressurssi mul ju ei ole. Tegemist on suure tööga, sest pean ära 

sisustama terve päeva neljanda kuni kaheteistkümnenda klassi õpilaste jaoks. Neljandale kuni 

kuuendale klassile korraldasime traditsioonilise karjäärivõistluse „Kelleks saada“. 

Võistluspakett on kõigile ühesugune, erinevatel tundidel tulevad erinevad e paralleelklassid 

kokku ja neile olen välja mõelnud erinevad ülesanded – nuputamine, meisterdamine ja 

tavaliselt on olnud ka oma toote meisterdamise voor erinevatel teemadel, mille nad on varem 

ettevalmistanud ning kohapeal esitlevad seda. Kõik kokku võtab aega 45 minutit. Mul on 

tublid abilised kaheksandast ja üheksandast klassist, kelle ülesandeks on olla kohtunikuks ja 

minu abiliseks. 45 minuti jooksul peavad nad abilistena kõike väga täpselt ja õigesti tegema.  

 

Kümnendale ja üheteistkümnendale klassile kasutasin ära kahte paralleelselt käimasolevat 

programmi – rakenduskõrgkoole tutvustavat programmi „Teadlik valik“ ja lisaks kasutasime 

ära ka „Tagasi kooli“ kampaania. Eelmisel aastal liitsin need kaks üritust. Kõigepealt said 

õpilased valida, milliseid rakenduskõrgkoolide tutvustusi nad tahtsid kuulama minna ja 

sellele järgnes kaks tundi vilistlaste või külalistega. See oli väga võimas ja just tervik ning 

kontsentreeritud, tegevus toimus nelja tunni jooksul, tekkis võrdlusvõimalus lisaks kutsutud 

külaliste ja vilistlaste kuulamisele.  

 

 

Kooli almanahh 

Kambja Põhikool 

Kooli almanahhi koostamine on traditsiooniliselt iga-aastane. Selle raames viivad õpilased 

läbi näiteks küsitlused (nt lastevanematele, vanavanematele jne) ja arendavad saadud 

tulemused teksti loomise kaudu oma uurimuseks või muus vormis kirjatööks. Laste ja 

lastevanemate kaasamine toimub seejuures vabatahtlikkuse alusel. Kooli jaoks on oluline, et 

almanahhi koostamine arendab õpilaste eneseväljendus- ja kirjutamisoskust. Paljudest 

almanahhidest leiab karjääriteema otsese kajastuse (kelleks tahan saada, minu vanemate 
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kooli- ja karjäärivalikud, millise kokkuvõtte kirjutaksin oma elust pensionipõlves, minu ja 

teiste pereliikmete huvialad jne).  

 

Õuesõpe 

Tartu Erakool 

Väljavõte intervjuust: 

Õuesõpe võib olla nii mille iganes õppimine looduses või looduse õppimine. Meil on see 

pigem kusagil-mujal-õpe ehk mille iganes õppimine looduses. Õppimine toimub 

segarühmades ja on mõeldud pigem vanemale kooliastmele, nt alates 5. klassist, ja tegevused 

viiakse läbi koolimajast väljas. Tahaksime jätkata õppelaagritega, mis on õpetajate jaoks ikka 

seotud loodusega. Senine tagasiside on olnud väga hea. Õuesõppe korraldamine eeldab 

pikaajalist koostööd ja ettevalmistust, mis on tõsine protsess.  

 

Uurimuslik õpe 

Viimsi Keskkool 

Väljavõte intervjuust: 

Veel kasutamata potentsiaal on uurimuslik õpe, mille üks väljundeid on III kooliastme 

loovtöö. Huvi õpilastel on, aga juhendamise pool on kesises seisus, õpetajad ei oska 

juhendada. Kõigepealt tuleb välja mõelda uurimistööde juhendamise mudel ja mehhanism, 

kuidas kõigi õpilaste huve, soove ja vajadusi rahuldada ning kuhu me sellega välja jõuda 

tahame. Kindlasti vajab õpetaja juhendajana tuge, julgemalt tuleb ära kasutada ka ülikoolide 

poolt pakutavaid võimalusi. Liiga palju kipub olema uurimistöid kunsti ja kirjanduse, vähem 

looduteaduste valdkonnas. Loodusteaduste populaarsuse tõstmisega on vaja alustada 

esimeses kooliastmes (laboritunnid, taibude ring, õuesõpe, keskkonnaalased projektid, 

leiutamine jne). Teadustöö on niivõrd keeruline, aga see algab väikestest asjadest.  

 

Inimeseõpetuse aine raames on kuuendad klassid juba kolm aastat, viiendad kaks aastat 

käinud Päästeameti, Punase Risti ja liikluspolitsei ühiskoolitusel, mis enne kandis nime SOS, 

nüüd kannab Harjumaal nime GIAT. Selle ühiskoolitusega seoses toimub ka koostöö 

Päästeameti ja Politseiga. Toimuvad ka koolisisese esmaabivõistlused. Kaks aastat tagasi 

tegime maja üldist evakuatsiooni koostöös Päästeametiga, kõik oli nagu päris, sealt sai 

koostöö alguse. 



18 

 

Konkursid 

Tartu Tamme Gümnaasium  

Teadusprojektide konkurss on loodusainete ja inimeseõpetuse raames olnud 7-.9. klasside 

õpilastele kohustuslik. Sügisel antakse õpilastele tärmin, peavad pooleteise kuu jooksul 

valima grupiga aine, teema ja juhendava õpetaja. Eesmärgiks on oktoobri lõpuks teha valmis 

teadusprojekt etteantud juhendi alusel. Võib teha nii uurimuse, õppefilmi, mudeli vms. 

Toimub koostöö aineõpetajate raames ja veerandi viimasel päeval toimub suur 

teadusprojektide esitlus, kus õpilased ise üksteist kuulavad.  

 

Ürituse raames  teeb kool koostööd teaduskeskusega AHHAA, kes on neile appi tulnud, 

pannud välja auhindu ja valinud omad lemmikud. Mitmed projektid on kooli konkursilt edasi 

läinud ka üleriiklikule konkursile. Õpilased õpivad selle ürituse raames koostööd üksteisega, 

esinemisoskust, iseseisva töö oskust, ajaplaneerimist ja see on kõik otseselt seotud 

karjääriõppega.  

Koostöö teiste koolidega 

Tartu Tamme Gümnaasium  

Väljavõte intervjuust: 

Tegime kolme kooli karjääriteemalise konverentsi, saime toetust Hasartmängu maksu 

nõukogust. Eelmisel aastal tegime esimest korda ülelinnalise karjäärimängu võistluse, et tuua 

karjääriteemat ka esimesse ja teise kooliastmesse, kokku osales kümme kooli. Sama 

metoodikat kasutasime hiljem ka oma kooli lastega. 

 

Kokkuvõte 

Läbivate teemade rakendamine ühekordse tegevusena (nt erinevad temaatilised üritused) on 

kõige lihtsam viis läbivate teemade rakendamise alustamiseks. Siia alla kuuluvad sellised 

tegevused nagu erinevad projektid, nt Tartu Tamme Gümnaasiumis „Teadlaste öö“, aastatööd 

(nt raamatu või ajalehe koostamine) Tartu Erakoolis, erinevad teemapäevad nt karjääripäev 

või loodustehnoloogia päev, õuesõpe ja uurimustööd, erinevad konkursid (nt teadusprojektide 

konkurss), viktoriinid, mängud, võistlused või konverentsid aga ka erinevad koolitused nagu 

Viimsi Keskkooli Päästeameti, Punase risti ja liikluspolitsei ühiskoolitus. Samas ei tohiks 

pikemaajaliselt vaid ühekordsete tegevustega piirduda, vastasel juhul ei täida läbivad teemad 

oma eesmärki – olla kogu kooli tegevusi lõimivaks vahendiks.  
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2.4. Läbivate teemade rakendamine klassivälise tegevusena 

 

Esinemistegevus 

Tartu Waldorfgümnaasium 

Väljavõte intervjuust: 

Ühisväärtused saavad kujuneda, kui me üle kooli kokku tuleme, need on näiteks kuu 

esinemised või kuu peod, kuhu siis iga klass valmistab ette esinemisnumbreid ja lapsed teevad 

selleks palju tööd. Meie koolis esinevad kõik, me ei vali välja ainult tublimaid ja teisi esinema 

ei lase. See tähendab, et iga esinemisnumber on nii üles ehitatud, et kõigil on oma koht 

vastavalt sellele, millised on tema anded ja võimed. Etteasted valmivad koostöös, mis arendab 

tolerantsust teise inimese suhtes, sest klassi laste näol on kokku tulnud väga erinevad 

inimesed. Mis ilmselt on ka väga oluline väärtuste väljendamise kohalt, on aastapühade rütm, 

näiteks täna on mardipäev ja meil on traditsiooniline laternapidu.  

 

 

Ekskursioonid, õppekäigud 

 

Kambja Põhikool 

Väljavõte intervjuust: 

Mida vahetult ei näe, seda väga ei jäeta meelde. Näiteks kui õpilased käisid meiereis, siis nad 

panid tähele spetsiifilist lõhna, see kogemus saadi ainult kohapeal käies. Ka teiste erialade 

puhul tuleks mõelda erinevatele aspektidele, mida selle ameti rakendamine kaasa toob. Seda 

ei saa öelda klassis jutu käigus, sest õpetaja ei tea ette, mida õpilased võivad 

eemaletõukavaks pidada. Kui käidi Parvel asuva puidutööstusega tutvumas, räägiti õpilastele 

muuhulgas ka edust ja ekspordist. Tööstuses oli väga moodne sisseseade, head palgad ja 

muud võimalused, aga räägiti ka ohutusest ja sellest, mis juhtub, kui keegi näiteks suitsetab ja 

miks kindlustus siis tagajärgede eest ei vastuta. Õpilased puutusid kokku reeglite vajadusega 

antud tööl ja nende reeglitest kinnipidamise olulisusega. Hetkel on sõitude eest tulnud pigem 

õpilastel endil tasuda. Ekskursioonid on hea võimalus süvendada mingit infot ja juhtida 

tähelepanu erinevatele ametitele ja tingimustele, mis töökeskkonnas valitsevad. Ettevõtetega 

tutvumiseks saab ära kasutada ka lapsevanemaid, kes kutsuvad klasse enda ettevõtetesse 

külla.  
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Tartu Tamme Gümnaasium 

Väljavõte intervjuust: 

Kui meil käis üks klass Elistvere loomapargis, siis tegin ettepaneku muuta vaatenurka ja 

minna ekskursioonile hoopis teise eesmärgiga– mitte minna ainult loomi vaatama, aga minna 

vaatama loomaparki kui asutust. Mul olid ka vastavad töölehed tehtud. Pärast ekskursiooni 

tekkis õpetajal küsimus, mida täidetud töölehtedega edasi teha, seda enam, et üks õpilane oli 

teinud kahe lehekülje pikkuse kokkuvõtte. Pakkusin õpetajale võimalust teha klassijuhataja 

tund, kus klass oleks Elistvere loomapargi asutus ja õpilased võiksid valida, kes millist tööd 

tahaks teha ning mängida see läbi, et nähtu reflekteerida ja kinnistada.  

 

Huviringide töö 

 

C. R. Jakobsoni nimeline Gümnaasum 

C.R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumis asutati balletistuudio 1991.aastal. Algselt töötas koolis 1 

balletiklass, millest praeguseks on kujunenud tugevate traditsioonidega elujõuline ja 

loominguline laste-ja noortekollektiiv. Stuudios tantsib 78 tantsijat 7-s balletirühmas.  

 

Stuudio tantsijad õpivad lisaks klassikalisele balletile nüüdistantsu, moderntantsu, 

improvisatsiooni ja näitlejameisterlikkust, tutvuvad tantsu-ja teatrilooga. Balletistuudio 

eesmärgiks on kasvatada laia silmaringiga tantsija, kes oleks loominguline, avatud ja 

koostöövõimeline.  

 

Balletistuudio lõpetajad saavad 9.klassi lõpus stuudio 1.astme diplomi, gümnaasiumi lõpus 

stuudio 2.astme diplomi. Balletistuudiol on laialdane kontserttegevus. Lavale on toodud 

tantsuetendused „Minu narr“, „Vana maja“, „Mängime „Helisevat muusikat““, „Nõia tütar“ ja 

kümneid kontsertprogramme. Stuudio tantsijad osalevad nii kodumaistel kui ka 

välisfestivalidel. Balletistuudiol on oma sümboolika ja seltsielu.  

 

Kambja Põhikool 

Huvikooli osa karjääriõppe rakendamisel on umbes pool kogu LT rakendamisest. 

Huviringides toimub huvide ja võimete tutvustamine, avastamine, rakendamine, 

väljakujundamine, see on üheks eduka karjäärikujundamise võimaluseks. Suurema huvi korral 
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on võimalik minna edasi õppima linna huvikoolidesse, kus saab põhjalikumalt ja tõsisemalt 

huvide väljaarendamisega tegeleda. Kooli huviringid võimaldavad õpilasel ennast proovile 

panna ja järele proovida. Koolid peaksid ringe säilitama olude kiuste.  

 

Viimsi Keskkool 

2010. aasta uus algatus on taibude ring, et leida juba algkoolist nutikaid õpilasi. Ülikoolide 

sõnum koolidele on olnud, et teadushimulised lapsed tuleb võimalikult vara üles leida. 

Tegevus toimub laboris ja katsetades. Viimasel aastal on tugevasti laborisse ja 

interaktiivsetesse vahenditesse investeeritud. Jaanuaris alustati robootikaringiga, et ka 

tehnikahuvilistele poistele midagi pakkuda. Õpilasteaduse koordinaator teeb koostööd  IT-

juhiga, kes kirjutab Tiigrihüppe projekte. 

  

 

Klassiväliste ürituste sari 

 

Tartu Tamme Gümnaasium 

Väljavõte intervjuust: 

Jätsin ära ürituste sarja „Tuli külla“, mille raames toimus aasta jooksul neli üritust, sest 

kutsusime külla tipptegijad. Ürituse korraldamine oli hästi töömahukas, kuid lõpuks tuli 

kohale ainult kümme kuni viisteist inimest. See oli selline ühekordne pingutus – teed selle ära, 

need kes lõpuks kohale tulevad, neil on väga tore, aga õpilaste motivatsioon osaleda 

koolivälistes üritustes on problemaatiline. Kui on kool, kus rahvas tahab peale tunde tulla 

kooli, siis on väga hästi, kuid mina sain aru, et me peame põhitegevuse suunama kohustusliku 

tegevuse sisse, sest vastasel juhul tulevad ikka need, kes alati käivad, aga need, kellel seda 

väga oleks vaja, ei jõua lihtsalt kohale. Seepärast on väga oluline LT integreerimine 

ainetesse, et just need, kellel õppimises millegipärast silm on tuhmiks jäänud ja motivatsiooni 

ei ole, need õpilased saaksid sealt mingi lisastiimuli – hästi, matemaatikat ma ei oska, aga 

selle eest tuleb mul midagi muud hästi välja ja ma olen sellepärast oluline. Klassiväliste 

ürituste probleemiks on, et hästi piinlik on viia õpilasi tundidest ära sh õpilaskonverentsidele, 

ka õpilaste osalemine klassivälises tegevuses on problemaatiline. 

 



22 

 

Suvelaager 

Tartu Erakool  

Sellel õppeaastal tuleb koolil õuesõppelaager: ekspeditsioonid, laagrid, rännakud. Uus mõte 

on korraldada malev. Meil on küll linnalaager, mida tehakse suvel noorematele õpilastele, aga 

see on ülelinnalisena välja kuulutatud ja ei ole mõeldud konkreetselt ainult meie õpilaste 

jaoks.  

 

 

Õpilasteadus 
 

Viimsi Keskkool 

Väljavõte intervjuust: 

Maaülikooli, Inglise Kolledži ja Reaalkooliga koostöös toimub kursus „Sildu teadusesse 

Maaülikoolis“, mida hiljem ülikoolis õppides arvestatakse. Uue õppekavaga seoses on meil 

ülikoolidega väga suured koostööplaanid, et hakata välja arendama gümnaasiumi 

õppesuundadega seotud kursusi, mida veavad just nimelt ülikoolide inimesed. Ka 

uurimistööde juhendamisel näeme koostöövõimalusi ülikoolidega.  

 

Õpilasteaduse idee oli meil juba paar aastat varem, 2005. aastal ja sai alguse probleemist, et 

olümpiaadidele saadeti õpilasi lihtsalt heade hinnete järgi. Mõned õpilased olid kevadeks 

täiesti läbi, sest olümpiaadidel käisid pidevalt ühed ja samad õpilased. Esmalt oli 

õpilasteaduse eesmärgiks natuke seda olukorda uurida ja koordineerida, aga tegelikult on ta 

paisunud nüüd päris suureks. Esimese asjana kaardistasime ära, millised olümpiaadid, kui 

palju ja millal üldse toimuvad, kõigepealt maakondlikud olümpiaadid ja selle järgi saime 

paika panna koolisisese olümpiaadide kalendri, nii jäi natuke aega ka laste 

ettevalmistamiseks. Õpilaste tänuõhtu võtab olümpiaadiaasta kokku. Igal kevadel kutsume 

edukad õpilased, nende juhendajad ja vanemad kooli, et neid tänada. See on väga tugev  

motivaator.  

 

Edasi tuli koostöö ülikoolidega, kõigepealt Tartu Ülikool, siis Tallinna Tehnikaülikool, 

Sisekaitseakadeemia ja Eesti Maaülikool. Nüüd me oleme ülikoolidega koostööd teinud just 

erinevate õppepäevade osas. Ülikoolidel oli juba oma pakett valmis, mida nad meile pakuvad. 

Olümpiaadidel osalejad on küll jäänud samaks, sest tublimad on ikkagi ühed ja samad, aga 

võib-olla on õpilaste koormust hajutatud. Lapsed ju ise ei tea ka, mis neil see kõige suurem 
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huvi on. Suurem koormus õpilaste ettevalmistamisel olümpiaadiks langebki aineõpetajale, 

kuid viimastel aastatel oleme katsetanud ka erinevaid teaduslaagri variante. Laagreid oleme 

teinud Tartu Ülikooli teaduskoolis, kaks aastat oleme käinud igal sügisesel koolivaheajal 

lastega seal kohalpeal, nüüd, kolmandal aastal tulid nad meile. 

 

Võimete väljaselgitamine on üheksandas klassis hästi palju ka tugikeskuse rida. Läbi 

Nordpluss projekti on seitsmendale kuni üheksandale klassile fookuses just 

karjääriplaneerimine. Igast klassiastmest osaleb üks pilootklass.  

 

Praktika õppetöö osana 

Tartu Waldorfgümnaasium 

12. klassis teevad õpilased sotsiaalpraktikat erinevates linna asutustes: kooli enda lasteaias, 

Maarja Koolis, lastehaiglas, Täiskasvanute Gümnaasiumis. See on tutvumine 

sotsiaalvaldkonnas toimuvaga - millised erinevad ametid sinna valdkonda kuuluvad ja kui 

erinevaid tegevusi tehakse, kui tegeldakse inimestega. 12. klassi õpilane on väga küps, kui ta 

tagasivaadet teeb või esitab nädala kokkuvõtet selle kohta, mida õppis.  

 

Vanemate kool 

Viimsi Keskkool 

Tegutseb vanemate kool. On katsetatud erinevaid võimalusi. Ülekoolilistest koolitustest 

osavõtt pole olnud aktiivne. Rohkem pakuvad huvi klassiastmepõhised probleemipõhised 

seminari vormis koolitused Oluliseks peetakse välja selgitada teemadering, millega vanemad 

haakuvad.  

 

Tartu Waldorfgümnaasium 

Waldorfkoolis tegutseb samuti vanemate kool, mis on vanematele kooskäimise kohaks. See 

toimub vanemate endi initsiatiivil, kuna nad on tundnud vajadust ennast koolitada midagi 

ühist luua. Kutsutakse õpetajaid või lektoreid parasjagu huvipakkuvatel teemadel rääkima. 

Teemad on mitmekesised, alates tervislikust toitumisest kuni maalimiseni, näiteks miks 

maalimine vajalik on, mida see lapses arendab.  
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Laat 

 

Viimsi Keskkool 

Väljavõte intervjuust:  

Üks väga tore ülevallaline üritus, kuhu kaasasime ka vanemad, oli taaskasutuslaat. Seal sai 

näiteks edasi müüa juba kasutatud, väikseks jäänud koolivormi, mis veel hea välja nägi. Seda 

üritust korraldasime me ka ise ja saadud tulu läks heategevuseks. Jõulude ajal on aktuaalne 

heategevuslaat erivajadusega laste toetuseks.  

 

Tartu Waldorfgümnaasium 

Jõululaat on igal aastal toimuv traditsiooniline üritus ja iga klass võib panustada oma tööga – 

kas siis vanemad või lapsed ise teevad midagi ja koguvad raha mõne suurema eesmärgi nimel, 

näiteks klassi lõpureisiks. Eesmärgiks ei ole igaühe omakasu – et tulin ja müüsin oma asju ja 

sain tulu, vaid igaüks annab oma panuse, et seda ühiselt kasutada. Tegemist on ka 

väärtuskasvatuse osaga.  

 

 

Kokkuvõte 
 

Läbivate teemade rakendamine klassivälise tegevusena on kõige levinum moodus. Kõige 

tuntum on ekskursioonid ja õppekäigud, ühised esinemised ja huviringide töö. Tuntud on ka 

erinevad praktikad just õppesuundadega seoses, kuid näiteks Waldorfgümnaasiumis toimub 

sotsiaalpraktika. Traditsioonilisemate tegevuste kõrvale on tekkinud rida uusi – näiteks 

suvelaager Tartu Erakoolis, erinevad laadad, näiteks heategevuslaat, jõululaat või 

taaskasutuslaat. Paljud ettevõtmised toimuvad ka koostöös ülikoolidega, näiteks erinevad 

õppepäevad või õpilasteadus Viimsi Keskkoolis. Koostööd lastevanematega aitavad 

kujundada nii Waldorfgümnaasiumis kui ka Viimsi Keskkoolis tegutsevad vanemate koolid. 

 

Tähtis ei ole, milliseid erinevaid tegevusi või millises vormis koolid läbivate teemade 

käsitlemiseks läbi viivad. Kuid kindlasti peaks olema täidetud läbivuse nõue, see tähendab, et 

vähemalt osa läbiviidavatest tegevustest peavad toimuma regulaarselt. Oluline on ka see, et 

kõik läbivate teemade alased tegevused moodustaksid omavahel terviku.  
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