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Läbivate teemade rakendamise korraldus koolis 

 

Läbivate teemade rakendumise tasandid on erinevad. Õppe- ja kasvatustegevuse kõrval 

tähtsustub koolikeskkond kõigi oma komponentidega ning organisatsioonikultuur. Järgnevalt 

on toodud väljavõte RÕK 2010 läbivate teemade jaotisest, milles antakse edasi eeltoodud 

põhimõtet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooli dokumentatsioonist pakkusid uuringu käigus huvi kooliõppekava, kooli arengukava 

ning kooli ürituste plaan (osadel koolidel koos üldtööplaaniga). Läbivate teemade kajastumise 

analüüs dokumentide põhjal on oluline, kuna sellest lähtuvalt kavandatakse kooli õppe- ja 

kasvatustegevust ning tunniväliseid tegevusi. Läbivate teemade õpe ei tohiks jääda 

kasutamata võimaluseks erinevaid õppetöö osasid tervikuks siduda ning paljud olulised 

valdkonnad (sh õppekava üldosa eesmärgid) jäävad õppetöös kajastamata või tehakse seda 

juhuslikult. Seos tegelikkuse ja erineva tasandi dokumentide vahel on oluline, kuna see aitab 

lõimida erinevaid ainevaldkondi ning ka õppe- ja kasvatustööd omavahel. 

 

Õpetajaskonna tegevust ja ühismeelt mõjutab see, kuivõrd osaletakse oma kooli arengukava 

koostamises ja kui regulaarselt arutatakse kooli arengut oma visiooni või missiooni suunas. 

Enamus õpetajatest on seda meelt, et nende koolis on moodustatud töörühmad kooli õppe- ja 

arengukava arendamiseks ning õpetajad on arengukava väljatöötamisel osalenud, võtnud 

omaks kooli visiooni ja missiooni. Ligi poolte vastanute arvates toimuvad arutelud kooli 

arengu kohta korrapäraselt. Õpetajate kaasahaaramine arengu- ja õppekavakujundusse on 

Väljavõte Põhikooli RÕK 2010 üldosast, §14 ja Gümnaasiumi RÕK 2010 üldosast, § 10 

Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige: 
1) õpikeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamisel 
arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke; 
2) aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited 
ja meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte. Õppeainete 
roll läbiva teema õppes on lähtuvalt õppeaine taotlustest ja õppesisust erinev, olenevalt sellest, 
kui tihe on ainevaldkonna seos läbiva teemaga; 
3) valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade taotlusi; 
4) läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad läbivast 
teemast lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või rühmatööna; 
5) korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste 
õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja huviringide 
tegevust ning osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides. 
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koolide juhtkondadel üldiselt õnnestunud. Siiski ilmnes, et just linnakoolides on 

tulevikusuunaline tegevus ligi veerandi õpetajate meelest pärsitud: nad ei tunne end kaasatuna 

või ei näe vastavat tegevusliini koolis toimivat. Osalus oma tööga seotud tuleviku 

kujundamisel ja kaasatuse tunne on olulised üldise tööoptimismi, tööga rahulolu ja 

pühendumuse jaoks ning aitab vastu seista läbipõlemisele. See on oluline ka kooli õpetajate 

kogukonna ühisväärtuste kujundamisel ja loob aluse kooskõlaliseks õppe- ja 

kasvatustegevuseks. Et õpetajad tajuvad oma osalust arengukava töös, on üks tunnusmärk 

demokraatlikust juhtimisest koolis. Omaksvõetud visiooni ja missiooni tegelikust iseloomust, 

seega kujundatava arengukeskkonna loomusest annab tunnistust see, mida peetakse kooli kui 

terviku edukuse tunnuseks (Sarv, 2008:91). 

 

 

1.1. Läbivad teemad koolide dokumentatsioonis 

 

Tartu Tamme Gümnaasium  

 

Väljavõte intervjuust:  

Kuna selle õppeaasta (2010/2011) sügisel tuleb uue õppekava kirjutamine, siis andsin 

õppealajuhatajale teada, et soovin olla uue õppekava kirjutamise juures, kui see vähegi 

võimalik on. Eesmärgiks on LT õppekavasse sisse kirjutada, fikseerida, et meie koolis käivad 

asjad teatud moel. Hiljem LT kooli õppekavale juurde pookida on juba väga raske. Mina 

alustasin oma tööd siis, kui oli vana kooliõppekava ja keegi ei hakanud selle pärast mingeid 

muudatusi sisse viima. Praegu on see väga oluline koht. Kui koolis ei ole toimivat 

karjäärikoordinaatorit, siis ei juhtu ka seda, et see kooli õppekavasse sisse kirjutatakse, sest 

keegi teine ei oska selle pärast muretseda või neid võimalusi näha. Siis jääb õppekava jälle 

viieteistkümneks aastaks seisma. 

 

Kooliõppekava üldosas peaks olema viidatud kuidas, mida läbivate teemadega ette võetakse 

ja millele tähelepanu pööratakse. Kuna igal koolil on oma spetsiifika õppesuundade kaudu 

olemas, siis läbivate teemade rakendamine on ka teatava suunaga, eriti gümnaasiumiosas.  

 

Meie kooli õppekavasse sai praegu sisse kirjutatud see, et meil on karjääriplaneerimise 

kursus inimeseõpetuse osana, inimeseõpetusse tuli ka muutus sisse – 8. klassi tuli kursus 
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juurde ja sealt on väga hea loogilise jätkuna minna edasi nii, et inimeseõpetus jätkub 9. klassi 

lõpuni, millest osa on siis karjääriplaneerimine. Meie koolis on kokku lepitud, et veerandi 

viimane päev on karjääripäev ja kõik tegelevad sellega, mis iganes töövormis: kas käime 

väljas või läheme hoopis seda teed, et aineõpetajad teevad karjääriteemalist tundi. Tunnid 

küll toimuvad, aga mitte tavapärases vormis: õpilasi ei hinnata, nad saavad informatsiooni ja 

tagasisidet.   

 

Pisike samm on tehtud, karjääriõpetus kui konkreetne aine on kooliõppekavas sees. 

Gümnaasiumi osas on küsimus endiselt üleval, aga sellega veel ei tegeleta, suurem 

tähelepanu on põhikoolil. Läbivate teemade alased arutelud alles tulevad, praegu on 

põhiprobleem hoopis kujundav hindamine, millega on praegu vaja rohkem tegeleda, ja 

õpikeskkond, mille kohta tuleb koolidel esitada juba konkreetsed andmed. Ma arvan, et kui 

kooli õppekava alustekstid on valmis saanud, tulevad need arutlusele ja siis on võimalus 

ettepanekuid teha.  

 

 

Kambja Põhikool 

 

Riiklikusse- ja kooli õppekavasse on läbivad teemad kirjutatud juba 2002. aastast alates, 

Kambja kooli õppekavas on neid koostöö raames SA Innovega täiendatud. Koolis on välja 

töötatud karjääriõppe tegevuskava, mis nüüd läheb kärpimisele ja ülevaatamisele kuna 

ressursid vähenevad. Õpetajad on hakanud otsima võimalusi, kuhu minna õppekäikudele – 

muuseumisse, tehastesse puhastusseadmete kasutamist vaatama, metsapäevadele või mujale, 

kus saab tutvuda nii sisu kui ka elukutsetega. Erinevatel õpetajatel on hakanud kujunema 

süsteem, mida mingi aine ja klassiga aineüleste tegevustena tehti: milliseid elukutseid näidati, 

milliseid külalisi kutsuti või milliseid asutusi vaatamas käidi.  
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Näide dokumentatsioonist: Kambja Põhikooli karjääriõppe tegevuskava 2009/2010 

väljavõtted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakendamise vormid: 
- Õppeprotsessi osana 
- Arenguvestluse osana 
- Huvialategevuse osana 
- Loov- ja uurimuslike tööde osana 
- Karjääriõppe infostend, info kooli veebilehel 
- Infonurk raamatukogus 
- Ühiskondlik ja heategev töö 

 
Rõhuasetused on kooliastmeti erinevad. Esimese ja teise kooliastme õpilaste karjääriõppes 
pühendutakse rohkem enesetundmisele, väärtuskasvatusele, oma perekonna ja kodukandiga 
seotud töömaailma avastamisele. Kolmandas kooliastmes nihkub rõhuasetus enesetundmise 
seostamisele tööturu ja elukutsetega, õppimisvõimaluste ja esimeste karjääriotsustustega.  
 
I kooliastmes: 

- Hea alguse metoodika raames (hommikuringi vestlustes, keskuste päevadel, 
lugemispalades ja ülesannetes käsitletakse karjääriõppe temaatikat ja tutvustab vanemate 
töökohti); 

- Õppekäigud vanemate töökohtadesse, kohalikesse ettevõtetesse ainekavast ja 
klassijuhataja töökavast lähtudes; 

- Klassiekskursioonid ettevõtetesse;  
- Kohtumised erinevate elukutsete esindajatega; 
- Omaloomingu, eneseväljenduse, näitekunsti ja spordi kaudu; 
- Teadliku õpitahte kujundamine viktoriinide ja võistluste kaudu. 

 
II kooliastmes: 

- Lõimituna õppe- ja klassijuhataja töösse; 
- Kutsekeskkooli või gümnaasiumi külastamine ja sealsete õppimisnõuetega tutvumine; 
- Teadliku õpitahte kujundamine võistluste ja olümpiaadide kaudu; 
- Õppekäigu vanemate töökohtadesse ainekavast ja klassijuhataja töökavast lähtudes; 
- Õppekäigud ametiasutustesse ja ettevõtetesse; 
- Kohtumised erinevate elukutsete esindajatega; 
- Omaloomingu, eneseväljenduse, näitekunsti ja spordi kaudu. 

 
III kooliastmes: 

- Lõimituna õppe- ja klassijuhataja töösse; 
- Kursus „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“; 
- Karjäärispetsialisti loeng karjäärivaliku põhitõdedest; 
- Võimete ja huvide test ja selle alusel toimuv individuaalne vestlus karjäärispetsialistiga; 
- Haridusmessi „Intellektika“ külastamine info kogumiseks edasiõppimisvõimaluste kohta; 
- Kutsekeskkooli või gümnaasiumi külastamine ja sealsete õppimisnõuetega tutvumine; 
- Teadliku õpitahte kujundamine võistluste ja olümpiaadide kaudu; 
- Õppekäigu vanemate töökohtadesse ainekavast ja klassijuhataja töökavast lähtudes; 
- Õppekäigud ametiasutustesse ja ettevõtetesse; 
- Kohtumised huvitavate inimeste ja erinevate elukutsete esindajatega; 

Omaloomingu, eneseväljenduse, näitekunsti ja spordi kaudu. 
 
Tunnivälise tegevuse kaudu: 

- Koolialmanahh 
- Õpilaskonverents 
- Õpetajate päev koolis 
- Õppekäigud kodukohas erinevate elukutsetega tutvumiseks 
- Kohtumised erinevate elukutsete esindajatega 
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Tartu Erakool  

 

Väljavõte intervjuust:  

Teadlik ja kavandatud õppekavaarendus on meie jaoks uus protsess. Tartu Audentese baasil 

TERA luues tuginesime aja puudusel paljuski endisele õppekavale, mida vaid osaliselt saime 

mahti muuta. Õppekava arendustöö toimub meil kolmel tasandil – kõigi õpetajate, õpetajate 

juhtgrupi ja kooli õppekava (kuhu kuuluvad ka juhtkonna ja lapsevanemate esindajad) 

juhtgrupi tasandil. Uue kooliõppekava koostamist alustasime lapse arengu eesmärkide 

paikapanekust. Läbiarutamist ja kokku leppimist vajab veel pedagoogiline kontseptsioon, mis 

oleks siis nagu katus õppekava arendamisele. Aluseks on meil olnud kehtiva kooliõppekava 

eesmärgid, mida püüame enda jaoks läbi mõelda, kooli eesmärgid on omakorda seotud lapse 

arengu eesmärkidega. Kooli eesmärgiks ei ole meil kunagi olnud olla hästi toimiv 

organisatsioon, vaid eesmärgiks on lapse areng. Olulisel kohal on ka õppekava terviklikkus ja 

õppimiskesksus. 

 

Kooli õppekavaga tegelema motiveeris soov luua päris oma, st TERA õppekava, mille juures 

saaksime just täpselt oma vajadusi arvestada. Kannustas teadmine, et kui meie ei tee ise 

õppekava, siis tehakse see meie eest ära - see pani õpetajaid kaasa mõtlema. Õppekava 

arendusega seotud meekonnapäevi korraldame juba alates möödunud õppeaastast: sageli 

tuleb enne neid teha õpetajatel iseseisvat tööd, nt riikliku õppekava üldosaga tutvumine, või 

kodutööd, nt rühmaarutelud kooli päevakava või iseseisvate aastatööde üle. Mais peaks 

õppekava üldosa esimene versioon valmis saama ja juunis toimuks arutelu, lõplikult tahame 

üldosa valmis saada 2011. a sügiseks.  

 

Tartu Erakoolis pööratakse suuremat tähelepanu põhiainetele ja võõrkeeltele. Kõik 

võimalikud kooli poolt jagatavad tunnid olid kehtivas kooliõppekavas antud inglise keelele, 

see tekitas pahameelt. Inglise keelt oli palju, b-keelega alustasime varem (al 4. klassist), 

samas põhiainetel on rohkem tunde, et nendega jõuaks tegeleda. Juba sel aastal rakendame 

uut tunnijaotusplaani, kus inglise keelt on pisut vähendatud, B-keelega alustame 5. klassist ja 

põhiainetele on juba 1. klassist alates lisatunnid. 

 

Õppekava planeerimist alustasime praktilistest teemadest – kuidas me tahaksime, et meie 

koolielu toimiks – kolmeosaline kooliaasta, õppeastmed optimaalsemalt ja hindamise 

küsimused. Sealt jõudsime üldosa teemade juurde. Planeerisime terve kooliarenduse päeva. 
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Alustasime koolielu üldiste küsimustega –kooliastmed, õppeaasta ja tunnijaotusplaan (koos 

võõrkeele õpetamisega), mis kulmineerus hääletusega. Päeva teisel poolel olid õppekavaga 

seotud üldised teemad: keskuste päevad, õuesõpe, aastatööd ja huvitunnid. Kõik rühmad olid 

oma teemad varem kätte saanud ja said ettevalmistamiseks poolteist tundi aega, igal rühmal 

oli juht, kellega oli enne läbi räägitud. Grupid olid moodustatud nii, et nt huvitundidega 

hakkavad kokku puutuma algklasside õpetajad, õuesõppega loodusvaldkonna õpetajad, 

aastatöödega eesti keele õpetaja. Tutvustasime ka uue õppekava läbivaid teemasid. 

 

Sügiseks võiks üldosa valmis saada. Uueks õppekavaks soovitakse kokku panna tegevuskava, 

kus kokkulepitud ideid kavandatakse, et need asjad, mis uude õppekavasse kirja lähevad, ei 

jääks ainult paberile. See oleks nö õppekava katsetamise aasta. Oluline on näha ka seda, 

kuidas kollektiiv seda jaksab ja kas planeeritud tegevused on eesmärkidega seotud.  

 

Näide dokumentatsioonist: Väljavõtted läbivate teemade kajastumisest Tartu Erakooli 

dokumentides 

MISSIOON  

Meie missioon on teha KOOSTÖÖD selle nimel, et iga laps saaks areneda terviklikuks isiksuseks, 

kes hoolib iseendast, teistest inimestest ja ümbritsevast keskkonnast. Ta oskab ja julgeb mõelda ning 

öelda; teha ja vastutada. 

PÕHIVÄÄRTUSED 

Terviklikkus - arvestame iga lapse, õpetaja ja vanema eripära. Õpetamisel läheneme 

individuaalselt, toetame igakülgselt isikupärast õppimist. Toetame intellektuaalse, emotsionaalse, 

sotsiaalse ja füüsilise arengu harmooniat. Formaalsest hindest tähtsam on armastus õppimise vastu. 

Terviklikkuse visiooni aitab ellu viia meie õppekava ning ka õpikeskkond. 

Koostöö ja avatus - väärtustame võrdsusel põhinevat suhtlust ja ühistegevust eri koostöörühmade 

vahel. Tähtsal kohal on kooli ja kodu sünergia, samuti lapse arendamine kogukonna liikmeks ja 

Tartu linna kodanikuks. Teisi koole vaatleme kui koostööpartnereid, mitte kui konkurente.  

Kogukond - meie kool on kogukond, millel on tugev ühtsustunne ja identiteet (selle sümbol on nt 

koolivorm). Samas suhtleme aktiivselt mitmesuguste teiste kogukondade, rühmadega (nt 

mitmesugused organisatsioonid). 

Algatus ja loovus - me koolitame inimest, kes osaleb talle tähtsate asjade otsustamisel, kes julgeb 

oma arvamust avaldada, julgeb vastutada ning uute ideedega välja tulla. Meie kool soosib algatust, 

loovust, oma tee otsingut, seda nii koolis, kodulinnas kui kogu Eesti ühiskonnas. 

Austus ja lugupidamine - meid iseloomustab viisakus, tähelepanelikkus ja hoolimine kõigi inimeste 

suhtes. Meie koolis valitseb distsipliin mitte hirmust, vaid lugupidamisest. 
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Läbivad teemad on kirjutatud lahti kooli õppekava üldosas, toodud on LT kujundamist toetavad 

ained, rõhuasetused kooliastmeti, LT eesmärgid ja kujundatavad pädevused kooliastmeti.  

 

ÕPPEKAVA 

3.1 KESKKOND JA JÄTKUSUUTLIK ARENG  

Ained, mille kaudu põhiliselt arendatakse valdkonnaga seotud pädevusi: loodusteadused, 

võõrkeeled, tööõpetus, eesti keel.  

3.1.1. Keskkond  

Looduskeskkond – tegelus tundides, õppekäigud, matkad, säästev ja teadlik suhtumine loodusesse 

jne  

I aste - Tartu – minu kodukoht; II aste - Lõuna-Eesti; III aste – Eestimaa 

Sotsiaalne keskkond – kogu meid ümbritsev elu, teised inimesed, käitumine, tervishoid jm 

I aste - kooli kodukord, suhtlemine; II aste - EV seadusandlus; III aste - EV seadusandlus, Eesti 

vabariigi kodanikuks olemine 

Kultuurikeskkond, kool - tegelus tundides, huvitegevus, traditsioonid, tähtpäevad, kehakultuur, 

lugemishuvi, kultuuriüritused; meie juured, naabrid 

I aste - lugemisharjumuse kujunemine, üritustel osalemine, tähtpäevad 

II aste - lugemis- ja kirjutamistehnika täiustumine, suunamine huvitegevusele, ürituste korraldamine, 

esinemiskultuur;  

III aste - teadlik ja analüüsiv lugemine, ürituste analüüs, teadlik käitumiskultuur 

 

Kooliastmeti on lahti kirjutatud ka läbivate teemade õppe eesmärgid ja kujundatavad pädevused. 

 

 

C. R. Jakobsoni nimeline Gümnaasium 

 

Läbivate teemade õpetamise põhimõtteid on otseselt avatud kooli õppekavas. Kool on uue 

õppekava rakendamise eel veendunud, et kooli traditsioonid jäävad ka edaspidi läbivaks 

teemaks, et säilitada kooli identiteeti ning järjepidevust. Kuna uues riiklikus õppekavas on 

läbivate teemade rakendumise tasandid mitmekesisemad, on kool käesoleva õppeaasta (so 

2010/1011) üheks arendustegevuseks planeerinud ka läbivate teemade õpetuse kaardistamise 

ning täpsema lahtikirjutuse kooli õppekavasse. Selle nimel on toimunud kooli meeskonna 

koolitused läbivate teemade ning lõimingu teooria osas. Lisaks täitis kogu kooli õpetajaskond 

oma ainevaldkonnas läbivate teemade rakendamise risttabeli, kus iga läbiva teema kohta toodi 

välja selle rakendumise tasandid vastavalt riiklikule õppekavale (5 tasandit). 
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Koolis on ühiselt kokku lepitud, et läbivate teemade rakendamise põhimõtted saavad pikemalt 

lahti kirjutatud iga ainevaldkonna kava üldosas. C. R. Jakobsoni Gümnaasiumi arengukava 

(aastast 2008) on koostatud põhjaliku eelanalüüsi tulemusena. Kooli meeskond hindas ühiselt 

arengukava koostamise eel oma tegevust tervikuna ning kajastamist on leidnud näiteks 

sellised aspektid, nagu kooli meeskonna ühtekuuluvus, koolikeskkonna mõju, hoolivus ja 

turvalisus ning tunnustamise korraldamine töötaja paremaks väärtustamiseks. On selge, et 

toodud aspektide kajastamine arengukavas ei ole võimalik läbivatele teemadele tähelepanu 

pööramata. Antud kooli dokumentatsioonis sisalduv kriisiplaan on koostatud nii ohutut 

käitumist kui teabekeskkonnas orienteerumise toetamist silmas pidades. Selles esitatakse 

erinevates kriisiolukordades soovitusliku käitumise juhised, läbi on mõeldud vastutuse 

jagunemine ning avaliku ja privaatse info eristamine. 

  

Näide dokumentatsioonist: väljavõte CRJG läbivate teemade õpet käsitlevast peatükist kooli 

õppekavas (põhineb 2002. a. RÕKil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimsi Keskkool 

 

Väljavõte intervjuust: 

Oleme uue õppekava loomisprotsessis. Oleme koostanud maatriksi üldpädevuste kohta, et 

tekiks horisontaalne pilt õpilase arengust. Samasugune maatriks on kavas koostada ka 

läbivate teemade jaoks. Need on jagatud kahte ossa – sisu ja meetodid, viimasesse tulevad 

konkreetsed tegevused – ülekoolilised projektid, lõiminguprojektid ja kõik muud tegevused. 

Läbivad teemad, nende käsitlemise põhimõtted 
Kooli õppekasvatustöö puhul on läbivaks jooneks kooli traditsioonide väärtustamine. 
Kõiki õppeaineid läbivad teemad: 
keskkond ja jätkusuutlik areng; 
tööalane karjäär ja selle kujundamine; 
infotehnoloogia ja meediaõpetus; 
funktsionaalne lugemisoskus; 
turvalisus. 
Läbivate teemade käsitlemine: 
õppeteema ja õppeülesannete kaudu; 
õppeprotsessi korralduse kaudu; 
õpetajate hoiakute kaudu. 
Läbivate teemade rakendamine tuuakse ära ainekavades.  
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Selline plaan on. Traditsioonilised üritused tulevad siia juurde. Põhimõtteliselt on see 

praeguse tegevuse sorteerimise või analüüsi vorm.  

 

Paljud käsiraamatu koostajad on lähtunud vajadusest näidata inimestele, et nad teevad õigeid 

asju, et inimesel tekiks äratundmisrõõm ja motivatsioon.  Siis tegutseb ta võib-olla 

teadlikumalt ja leiab koha oma võrgustikus ja oma kooli kontekstis, kus see tegevus toimub 

ning see saab tähenduse. Tihti ei antagi tähendusi. Paljude asjade puhul piisab ainult sellest, 

et tehakse imehäid asju, aga justnagu eesmärki ei ole, miks seda tehakse. Aga kui eesmärk 

sinna juurde leida, siis saab sama tegevus hoopis teise tähenduse ja muutub veel olulisemaks.  

 

Varem kasutasime kalenderplaani, kus kõik kokkupuutepunktid olid välja toodud 

kuupäevaliselt (vabavara kalender). Nüüd on uus tegevusformaat praeguse asemel loomisel, 

seda ei ole meeskonnas arutanud. Vana plaani miinus – ei ole võimalik selgelt ära märkida 

seda, keda see puudutab, või kas on tegemist ühepäevase või pikema üritusega. Tahetakse 

hankida uus tarkvara kalendersüsteemi pidamiseks, mis arvestaks kooli suurust. 

Tööplaaniline osa, millest hakkame kalendrit tegema, jääb enam-vähem samaks. Vajame 

kalendri paindlikkust nende ürituste jaoks, mis tulevad jooksvalt juurde; põhikokkulepped on 

need, mis on esimeseks septembriks paigas. Oleme paindlikud olnud, kui õppeaasta jooksul 

tuleb häid ideid, siis lisame need, headest asjadest haarame kohe kinni.  

 

Hindamise töögrupp plaanib ühes viiendas klassis läbi viia sellise eksperimendi või uuringu, 

et teise poolaasta töökava koostatakse klassiti, mitte eraldi iga õpetaja töökavana. Iga 

õpetaja koostab oma ainekava alusel visiooni, siis tulevad kõik selles viiendas klassis 

töötavad õpetajad kokku ja teevad ühiselt selle klassi töökava. Eesmärgiks on vähendada 

kopeerimist, töömahtu ja et asju tehtaks hoopis sisulisemalt, et leitaks integratsioonikohad ja 

seosed läbivate teemadega. Siia haakuks ka hindamise teema. Kas kontrolltöö formaat on 

alati kõige mõistlikum ja kuidas vältida kontrolltööde  kuhjumist ühele ajaperioodile? 

 

Läbi üldtööplaani selguvad ka koostööpartnerid erinevate läbivate teemade jaoks, või kui me 

jõuame oma LT maatriksiga ühele poole, siis leiame ka need kohad, kus teemad on partnerite 

osas veel katmata. Vajadus oleneb ka uutest projektidest. Meie jaoks on Tallinna lähedus õnn, 

ükskõik mis vaja on, Tallinn on siiski lähedal. Tuleb tunnistada, et kooli suurus ja 

uuendustegevus, samuti ka hoone arhitektuur ja asukoht meelitavad inimesi ligi, paljud 

tahavad meiega koostööd teha, mis on positiivne.  
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Praegu on kooli õppekavas õppekäikude soovituslik tabel, mis õppekäigud mis klassis peavad 

toimuma. Uues õppekavas laiendame algversiooni, loome süsteemi integratsiooni ja läbivate 

teemade rakendamiseks. Õppekäikude jaoks on vaja luua hea logistika, et õpetajad ei jääks 

ilma oma tundidest, mis sellel päeval peaksid toimuma. See eeldab suurt koostööd juba 

planeerimise tasandil. See õpetaja, kes võtab õppekäigu projekti juhtida, peaks tegelema õige 

päeva valikuga ja nende õpetajatega ühendust võtma, kelle tunnid sel päeval on. Õppekäik on 

sageli tore ja vahva selle õpetaja jaoks, kes seda organiseerib, kuid teiste õpetajate jaoks 

läheb tund kaotsi. Kõike on võimalik planeerida lõimitult, aga oleme tihti oma aine kesksed ja 

ei näe koostöökohti või ei taha kolleege tülitada. Kuna õppekäik on õppimise eesmärgil 

läbiviidav projekt, tuleb tegeleda rohkem ka selle sisulise poole planeerimisega. Seda enam, 

et uus õppekava soodustab õppekäike ja projektõpet, on vaja need hästi läbi mõelda. 

Tunniplaaniliselt tuleb ilmselt hakata rohkem paaristunde rakendama, see soodustab 

õppekäikude planeerimiseks vajaliku koostöö tegemist. Õppekäigud võivad soodustada ka 

kolmanda kooliastme kohustuslike loovtööde või projektide tegemist, sest õpilane võib oma 

ideed, mõtted sealt saada.  

 

Järgmine 2010/2011 õppeaasta on just hea aasta selle poolest, et saab katsetada uusi 

formaate, uus õppekava on loomisel ja arendusdirektor tegeleb uue süsteemi 

töölerakendamisega. Väikeses koolis on ühe õpetaja töökoormus suur, ta peab kõigega 

tegelema, suures koolis on üheks võimaluseks hajutada õpetajaid erinevate töörühmade 

vahel. Oluline on koostöös vaadata üle ainekavade integratsioonivõimalused.  

 

Näide dokumentatsioonist: Väljavõtted läbivate teemade kajastumisest Viimsi kooli 

dokumentides. 

ARENGUKAVA 

Põhiväärtused 

• Avatud, salliv ja initsiatiivi soosiv; 

• Tasakaalukas, harmooniline ja looduslähedane; 

• Multifunktsionaalne, hea kasvupinnas igakülgseks arenguks; 

• Vaimsuse kandja, valla sotsiaalse elu keskus. 

Tegevuse eesmärgid ja strateegia 

/…/ Arendada edasi koolimeedia valdkonda 

Arendame edasi koolilehte ja loome veebiraadio. Alustame koostööd valla filmiekspertide ja 
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filmihuviliste õpilastega kooli tähtsündmuste jäädvustamiseks. Koolitame kooli töötajatest ja 

õpilastest heli- ja valgustehnikute meeskonna.  

Muuta nähtavaks tervisenõukogu tegevus 

Korraldame ülekoolilisi terviseedendamise üritusi. Kanname hoolt positiivse  vaimset ja füüsilist 

keskkonna eest. 

Tugevdame koolikultuuri läbi ühistegevuse ja kooli ajaloo jäädvustamisega 

Tagame traditsioonide järjepidevuse. Kavandame tegevused koolikultuuri tugevdamiseks kahe 

õppehoone tingimustest. Kavandame kaasavaid üritusi kõikidele kooliastmetele.  

Kasutada loodusressursse säästlikumalt 

Säästame paberit, elektrit ja vett. Vähendame võimalusel küttekulusid, arvestades 

ilmastikutingimustega. Anname pakendid ja vanapaberi taaskasutusse. /…/ 

ÕPPEKAVA  

 /…/ Teemad leiavad kajastamist ka igaaastastel temaatilistel õpilaskonverentsidel. 

Lahti on kirjutatud liikluskasvatus I ja II kooliastmele, klassijuhataja töö kavandamine, õpilaste 

nõustamine ja õpiabi osutamine, projektide kavandamine ja läbiviimine, uurimistöö kirjutamise ja 

vormistamise juhend jne. 

ÜLDTÖÖPLAAN 

Eestvedamine ja juhtimine 

– kaasame kogukonna kooli omanäolisuse tugevdamisega seotud tegevustesse 

– tõstame sümboolika, rituaalid ja traditsioonid kooli meie-tunde lahutamatuks osaks 

– anname Kogemuste Kojale uue hingamise 

– käivitame uue rahvusvahelise Comeniuse projekti 

Personalijuhtimine 

– algatame üksteise toetamiseks ja üksteiselt õppimiseks õpikogukonnad  

– võimaldame mentori kõigile õpetajatele, kes vajavad oma professionaalse arengu teel tuge 

– julgustame töötajaid rahvusvahelistes koolitusprojektides osalemiseks raha taotlema  

– pakume töötajatele erinevaid võimalusi ühis- ja huvitegevuseks ning oma tervise eest 

hoolitsemiseks  

Koostöö huvigruppidega 

– teeme suhtlemise sidusgruppidega lihtsamaks, kasutades tõhusamaid 

kommunikatsioonilahendusi 

– korraldame tervet kogukonda kaasavaid üritusi 

– teeme koostööd Tervise Arengu Instituudi, vallavalitsuse, hoolekogu ja toitlustajaga maitsva 

ja tervisliku koolilõuna nimel 

– avame Lapsevanemate kooli 

Ressursside juhtimine 
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– mõtleme ja tegutseme igas olukorras keskkonnateadlike ning oma ja teiste tervist säästvate 

inimestena 

– hoiame kokku töövihikute, õpikute ja teiste loodust hävitavate õppevahendite arvelt ning 

hangime juurde videoprojektoreid 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

– aitame õpilastel teha teadlikke valikuid karjääriplaneerimisel ning teeme selleks koostööd 

kutse- ja ametikoolidega 

– algatame õpilasteadust arendavaid koostööprojekte teiste koolide ja ülikoolidega 

korraldame maakondliku õpilaskonverentsi 

 

 

Tartu Waldorfgümnaasium 

 

Üldtööplaanis ja töökavades läbivaid teemasid enamasti eraldi välja toodud ei ole. Kas läbiv 

teema tuleb klassis jutuks või sellel teemal hakkab midagi juhtuma, sõltub konkreetsest 

olukorrast. Sobiva olukorra tekkimisel saab läbiva teema üles võtta, näiteks võib see olla 

seotud tervisekasvatusega. Kool on seisukohal, et kunstlikult ei ole vaja läbiva teema 

käsitlemisvõimalusi tekitada.  

 

Väljavõte intervjuust:  

Me hoolitseme pigem selle eest, et läbivad teemad oleksid õpetajatel kogu aeg alateadvuses ja 

nad oskaksid vajalikul hetkel sellel teemal midagi ette võtta või öelda, kui vajadus tekib.  

Õppekava põhimõtteid või selgroogu me ei muuda, see on kandunud edasi aastakümneid.  

See, mis selgroo külge kinnitub, on kas Eesti või meie kooli olukorrast lähtuvalt sinna juurde 

pandud. Jooksvalt ja kiiresti muutuvad ainult õpetajate töökavad. Õpetajal on õigus teha oma 

töökava sellest konkreetsest klassist lähtuvalt, ta võib väga paljusid teemasid välja jätta ja 

kirjutada asju juurde, mis talle tunduvad sellele klassile tarvis olevat. See ei pruugi 

õppekavas kajastuda. Aga töö õppekavaga käib pidevalt, igasugusel viisil. Näiteks läbi 

kolleegiumide, kus arutleme erinevaid õppekava teemasid. See ei tähenda, et kohe hakatakse 

õppekava sõnastust muutma, aga õppekava temaatikaga tegeleme pidevalt. Paberversiooni 

muudame alles siis, kui me peame minema uuesti litsentsi taotlema, viis aastat on see vahe.  

 

Ainekavadega ei ole me päris lõpuni rahul. Teatud õppeaineid olen andnud samas klassis läbi 

aastate ja igal aastal ma vaatan, et ainekava ei ole päris see, mida tahaks. Ka teised 
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aineõpetajad on seda arvamust jaganud. Loodusainete puhul on ainekava muutmise protsess 

hästi aktuaalne. Mis meil elu ainekavadega keeruliseks teeb on see, et me balansseerime 

kahe, riikliku ja waldorfkooli õppekava vahel. Peame vaatama, et hundid oleksid söönud ja 

lambad terved. Me ei ole alati lõpuni rahul sellega, mida paberi peale paneme, eriti puudutab 

see klasse üheksandast alates. Kuni üheksandani saab tööd teha enda südametunnistusega 

kooskõlas, aga üheksandast klassist alates pean ma hakkama tegema kompromisse. Kui 

õpilased tahavad teha eksamit, siis peab arvestama sellega, mismoodi waldorfkoolis ette 

nähtud sobitub riigieksamite nõudmistega. Riiklikud tasemetööd ei nõua lastelt suurt 

pingutust, nad teevad tasemetööd ära meie poolt õpetatu baasilt, just Waldorfkooli 

õppekavast lähtuvalt. Näiteks kui tasemetöösse tulevad teatud tüüpülesanded, siis tuleb neid 

harjutada. Õppekava üldosas toimuvad muutused tihedamini, sõltuvalt sellest, kas mingi 

õppekava teema on kolleegiumis üles võetud ja mida otsustatakse. Muudatused ei jõua 

paberile enne, kui hakatakse kirjalikku versiooni muutma, kuigi igapäevatöös muutusi juba 

rakendatakse, aga paber nii kiiresti ei muutu.  

 

Näide dokumentatsioonist: Läbivate teemade kajastumine Tartu Waldorfgümnaasium 

arengukavas. 

Waldorfgümnaasiumi põhiväärtused: 

• turvaline ja lapsesõbralik koolikeskkond  

• lapse ealisi iseärasusi arvestav õppekava  

• lapse individuaalsetest võimetest lähtuv õppe-kasvatustöö  

• põhiainete ja kunstilis-praktiliste ainete tasakaal õppetegevuses  

• õppeainete omavaheline integratsioon  

• õpetajatevaheline koostöö  

• kollegiaalne juhtimine  

• hea koostöö lapsevanematega 

 

Waldorfpedagoogika aluseks on austria-saksa teadlase Rudolf Steineri poolt arendatud inimeseõpetus 

– antroposoofia, mis vabas tõlkes tähendab inimese terviklikku teadmist iseendast. 

Waldorfpedagoogika lähtekohaks on inimesekäsitus, mis vaatleb mõtte-, tunde- ja tahtearengut 

tervikseostes kogu elukaare jooksul.  

Õppe-kasvatustöö formaalsed taotlused langevad suures osas kokku traditsioonilise kooli taotlustega. 

Põhierinevus seisneb õppe-kasvatustöö üld- ja ainedidaktikas ning meetodites. Traditsioonilist 

õppimist teadmiste-oskuste omandamise mõttes käsitletakse kasvamise ja kasvatuse ühe osana. Steiner 

rõhutas, et erinevaid aineid õppides peab selgeks saama seos inimese ja maailmaterviku vahel.  
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Waldorfpedagoogika võib terviklikult teostuda üksnes kooli sotsiaalses organisatsioonis, kus kooli 

arengu juhtimisel on võrdväärseteks partneriteks õpetajad ja lastevanemad. Pedagoogilist arengut 

juhib õpetajate kolleegium ja majanduslikku arengut lastevanemate initsiatiiv (ühendus või selts). 

 

 

Kokkuvõtteks 

 

Läbivate teemade rakendamise kajastamise viisid koolide dokumentides on mitmekesised, 

kuid nendele on omased teatud ühised jooned: 

1. Koolil on visioon läbivate teemade õpetamisest ning seda kajastatakse valdavalt kooli 

õppekavas. Lisaks kajastub läbivate teemadega seonduv erinevates üksikuid tegevusi 

kajastavates dokumentides; 

2. Teatud teemad on dokumentides esile toodud tugevamal tasemel - nt karjääriplaneerimine 

ja ohutus. Viimast seletab asjaolu, et nendes valdkondades on koolidel olemas tugevad 

partnerid, kelle tegevus on riiklikul tasandil tähtsustatud. Tugevamat kajastamist võib leida ka 

selline teema, mille jaoks on koolil olemas tugev koordinaator; 

3. Aineõpetajate potentsiaal läbivate teemade rakendajatena on suur. Koolides on mõeldud 

ühised üritused kaardistada läbivate teemade võtmes, kuid see tegevus saab aktuaalseks pigem 

nüüd, uue õppekava koostamisega seoses. 

  

Läbivate teemade näol on tegemist rohkem või vähem erinevaid õppeaineid puudutavate 

valdkondadega, mille käsitlemist peetakse vajalikuks läbi erinevate õppeainete aga ka läbi 

koolikeskkonna kui terviku korralduse. Läbivate teemade õpetamiseks ei soovitata eraldi ainet 

või kursust, erandiks on siin karjääriplaneerimine, vaid pigem tuleks luua asjakohaseid 

sisenemiskohti eri õppeainetesse. Seega on võtmekohaks läbiva teema realiseerimisel 

kooliõppekava. Ühiselt välja töötatud kooli õppekavas on kaardistatud kõik kohad, kus leiab 

aset ainetevaheline, ainevaldkondadevaheline ning aine ja aineüleses õppe lõimumine. Samuti 

kirjeldatakse kooliõppekavas koolikeskkonna komponente ning nende kujundamise aluseid. 

Kooli õppekava üldosas esitatavatest komponentidest on läbivate teemade õpet otstarbekas 

kajastada nii õppe- ja kasvatuseesmärkide ning -põhimõtete, läbivate teemade käsitlemise 

põhimõtete, lõimingu põhimõtete, loovtöö korraldamise põhimõtete kui ka ülekooliliste ja 

koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtete jaotuses. Lisaks saavad aineõpetajad 
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läbivate teemade õpetamise põhimõtteid avada oma töökavades ja ainekavades, mille 

koostamise põhimõtted tuuakse samuti kooli õppekavas.  

 

Vastavalt õppekavale eesmärgistatakse kõik koolis toimuv õppe- ja kasvatustegevus. Joonisel 

1 on toodud üks võimalik maatriks nende tegevuste kaardistamiseks läbivate teemade 

kontekstis. Seejuures on oluline, et kogu kooli meeskond suudaks oma tegevust kui tervikut 

analüüsida ning seetõttu võiks maatriksi täitmises osaleda kõik kooli õppe- ja kasvatustööga 

seotud töötajad.   

Rakendumise 

tasand 

 

Läbiv 

teema 

Aineõpe  Lõiming ja 

loovtöö  

Ülekoolilised 

üritused  

Koolivälised 

tegevused  

Koostöö, 

partnerid  

Elukestev õpe ja 

karjääri 

planeerimine  

meetodid, 

teemad, aeg  

õpikeskkond 

üld-

pädevused, 

LT, 

ained  

aktused, 

esinemised, 

kogunemised, 

kogu kooli 

keskkond  

õppekäigud, 

ekskursioonid, 

olümpiaadid, 

huviringid  

õpilane, 

kl juhataja, 

aineõpetaja, 

koolivälised 

partnerid  

Keskkond ja 

jätkusuutlik 

areng 

     

Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus 

     

Kultuuriline 

identiteet 

     

Teabekeskkond      

Tehnoloogia ja 

innovatsioon 

     

Tervis ja ohutus      

Väärtused ja 

kõlblus 

     

Joonis 1 Läbivate teemade ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse üks võimalik planeerimismaatriks. 
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Kui kool leiab teadlikult seosed läbivate teemade õpetamisega, on selle aspekti kajastumine 

kooli arengukavas, kooli õppekavas, ainekavades ja ürituste plaanis loogiline ning 

tegelikkusele vastav. Ilma ühiselt seoseid leidmata võib läbivate teemade õpetamine tervikuna 

jääda üsna juhuslikuks ning tegelikkuses ei ole kellelgi koolis täit ettekujutust, mis selles 

valdkonnas toimub.  

 

 

1.2. Läbiv teema kooli põhiväärtusena 

 

Sidudes väärtuste tähtsustamise lapse moraalse arengu toetamisega peame nentima, et koolis 

on enam väärtustatud reeglitega paikapandav, mõõdetav, käeulatuses olev. Nii-öelda pehmed 

ja pika ilmnemisajaga väärtusaspektid jäävad koolis tagaplaanile. Viimaste näiteks on 

hoolivus-abistamine, tervis jmt. Väärtused, mida koolis kultiveeritakse, on seotud sellega, 

mida üldse koolielus tähele pannakse, näiteks kuivõrd üldse märgatakse laste (ja üksteise) 

muresid ning kas ses suhtes midagi ette võetakse (Sarv, 2008:60). 

 

Koolide uurimisel püüdsime tuvastada väärtusi, millest koolid oma igapäevatöös lähtuvad. 

Paljudes koolides on väärtuskasvatuse põhimõtted toodud oma arengukavas või õppekavas. 

Mitmetes koolides on väärtused ka igapäevatöös teadvustatud prioriteetsena ning 

põhiväärtusele viidati sel juhul ka läbiviidud intervjuudes. Viimati mainitud viisil mõjutab see 

kogu kooli tööd tervikuna, st neist põhimõtetest juhindutakse igapäevast tööd tehes ja 

planeerides, tehtut analüüsides. Kogumikus on välja toodud koolide põhiväärtused, mis 

seostuvad läbivate teemadega.  

 

 

Viimsi Keskkool 

 

Väljavõte intervjuust:  

Meie põhiväärtus on kokkuhoid ja säästmine, aga ka inimressursi, sh õpilaste säästmine. Me 

küll teadvustame selle vajalikkust, aga tegudes ei ole veel kuigi kaugele jõudnud. Säästmine ei 

ole ainult küte ja vesi. Õpilasesinduse kaudu on tulnud palju ettepanekuid, näiteks meil on 

plasttaara tünnid, meil on igas kabinetis roheline pappkast, kuhu pannakse eraldi paber. See 
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on kõik õpilasesinduse eestvedamisel tehtud. Sama on oskusainetes – tühi taara kogutakse 

ühte kohta ja viiakse ära, selle eest saadud raha kulutatakse näiteks õmblusvahendite 

ostmiseks. Puhast vett ja puhtust peavad nõudma kõik õpetajad, meil on muidugi ka näiteks 

sisejalatsite nõue, aga seda ei ole alati lihtne kontrollida. Kooli direktor, kes igal hommikul 

õpilasi vastu võtab ja neid tervitab, tunneb, et ei taha jalatsite kohta märkust teha, sest ta 

saab selgelt aru, et garderoob on kitsas ja ebaturvaline. Õnneks on koolis 

puhastusteenindajad pidevalt nähtaval, kes iga tunni ajal pidevalt kraamivad ja toimetavad, 

nii et mustust meil koolis suurt näha ei ole.  

 

Soetame tehnilisi vahendeid, et paberit kokku hoida, meil on enamikes klassides väga head 

IT-võimalused. Ei pea printimiseks paberit kulutama, õpetajad saavad kasutada 

videoprojektorit. Õpetamise metoodika on muutunud. Infotehnoloogia hoiab olulisel määral 

ka õpetaja aega kokku, kogu aeg ei pea koostama paljundusmaterjali, väheneb ka tehnilise 

sekretäri koormus ja kõik on  õnnelikumad. Üha rohkem asju on internetis kättesaadavad, 

samas osa tehnilisi lahendusi ikka veel liiga kallid (nt dokumendikaamerad.  

 

Ressursside kokkuhoid on meie kooli kontekstis raske teema. Maja on küll arhitektuuriline 

pärl, aga väga ressursimahukas. Haldusfirma on hästi koostöövalmis, firma esindaja on kooli 

endine haldusjuht – ta tunneb kooli seestpoolt ja on kontekstiga tuttav. Ka tema kabinet on 

meie majas. Esimesel aastal ei tohtinud me ise seinte peale midagi panna, pidime 

kõikhaldusfirmaga läbi rääkima. See keeld ei ole meie õpikeskkonnale hästi mõjunud, mõnel 

inimesel on siiamaani arusaam, justkui  ei tohiks midagi seintele panna. Mõne õpetaja puhul 

on kohe näha, et õpikeskkonna loomisega on vaeva nähtud. Klass on õpetaja nägu, kohe kui 

sa uksest sisse astud. Muidugi see ei ole kooli jaoks positiivne näide, et kooli haldab teine 

firma, kuid valla otsus oli selline. Kommunikatsioonijuht on vahendaja kooli ja haldusfirma 

vahel. 

 

Koolil on administraator, kelle kabinet on kohe ukse juures ja tema kohustus on inimesi vastu 

võtta. Meil käib majas väga palju rahvast. Administraator on nagu perenaine, kellel on palju 

erinevaid kohustusi. Uue õppekava kohaselt peab kogu koolipere ehk siis kõik inimesed, kes 

majas töötavad, toetama lapse arengut, ka puhastusteenindaja ja administraator.  

 

Juba mitu aastat on koolis prioriteediks olnud väärtused ja eetika ning koolikultuur. 

Järgmisel aastal on meil üks teabekeskkonna alane rahvusvaheline projekt, millele me saime 
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rahastuse Comeniuselt. Kolmandale kooliastmele saime ka projekti – elukestev õpe ja 

karjääriplaneerimine, pidades eelkõige silmas klassijuhataja rolli ja võimalusi. Need on 

järgmise kahe aasta peamised valdkonnad, lisaks veel kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. 
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Tartu Waldorfgümnaasium 

 

Väljavõte intervjuust: 

Me õpetame väärtusi iga päev. See lähtekoht, et iga inimene on väärtus, on esimene asi, 

millest üldse kogu õppekava ja ka kogu meie tegevustik algab. Kuna kõlblus ja väärtus on 

inimese osad, siis püüdes tervikut inimest õpetada ja kasvatada, tuleb paratamatult sellega 

igal pool kokku puutuda. Loomuldasa on igas inimeses tegelikult väärtused või arusaamad 

olemas, meie saame neid koolis hooldada, toetada ja arendada, ja mina ise arvan, et see on 

meie kui õpetajate ülesanne, sest väikesel lapsel võivad ju väärtused varjatud kujul olla, 

teadvustama, see sõltub, mis ealised lapsed on. Läbi õppeplaani on väärtused erinevate 

aspektidena olemas. Kui teha väärtuslikke asju õigel ajal, siis nad kinnistuvadki väärtustena, 

seeläbi seob inimene nad iseendaga. Meie ülesanne peakski ju olema lapse ettevalmistamine 

selleks, et ta saaks inimesena maailmas hakkama, et ta saaks aru oma kohast selles maailmas, 

nii see pilt samm-haaval üha selgineb. Ja mitte ainult saab hakkama, vaid suudab midagi 

loovat juurde anda maailmale, ma isegi julgeksin seda juurde lisada.  

 

Õpetajatena me oleme teadlikud ka sellest, et me ei saa ette näha seda, millises maailmas 

õpilased hakkavad elama ja tegutsema, me peame looma võimalikult hea kasvupinnase, et 

kasvaks elujõuline taim. Aga milliseid vilju taim hakkab kandma ja millises maailmas see 

taim peab hakkama saama, see selgub paraku alles pärast kooliiga. Õpetajaid võib võrrelda 

hoolsate aednikega. 

 

Kui kool tavaliselt, üldises mõttes on õppimise ja õpetamise koht, siis waldorfkool on see 

koht, kus inimesed õppimas käivad ja just nimelt see, et siia tulevad kokku inimesed 

(inimeseks olemise aspekt), see on võti. On natuke erinev, kas käin koolis teadmisi saamas, 

või siia tulevad kokku inimesed, kelle üks vajadus on saada ka uusi teadmisi. Teadmiste 

kõrval on olemas ka hingelised ja füüsilise tasandi vajadused. Me ei arenda ainult inimese 

füüsist ja intellekti, vaid ka vaimu, näeme inimest terviklikuna, see on oluline. Ei saa öelda, et 

teema väärtused ja kõlblus on sõnadena esiplaanil, aga nad on kogu aeg taustaks ja kui see 

läbi erinevate ainete, läbi õpetamise, ka ühte moodi välja tuleb, see oleks ideaal.  

 

Meil ei ole põhikooli osas kuni kaheksanda klassini tavapärast numbrilist hindamist, sest 

hinded loovad väga kerge klassifitseerimise põhimõtte, et on olemas viieliste, neljaliste ja 

kolmeliste grupid. Kuna seda ei ole, siis ei teki selliseid pingeridu klassi sees, lapsed 
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tegelikult teavad väga hästi, mis võimed on ühel ja teisel õpilasel ja kus keegi on tugevam või 

nõrgem, aga ei teki skaalasid sellisel lihtsal kujul. Kui ühes kohas on kellegi võimed 

nõrgemad, siis teises kohas on nad tugevamad, see annab elavama pildi või elavama õhustiku 

ja ka tolerantsema, mis ei ole skaaladesse surutud. Kui üks hinne on parem kui teine, siis 

sellest võib teha järelduse, et üks inimene on parem kui teine. Kuna waldorfkoolis ei ole 

hindeid, siis on võimalus võtta kõiki inimesi võrdsetena. Aga mida see annab? Näiteks seda, 

et meil õpilased ei spikerda. Ei saaks öelda, et me teeme midagi erilist selleks, et lapsed ei 

valetaks, see tuleb koolikultuuriga kaasa. Oluline on ka see, et tekiks julgus öelda, kui midagi 

läheb viltu.  

 

Hindelise hindamise nõrk külg on veel see, et kui laps on saanud kolme kätte, siis ta võib 

öelda, et stopp, ma nüüd rohkem ei õpi! Meie kasvatame temas seda põhimõtet, et läheme 

lõpuni, teeme endale asja selgeks ja siis me ei pea peatuma miinimumi peal. See tähendab, et 

teadmine on väärtus ja just see lõpuni minek. Algklassis on hästi oluline ka see kvaliteet, 

kuidas tööd tehakse, et kõik mida tehakse, oleks ennekõike tehtud korralikult ja ilusti. Ka ilu 

element on hästi oluline – kõik, mis last ümbritseb, see peab olema ilus. See tähendab, et laps 

peab olema süvenenud ja hoolega oma tööd teinud, sellest kasvabki hiljem välja sisemine 

motiveeritus kõike teha huvi ja pühendumisega, see on ka hästi tähtis. Lapsed on erinevad ja 

nii-öelda lähevad lahti erineval ajal ning see võib aega võtta. Mida aeg edasi, seda rohkem 

lapsed ühtlustuvad ja siis ei ole enam probleeme, kui tulevad hinded, nad on adekvaatsed, aga 

nad kõik on jõudnud kuhugi areneda, mitte kedagi ei ole kinni löödud, et sa oledki kolmeline 

ja kõik, just nimelt tema enesehinnang lähebki madalamaks ja ta ei pingutagi enam.  

 

Waldorfkooli printsiip on ka tsükliõpe. Kui ühe ainega, näiteks eesti keelega, tegeleda nelja 

nädala jooksul ja siis nelja nädala jooksul matemaatikaga, siis sa süvened sellesse ja ka 

väärtustad seda rohkem. Kui ainet oleks mõni üksik tund, siis see võib aeglasemal õpilasel 

lihtsalt mööda libiseda või õpilane ei jõua veel häälestudagi sellele lainele, kui tund ongi läbi.  

 

Laps peaks saama kõigepealt iseenda sisemisi jõude välja arendada ja sellest lähtuvalt teha 

tööd. Ennekõike tuleb tegeleda inimese enda igakülgse arendamisega. Me õpetame arvutit kui 

vahendit millegi tegemiseks, kasvõi kirjatööde lihtsamaks vormistamiseks või info otsimiseks, 

mitte nii, et arvuti on eesmärk. Nooremates klassides on tekkinud küsimus, et miks me ei võiks 

arvutiga teha referaati? Oleme põhjendanud, et nad ise teeksid, otsiksid, käiksid 

raamatukogus, leiaksid need allikad, kirjutaksid ise läbi, joonistaksid kaardid läbi, mitte 
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lihtsalt ei teeks kuskilt copy-paste. Nii ei teki isiklikku sidet tööga ja tihti ei oska õpilased 

tehtu sisu kohta midagi öelda. Keskastme õpetajana näen selgelt, et neil on see teemaks küll, 

nad on tänapäeval vägagi arvutiga seotud, aga kindlasti me ei soosi seda, või enda kohta 

oskan küll seda öelda.  

 

 

Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium 

 

Väljavõte intervjuust: 

VHK väärtussüsteem on määratud 1993 a vanemate ja õpetajate ühisseminarides vastuvõetud 

VHK haridus- ja kultuurikontseptsiooniga, mis on tänaseks VHK Pedagoogilise 

kontseptsiooni osa. Mõiste põhiväärtus iseenesest tugineb arusaamale, et inimese loomusest 

tulenevalt on asju, mis kõikidele meile ühiselt on olulised kuigi kahtlemata annab oma 

värvingu põhiväärtuste tunnetamisele kultuuriline kontekst. Tänases Eestis, kus 

okupatsiooniaeg on kahjustanud kultuurijärjepidevust peetakse meie koolis oluliseks taastada 

põhiväärtustena Euroopa traditsiooniliste kristlike väärtusi ja aktualiseerida meie endi 

rahvusliiku eripära hoidmist kui väärtust.  

 

Kristlik traditsioon asetab hariduse keskmesse lapse ja nõuab, et me käsitleksime igaüht 

erilise ja andekana, siia maailma oodatuna. See ongi koolis esmaseks läbivaks teemaks: 

kasvatada iga last tõe ja armastuse vaimus, toetades tema eelduste väljakujunemist võimeteks 

ja aidates tal ületada arenguraskused, et luua talle eeldused viljakaks ja mõtestatud eluks 

ühiskonnas.   

 

Lapse individuaalset arengut toetava koolikeskkonna loomine eeldab küllalt paindlikku ja 

keerulist koolikorraldust. Õppe individualiseerimiseks ja arengut toetavate valikute 

tegemiseks peab olema ülevaade iga lapse eripärast ja vajadusest. Oleme töötanud välja 

lapse arengu jälgimise süsteemi, mis hõlmab endasse mitmesuguseid uuringuid. Sel viisil 

saadud andmed on aluseks õppe individualiseerimisele ja rehabilitatsiooniprogrammide 

rakendamisele.  Õppeprogramme korrigeeritakse üldjuhul kaks korda aastas. Iga klassi 

riskigruppi jälgitakse iganädalaselt. Selleks on terviseteenistus nõukogul igal nädalal kolm 

komisjoni. Enamasti jõutakse nii õigeaegselt reageerida keerulistele situatsioonidele. 
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Iga inimese väärtustamine ei ole üksnes pedagoogiliseks ülesandeks vaid ka põhiväärtuseks 

mida jälgitakse omavahelises suhtlemises, mis omakorda on oluliseks tugisambaks 

vägivallatu ja vastastikku toetava kooliõhkkonna kujundamisel. Õpilase eripärale 

keskendumine õppes on väljakutseks õpetajatele, õppe individualiseerimine tunniplaani 

koostajale. Kõik see muudab töö koolis keerulisemaks, kuid kui õpetajad tajuvad, et 

pingutustel on mõte ja meid vajatakse,  siis aitab see õppe individualiseerimisest tulenevat 

täiendavat koormust lisapingeteta kanda.   

 

Kui õpetaja ülesanne on luua arengutingimused lapsele, siis koolijuhi ülesandeks on luua 

tingimused õpetajale, et tema saaks arengutingimused luua lapsele. Paraku kajastuvad 

ühiskonnas olevad pinged lastes ja nii on  üsna tihti pedagoogilisi probleeme , mis ei ole 

lahendatav klassiruumis. Juhtkonna ülesanne keeruline juhtum üle võttaja  leida lahendused 

ning luua tingimused tööks õpetajatele.  

 

Oleme kasutanu koolis ka  suhtlemistreeninguid. Psühholoogid viivad neid läbi 

üleminekuklassides või  kui klassis  on suhted läinud teravaks. Samuti vajab tuge uus õpilane  

kui ta on ebakindel ja kartlik ja peab kohanema uue kollektiiviga.  

 

Lapse eripära arvestamise kõrval on sama oluliseks põhiväärtuseks kuuluvustunde ja 

väärikuse kujundamine. Igale lapsele on oluline teadmine, et ta pole siin maailmas 

juhuslikult. Väärikuse annas seose esivanematega, teadmine et  isiklikult kantakse edasi 

väärtusi, mis on oluliseks pidanud paljudel põlvkondadel enne meid ja kui meie selleks lüliks 

oleme, siis jäävad neid väärtustama ka tulevased  põlvkondadel pärast meid. Selles seoses on 

oluline õppe niisugune korraldus, et igal arenguetapil saaks laps osaleda sündmustes, millel 

on kultuuris aktsepteeritud väärtus. Muusika, kunsti teatriõpingut jne peavad realiseeruma 

kultuurisündmustes, millel pole hinnaalandusi. Nii omandavad õpingud tähenduse. 

Rahvuskultuuriline identiteet eeldab eeskätt ajaloo ja folkloori personaliseeritud käsitlemist. 

Ebaisikulised teadmised jäävad teadmisteks, mis ei puuduta inimesse sisemaalima, tema 

hoiakuid, veendumusi , usku. Ilma usuta, kas või kõige algelisema eneseusuta, ei ole võimalik 

mõtestatud elu maailmas.  Sellepärast on oluline, et kunstiline tunnetus ja looming oleks 

õppes olulisel kohal. Läbielamise kaudu personaliseeub maailm ja tekib isikuline suhe 

väärtustesse.  
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Kokkuvõtteks 

 

Kui läbivad teemad kattuvad kooli põhiväärtustega, mõjutab see kooli tegevust kõige 

tuntavamal moel. Näiteks, kui koolis väärtustatakse iga inimest kui isiksust, ei ole eesmärgiks 

kõiki õpilasi ühesugusteks kasvatada, vaid väärtustatakse individuaalsust. Sel juhul on 

eesmärgiks indiviidide kujundamine. Kooli väärtussüsteemi on peidetud teatud vastuolulisus. 

Kui oluliseks väärtuseks on kokkuhoid, siis peetakse seda silmas nii inim-, materiaalse- kui ka 

loodusressursi kasutamisel ning õpitegevuse kavandamisel tervikuna. Kui koolis on 

põhiväärtuseks näiteks kodanikualgatus, siis ei sobi sellega kokku näiteks õpetajakesksus.  

 

Erinevaid läbivaid teemasid on võimalik aastati prioriteediks tõsta ning neile kogu kooli ühise 

tegevuse läbi mingi kindla ajavahemiku jooksul rohkem tähelepanu pöörata. Seeläbi 

kujunevad välja teatud tegutsemisviisid ja -harjumused. Kuna läbivad teemad on väga 

aktuaalsed ning ka aineülesed teemad, siis sobivad nad hästi kooli põhiväärtusteks. Tihti on 

just kooli poolt valitud põhiväärtused määrava tähtsusega teiste õppe komponentide 

kujundamisel, näiteks õpikäsitus, hindamine (või numbrilise hindamise puudumine), 

õppemeetodid, ka tsükli- või aineõpe. Kindlasti on kokkulepitud põhiväärtused oluline üldist 

koolikultuuri mõjutav tegur. 

 

 

1.3. Läbiv teema kui kogukonda kujundav tegevus 

 

Kool ei asu ega tegutse isoleeritud ruumis. Mida väiksem asula, seda enam on kool seotud 

ümbruskonna inimeste, tegemiste, kultuuri ja loodusega. Enamasti on koolidel omavalitsusega 

parem side kui koolipiirkonna elanikega. Mida suurem asula ja mida suurem kool, seda 

nõrgemad on sidemed kohaliku kogukonnaga. Kaudselt võib seda pidada üheks põhjuseks, 

miks koolide ümbruses saab olla lastele vägivallaohtlik keskkond: lähema ümbruse kontroll ja 

toetus koolile on välja arenemata. Koolide avamine kogukonnale- koolimaja ruumide 

kasutamine kogukonna hüvanguks on otstarbekas nii majanduslikus mõttes kui ka kooli 

tähtsuse ja kultuurilise, hariva mõju suurendamiseks (Sarv, 2008:115-116).  
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Koostöö ei teki iseenesest. Näiteks kooli ja kodu koostööd aitaks suurendada erinevate 

koostöövormide varieerimine (et oleks võimalik valida endale sobivamat vormi) ja koolide 

teadlik töö koostöö mitmekesistamise valdkonnas. Kui lapsevanem on kooliga rohkem seotud, 

tunneb ta ennast seda enam vastutavamana lapse käekäigu eest koolis ning suhtub kooli 

positiivsemalt. 

 

Kambja Põhikool 

 

Kambja Põhikool teeb kogukonda kaasava tegevusena koostööd MTÜ Kambja Pereklubiga. 

Korraldatud on ühiseid koolitusi õpetajatele ja lastevanematele. Kord aastas antakse välja 

auhinnad tublidele valla lastele igast valla koolist. Tublide laste valimise kriteeriumiks on 

olnud näiteks abivalmidus. Kooli ja kogukonda ühendavaks tegevuseks on kooli ja MTÜ 

koostööna toimuv käsitööring täiskasvanutele, mida viib läbi Kambja kooli käsitööklassis 

kooli käsitöö- ja kodunduse õpetaja. 

 

Viimsi kool 

 

Väljavõte intervjuust: 

Pakume oma õpetajatele võimalusi vaba aja veetmiseks ja huvitegevuseks: ujumine, jooga, 

rühmatreeningud, rahvatants, võrkpall, käsitöö, õmblusring, keeled, tarbekunst. See on ka 

ressursi väärtustamine. Paljusid ringe juhendavad omad õpetajad ja tasuta. Keeli õpitakse 

meil ka palju, populaarsed on prantsuse keel ja inglise keel. Osalevad ka lapsed ja 

lapsevanemad. Oleme toonud need võimalused inimestele lähedale ja seda kasutatakse 

aktiivselt. See on kogukonda kujundav tegevus.  

 

Teine pool kogukonda kujundavatest tegevustest on see, et meil on head võimalused 

korraldada teatriõhtuid, kontserte, filmiprogramme. Inimeste jaoks on see oluliselt soodsam, 

kui minna linna, kaasatakse ka lapsi ja lapsevanemaid. Teist aastat oleme PÖFFi ametlik 

koostööpartner. Enamikele üritustele on oodatud nii õpilased kui täiskasvanud. 

 

C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium 
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Kogukonda kaasavaks tegevuseks on koostöö lastevanematega, mille raames leiavad aset 

lastevanemate koolitusseminarid ja konverentsid. Seni on lastevanemate osalemisaktiivsus 

olnud keskmine. Ilmselt vajavad vanemad ka aega selleks, et kohaneda kooli sellise rolliga.  

Käsitletavad teemad lastevanemate koolitustel on olnud näiteks murdeealise lapse 

kasvatamine ja turvaline interneti kasutamine. 

 

Kokkuvõtteks 

 

Kooli töötajate kujundamist ühiselt tegutsevaks meeskonnaks või ühiseks kogukonnaks 

võimaldavad näiteks ühised koolitused sh ka koolisisesed koolitused, omavahelised teadmiste 

ja kogemuste vahetamised, tundide külastamised, õpetajate toetamise süsteemid, mida juba 

paljud koolid, näiteks Tartu Erakool ja Viimsi kasutavad. Mõned koolid kaasavad 

koolitustesse ka lapsevanemaid või korraldavad kogukonnale (sh ka õpilastele ja 

lapsevanematele) mõeldud tegevusi koolis – kontserte või teatriõhtuid.  

 

Läbiva teema kui laiemat kogukonda (nii koolitöötajaid, õpilasi, lapsevanemaid, aga ka 

lihtsalt koolipiirkonnas elavaid inimesi) kujundava tegevuse peale ei ole paljud koolid veel 

jõudnud mõelnud, kuid see on väga heaks võimaluseks kaasata kooli tegemistesse kogukonda 

laiemalt. Antud valimi hulgast leidsime häid näiteid ka kooliväliste ühiste tegevuse kohta. 

Näiteks Viimsi ja Kambja koolis toimuvad kogukonnaliikmetele avatud erinevad 

huvitegevused. Laste ja lastevanemate, aga ka teiste kogukonnaliikmete kaasamine koolis 

toimuvatesse tegevustesse aitab luua positiivseid suhteid ning tekitada huvi kooli tegevuste 

vastu laiemalt. Ühised tegevused on üheks võimaluseks tekitada kokkukuuluvus- või 

kogukonna tunnet ning ühiselt jagatud väärtusi. Nii saavad kogukonna liikmetest ühtlasi kooli 

partnerid, kellele on võimalik toetuda erinevate ühiste eesmärkide saavutamiseks. 
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1.4. Koolikultuuri (keskkonna) mõju läbivate teemade rakendamisele 

 

Vastavalt õppiva organisatsiooni teooriale on organsatsiooni käsitluste keskmeks on 

kujutluspilt ideaalsest organisatsioonist ja sellele omastest tunnustest. Ideaali poole 

püüdlemisel peetakse oluliseks eesmärgipäraseid tegevusi, mis soodustavad organisatsiooni 

liikmete arengut viisil, kus üksikisikute intelligents muutub organisatsiooniliseks. Lõppsihiks 

on luua jätkusuutlik konkurentsieelis, mida on raske jäljendada ja mis säilib ka pärast 

üksikisikute asendumist (P. Senge). Senge teooria rõhutab fundamentaalset muutust 

mõtteviisis, mille kohaselt peaksid kõik organisatsiooni liikmed läbima isikliku 

transformatsiooni juhindudes viie distsipliini (isiklik meisterlikkus, mõttemudelid, 

meeskondlik õppimine, jagatud visioon ja süsteemne mõtlemine) kooslusest, mille 

omandamine ja harjutamine suurendab eduelamusi nii indiviidi kui ka organisatsiooni kui 

terviku seisukohalt.   

 

Läbivate teemade rakendamise eelduseks on kõikide kooli õppe- ja kasvatustööga seotud 

töötajate ühine arusaam nende teemade sisust ning õpetamise võimalustest. Loomulikult ei 

päädi see sellega, et iga koolis töötav õpetaja suudaks läbiva teema õpet otsast lõpuni 

kavandada, pigem on oluline järgida printsiipi, kus kooliorganisatsiooni liikmed läbivad 

koostööpõhiseid koolitusi läbivate teemade rakendamise võimalustest õppekavas. See on 

eelduseks, et kõikidel tasanditel läbivate teemade rakendamise eest vastutavad isikud 

aktsepteerivad vastastikuseid meetodeid ning suudavad neid tegevusi koolikeskkonnas 

kaardistada.  

 

Demokraatliku ja teadmustjuhtiva õppiva kooli seisukohalt on tähtsad: õpilaste osalus ja 

mõjukus koolis (õpilasomavalitsus, osalus õppe suunamisel), tugisüsteem õpilase arenguks 

(kasvatushoiak, vestlused jt õpilase arengut toetavad aspektid õpetaja tegevuses), 

tulevikumõõde õpetajate töös (), õpetajate/kooli eneseusk ja ühistegevus (kooli, õpetajate 

võime aidata õpilast, tagada areng ka piiratud ressursside korral, meeskonnatöö laste 

abistamiseks, õppekava ja üldpädevuste mõistmise ja tunnustamise-realiseerimise tahe ja 

oskus) (Sarv, 2008:37-40). 

 

Õpilase arengukeskkonnana on kooli- ja klassikeskkond oluliselt sõltuv sellest, kuidas selle 

põhikujundaja, põhitoimija – õpetaja ja õpetajaskond – tajub õpilasi ning millised on 
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õpetajate, õpetajaskonna kasvatus- ja õpetushoiakud. Samuti on kooli kui organisatsiooni 

võimumehhanismis, struktuurielementides, koolikultuuris, ühisväärtustes ja traditsioonilistes 

tegevusviisides jooni, mis soodustavad õpilaste arengut või tekitavad stressi. Positiivsed 

emotsioonid, motivatsiooni ja loomingulisuse aluseks olev positiivne pinge, lähema arengu 

tsooni väljakutsed, demokraatliku osalemise võimalus, hirmu ja stressi vältimine või 

vähendamine on õpilase arengu, sh teadmusloome soodustamiseks tarvilikud aspektid. Need 

sõltuvad olulisel määral õpetaja vaadetest, teadmistest, tegevusviisist (ibid.) 

 

Viimsi Keskkool 

 

Väljavõte intervjuust: 

Meie kooli õpikeskkond toetab kõikide läbivate teemade rakendamist. Kõige vähem on siiani 

olnud fookuses kodanikualgatus ja ettevõtlikkus. Soovime soodustada õpilasfirmade loomist 

ja algatasime S.T.I.P.P. programmi, et kodanikualgatust ja ettevõtlikkust toetada. 

Probleemiks on hetkel mentori või juhendaja puudumine, kes oleks pidevalt kohal. Koostöö 

ülikoolidega juba toimub ja õpilaskonverentsil või klassijuhataja tunnis on võimalik tuua 

väljastpoolt spetsialiste või üritustele minna, kuna kõikidel klassidel on klassijuhatajatunnid 

samal ajal. 

 

Juba uue inimese otsimisel püüame arvestada kandidaadi sobivust kooliga. Oluline on, 

missugused on kandidaadi väärtushinnangud, hoiakud, suhtumine õpilasse, kogemused. 

Vestlusringi kutsutakse tulevane otsene juht, personalijuht ja õpetajate esindaja. Lisaks 

toimub eraldi vestlus direktoriga, kes otsustamisel väga palju tugineb sellele, missugused on 

kandidaadi vaated pedagoogikale, suhetele vanematega ja kes on õpilane tema jaoks 

filosoofilises mõttes. Kui kandidaat ei olegi selle peale varem mõelnud, siis saab ta sõnumi, 

mida selles majas väärtustatakse, mida temalt oodatakse ja kuidas oma tööd peaks 

korraldama. Uued töötajad saavad kokku õppeaasta esimeses kogemuste kojas (pikemalt loe 

Koolielu portaalis Omanäoline organisatsiooni sisekoolitusvorm Viimsi Koolis – kogemuste 

koda, 22. 11.2010), kus toimub tutvumine, uued inimesed saavad rääkida oma ootustest ja 

hirmudest ning küsida küsimusi. Kohal on ka juhtkonna liikmed. Mõne aja möödudes toimub 

jätkuseminar, et vaadata, kuidas on läinud, teha väike analüüs, selgitada välja murekohad. 

Kõik uued töötajad saavad endale tugiisiku, kes toetab neid koolikultuuri ja organisatsiooni 

kontekstist lähtuvalt, aitab näiteks kasvõi majas ringi liikuda. Organisatsiooni struktuur on 
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meil ka tavakooli omast erinev, meil on sellised ametid nagu kommunikatsioonijuht, 

arendusjuht, personalijuht.  

 

Koolil on sihtasutus,  mille kaudu on õpetajatel luua ka tasulisi ringe. Neid tekib igal aastal 

järjest rohkem, õpetajad muutuvad ettevõtlikemaks. Kool soodustab seda, et õpetajad ja 

õpilased ise algataksid projekte, see on ettevõtlikkus ja kodanikualgatus. Samas peab igal 

projektil olema konkreetne eesmärk ja väljund. Õpilasesindust on hästi koolitatud ning nende 

poolt korraldatud üritused on alati väga hästi organiseeritud, neid toetab ja juhendab 

tugikeskus.  

 

Kooli traditsioonilised üritused ja rituaalid on ka need, mis läbivaid teemasid ja üldpädevusi 

toetavad, need on ka koolikultuuri osa.  

 

Tartu Waldorfgümnaasium 

 

Väljavõte intervjuust:  

Tavakooliga võrreldes uurime me natuke rohkem kommete ja traditsioonide tausta ja püüame 

enda jaoks teadvustada, mis on nende asjade vaimsed tagamaad. Miks inimesed on pühasid 

oluliseks pidanud ja kuidas see kõnetab tänapäeva inimesi. Sa teed ju hoopis teise 

veendumusega asja, kui sa tead, mis on asja taga, kui seda loosungina või käsu korras tehes.  

 

Me kanname kolleegiumist või ühisest õpetajate ringist tulevat täiskasvanu eeskuju kasvatuses 

klassi ette. Võib-olla võiks seda pisut toonitada ja lisada, et täiskasvanu eeskuju, ka 

lapsevanemad ja kust see siis tuleb, et täiskasvanu saab olla eeskujuks või järgimist 

väärivaks, see on pidev täiskasvanute töö iseendaga, pidev enesekasvatus ja sellest on nüüd 

hästi palju räägitud ja ka tehtud selles vallas, ja nii vanemate kui õpetajate osas. Minu 

meelest on see nagu ühine kandmine, eriti väärtuste osas. See on hulga usaldusväärsem, 

hulga loomulikum, kui lihtsalt mingisugune õpetuslause.  

 

Kasvatamine läbi eeskuju tähendab, et ma vaatan, kas ka minu enda juures on need 

omadused olemas ja ma julgen võtta selle valiku, et nüüd on minu lõõgastumise aeg. Läbi 

selle, et me ei jutusta midagi sellist, mida me ise ei tee või vähemalt mille poole me ei püüdle, 

sest me ei ole ju ideaalsed inimesed, aga liigume sinnapoole, see on meie jaoks aktuaalne. 

Mida saavad õpetajad veel oma eeskujuga ette näidata? Seda, et nad on ka laulu ära õppinud 
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või teevad näidendit – traditsiooniline õpetajate näidend vastlapäeval, tavaliselt on see 

midagi humoorikat või muinasjutt.  

 

 

Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium 

 

Kooli ajalehes “Teataja” kajastatakse iga nädal ühte väärtustega seotud teemat (nt kord – 

päevaplaan; abivalmidus ja kuulamine; suuremeelsus: jagamine, kuulamine ja andestamine; 

rohkem tänulikkust), mis peaks olema klassijuhatajatundides läbiv. Ajaleht on ka veebis 

olemas. Väärtuste käsitlemiseks on koolil kindel kava.  

 

Väljavõte intervjuust: 

Oleme püüdnud taastada kooli alguses olnud igaesmaspäevast kogunemist. Kuid see kipub 

jääma ainult info jagamiseks. Ei julgeta nii palju väärtusi puudutada. Teise probleemina ei 

ole meil ühte piisavalt suurt ruumi, kogunemisi palju, põhikoolis on esmaspäeviti viis 

kogunemist. Ei jõua nii palju rääkida. Kirikuteenistused võimaldavad kontsentreeruda 

mingitele väärtustele. Neid on kolm, ka kirik on pisike. Gümnaasiumiga ongi ainult 

teenistused, sest ruumi ei ole. Gümnaasiumis on aine- sotsiaaleetika, ka filosoofia ja 

sissejuhatus kristlikkusse kultuuri. Sotsiaaleetika kontsentreerub väga palju kutsumuse ümber.  

 

 

Kokkuvõtteks 

 

Kooli kui arengukeskkonna üheks oluliseks tunnuseks on koolikultuur. Läbivate teemade 

õpetamise kaudu saab kasutada paljusid erinevaid võimalusi koolikultuuri kujundamiseks. 

Üheks läbivaks võimaluseks on arvestada kogu kooli õpikeskkonna kavandamisel läbivate 

teemade põhimõtetega, seda nii aineõppes, ürituste korraldamisel, traditsioonide 

kujundamisel, projektide kirjutamisel, koolitustel osalemisel, õppekava loomisel ning toetada 

õpetajaid seatud eesmärkide poole liikumisel. 

 

Uuritud koolide hulgas oli neid, kes läbivalt lähtuvad oma töös õpilaskesksusest. Need koolid 

kaasavad õpilasi osa võtma koolikeskkonna kujundamisest läbi ettepanekute tegemise (nt 

taaskasutuse võimaluste loomine) ja ürituste korraldamise. Parimal juhul püütakse juba 
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õpetajate valikul leida kooli väärtusi jagavad inimesed ning toetada, nõustada uusi inimesi sh 

koolikeskkonna aspektist.  

 

Mitmes uuritud koolis püütakse lastele luua võimalikult soodne arengukeskkond, 

tähtsustatakse õpilaste motivatsiooni ja loovust ning nähakse õpilasi õppeprotsessis aktiivsete 

koostööpartneritena. Oluliseks peetakse isiklikku eeskuju kasvatuses, oma tegevuse mõtte 

teadvustamist ja tehtava töö vajalikkusesse uskumist, mis on üks oluline osa soodsast 

õpikeskkonnast.  

 

 

1.5. Kooli koostööviisid, mis toetavad läbivate teemade rakendamist 

 

Põhimõtteliselt on koostööd võimalik teha nii formaalselt kokkupandud gruppides (näiteks 

ainesektsioonides või projektimeeskondades, mis on kinnitatud kooli direktori poolt ja millel 

on oma juht, tööplaan ning väljund), kui ka mitteformaalsetes töörühmades, mis põhinevad 

inimestevahelistel headel suhetel. (Sarv, 2008:72-75). 

 

Koostöö erinevatel tasanditel (nii formaalsetes gruppides kui ka mitteformaalsetes gruppides) 

on oluline ühiste teadmiste loomise ja jagamise seisukohalt. Just mitteformaalse koostöö 

olemasolu ja regulaarsus annab enamasti tunnistust heast sotsiaalsest kliimast koolis. (ibid.) 

 

 

Kambja Põhikool 

 

Väljavõte intervjuust: 

Õpetajate koostöö on keerulisem erinevate ainete vahel, sest kui õppeained on spetsiifilised ja 

raske on leida seoseid, siis loomulikku koostööd ei teki. Kui teeme mingi ürituse, siis teeme 

seda koostöös. Kui ettepanek tehakse ja antakse juba konkreetne ülesanne, siis toimub ka 

koostöö. Tavaliselt on üritusel üks eestvedaja, kes siis organiseerib ja jagab ülesandeid ja kes 

on ise motiveeritud, teised tulevad siis kaasa, kuigi neil on tihti oma nägemus ja ettepanekud.  
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Tartu Tamme Gümnaasium.  

 

Väljavõte intervjuust: 

Koolis peaks olema kokku lepitud, et pannakse tööplaani kirja, kuidas ainetunnis läbivaid 

teemasid käsitletakse. Samamoodi peaks olema kokku lepitud, et toimuvad mingid konkreetsed 

tegevused, näiteks töövarjupäevad ja et terve see päev ongi mõni klass koolimajast väljas. Kui 

kokkulepped on paika pandud, siis see toimib hästi. See on koolisisese koostöö küsimus – meil 

on üks üritus, mis tuleb kõigil koos ära teha ja igaüks vastutab oma osa eest. Koordinaatori 

rolliks on aidata neil, kes hätta jäid, mingeid kontakte otsida ja vajadusel õpetajaid toetada, 

nõustada või juhendada. Suurem osa õpetajatest said ise hakkama ja lõpptulemusena oli 

päris tore ja vahvad asjad said tehtud, kõik küll mitte ühel päeval, vaid tõesti terve nädala 

jooksul. Tagasiside on olnud väga positiivne: tunnid olid toredad – lapsevanemad ja 

vilistlased käisid tundides, käidi väljas ja kõike tehti.  

 

Mõte, et õpetaja peab hakkama üritusi ise tegema, on õpetajatele veel uus ja ma pean neile 

näidama, et see ei ole võimatu asi, mida nad peavad tegema, et sellel on mingi kindel eesmärk 

ja see paigutub mingisse laiemasse raamistikku. See on hoiakute kujundamine, mis võtab 

aega, aga on oluline ja väärtuslik. Koordinaator võiks koolis võiks korraldada arutelu 

ringisid või tutvustada läbivate teemade alaseid juhendmaterjale ja suunata õpetajaid 

mõtlema, mida nemad saavad oma ainetundides teha, sest kõik õpetajad ei ole ületöötanud ja 

ükskõiksed, enamus ikkagi väga hästi tulevad asjaga kaasa. Eriti praegu, uue õppekava 

rakendamise perioodil võiks kutsuda kolleegid kokku. Ükshaaval õpetajad käivad ja 

vestlevad, aga need on üksikud õpetajad. Kui juhtkond tegevust toetab ja koordinaatorist saab 

nõuandev isik, siis on koostööd lihtsam teha. Suur kool annab võimaluse, et kui üks õpetaja ei 

tee, siis ülejäänud kümme-viisteist ikka teevad ja ikka saab vahvaid asju teha. Kui on väike 

kool ja enamus on passiivsed, siis ei juhtu üldse midagi. Kooli suurus seab teistsugused 

raamid, aga sisuliselt jäävad probleemid samaks. 

 

Partnerite puhul ei ole küsimus enam selles, kas mul on neid piisavalt, pigem ma ei jõua kõiki 

ära kasutada. Olen juba suutnud ennast niimoodi sisse töötada, et partnerid tahavad juba ise 

tulla meie kooli seminare korraldama. Partnerite kutsumisel peab teadma seda 

organisatsiooni, keda kutsuda tahetakse, sest vahel võib olla koolituste kvaliteediga 

probleeme. Näiteks tervise valdkond selline on, kus koolidele tehakse väga palju pakkumisi, 

aga koolituste kvaliteedis ei saa alati kindel olla. Karjääriplaneerimises sellist probleemi 
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enamasti ei ole, kui ikka kool tuleb ennast tutvustama, siis ei saa mingeid suuri probleeme 

olla. Loomulikult tuleb vaadata, mis pigem on meie kooli õpilastele sobiv või eakohane, 

näiteks välismaal õppimise võimaluste tutvustamine.  

 

Meil on välja kujunenud põhipartnerid, kelle me tõesti peame aasta jooksul kooli kutsuma, 

need on Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Maaülikool. Nemad on juba meie suundadega seotud. 

Tallinna Ülikooli puhul võib juba kaaluda, sest väga vähesed meie kooli õpilased on sinna 

läinud, kuigi nad võib-olla valiksid seda ülikooli rohkem siis, kui nad sellest rohkem teaksid. 

Aga paraku on nii, et kõiki ei jõua kutsuda ja seepärast tuleb teha valikuid. Aga partnerite 

rohkus on rohkem linnakoolide luksus, Tartu ja Tallinna eelis.  

 

Samas kui me räägime mingitest keskustest eemal olevatest koolidest või väikelinnadest, siis 

nemad on halvemas olukorras – neil ei ole karjäärikeskust, ei ole mitut ülikooli ühes linnas, ei 

ole organisatsioone, esindusi. Meil on kõik see olemas ja seetõttu on probleem pigem selles, 

et ei jõuta kõiki vastu võtta.  

 

Suhe partneritega on kahepoolne. Palju sõltub koorinaatori oskusest partnereid leida ja 

võimalusi näha, mis võiks just tema kooli õpilastele huvi pakkuda ja oskusest kontakte leida. 

Nüüd ma tõesti võin öelda, et mul ei ole partneritega probleemi, aga ma olen selleks pidanud 

suurt vaeva nägema selleks, et need kontaktid leida. Näiteks kui õpilane tahab minna 

moedisainerile töövarjuks, mida Tartus sisuliselt ei ole olemas, siis see nõuab minult väga 

palju, et õpilasele see võimalus leida.  

 

Partnerite leidmise puhul on oluline olla võrgustikes, sest sealtkaudu liigub info. Kui oled 

„Tagasi kooli“ kontaktisik, tuleb sulle juba palju kontakte kätte. Kui meil koolis on käinud 

vahvad esinejad, siis küsin alati, kas järgmisel aastal võime neile ka töövarju saata. 

Tavaliselt lubatakse, eriti kui selle valdkonnaga on olnud probleeme. Kui partnerid lähevad 

meie koolist ära hea ja positiivse tundega, siis nad järgmisel korral juba teavad, kes ma olen, 

kui ma tahan oma õpilasi kuhugi saata või neid külla kutsuda.  

 

Ma teen töövarjupäeva sellepärast, et õpilased on väga rahul, kuigi keegi ei ole minult 

töövarjupäeva korraldamist nõudnud. Kõige raskem on leida aega, näiteks on mul väga raske 

leida aega ühisaruteluks, kuidas mõni üritus õnnestus või õpilastele meeldis. Õpilased 

kirjutavad mulle selle kohta essee. Ainetunde ei saa nendeks aruteludeks kasutada. Minu 
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küsimuse peale, kuidas läks vaatavad mulle väga õnnelikud näod vastu, nii et ma saan juba 

aru, kuidas läks. Esseed on väga hea tagasiside vorm, sest õpilased reflekteerivad saadud 

kogemust ja mõned panevad sinna lõppu ka selle, et nad on alguses tagasi ja ei tea mitte 

midagi. Sellisel juhul ma neile nõustamist pakkuda – küsida õpilaselt, kas peaksime koos 

arutama, mida edasi teha.  

 

 

Viimsi Keskkool 

 

Väljavõte intervjuust: 

Koostöövõrgustiku loomise algpunkti on raske leida, teema kerkis alati üles mõnest 

konkreetsest probleemist, mida oli vaja lahendada. Aga ühe alguspunkti, mis meil läbi kukkus, 

võiks küll välja tuua. Meie eelmine sotsiaalpedagoog kutsus kokku inimesed, et hakata looma 

võrgustikku, mis probleemiga kuhu peaks pöörduma. Töötasime hulk kuid ja lõpuks olime 

sunnitud tõdema, et kunstlikult võrgustikku luua ei saa peale seda hakkas võrgustik välja 

kujunema loomulikul teel. Võib-olla see alge oli seal, et üks inimene  teadvustas teisi inimesi 

võrgustiku loomise vajadusest.  

 

Kui mõni formaat kukub läbi, siis vaadatakse mõnda aega üksteisele otsa ja tehaksegi uus. 

Meil on mitmed head ideed kolinal läbi kukkunud, mis sai algatatud hästi positiivse eesmärgi 

ja hea mõttega. Iga sügisel tuleb uus mass õpilasi peale ja nii mõnigi formaat, mis eelmisel 

aastal töötas, enam ei tööta. Siis jääb midagi ära või tekib midagi uut. 

 

Meie koolis on kommunikatsioon hästi oluline, sest kooli suurus on erakordne (üle 1400 

õpilase). Osa inimestel ei olegi enam kokkupuutepunkte, näiteks gümnaasium ei tea, mida 

algkoolis tehakse ja vastupidi. Peame olema innovatiivsed ja mõtlema välja uusi 

kommunikatsiooniformaate. Seda kõike koordineerib kommunikatsioonijuht, kõige olulisem 

suhtlemisvorm on elektrooniline, sest teisiti ei ole võimalik.  

 

Meie kooli teabekeskkond on sõltuvalt kooli suurusest, inimestest ja juhtkonna struktuurist 

kujunenud erinevate osapoolte koosmõjul. Tänapäeval on meil suhtlus hästi paljus IKT 

vahendi põhine (pikemalt loe Koolielu portaalis Viimsi Kooli uuenduslikud IKT-vahendid 

kooli juhtimisel, 25.20.2010).Omavahel suhtlevaid kogukondi on palju. Otsest 
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sisekommunikatsiooni keskkonda kool ei kasuta, aga on välja selgitatud, milliste erinevate 

IKT vahenditega juhtkond hõlbustab info liikumist koolis sees, alates e-meilist kuni 

dokumendisüsteemini välja, et informatsiooni hallata. Kommunikatsioonijuht ei saa rohujuure 

tasandil neid asju paika panna, kõik õpetajate kogukonnad peavad ikka omavahel ise 

suhtlema, kommunikatsioonijuht vaatab pigem eemalt ja pakub vajadusel lahendusi. 

Tagasisideküsitluse põhjal anti meie kommunikatsiooniformaatidele kõrge hinnang, tavaliselt 

hinnatakse organisatsioonide puhul seda valdkonda üheks kõige madalamaks. 

 

Põhimõtteliselt tegeleb meil õppe-kasvatustööga kolm üksust, igal üksusel on oma juht. 

Õppekava arendusega tegeleb arendusdirektor, õppetööd koordineerib õppedirektor, kahe 

algkooli õpikeskkonna koostööd koordineerib algkooli juht. Õppe-kasvatustööd toetab 

tugikeskus, mida veab tugikeskuse juht. Keeruline on kommunikatsioonipool, kuna  õpetajad 

töötavad erinevates kooliastmetes.  
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Näide dokumentatsioonist: Viimsi kooli struktuur 

Juht Arendus-

direktor 

Õppedirektor Tugi-

keskuse 

juhataja 

Kommuni-

katsioonijuht 

Õppe-

toolide 

juhid 

Õpilas-

teaduse 

koordi-

naator 

Tegevus-

ala 

Õppekava 

arendus 

Õppetöö 

korraldamine 

Tugi-

tegevuse 

korral-

damine 

Suhte-

korraldus 

Õppe-

toolide töö 

koordi-

neerimine 

Õpilasteadus 

Tegevus Kooli 

sisehindami

ne, 

õppekava-

arendus, 

mentorlus, 

õppetöö 

kvaliteet, 

õpilas-

teadus, 

õpikeskus-

raamatu-

kogu 

Tunnijaotus-

plaan, 

õpitulemused, 

hindamine, 

korra-

pidamine, 

statistika, 

uuringud 

Õpiabi, 

ennetustöö, 

nõustamine, 

karjääri 

pla-

neerimine, 

noorsootöö, 

õpilas-

esindus 

Sise- ja välis-

kommuni-

katsioon 

Õpetajate 

koostöö, 

õppe- ja 

kasvatus-

alased 

projektid 

Koolivälised 

projektid, 

olümpiaadid 

ja 

ainenädalad, 

õpilas-

konverentsid

, koostöö 

ülikoolidega, 

teadus-

laagrid, 

õppepäevad 

ja seminarid 

 

Tugikeskusesse on koondatud kõik tugispetsialistid: sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, 

logopeedid, noortejuht, inimeseõpetuse õpetajad, kooliõed. Tugikeskuse eesmärgiks on 

koondada kõik erispetsialistid, et igale lapsele tema vajadusest lähtuvalt abi pakkuda. Kuigi 

tugikeskusel tekib sageli konfliktikohti õpetajatega, sest soovitakse saada kiiret lahendust 

lapse probleemidele, on oluline just pikaajaline koostöö lapse nimel. Probleemi korral 

toimuvad kohtumised mitmel tasandil: lapsega, lapsevanemaga, klassijuhatajaga, vastavalt 

vajadusele. Õpimotivatsioon ja kooliskäimine on põhiasjad, millega tugikeskus tegeleb. 

Probleemide korral teavad nii õpetaja, lapsevanem kui ka õpilased, kelle poole pöörduda. 

Õpimotivatsiooni toetamiseks eesmärki kannab ka gümnaasiumi ettevalmistuslaager, kus 

tulevased gümnasistid saavad ka omavahel tuttavaks.  
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Õppeedukuse parandamiseks on loodud ka õpituba, mis on mõeldud kahele vanuseastmele 

(4.-7. klassid ja 8.-9. klassid) toetamaks eelkõige matemaatika, füüsika, loodusainete ja vene 

keele õppimist. Seda veab meesterahvast sotsiaalpedagoog. Õpituba on suunatud eelkõige 

nende õpilaste abistamiseks, kellel on veerandihindena kahed tunnistusel. Kolm korda 

nädalas käivad õpilased õpitoas, seal vaadatakse koos läbi, kuidas neil läheb ja koostatakse 

koos tegevuskava, kuidas raskustest üle saada. Tihti tahetakse õpitoas käia ka pärast raskuse 

kõrvaldamist, sest õpilased saavad sealt palju tuge ja positiivset tagasisidet. Reeglina satuvad 

õpiraskustesse poisid, seepärast on väga hea, et õpituba juhib meesterahvas. Tunnirahuklassi 

suunatakse õpilane, kes häirib kaasõpilaste õppimist, saatekirja ja tööülesandega. Seda 

võimalust kasutatakse väga vähe.  

 

Tugikeskuse eestvedamisel on välja arendatud klasside ümarlaudade süsteem: kaks korda 

aastas, sügisel ja kevadel saavad kõik ühe klassiga töötavad õpetajad kokku. Koos arutatakse 

läbi kõik probleemid, mis selle klassiga üles on kerkinud ning määratakse vajalikud 

tugisüsteemid, kuidas õpilasi aidata. Lepitakse näiteks kokku ühe õpilase õpetamise 

strateegiad kõigis tundides Keeruline on see, et osa õpetajaid peab väga paljudes 

ümarlaudades käima, kuna nad õpetavad väga erinevates klassides ja kooliastmetes. Sellel 

aastal alustasime ühe klassiastme lastevanemate üldkoosolekuga. Seda nõuab kooli suurus. 

 

Ainevaldkonniti on õpetajad on koondatud õppetoolidesse. Lisaks tegutsevad erinevad 

töörühmad (õppekava tuumikrühmad, kooli dokumentide väljatöötamise meeskond, kujundava 

hindamise õpikogukonnad jne). Aktiivsemad õpetajad osalevad väga paljudes töörühmades. 

Suures koolis tekib valikuvõimalus ja õpetaja peab suutma selgeks teha, mis on tema jaoks 

kõige olulisem, sest kõikides asjades osaleda ei ole võimalik. On õpetajaid, kes on äärmiselt 

aktiivsed ja on sellised, kes ei osale kusagil. Uue arengukava raames on vaja läbi mõelda, 

kuidas seda süsteemi paremini toimima panna. Üks võimalus ennast proovile panna on 

sisekoolitusvorm kogemuste koda, kus õpetajatel on võimalus kolleegidele oma kogemust 

jagada või ise kogemusi hankida.   

 

Suure lootuse paneme uuele hoolekogule, mis peaks aktiivsemalt sekkuma kooli sisulisse 

tegevusse. Rahuloluküsitlus näitas, et koolis on lapsevanemaid, kes on valmis koostööd 

tegema sellises kooli toetavas vormis, nagu Ameerikas on PTO (Parent and Teacher 

Organization). Kooli vilistlaskogu on alles noor ja kujunemisjärgus. 
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C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium 

 

Koolis on kujunenud koostöövorm, mille eesmärgiks on kaasata lai hulk õpetajaskonnast 

igapäevaste korralduslike aspektide otsustamisse. Initsiatiiv sellise koostöövormi loomiseks 

tekkiski osaliselt altpoolt. Täna tegutsevad koolis õpetajatest, huvijuhtidest, projektijuhist ja 

direktsiooni liikmetest moodustatud töörühmad, kes otsustavad näiteks tugiteenuse, 

metoodika, õpikeskkonna ja kooli arengukavast tulenevaid küsimusi. Viimase töörühma 

juures tegutsevad ka kooli hoolekogu liikmed. 

 

Kirjeldatud süsteem asetab aktiivsele õpetajale suurema koorma, kuid täna on õpetajad olnud 

selle kandmiseks igati motiveeritud, sest vastutasuks saadakse osaleda koolielu juhtimises. 

 

 

Tartu Erakool 

 

Väljavõte intervjuust: 

Minu arvates õppekava ongi üks väga suur kokkulepe. Täitsa ise küsimus, kui palju 

suudetakse kokku leppida, kui palju lõimingut planeerides suudavad aineõpetajad omavahel 

kokku leppida, sest lõiming ju algabki kokkuleppest. Meil peegeldub see kokkulepe ja kuidas 

me seda erinevate inimestena tajume,  õppekava kujutava tooli peal.  

 

Me tundsime, et vajame selgeksrääkimist, mis on millega seotud ja mis millele tugineb, lisaks 

mõjutasid noore kooli kasvuraskused, koolijuhi vahetumine ja küsimus, mida ikkagi 

koolipidaja ootab. Ühel õppekava arenduspäeval jõudsime mõtlemiskaabude 

soojendusharjutuse ajal loova äratundmiseni, et õppekava peaks olema midagi 

käegakatsutavat, silmnähtavat, mitte ainult kaante vahel olevad paberid, mis on tavaline. 

Sealt tekkiski ühel juhtgrupi arutelul mõte, et õppekava on nagu tabureti istumisplatvorm, mis 

toetub (ehk mille jalad) missioonile, visioonile, arengukavas toodud õppe- ja 

kasvatussuundadele ning põhiväärtustele. Sealt edasi tekkis taburetile seljatugi, mis on 

õppekava üldosa, ainekavad, hindamise korraldus ja kodukord ka.  
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Järgmisel korral läheme selle süsteemi loomisega edasi. Meil on välja mõeldud oma ideaal 

selleks ajaks, kui õppekava hakkab 1. septembrist kehtima, milliseks see tool võiks koostöös ja 

kokkulepetes saada. Tahame need sõnad sinna peale graveerida, võib-olla natuke tooli 

värvida ja loodame, et sinna peale tekib üks meie koolivormis istuv laps. Aga see kõik peabki 

sündima kokkulepetes, seda protsessi ei saa tagant torkida, et nüüd paneme need sõnad nii, 

nagu mina õigeks pean või arvan. Selles mõttes on taburet üsna tähenduslik juba praegu, me 

pildistame teda kogu aeg, siis on nähtav ka muutus ja areng ning kõik need vaidlused, mis on 

protsessi käigus maha peetud. Kokkulepped ei sünni kergelt, vaidlusi on palju ja pingeid ka – 

kuidas me siis nende ainekavadeni jõuame, kust me selle aja võtame, kuna veel need 

töörühmad kokku tulevad jm. 

 

 

Tartu Waldorfgümnaasium 

 

Väljavõte intervjuust: 

Õpetajad juhivad kooli sisulist poolt, mis tähendab seda, et toimuvad regulaarsed 

kokkusaamised igal nädalal, kus siis õpetamise sõlmpunktid läbi arutatakse, tegeldakse ka 

sügavamate teemadega, enese koolitamisega, harjutatakse üht-teist praktiliselt ja kus 

tegelikult ka kooli väärtused on ikka ja jälle jutuks. Näiteks sellised aasta tähtsündmused, 

kuhu ikkagi püütakse võimalusel kogu kool 1.-12 klassini kaasata, lisaks loomulikult ka 

õpetajad ja vanemad, niipalju, kui see ruumiliselt võimalik on.  

 

Koostöötamise ja koosõppimise tulemus peab edasi jõudma õpilasteni ja mitte ainult väliste 

instruktsioonidena. Ega õpetajate individuaalsust ei saa loomulikult maha lõigata või ära 

kaotada ja see ei ole ka eesmärk, aga et mingisugustes põhiasjades oleks üksmeel olemas. 

Inimestel on lihtsam ennast siduda asjadega, kui need on tõesti juba sajandat korda ikka ja 

jälle läbi arutatud ja igal inimesel on võimalus oma arvamus sinna juurde öelda. Koosmeel 

on isegi täpsem sõnastus, sest et me ei pruugi olla ühel meelel, aga kolleegium või õpetajate 

konverents on koht, kus erinevad arvamused kokku saavad ja kujundatakse ühised seisukohad.  

 

Klassi kolleegiumid on koht, kus ühes klassis õpetavad õpetajad tulevad teatud aja tagant 

kokku ja teevad tagasivaate ja räägivad ka probleemid läbi. Meil on ka kooliastme 
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kolleegium, näiteks algklassiõpetajad 1. -4. ja vanemaastmeõpetajad  5. - 9. Need on sellised 

väiksemad ringid, sest kõike ei jõua päris suures ringis läbi töötada või vaadata.  

 

Waldorfkoolis on igal klassil reeglipärased vanemate õhtud, mitte koosolekud, vaid vanemate 

õhtud, mida on väga hea teha iga kuu, ka seal ka räägitakse väärtustest, näiteks toimub mõni 

loeng, mille alusel hiljem arutletakse. Püütakse jõuda mingisugusele ühisele seisukohale või 

tehakse koos läbi seda, mida lapsed parasjagu tunnis teevad, näiteks maalitakse ühiselt ja siis 

arutatakse sellisel teemal, et miks me seda koolis teeme, miks see on inimesele praegusel 

arenguetapil oluline. Püütakse koos vanematega neid tagamaid avada. Või siis on mõned 

aineõpetajad külas ja räägitakse, kuidas klassil läheb ja mis parasjagu klassis toimub, 

samamoodi ühisüritused koos vanematega ja vanematel on ka vanemate kool, kus nad ka koos 

käivad. 

 

 

Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium 

 

Väljavõte intervjuust: 

Kooli koostöö viisid vaadatakse kogu aeg üle. Eksperthinnangutest saame teada, kes 

õpilastest on jäänud jälgimisele. Kui lapsega on tekkinud probleem või kriis, siis see nõuab 

iganädalast reageeringut. Püüame probleemsed õpilased koondada kokku kriisirühma 

jälgimise alla, nii on palju efektiivsem. Paljud asjad on meil kogemuslikud, paljud asjad 

süsteemitasandil, näiteks tervisenõukogu. Osa on ka protseduuridena kirjas.  

 

Kui mingi asi ei laabu, siis oleme teinud temast juhtimisalase protseduuri. Selleks on näiteks 

uue õpilase vastuvõtt või käitumine kriisiolukorras. Seda oleme läbi mõelnud, kuigi keegi 

paber näpus ringi ei käi. Kui on kokku lepitud ja teed nii, muutub see osaks 

organisatsioonikultuurist. Ideaalne, kui on ametijuhendid ja protseduurireeglid. Oleme 

püüdnud, et tekiks juhtimismaatriks, oleme seda mugandunud ja see toimib niisama.  

 

Meil on oma pedagoogilise osa koolitussüsteem ja me koolitame ise oma õpetajaid. Meie 

koolitus on teatud mõttes programmiline, asjadeks, mida tahame saavutada oma õpetajate 

juures. Meeskond peab töötama ühes paradigmas. Mingit imet siin ei ole, see nõuab lihtsalt 

järjepidevust ja-kindlust ja saab alguse juhtimisstruktuurist. Osakonnajuhatajad  kuuluvad 
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kõik konsiiliumisse, kes võtab vastu üheselt otsuseid, mis toimuvad ühes paradigmas. Teistpidi 

on läbivatena programmid, mille juhid tagavad, et selle eriala raames samu asju jälgitakse. 

Teenistused korraldavad, et ühtedelt alustelt kogu tegevus toimub. See on juhtimisalane 

struktuur.  

 

 

Kokkuvõtteks 

 

Koostöö erinevatel tasanditel on oluline ühiste teadmiste loomise ja jagamise seisukohalt. 

Koolide praktika analüüs näitas, et suurtes koolides on olulisel kohal formaalsete 

koostöövormide loomine, et lihtsustada töötajate omavahelist suhtlemist ja jagada ülesandeid, 

samas kui väikestes koolides toimib väga hästi ka mitteformaalne koostöö ning tavaliselt 

kaasatakse kõiki. Samas aitab reguleeritud ning regulaarne koostöö nii suurtes kui ka 

väikestes koolides kaasa ühiste seisukohtade kujundamisele ning rakendamisele.  

 

Suurtes koolide koostööd takistavate teguritena toodi välja kokkulepete sõlmimise, info 

levitamise, koostöö korraldamise ja selleks sobiva aja leidmise probleemid. Uuritud koolid 

kirjeldasid mitmeid häid võimalusi, kuidas omavahelist suhtlemist (erinevaid IKT vahendeid 

kasutades) parandada või erinevate osapoolte vahelist koostööd paremini korraldada. Kõige 

suurem ja ehk ka kõige keerulisem on koostöö kooli õppekava loomiseks. Väikestes koolides 

võib probleemiks saada inimeste ja sellest tingituna ka ideede ning tegutsemisressursi 

vähesus.  

 

Ka koolide struktuur on muutumas. Koolimeeskondades on järjest enam läbivate teemade 

koordinaatorid, arendusjuhid, kommunikatsioonijuhid, personalijuhid. Koolid on jõudnud 

juba ka erinevate töörühmade ja nende juhtide ülesandeid muuta – tegevuste juhtimise ja 

ürituste organiseerimise kõrval tähtsustub koostöö ja lõimingu koordineerimine, et toimuks 

läbivate teemad rakendamine ja õpetajate sisuline toetamine selle saavutamiseks. 

 

Mitmes uuritud koolis püütakse lastele võimalikult soodne arengukeskkond luua viisil, et 

selleks moodustatakse õpilaste või klassi arengu jälgimiseks formaalseid koostöövorme. 

Näiteks Viimsi Keskkoolis tegutseb tugikeskus ja on loodud õpituba, Tartu 
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Waldorfgümnaasiumis toimuvad klassi ja kooliastme kolleegiumid ning reeglipärased 

vanemate õhtud. Koostööd tehes püütakse ühiselt tekkinud probleeme lahendada. 

  

Formaalsed koostöövormid aitavad koolidel leida läbivate teemade kohta ja rolli 

kooliõppekavas. Näiteks on Tartu Erakoolis juba terve aasta toimunud kooli õppekava 

arendustöö, kuhu on kaasatud kooli nõukogu kaudu ka lapsevanemad. Võrgustikes (näiteks 

karjäärikoordinaatorite ainesektsioon) ja koostöögruppides osalemine on üks oluline toetus 

läbivate teemade rakendamisele, sest võimaldab saada olulist infot, leida vajalikke kontakte ja 

koostööpartnereid ning vahetada kogemusi .  

 

Kõige keerulisem on koostöö eri ainete (ja ainevaldkondade) õpetajate vahel, sest neil on 

vähem kokkupuutepunkte. Samas on just läbivad teemad väga heaks lõiminguvahendiks, sest 

läbivate teemade eesmärkide täitmine sõltub just koostööst erinevate õpetajate vahel, kuidas 

nad suudavad olulisi põhimõtteid erinevate ainete kaudu edasi anda.  

  

 

1.6. Läbivate teemade koordineerimine ja nõustamine 

 

Tartu Tamme Gümnaasium  

 

Väljavõte intervjuust: 

Tartu Tamme Gümnaasiumis on karjäärikoordinaatoril pool kohta, ühtlasi on tegemist 

inimeseõpetuse õpetajaga. Koordinaatoritel, kelle töö ei ole tasustatud, on kõige raskem, eriti 

kui veel on oma põhitöö, mis võtab suurema osa ajast. Peab liikuma sinnapoole, et vähemalt 

mingisuguse koormusega peavad olema koordinaatorid tasustatud, sest see tagab ainsana, et 

midagi reaalselt ja sisuliselt toimub. Ideaalis võiks koolis olla järjest rohkem ka arendus- ja 

projektijuhte, sest koolijuht ise ei jõua enam tegeleda kõikide rahade taotlemiste ja 

koostöölepetega. 

 

Koolis on olemas nõustamiskomisjon, mis tegeleb laste muredega. Pean hakkama meeskonda 

looma, sest enam ei jõua kõike üksi ära teha ja olen ju koordinaator, pean koordineerima! 

Võiksin teha üleskutse motiveeritud inimestele osaleda karjäärimeeskonna töös, nii et tulebki 
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teatud hulk inimesi kokku, kellega hakkame siis koos karjääriõppe tegevuskava arutama, mis 

meil on tehtud ja mida me veel saaks teha. See tähendab aga vastutust – kui ma teen üksi, siis 

ma vastutan iseenda eest, tean oma mõtete ja kas viin selle ellu või mitte. Mul ei ole küll 

formaalset meeskonda, kuid teen koostööd erinevate inimestega, väga hea koostöö on ka 

huvijuhtidega. Mul on tugiisikud, kellega ma mingeid asju koos arutan või ajan ja ehk ongi 

meil ülesandepõhine meeskond.  

 

 

Tartu Erakool  

 

Väljavõte intervjuust: 

Meie kooli jaoks on läbivate teemade rakendamise kõige suuremaks väljakutseks 

koordineerimine. Karjäärikoordinaatoril on koolipsühholoogina vähe aega olnud karjääri 

teemaga tegeleda. Samas on koolis kaks niisugust õpetajat, kes ütlesid, et nende jaoks on nii 

läbivad teemad kui ka lõiming väga suureks väljakutseks. Ja kuna nad ise selle sõnastasid – 

see on nii huvitav ja pakub huvi, lähevad nad ka ühele sellealasele koolitusele, eesmärgiga 

püüda meie koolile kõige paremat teed leida. Et kuidas läbivaid teemasid nõndamoodi 

koordineerida, et see ei oleks midagi väga eraldi olevat, vaid oleks ülejäänud õppetööga 

seotud. 

 

Koolis huvijuhti ei ole, kes õpetajaid nõustaks. Arutelud toimuvad jooksvalt, nt õpetajate toas, 

igapäevase töö käigus, ühiste ürituste kaudu, rahvakalendri tähtpäevade tähistamise kaudu. 

Erinevatel inimestel on erinevad ideed, nii saavad kõik kokku. Õppeaasta algul pannakse 

ürituste plaan üldjoontes paika, täpsem sisu väljatöötamine toimub jooksvalt. 
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Viimsi Keskkool 

 

Väljavõte intervjuust: 

Oleme liitunud terviseedendusprogrammiga. Tervisenõukogu töö läks  käima ja tekkis 

küsimus, miks me ei peaks olema tervist edendav kool riiklikul tasandil. Tervisenõukogusse 

kuulub igast õppetoolist vähemalt üks esindaja ja lisaks ka kooliõde. Terviseedenduse 

programmi tulemusena pandi WC-desse uste peale näiteks lamineeritud sildid kirjaga - kas sa 

täna juba käsi pesid? Need on sellised konkreetsed viited, meeldetuletused lastele. See oli üks 

eelmise aasta algatus, kus sai isiklikku hügieeni rõhutatud, osades arvutiklassides olid sildid 

infoga, kui palju võib ühel arvutiklaviatuuril leiduda baktereid ja et ma võiksin käsi pesta ka 

enne ja pärast arvutitundi.  

 

Läbivate teemade rakendamisse on kaasatud ka palju õpetajaid, kes juhivad erinevate 

projekte. On nii koolisiseseid, maakondlikke kui rahvusvahelisi projekte. Vahel algab õige 

eesmärgistamine alles peale üksiküritust ja kasvab välja terviklikuks projektiks.  „Miss 

Graatsia“ sündis soovist muuta võimlemine tüdrukute jaoks huvitavamaks ja et oleks ka 

kaasõpilastele esinemise näol väljund. Eesmärgistamine tekkis alles analüüsi käigus, ka 

integratsiooni ja läbivate teemade võimalusi nähti pärast ürituse esmakordset läbiviimist. 

Miks mitte viia esmalt läbi tegevus ja muuta see analüüsi käigus sihipärasemaks ja seostada 

läbivate teemadega? Lisaks ilmnes täiendavaid integratsioonivõimalusi (muusika valik 

koostöös muusikaõpetajaga, muusika miksimine arvutiõpetaja abiga, kostüümide õmblemine 

käsitöötundide raames jne). Ühest üritusest kujuneb traditsioon, kus on kõik on läbi mõeldud. 

Inimeste suutlikkus on erinev, mõned inimesed oskavad väga hästi planeerida, aga ei ole nii 

head teostajad, teised on tegutsejad, kuid ei suuda kõike ette näha. Õiged inimesed tuleb 

kokku viia. Enamik projekte tuleb õppetoolidest ja hea on, kui neid juhiksid tavaõpetajad, kes 

saaksid oma juhtimis- ja organiseerimisvõimet rakendada, mitte õppetoolide juhid. 

 

Rahvusvahelised projektid (Comenius, Nordplus) on teadlikult valitud lähtuvalt sellest, kus 

näeme probleemi, või võimalust rakendada läbivaid teemasid, integratsiooni. 

Õpilaskonverentsidele tuleb igast õppetoolist üks ettekanne. Sel aastal  osalesid 

õpilaskonverentsil ettekannetega oma uurimistööst õpilased kogu Harjumaalt. Jaanuaris 

korraldame rahvusvahelise õpilaskonverentsi, ettekanded on inglise keeles, lõiming on 
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maakondliku konverentsiga, teemaks  internetiturvalisus, projekti juhib õpilasteaduse 

koordinaator. Läbivad teemad  on iga järgmise õpilaskonverentsi keskmes. 

 

Õpetajate konverentsi teema on valitud selliselt, et ta oleks läbiv või lõimiv, viimase 

konverentsi peateema oli väärtuskasvatus, toimusid õpitoad õpetajalt õpetajale. Konverentsid 

on oluline koostöövorm koolikultuuris.  

 

Õpetajatevaheline koostöökultuur sõltub paljuski õppetooli juhtidest, kelle ülesanded on ajas 

muutunud. Ühe eriala inimeste ühendajast ja ürituste organiseerijast peab saama koostöö 

koordinaator, kes seisab selle eest, et toimiks läbivate teemade rakendamine ja õpetajad 

saaksid sisulist tuge, kuidas seda teha. Otsime uusi lahendusi, kuidas toetada koostööd ja 

integratsiooni. Oleks väga tore, kui õppetoolid hakkavad sõnastama oma tegevuse eesmärk. 

Näiteks kehalise kasvatuse õppetooli õpetajad seadsid eesmärgiks luua selline õpikeskkond, et 

lapsed püsiksid terved ja et neil tekiksid liikumisharjumused.  

 

Mis puudutab probleemidest rääkimisse ja nende lahendamisse, siis eks see on natuke 

inimeses ka kinni. Kindlasti on majas selliseid inimesi, kellel on mure, aga ta ei söanda sellest 

rääkida. Oluline on, et igaüks leiaks endale inimese, kellega muret jagada. 

Tagasisideküsimustikust tuli välja, et mõned lapsevanemad on kohanud õpetajate ringkaitset. 

Motiiviks võib olla õpetaja hirm, et teda peetakse ebaõnnestujaks. Mõnele inimesele ei sobi 

see, et probleemi ei lahendata kohe, vaid sellega hakatakse tegelema ja oodatakse kõigi 

asjaosaliste panustamist sellesse. Ühte kindlat strateegiat probleemide lahendamiseks ei ole, 

reeglina tegeleb sellega tugikeskus, aga iga juhtum on peaaegu ainulaadne.  Enamasti ei 

suuda üks inimene probleemi  üksi lahendada, kuid aitaja peab aidatavaga isiksuslikult 

sobima. Õpilaste puhul on usaldusisik enamasti klassijuhataja, kuid mitte alati. Kõik õpilase 

probleemidega tegelevad inimesed annavad üksteisele tagasisidet. Koolikultuur on selline, et 

probleemi üritatakse lahendada koos, muidu sellel ei ole mõtet. Sageli on õpetajal, kellel on 

klassis distsipliiniga probleeme, ootus, et klassis saaks kõik korda, ja ta soovib, et keegi tuleks 

talle appi. Õpetaja ei teadvusta, et sellel hetkel delegeerib ta probleemi kellelegi teisele, tema 

autoriteet väheneb ja probleem hoopis suureneb. 
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Tartu Waldorfgümnaasium 

 

Väljavõte intervjuust: 

Õpetajate ühine meelsus peaks tulema õpetajate kolleegiumist, seal tegeldakse 

põhiväärtustega ja see kandub omakorda edasi läbi õpetajate järgmisele astmele – õpilastele 

ka. Meetodeid selle saavutamiseks on kindlasti väga erinevaid. Selle ringi puhul on oluline, et 

ei kuulata ühe inimese, näiteks juhtkonna nägemust ja kõik ülejäänud tõttavad seda täitma, 

vaid et tõepoolest sellesse ringi võib iga õpetaja tulla sellise tundega, et mina olen üks võrdne 

teiste seas ja ilmselt see on juba üks kvaliteet – mina olen väärtuslik. Eeldatavasti läheb ka 

õpetaja seejärel klassi ette hoopis teistsuguse hoiakuga ja ta on nendele lastele eeskujuks, see 

on teine kvaliteet.  

 

Näide dokumentatsioonist: Tartu Waldorfgümnaasiumi struktuur 

MTÜ Tartu 

Vaba 

Waldorfkooli 

Selts 

Kooli juhatus Kooli 

nõukogu 

Õpetajate 

kolleegium 

Töögrupid (nt 

kaadrigrupp, 

maine ja 

avalike suhete 

grupp, HEV-

grupp) 

Õpilasesindus 

Õppetööks 

vajalike 

tingimuste 

loomine 

Kooli eelarve 

koostamine, 

õpetajate töö 

planeerimine, 

analüüsimine, 

täiendkoolituse 

planeerimine 

On toeks 

otsuste 

tegemisel, 

kaasab 

partnereid 

Koostöö 

korraldamine, 

koolisisese 

teabe liikumine, 

õpetajate 

konsulteerimine 

Metoodiliste 

valikute 

langetamine, 

alt üles 

initsiatiivi 

teostamine 

Osalemine 

koolielu 

korraldamises 

 

Karjäärinõustamine on märksõnana kooli arengukavas sees. Me teeme koostööd 

Kutsehariduskeskusega. Üheksandas klassis olen ühendust võtnud sealsete 

karjäärinõustajatega ja oleme teinud karjääriteemalisi loenguid. Klassijuhatajad üheksandast 

klassist alates peavad karjäärivaldkonnal silma peal hoidma. Ja siis 9. klassis ja ka 11. või 

12. tellime karjäärinõustamise teenust. Meil endal ei ole ei karjäärikoordinaatorit ega 

spetsiaalset inimest, kes sellega tegeleks, ega kursust ka mitte. See on puhtalt klassiõpetaja 

töö. 
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Kokkuvõtteks 

 

Läbivad teemad võib tinglikult jaotada kaheks. Esimeste puhul on oluline eraldi koordineeriva 

spetsialisti või üksuse (nt nõukogu, töörühm) olemasolu ning võimalusel ka läbiva teema 

kursus või valikaine. Samas on ikkagi oluline, et lisaks eraldi lühikesele kursusele ka kõikides 

ainetes antud läbivate teemade eesmärkidele tähelepanu pööratakse kuivõrd on neid võimalik 

täita vaid kõikide ainete ühistööna. Lisaks annavad läbivad teemad ainetele kitsaste ainealaste 

õpitulemuste kõrval ka laiemad eesmärgid. Teiste puhul on läbiv teema tõesti läbiv – näiteks 

väärtused ja kõlblus, kus põhirõhk on erinevate osapoolte vahelistel kokkulepetel, mida 

oluliseks peetakse, kuidas sellest aru saadakse ning milliste meetodite või tegevuste kaudu 

soovitud tulemusteni jõutakse. Kindlasti peaks ka kogu koolikeskkonna korraldamisel kõikide 

läbivate teemade eesmärke silmas pidama. 

 

Kõikide uuritud koolide puhul olid läbivad teemad võetud üheks prioriteediks ning karjääri 

teema puhul olid koolides ka karjäärikoordinaatorid, kes läbiva teema eest vastutasid. 

Koordinaatori roll on seega väga oluline – koolis on inimene, kes antud teema kohta infot 

kogub, tegevusi planeerib ning ellu viib ja hiljem tehtut analüüsib. Üha rohkem tähtsustub 

koordineerimise kõrval ka erinevate osapoolte – õpilaste, õpetajate ja lastevanemate esmase 

nõustamise roll. Erinevalt teistest läbivatest teemadest on karjääri teema puhul otstarbekas 

eraldi karjäärikursuse (või valikaine) olemasolu. Karjäärikoordinaator saab oma tööd 

efektiivselt teha vaid siis, kui tema töö on tasustatud (olenevalt kooli suurusest võib koha 

suurus varieeruda), sest sellega kaasneb ka reaalne ajaressurss töö sisuliseks teostamiseks.  

 

Ka terviseedendus ei ole koolide jaoks midagi uut, kuid võrreldes karjääriõppega on sellel 

läbival teemal laiem kandepind. Koolides on moodustatud tervisenõukogud ning 

korraldatakse tervist edendavaid üritusi. Põhirõhk on tervisliku koolikeskkonna loomisel ning 

tervisealase informatsiooni jagamisel. 

 

Läbiv teema Väärtused ja kõlblus puhul on oluline aru saada sellest, et kooli kui kogukonna ja 

organisatsiooni ühised eesmärgid ja kultuur realiseeruvad koolis tähtsustatud väärtuste kaudu.  
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