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Esitatud lisamaterjalide loend: 

 

1.  Läbivate  teeemade  seletus  õppekava  üldosas,  võrdlevalt  2002.  ja  2010.a  õppekavas; 
 

2. Eesti riiklike õppekavade (alates RÕK 2000 projektist) üldosade aineüleste komponentide, 

sh läbivate teemade arendamine; 

3. Läbivate teemade rakendamise planeerimise maatriks; 
 

4. Läbivate teemade võrdlus 5 riigi näitel; 
 

5. Väljavõtted ekspertide hinnangutest läbivate teemade rakendumise kohta; 
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LISA 1 Läbivate teemade seletus õppekava üldosas, võrdlevalt 2002. a õppekavas ja 2010.a õppekavas 
 
 
 

RÕK 2002 RÕK 2010 põhikool, RÕK 2010 gümnaasium 

Läbivad teemad puudutavad õpilase isiksuse ja sotsiaalse arengu seisukohalt 
olulisi eluvaldkondi, mida ükski õppeaine eraldi ei käsitle. 
Õppekava kohustuslikud läbivad teemad on: 
1) keskkond ja säästev areng; 
2) tööalane karjäär ja selle kujundamine; 
3) infotehnoloogia ning meedia; 
4) turvalisus. 
Temaatilised rõhuasetused on kooliastmeti erinevad, arvestades õpilase 
elukogemusi. Lähtutakse mina/meie suhtest ümbritsevaga: kodu, kodupaiga 
ja seal elavate inimestega, paikkonnaga, Eesti, Euroopa, maailmaga. 

Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja 
ainevaldkondade lõimingu vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna 
kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning 
võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades 
õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada. 

 
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 loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt 
või rühmatööna; 
5) korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja 
ettevõtete ning teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega 
klassivälist õppetegevust, huviringide tegevust ja osaledes maakondlikes, üle- 
eestilistes ja rahvusvahelistes projektides. 

 
Õetuses ja kasvatuses käsitletavad läbivad teemad on: 
1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine − taotletakse õpilase kujunemist 
isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas 
õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, 
sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid; 
2) keskkond ja jätkusuutlik areng − taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt 
aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja 
kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikust, on valmis leidma 
lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele; 
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RÕK 2002 RÕK 2010 põhikool, RÕK 2010 gümnaasium 

 3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus − taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks 
ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab 
ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse 
tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi 
kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele; 
4) kultuuriline identiteet − taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks 
inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi 
kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus 
kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning 
kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt 
salliv ja koostööaldis; 
5) teabekeskkond − taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks 
inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab 
seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas 
omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi; 
6) tehnoloogia ja innovatsioon − taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks 
ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks 
inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja 
töökeskkonnas; 
7) tervis ja ohutus − taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, 
sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima 
tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava 
turvalise keskkonna kujundamisele; 
8) väärtused ja kõlblus − taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud 
inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja 
kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, 
kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires. 
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LISA 2 Eesti riiklike õppekavade (alates RÕK 2000 projektist) üldosade aineülesed komponentide, sh 
läbivate teemade arendamine 

 
 

RÕK projekt 2000 
 

RÕK 2002 TÜ ÕAK1 versioon 2005 RÕK projekt 2006 ROK 2010 

 
Üldpädevused Üldoskused Kompetentsused Üldpädevused2 

Semiootiline pädevus ehk 
kõneluspädevus; 

õpipädevus; 

orienteerumispädevus; 

väärtuspädevus; 

tegutsemispädevus; 

enesemääratlus-pädevus 

õpipädevus; 
 
väärtuspädevus; 

tegevuspädevus; 

enesemääratlus-pädevus 

mõtlemisoskus; 
 
õpioskused; 

funktsionaalne kirjaoskus; 

enesekohased oskused; 

sotsiaalsed oskused 

enesekohane kompetentsus; 
 
sotsiaal-kultuuriline 
kompetentsus; 

 
kommunikatiivne 
kompetentsus; 

 
loogilis-matemaatiline 
kompetentsus; 

 
kriitilise ja loovmõtlemise 
kompetentsus; 

 
tehnilis- loodusteaduslik 
kompetentsus

väärtuspädevus; 
 
sotsiaalne pädevus; 

enesemääratluspädevus; 

õpipädevus; 

suhtluspädevus; 

matemaatikapädevus; 

ettevõtlikkuspädevus. 

 
1 Tartu Ülikooli õppekavaarenduse keskus 
2 Üldpädevused on aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel. Üldpädevused kujunevad 
kõigi õppeainete kaudu, ent ka tunni- ja koolivälises tegevuses ning nende kujunemist jälgitakse ja suunatakse õpetajate ning kooli ja kodu 
ühistöös. 
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RÕK projekt 2000 
 

RÕK 2002 TÜ ÕAK versioon 2005 RÕK projekt 2006 ROK 2010 

 
Valdkonnapädevused 

  
Valdkonnapädevused3 

 
Sotsiaalne pädevus; 

 
refleksiooni- ja 
interaktsioonipädevus; 

 
tehnoloogilis-tehniline 
pädevus; 

 
kommunikatiivne pädevus; 

matemaatiline pädevus; 

loodusalane pädevus; 

kunstialane pädevus; 

filosoofilise pädevuse algmed 

 
sotsiaalne pädevus; 

 
refleksiooni- ja 
interaktsioonipädevus; 

 
tehnoloogiapädevus; 

kommunikatiivne pädevus; 

matemaatikapädevus; 

looduspädevus; 

kultuuripädevus 

Keele- ja kirjanduspädevus; 

võõrkeelepädevus; 

matemaatikapädevus; 

loodusteaduslik pädevus; 

sotsiaalne pädevus; 

kunstipädevus; 

tehnoloogiapädevus; 

kehakultuuripädevus. 

 
3 Vastava valdkonnapädevuse kujunemine on ainevaldkonna peamine eesmärk, mida  toetavad õppeainete eesmärgid ja õpitulemused. 
Valdkonnapädevuse kujunemist toetavad ka teiste ainevaldkondade õppeained ning tunni- ja kooliväline tegevus. 
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RÕK projekt 2000 
 

RÕK 2002 TÜ ÕAK versioon 2005 RÕK projekt 2006 ROK 2010 

 
 

Õppevaldkonnad4 

 
 

Ainevaldkonnad5 

 
teadmus loodusest; teadmus 
ühiskonnast; 

 
teadmus vahetutest 
inimestevahelistest suhetest; 

 
teadmus inimesest endast, 
inimeste enesejuhtimisest ja 
–hoolest; 

 
filosoofiline teadmus; 

kunstiteadmus; 

matemaatiline teadmus; 

tehnoloogiline teadmus; 

teadmus loomulikest keeltest 

 
inimene ja ühiskond; 
keeled ja kirjandus; 

kehakultuur; 

kunstid; 

loodus; 

matemaatika; 

tehnoloogia 

keeleained; 
matemaatika; 

loodusained; 

sotsiaalained; 

kunstiained; 

tehnoloogia; 

kehaline kasvatus 

keel ja kirjandus; 

võõrkeeled; 

matemaatika; 

loodusained; 

sotsiaalained; 

kunstiained; 

tehnoloogia; 

kehaline kasvatus 

 
4 Kätkevad endas teadmisi tõsiasjadest, reeglitest ja seaduspärasustest, põhjustest ja tagajärgedest, mudeleid jne, kuid ka ettekirjutusi, kuidas toimida, milliseid vahendeid, sh tunnetusmeetodeid kasutada, 
kuidas käituda ning väärtushinnanguid. Nende tundmaõppimise protsessis kujunevad üldpädevused. 
5 Väljendavad valdkonna õppeainete ühiseid eesmärke. 
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RÕK projekt 2000 
 

RÕK 2002 TÜ ÕAK versioon 2005 RÕK projekt 2006 ROK 2010 

 
Läbivad teemad 

 
Keskkond ja säästev areng; 

 
tööalane karjäär ja selle 
kujundamine; 

 
info- ja kommunikatsiooni- 
tehnoloogia; 

 
turvalisus; 

 
õpi-ja tunnetusstrateegiad; 

 
kõlbelised väärtused 

 
keskkond ja säästev areng; 

 
tööalane karjäär ja selle 
kujundamine; 

 
infotehnoloogia; 

meedia; 

turvalisus 

keskkond ja jätkusuutlik 
eluviis; 

 
elukestev õpe ja 
karjääriplaneerimine; 

 
tehnoloogia; 

 
toimimine teabekeskkonnas; 

turvalisus ja tervislik eluviis; 

väärtused ja eetilisus; 

kultuuriline pädevus 

keskkond ja ühiskonna 
jätkusuutlik areng; 

 
elukestev õpe ja karjääri- 
planeerimine; 

 
tehnoloogia ja innovatsioon; 

 
teabekeskkond; 

tervis ja ohutus; 

väärtused ja kõlblus; 

kultuuriline identiteet; 

kodanikuaktiivsus ja 
ettevõtlikkus 

elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine; 

 
keskkond ja jätkusuutlik 
areng; 

 
kodanikualgatus ja 
ettevõtlikkus; 

 
kultuuriline identiteet; 

 
teabekeskkond; 

 
tehnoloogia ja innovatsioon; 

 
tervis ja ohutus; 

 
väärtused ja kõlblus 
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LISA 3 Läbivate teemade rakendamise planeerimise maatriks 
 
 
 

 
Koostöö koht arendusprotsessis I kooliaste II kooliaste III kooliaste IV kooliaste

Õppeaine eesmärkidega seonduv     

Õppesisuga (teemakäsitlused) seonduv
A.  Kohustuslikud ained 

 
B.  Valikained 

    

Õpitulemuste ja hindamisega seonduv     

Kogu koolikeskkonnaga seonduv 
 

A.   Kooli igapäevane tegevuskorraldus 
 
 

B.   Interdistsiplinaarsete projektidega ja uurimustega seonduv 

    

Tunnivälise tegevusega seonduv     

Koolivälise tegevusega seonduv 
A.   koostöö partner-organisatsioonidega 

 
B.   Kooli roll kogukonnas 
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LISA 4 Läbivate teemade võrdlus 5 riigi näitel 
 
 
 
 

RÕK 2002 RÕK 2010 Hongkong Soome Kanada 
(Saskatchewan) 

Inglismaa 
(I –II kooliaste) 

Inglismaa 
(III –IV kooliaste) 

Saksamaa 
(Thüringen) 

tööalane karjäär 
ja selle 
kujundamine

elukestev õpe ja 
karjääri 
planeerimine 

koostöö 
oskused 

osalus 
kodanikuõpetuses 
ja ettevõtluses

kommunikatsioon loovus identiteet ja
kultuuriline 
mitmekesisus

elukutse valik 

 
Meedia kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus 
suhtlemise 
oskused 

kultuuriline 
identiteet ja 
rahvusvahelisus

aritmeetilised 
oskused 

IKT 
aineõpetuses tervislik eluviis 

vägivallatuse, 
tolerantsuse ja 
rahu kasvatus 

 
 
infotehnoloogia 

kultuuriline 
identiteet 

 
Loovus 

meedia oskused 
ja 
kommunikatsioon 

kriitiline ja loov 
mõtlemine 

spirituaalne, 
moraalne, 
sotsiaalne ja 
kultuuriline areng

osalemine 
kogukonnas 

 
Terviseõpetus 

 

Turvalisus tehnoloogia ja 
innovatsioon 

kriitilise 
mõtlemise

tehnoloogia ja 
indiviid

tehnoloogiline 
kirjaoskus 

võtmeoskused ja 
mõtlemisoskused ettevõtlus suhtlemine 

meediaga ja IKT 
 
 
keskkond ja 
säästev areng 

 
teabekeskkond 

 
IKT oskused 

vastutus 
keskkonna, 
heaolu ja 
jätkusuutliku 
tuleviku ees

isiklik ja 
sotsiaalsed 
areng 

eelarveoskused 
ja 
ettevõtlusharidus 

identiteet ja 
kultuuriline 
mitmekesisus 

 
keskkonnakasvatus 

 
tervis ja ohutus aritmeetilised 

oskused 
isiksuseks 
kasvamine 

iseseisev 
õppimine 

jätkusuutlikku 
arengut toetav 
haridus

tehnoloogia ja 
meedia Liikluskasvatus 

 keskkond ja 
jätkusuutlikkus 

probleemi 
lahendamise turvalisus ja liiklus   loovus ja kriitiline 

mõtlemine
 

 väärtused ja 
kõlblus 

enesejuhtimise 
oskused 

   globaalne 
dimensioon ja 
säästev areng

 

  õppimise 
oskused
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HongKongi õppekava sisaldab kolme omavahel läbipõimunud elementi: võtmeainevaldkonnad (Key Learning Areas); üldised oskused (Generic 
Skills); väärtushinnangud ja hoiakud. Kõigis vanuseastmetes läbivad üldised oskused ning väärtushinnangud ja hoiakud õpetamise ja õppimise 
käigus võtmeainevaldkondi. 

 
Soome õppekava läbivad teemad Upper secondary school õppekavas on järgmised: aktiivne kodanik ja eraettevõtlus, turvalisus ja heaolu, 
jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet ja teadmised kultuuridest, tehnoloogia ja ühiskond, suhtlemine ja meedia pädevus. 

 
Saskatchewani tuumõppekava koosneb järgmistest osadest: kohustuslikud õppevaldkonnad (Required Areas of Study); õppimise 
ühiskategooriad (Common Essential Learnings); kohalikud valikud (Locally-determined Options); kohandavad dimensioonid (Adaptive 
Dimension); aluspõhimõtted (Initiatives); lähenemine õpetamisele (Instructional Approaches). 

 
Inglismaa riiklik õppekava sisaldab järgmisi elemente: õppeained või ainevaldkonnad; õppekava läbiv õppimine (learning across the 
curriculum) I-II kooliastmes (1-2 key stages) või aineülesed aspektid (cross curricular aspects) III-IV kooliastmes (3-4 key stages); üldised 
nõuded õpetamisele (general teaching requirements) I-II kooliastmes (1-2 key stages): kaasamine (inclusion), keelekasutus (use of language – 
õigekeelsus, eneseväljendamine), IKT, tervis ja ohutus. 

 
Saksaa (Thüringen) õppekava läbivad teemad konkretiseerivad põhivaldkondi. 
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LISA 5 Väljavõtted ekspertide hinnangutest läbivate teemade 
rakendumise kohta 

 
 
Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ (ekspert Aurika Kommsaar: Tartu Ülikooli Viljandi 

 

Kultuuriakadeemia) 
 

On õppeaineid, mille puhul   kultuuri   puudutamine ainekavas näib loomulikum: 

ühiskonnaõpetus, ajalugu, keeled, kirjandus, geograafia. Kui aga mõista kultuuri kui „üht 

inimgruppi või kategooriat teistest eristavat kollektiivset vaimset programmeeritust ning 

programmeerimist  (programming)�,  siis tuleks teadvustada, et iga rida 

 õppekavast iseloomustab meie kultuuri – räägib siin   kehtivatest  

või  sihiks   seatavatest väärtushinnangutest. 
 
 
Koolis aset leidva sotsialiseerumis- ja kasvatusprotsessi terviklikkuse, harmoonilisuse 

seisukohast  on  oluline,  et  nimetatud  läbivad  teemad  oleks  tõepoolest  kõiki  õppeaineid 

läbivad. Iga aine õpetamisega püstitatavates eesmärkides peaks läbivad teemad kajastuma. 

Erinevad õppeained võiksid läbivate teemade osas taotleda ka sarnaseid eesmärke. Näiteks 

kui  üheks  ainekavas  märgitud  taotluseks  on,  et  õpilane  esimese  kooliaasta  lõpuks  oma 

töökoha korras hoiab, siis tegelikult ei saavutata seda eesmärki, kui töökoha korrashoiu jt. 

sotsialiseerumise teemadega tegeldakse vaid ühe õppeaine tundides. Sotsialiseerumine on 

selleks liialt kompleksne ja aeganõudev protsess, et arvata, nagu sellega saaks hakkama ühe 

õppeaine raames. Õpilase oskus hoida korras oma töökohta, tegutseda klassis ja grupis teisi 

arvestavalt, on oluline osa töökultuurist. 
 
 
Näiteks sotsiaalainete kaudu avaneb väga otsene võimalus käsitleda kultuurilise identiteediga 

seonduvat temaatikat. Inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse raames on oluline isiksuse 

kujunemise ja enesemääratlemise protsessile kaasa aitamine ning selle edasine toetamine. 

Sobilikud teemad läbiva teema seisukohalt on näiteks erinevate  rahvaste 

kultuuritraditsioonide  käsitlemine, sallivuse ja lugupidamise kujundamine erinevate 

kultuuritavade suhtes. 
 
 
Ajaloo õppeaine kaudu on võimalus avardada õpilaste teadlikkust erinevate kultuuride tekkest 

ja levikust. Olulisel kohal on isiklike juurte puudutamine, millele aitab kaasa sotsiaalainetes 

tähtsustuv empaatiaoskuse kujundamine. 
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Kultuuritemaatika osas  on  oluline roll  kanda ka kunsti  valdkonnal.  Tähtis  on  välja tuua 

kultuuri sotsiaalne aspekt ning näha seda seotuna väärtushinnangutega. Kunstipädevuse 

kujundamine ei ole vaadeldav lahus kultuurilise mitmekesisuse ning identiteedi teemast. 

Viimast toetab eelkõige just kunstilise eneseväljendamise võimalus antud ainevaldkonna 

õppeainetes. 
 
 
Läbiv teema “Teabekeskkond” (ekspert Kardi Ugur: Tartu Ülikool) 

 

Läbiva teema „Teabekeskkond― käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks 

inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda, suudab seda kriitiliselt 

analüüsida ja selles toimida vastavalt oma eesmärkidele ja ühiskonnas omaksvõetud 

kommunikatsioonieetikale. 
 
 
Meediapädevuse aspektist on äärmiselt oluline, et õppe-eesmärkides on esindatud 

suhtluskonteksti tajumine ning oma suhtluspartnerite austamine. Soovitav on selge viide 

sellele, kuidas jaguneb tähelepanu suulise ja kirjaliku keelekasutuse vahel. Tekstide vastuvõtu 

ja mõistmise kontekstis tuleks rõhutada ka kriitilise tekstianalüüsi harjumuse kujundamist. 
 
 
Suhtlusolukordade arvestamise kui  õpitulemus peaks olemas olema juba esimeses 

kooliastmes ning  selle teemaga on soovitav  siduda kommunikatsioonieetika ja 

meediaturvalisuse aspektid, mis on olulised just kõige nooremate koolilaste puhul (nt kellele 

avaldada oma isikuandmeid ja elukohta, kuidas käituda, kui võõras täiskasvanud küsib 

informatsiooni jne). Teisel kooliastmel muutub olulisemaks turvaline netikäitumine ning seal 

on õige aeg neist asjust kõnelda. Esimese kooliastme puhul on raske teha vahet, mida peaks 

käsitlema inimeseõpetuse ja mida emakeele raames, ent teatavate  vestlusvormelite tasandil 

võiks kommunikatsiooniturvalisus kuuluda emakeeleõpetusse. 
 
 
Tähtis integratsioonivaldkond on keele ja sotsiaalainete koostöö niisuguste teemade 

käsitlemisel nagu avaliku ruumi regulatsioon, käitumine internetis, enda ja teiste ohutuse 

tagamine, mõjutamisvõtted meedias jms. Kahe valdkonna õpetajate pädevuse ja tunniressursi 

ühendamine annaks siin häid tulemusi. 
 
 
I kooliastmes on võimalik suulise keelekasutuse juures kasutada ümberjutustuse allika ning 

kommenteeritava materjalina õpilaste meediakogemust (mida nägid eile telerist, mis selles 

animafilmis  toimus,  mida  krimisaates  näidati  ja  millest  räägiti,  kuidas  käib  teleseriaali 
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tegelaste käsi, mida keegi sulle MSNis kirjutas jms). Sedalaadi ülesannete triviaalsus on 

sügavalt näiline; viimaste uuringute kohaselt kogevad Eesti lapsed, et täiskasvanud ei tunne 

nende meediakogemuste vastu huvi ning seetõttu ei otsi lapsed ka täiskasvanutelt abi, kui nad 

kogevad nt internetis midagi ebameeldivat. Kuuldut ja nähtut kommenteerides tuleb rõhutada 

autori vastutust ning harjutada õpilasi kommenteerides oma nime kasutama. Suulise 

keelekasutuse arendamise juures tuleb tõsiselt kaaluda ka raadiokuulamise harjumuse 

kujundamist, kasutades selleks nt Eesti Rahvusringhäälingu rikkaliku lastesaadete (eriti just 

raadiosaadete) arhiivi (tasuta kättesaadav www.err.ee või www.meieoma.ee kaudu). 
 
 
Õppeainetes  käsitletavate  tekstiliikide  hulka  peaks  kuuluma  kirjalik  või  suuline  reklaam 

(soovi korral võib välja jätta audiovisuaalse ja multimediaalse reklaami) ja kuulutused – 

mõlemad põhjendusega, et nende tekstiliikidega on I kooliastme õpilasel reaalne kokkupuude 

ning nad vajavad sõnavara neist tekstiliikidest kõnelemiseks. 
 
 
Meediatekstide eristamine nende päritolu järgi ei ole piisav. Tavapärane ajalehetekst on I 

kooliastme õpilastele enamasti liiga keeruline nii sisu kui sõnavara poolest. Võimalik on 

piirduda ka üksnes lasteajakirja tekstidega või lastele suunatud portaali tekstidega, ent eristada 

tuleb seejuures tekstide erinevaid suhtluseesmärke ja autorlust (nt lapse omaloominguline 

tekst, täiskasvanu kirjutatud olemuslugu, üleskutse, reklaam, uudis). Kui õpetajal on soovi 

kasutada  üldpoliitilist  päevalehte  või  maakonnalehte,  võiks  analüüsis  piirduda  pealkirja, 

teema äratundmise, geograafilise paigutamise, tegelaste määratlemise, autori leidmise, teksti 

suhtluseesmärgi määratlemisega. 
 
 
II kooliastmes peab suhtlusolukordade sekka lisanduma peale avaliku ka poolavalik ruum. 

See loob aluse ka virtuaalkeskkonna etiketile, mis nõuab enamasti väga head piiride tajumise 

oskust.  Kaalumist  väärib  seegi,  kas  õppekava  tasandil  võiks  viidata  lapse  õigusele 

suhtlemisest keelduda ning vastavatele tehnikatele, millega sätestada suhtlusakti reeglid (nt 

kuidas võiks laps käituda, kui temalt pärib infot võõras täiskasvanu, kes võib olla ka nt 

ajakirjanik). Suhtluspartneri eesmärgistatud kuulamisele võiks lisada ka nt raadioteksti 

kuulamise,   mõistmise   ja   meeldejätmise. Virtuaalkeskkonna   puhul   vajaksid   avaliku, 

poolavaliku ja privaatse sfääri võimalused eraldi tutvustamist, kuna need erinevad nii 

ligipääsetavuse, etiketi, keelekasutuse kui võimaluste poolest. 
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Seni kasutatav teksti jaotus raamat – ajaleht – ajakiri viitab peamiselt trükise füüsilistele 

tunnustele. Siin oleks asjakohane, kui õpilane oskaks trükisest leida informatsiooni autori, 

väljaandja ja väljalaske aasta kohta, samuti see, kui ta oskaks täiskasvanud nõustajale esitada 

asjakohaseid kriitilisi küsimusi. Ka visuaalselt esitatud info puhul on meil tegemist teatud 

laadi tekstiga. Seetõttu oleks asjakohane täpsustada, et õpilaselt eeldatakse visuaalse teksti 

põhjal verbaalse teksti loomist suuliselt või kirjalikult. Tähelepanelik peab olema poliitilise 

karikatuuri   lülitamisega   käsitletavate   meediatekstide   hulka.   Kogemused   osutavad,   et 

tänapäeva poliitilise karikatuuri mõistmiseks on vaja eelteadmisi ja taustateavet, mida sageli 

napib ka gümnasistil. Traditsioonilise arusaama kohaselt vajab õpilane II kooliastme lõpul 

oskust eristada trükiajakirjanduses kahte põhilist tekstitüüpi: uudist  ja olemuslugu. 

Tänapäeval ja lähitulevikus jätkub aga väga intensiivselt meediaţanrite sulandumine, millega 

ka Eesti ajakirjandus on teadlikult kaasa läinud. Seetõttu kirjutatakse nt uudist nende reeglite 

kohaselt, mis varem käisid olemusloo kohta. See protsess muudab nii trükiajakirjanduse kui 

audiovisuaalse  meedia ţanritunnuste õpetamise  põhikoolis  mõttetuks. Selle asemel  tuleks 

keskenduda teksti kommunikatiivsete eesmärkide  määratlemisele ning  kriitilisele 

tekstianalüüsile. 
 
 
Soovitav on tähelepanu pöörata intertekstuaalsuse võimalustele tekstiloomes, nt sama 

sündmuse kirjeldamisele SMS-ina, jutustava kirjandina, seletuskirjana, poeetilise 

kirjeldusena,  repliigi  ajendina  jne.  Väga  viljakaid  võimalusi  leidub  multimeedias:  nt 

videolõigu  või  fotode täiendamine verbaalse  tekstiga,  helitausta loomine jne. Siin leidub 

kahtlemata rohkesti koostöövõimalusi kunstivaldkonna ainetega. 
 
 
III kooliastmes tuleks hakata telefoni- ja mobiilisuhtluse eristamise asemel kasutama terminit 

 

„telefonivestlus― – hõlmates seega mõtteliselt ka internetitelefonid, mis praegusest jaotusest 

välja jäävad. Suhtluskanalite kõrval või asemel oleks põhjendatud kõnelda suhtlusregistritest, 

mille all retsensent peab silmas stiili, sõnavara, hääletooni jms kasutamist vastavalt 

suhtluseesmärgile. Meediatekstide ţanritunnuste analüüsile ja õpetamisele on soovitav 

kulutada võimalikult vähe ressursse ning keskenduda teksti kommunikatiivsete eesmärkide 

tuvastamisele ning väljendusvahendite analüüsile neist eesmärkidest lähtuvalt. 
 
 
Termini „meediaeetika― asemel tuleb kasutada mõistet „kommunikatsioonieetika―, kuna 

tehnoloogiliste võimaluste areng on loonud olukorra, kus traditsioonilised looja-vastuvõtja 

rollid on oluliselt teisenenud. Kui nt 10 aasta eest oli piir isikutevahelise ja avaliku suhtluse 
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vahel selgem, siis tänaseks on olukord muutunud ning mistahes kommunikatiivses olukorras 

tuleb arvestada võimaliku avalikustamisega (nt mobiiltelefoniga filmitud ja avalikustatud 

olukorrad). Küll aga on äärmiselt asjakohane see, et põhikooliastmel kõneldakse pigem 

põhimõtetest   kui kindlatest reeglitest, kuna meediareaalsuse jätkuv areng seab õpilase ette 

vajaduse ka ise otsustada, mis on lubatav ja mis taunitav. 
 
 
Meedias toimuvad protsessid muudavad niihästi kanalite kui ţanrite piirid lähemate 

aastakümnete jooksul järjest enam hajuvaks. Meil on vähe põhjust kõnelda uudisLOOST ja 

arvamusLOOST olukorras, kus uudislikud faktid esitatakse olemusloo ja meelelahutusmeedia 

kontekstis. Seega saab  soovitada esitada meediatekstidele pühendatud  õppesisu struktuuri 

järgmiselt: 

- tähelepanu konkreetsele tekstile, mitte ţanrile; 
 

- kui ţanritunnuseid käsitleda, siis teha seda ajaloolises perspektiivis; 
 

- keskenduda TEKSTI autorlusele, eesmärgile ja väljendusvahendile, mitte 
 

ţanrikuuluvusele; 
 

- lisada meediatekstide loetellu olemuslugu kui põhiline ajakirjateksti liik; 
 

- lisada teemade loetellu kodanikuajakirjandus ja selle võimalused (blogid e veebipäevikud, 

ajakirjaniku rolli muutumine seoses sellega); 

- lisada teemade hulka SNS-kultuurile omaste ţanritunnuste õpetus (isikuprofiil, toetuskiri 
 

sõbrale, kommentaar, isiklik blogi); 
 

- kaaluda hoolega reportaaţi kui tekstiliigi olulisust ainekavas, kuna trükiajakirjandusest on 

reportaaţ praktiliselt kadunud; meediareaalsuses on säilinud tele- ja raadioreportaaţ ning 

sedagi piiratud teemaderingiga; 

- fakti ja arvamuse eristamine on absoluutselt esmatähtis oskus, mida peaks rõhutama ka 

õppesisu loetelu; 

- suhtuda teadlikult ja toetavalt õpilaste aktiivsesse meedialoomesse ning kasutada kõiki 

kooli võimalusi nende abistamiseks. 
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Sotsiaalainetes tähtsustub ajaloo õppeaine puhul kriitiline allikaanalüüs. Väga vajalik on 

seejuures  märkida  ajalooõpetuse  kaudu  kujundatavate  oskuste  seas  ka  oskust  allikaid 

kriitiliselt käsitleda (sh ajakirjanduslikke tekste) – see oskus peaks olema tihedalt seotud info 

leidmise oskusega. Samas õppeaines lisaks eriliselt hõrgu nüansi teabekeskkonna teemadele 

ja kommunikatsioonipädevuse arengule see, kui juba II kooliastmel oleks võimalik käsitleda 

inimestevahelise kommunikatsiooni arengut.  Varauusaja temaatika võimaldab käsitleda nt 

reformatsiooni mõju inimestevahelise kommunikatsiooni muutumisele, sh ajakirjanduse teket. 

Ajakirjanduse roll XIX sajandi protsessides on teadaolevalt suur. 
 
 
Sotsiaalainetes tuleks kindlasti kasutada meediatekste, kuna ilma kommunikatsiooni arengut 

käsitlemata on raske seletada demokraatia olemust ja arengut. Võimaluse selleks annavad 

süvendavad/laiendavad teemad – kommunikatsiooni ajalugu sobiks ühe võimalusena iga 

ajastut toetama. 
 
 
Inimeseõpetuses on oluline rõhutada meedia nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi ning 

mõju. Need kaks poolt peavad teema avamisel teineteist tasakaalustama, kuna tänapäeval 

ollakse üldiselt seisukohal, et interneti ohtusid tuleks käsitleda tasakaalus selle võimalustega. 

Näiteks reklaami teemat oleks otstarbekas käsitleda reklaami mõjutusvahendite uurimisena 

ning lahendada see integratsioonis emakeele-, kunsti- ja muusikaõpetusega. Inimeseõpetus 

peaks olema aine, mis võimaldab loovalt ja paindlikult reflekteerida õpilaste ümber ja seas 

toimuvat – kitsas temaatiline jaotus ei ole siin tõhus. Teades, et III kooliastme õpilane veedab 

veebipõhistes suhtluskeskkondades 1,5 – 3 tundi ööpäevas, vääriks vahendatud suhtlemine 

kindlasti rohkem tähelepanu. 
 
 
Ühiskonnaõpetuse õppeaines tähtsustub meedia osa ühiskonna protsessides, nt 

kodanikualgatuste käivitamisel ja osalejate mobiliseerimisel. Teemakäsitluses tuleks lähtuda 

õpilasest kui aktiivsest meedias osalejast. Näiteks: „Minu õigused ja kohustused avalikus 

ruumis. Interneti võimalused ühiste asjade korraldamiseks: kommuunid, blogid, sotsiaalsed 

võrgustikud. Ajakirjandus kui poliitiliste vaadete kujundaja. Arvamussaated televisioonis ja 

raadios.― 
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Läbiv teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” (ekspert Mart Laanpere: Tallinna Ülikool) 

Innovatsiooni mõiste esineb Eesti üldhariduskooli riiklikus õppekavas esmakordselt ja selle 

mõiste tähendus põhikooli ja gümnaasiumihariduse  kontekstis vajab veel settimist. 

Innovatsiooni võib laiemas kontekstis defineerida kui ―leiutise, avastuse, uue või olemasoleva 

teadmise  uudset  kasutamist  majanduslikus  protsessis�.  Seejuures  ei  pruugi  

innovatsioon seostuda  üksnes  uue  seadme  või  tehnoloogia  juurutamisega:  tegemist  võib  

olla  ka  uute teenuste,  töökorralduse,  organisatsiooni  struktuuri  või  strateegiatega,  aga ka 

näiteks  ühes valdkonnas juba ammu tuntud meetodite ülekandmisega teise valdkonda. 

Praxise poolt EAS tellimusel  läbi  viidud  uurimuse  ―Innovatsioon  ja  Eesti  

arvamusliidrid�  autorid  rõhutavad innovatsiooni avarama määratlemise

 vajalikkust, kuna Eestis  kiputakse  pahatihti innovatsiooni 

seostama üksnes uute (info)tehnoloogiliste lahenduste arendamisega. 
 
 
Innovatsiooni  mõiste  sisaldab  endas  nii  uut  toodet/teenust  (tooteinnovatsioon)  kui  ka 

ettevõtete tootmisprotsessi muutumist efektiivsemaks  ja/või paindlikumaks 

(protsessiinnovatsioon). Samalaadselt on innovatsiooniks ka muudatused ettevõtte struktuuris 

ja juhtimismeetodites (organisatsiooniline innovatsioon) või uuenduslike disainilahenduse 

kasutuselevõtmine. Innovatsioon võib olla  järkjärguline olemasolevate lahenduste 

parandamine (järkinnovatsioon) või midagi murranguliselt uut (radikaalne innovatsioon), mis 

enamjaolt tugineb teadus- ja arendustegevusele. 
 
 
Üldhariduse ja õppimisega seostas innovatsiooni mõiste rahvusvahelisel tasandil jõuliselt 

Rooma Klubi oma raportis ―No Limits to Learning�. Selles vastandatakse innovatsioonilist 

õppimist säilitavale õppimisele (maintenance learning), mis on üksnes traditsioone taastootev 

ja kaasaja nõudmistele jalgu jäämas. On vastandatud ka ―uskumuste reţiimis� (belief mode) 

õppimist disainireţiimis (design mode) õppimisele. Kui esimese puhul keskendutakse 

õppimisel õpilastes teatud eelistatud suhtumiste, hoiakute ja veendumuste kujundamisele, siis 

disainireţiimis õppides jõutakse uute teadmisteni oma kätega uusi asju luues. 
 
Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon―  raames tuleks innovatsiooni tõlgendada kahes 

võtmes: 

1) innovatsiooni kui nähtuse tundmaõppimine (teadasaamine, mis on innovatsiooni roll 

ühiskonnas, meetodid, eesmärgid, avaldumisviisid, positiivsed ja negatiivsed tahud jne.) 

2) innovatsioon igapäevase koolielu kontekstis kui uut teadmust loov õppimine (õppimine ise 

innovatsiooni tehes) 
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Viimase aspekti puhul on esmaseks innovatsiooni kontekstiks põhikoolis ja gümnaasiumis 

õpilase enda õppimisviiside ja -vahendite uuendamine, eelkõige IKT uudse rakendamise teel 

oma personaalse õpikeskkonna ja enesejuhitavate õppimisstrateegiate kujundamine õpilase 

poolt. Läbiva teema eripäraks võrreldes teiste läbivate teemadega on õpitulemuste avatus 

õppija- ja õpetajapoolsele tõlgendusele ja õppesisu (eelkõige tehnoloogia) kiire muutumine. 
 
 
Läbiv teema “Väärtused ja kõlblus” (ekspert Olga Schihalejev: Tartu Ülikool) 

 

Õppekava  alusväärtustena  on  sõnastatud  väärtused,  millest  lähtub  nii  dokument  ise  ning 

millest peab lähtuma iga ainekava ja iga kooli õppekava. Oluline on jälgida, et 

protektsionistlikke jooni (seaduskuulekuse rõhutamine) tasakaalustaks kodanikuteadvuse ja 

otsustusprotsessides osalemise rõhutamine. Esitada tuleb küsimus: milline on see inimene, 

keda nähakse pakutava  hariduse ideaalkujuna?  Ta usub  endasse ja töötab oma ideaalide 

nimel, vastutab oma tegude eest, oskab ja tahab planeerida oma elu ning kasutada selleks ka 

abi, väärtustab elukestvat õpet, seisab humanismi ja demokraatia eest, austab ennast ja teisi, 

on võimeline elama täisväärtuslikku ja õnnelikku elu. 
 
 
Lähtudes  humanismist  kui  alusväärtusest,  on  keel  vahend  inimese  enesemõistmisel  ning 

seeläbi aitab keele ja kirjanduse õppimine oma olemuselt kaasa humanistlikele väärtustele 

võimaldades inimesel enesetunnetust. Samuti on keel oluline inimese sotsialiseerimisel ning 

ühiskonna toimimise kujundamisel. Kindlasti pakub väärtuskasvatuseks rikast materjali 

lugemine. Suur on ka sotsiaalainete roll väärtuste ja kõlbluse teemaga tegelemisel. Tuleb 

jälgida, et inimkäsitlus ei oleks liiga must-valge, mis võib viia mitte ainult omaduste 

klassifitseerimisele, vaid ka õpilaste jagamisele headeks ja halbadeks. 
 
 
Kõigi loodusainete juures on asjakohane käsitleda teemakohaselt teaduse ja eetika suhetest 

vastavalt õpitava aine sisule ning õpilaste arengutasemele kohases formaadis. Inimväärikuse 

mõistmise arendamise seisukohast on oluline roll kunstidel emotsionaalse, intuitiivse ja loova 

mõtlemise arendajana, samuti enesemõistmise ja –väljendamise õppimise seisukohast. 

Demokraatia kui alusväärtuse seisukohalt on kunstidel eriline roll multikultuursuse hindamise 

ja väärtustamise seisukohast. Muusika on inimeste sügavamate väärtuste ja tõekspidamise 

väljendaja ning selle kaudu arendatakse nii õpilaste enesetunnetust kui ka eetilisi ja 

tolerantsuse kompetentse. 
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LISA 6 Riiklikus strateegias “Säästev Eesti 21” soovitatavate 
aineüleste eesmärkide ja 2010. a RÕKi läbivate teemade jaotuse 

võrdlus 
 
 

Säästev Eesti 21 
Õppekavad peavad võimaldama oluliselt 
suuremal määral õppurite järgmiste võimete ja 
oskuste arendamist ning hoiakute kujunemist:

2010. a RÕKi läbivad teemad, 
mille eesmärgistuses sisaldub vastav taotlus 

õppimisvõime ja õpioskused; 
 
 
eesmärkide püstitamise, probleemide märkamise ja 
lahendamise võime; 

 
abstraktse ja süsteemse mõtlemise oskus, kriitilise 
analüüsi ja refleksioonivõime, sünteesivõime; 

 
strateegiliste valikute ja riskide ning ohtude 
prognoosivõime; 

 
 
otsustamis- ja vastutusvõime, juhtimisoskused, 
meeskonnatöö oskused; 

 
adekvaatse eneseväljenduse ning tulemusliku 
kommunikatsiooni võime; 

 
oskus kasutada IKT-d, et informatsiooni töödelda ja 
luua (otsida, süstematiseerida, struktureerida, 
analüüsida, üldistada, levitada, vahetada ja 
säilitada); 

 
suutlikkus ja julgus genereerida ideid, luua uut 
teadmist; 

 
eneseusaldus, eneseväärikus, ettevõtlikkus ja 
aktiivsus; 

 
 
 
ausus, usaldusväärsus, selged eetilised 
tõekspidamised; 

 
rahvusliku kultuurivaramu valdamine ja teiste 
kultuuride mõistmise ja kultuuridevahelise suhtluse 
võime; 

 
oskus hoida end füüsiliselt ja vaimselt heas vormis; 

 
võime edukalt kohaneda uues keskkonnas ja 
vastata uutele väljakutsetele; 

 
 
jätkusuutliku arengu põhimõtete tundmine ja 
arvestamine, säästva ja keskkonna tasakaalu 
arvestava tegutsemise ja käitumise põhimõtete 
omandamine. 

Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 
Teabekeskkond 

 
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

 
Kõik läbivad teemad 

 
 
Keskkond ja jätkusuutlik areng 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 
Tehnoloogia ja innovatsioon 

 
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 

 
Teabekeskkond 

 
 
Teabekeskkond 
Tehnoloogia ja innovatsioon 

 
 
 
Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus 
Tehnoloogia ja innovatsioon 

 
Elukestev õpe ja karjääri planeerimine 
Kodanikuühiskond ja ettevõtlikkus 
Tervis ja ohutus 
Väärtused ja kõlblus 

 
Väärtused ja kõlblus 

 
 
Kultuuriline identiteet 
Väärtused ja kõlblus 

 
 
Tervis ja ohutus 

 
Kultuuriline identiteet 
Tehnoloogia ja innovatsioon 
Tervis ja ohutus 

 
Keskkond ja jätkusuutlik areng 
Tehnoloogia ja innovatsioon 
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LISA 7 2010. a RÕKi läbivate teemadele vastav ELi 
võtmepädevuste sisu 

 
 
 

2010. a RÕKi läbivad 
teemad 

 
 

ELi võtmepädevuste sisukirjeldused (valik on tinglik) 

 
Elukestev õpe ja karjääri 
planeerimine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keskkond ja 
jätkusuutlik areng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodanikualgatus 
ja ettevõtlikkus 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kultuuriline identiteet 

 
- oskus kasutada otstarbekalt abivahendeid ning õppida keeli ka 
mitteformaalses kontekstis (võõrkeelteoskus) 
- huvi osaleda võrkudes ja ühendustes kultuurilistel, sotsiaalsetel ja/või 
ametialastel eesmärkidel (infotehnoloogiline pädevus) 
- käitumisviisid, mis võimaldavad inimestel osaleda tõhusalt ja 
konstruktiivselt sotsiaalses ja tööelus ning eelkõige aina 
mitmekesisemaks muutuvas ühiskonnas ja vajadusel lahendada 
konflikte; eri ühiskondades ja keskkondades (nt tööl) üldiselt kehtivate 
käitumisreeglite mõistmine; oskus toime tulla stressi ja frustratsiooniga 
ning seda konstruktiivselt väljendada, olla võimeline eristama isiklikku 
ja tööelu (sotsiaalne ja kodanikupädevus) 
- võime teha kindlaks olemasolevad võimalused isiklikus elus, 
kutsealal ja äritegevuses, sealhulgas üldisem arusaamine elu- ja 
töökeskkonnast; oskus töötada nii üksikult kui töörühma liikmena; 
- võime mõista oma tugevaid ja nõrku külgi ning hinnata ja võtta 
õigustatud riske (algatusvõime ja ettevõtlikkus) 

 
- arusaamine inimtegevuse põhjustatud muutustest ja üksikisiku 
vastutusest; teaduse ja tehnoloogia poolt loodusele avalduva mõju 
mõistmine; teaduslike teooriate, rakenduste ja tehnoloogia arengu, 
selle piiride ja sellega kaasnevate ohtude (seoses otsustamisega, 
väärtustega, moraalsete küsimustega, kultuuriga jne) ühiskonnas 
mõistmine; kriitikameel ja uudishimu, huvitumine eetilistest küsimustest 
ning turvalisuse ja jätkusuutlikkuse tähtsakspidamine, eelkõige nendes 
küsimustes, mis käsitlevad teaduslikku ja tehnoloogilist arengut 
inimese enda, tema pere, kogukonna ja globaalsest seisukohast; 
(teaduslik ja tehnoloogiapädevus) 
- huvi osaleda võrkudes ja ühendustes kultuurilistel, sotsiaalsetel ja/või 
ametialastel eesmärkidel (infotehnoloogiline pädevus) 

 
- huvi osaleda võrkudes ja ühendustes kultuurilistel, sotsiaalsetel ja/või 
ametialastel eesmärkidel (infotehnoloogiline pädevus) 
- pädevus kasutada täielikult ära oma kodanikuõigusi, toetudes 
teadmistele sotsiaalsetest ja poliitilistest mõistetest ja struktuuridest 
ning aktiivse ja demokraatliku osalemise soovile (sotsiaalne ja 
kodanikupädevus) 
- eri ühiskondades ja keskkondades (nt tööl) üldiselt kehtivate 
käitumisreeglite mõistmine (sotsiaalne pädevus) 

 
- soov arendada kriitilist ja konstruktiivset dialoogi, esteetilistest 
väärtustest lugupidamist ning soovi nende poole püüelda ja huvi 
teistega suhtlemise vastu (emakeeleoskus) 
- kultuuridevaheliste erinevuste mõistmine; teadmised ühiskonnas 
kehtivate konventsioonide, kultuuri ja keelte variatiivsuse kohta; 
kultuurilisest mitmekesisusest lugupidamine ning huvi keelte ja 
kultuuridevahelise suhtluse vastu (võõrkeelteoskus) 
- eri ühiskondades ja keskkondades üldiselt kehtivate käitumisreeglite 
mõistmine; inimeste, rühmade, tööorganisatsioonide, soolise 
võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise, ühiskonna ja kultuuriga 
seotud põhimõistete tundmine; Euroopa ühiskondade 
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paljukultuurilisuse ning selle, kuidas rahvuslik kultuuriline identiteet 
suhestub Euroopa identiteediga, mõistmine; oskus suhelda 
konstruktiivselt erinevates keskkondades, olla salliv, väljendada ja 
mõista erinevaid seisukohti, pidada veenvalt läbirääkimisi ning tunda 
empaatiat; huvitumine kultuuridevahelisest suhtlemisest ja 
väärtushinnangute mitmekesisusest, austuse tundmine teiste vastu 
ning olema valmis eelarvamuste kõrvalejätmiseks ning 
kompromissideks; oma kuuluvuse tunnetamine kohalikku kogukonda, 
riiki, Euroopa Liitu, Euroopasse ja maailma üldiselt ning sooviks 
osaleda demokraatlikus otsustusprotsessis kõigil tasanditel (sotsiaalne 
ja kodanikupädevus) 
- huvi osaleda võrkudes ja ühendustes kultuurilistel, sotsiaalsetel ja/või 
ametialastel eesmärkidel (infotehnoloogiline pädevus) 

 
Teabekeskkond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnoloogia ja 
innovatsioon 

- verbaalse suhtluse põhiliikide, mitmesuguste ilukirjanduslike ja 
tarbetekstide ning eri stiilide ja registrite põhiomaduste tundmine ja 
mõistmine, et keelekasutus ja suhtlusviis varieerub sõltuvalt olukorrast; 
suutlikkus suhelda keeleliselt kohasel viisil ja loovalt erinevates 
ühiskondlikes ning kultuurilistes situatsioonides nii koolis, tööl, kodus 
kui vabal ajal (emakeeleoskus, võõrkeelteoskus) 
- suutlikkus eristada ja kasutada eri liiki tekste, otsida, koguda ja 
töödelda teavet, kasutada abivahendeid ning oma suulisi ja kirjalikke 
argumente veenvalt ja kontekstikohaselt sõnastada ja väljendada; 
teadlikkus keele mõjust teistele ja vajadusest mõista ja kasutada keelt 
positiivselt ja sotsiaalselt vastutustundlikul viisil (emakeeleoskus) 
- oskus suhelda konstruktiivselt erinevates keskkondades; teiste 
privaatsuse austamine (sotsiaalne ja kodanikupädevus) 
- võime ja soov kasutada matemaatilisi mõttemeetodeid (loogikat ja 
ruumilist mõtlemist) ja esitusviise (valemid, mudelid, skeemid, 
graafikud); võime järgida [sic] ja hinnata argumentatsiooni; austus tõe 
vastu, soov otsida põhjendusi ning hinnata nende paikapidavust 
(matemaatikapädevus) 
- võime ja soov rakendada loodusnähtuste selgitamiseks kasutatavaid 
teadmisi ja meetodeid probleemide identifitseerimiseks ning tõenditel 
põhinevate järelduste tegemiseks; oskus tunda ära teadusliku 
uurimuse põhiomadused ning suutlikkus tehtud järeldusi ning nendeni 
viinud mõttekäiku kirjeldada (teaduslik ja tehnoloogiapädevus 
pädevus) 
- järjepidev teadmiste omandamise oskus (õppimisoskus) 
 
- võime ja soov kasutada matemaatilisi mõttemeetodeid (loogikat ja 
ruumilist mõtlemist) (matemaatikapädevus) 
- võime ja soov rakendada loodusnähtuste selgitamiseks kasutatavaid 
teadmisi ja meetodeid probleemide identifitseerimiseks ning tõenditel 
põhinevate järelduste tegemiseks; matemaatilisele ja teaduslikule 
pädevusele vastavate teadmiste ja meetodite rakendamine inimeste 
soovide või vajaduste teenistusse; võime kasutada tehnoloogilisi 
vahendeid ja seadmeid ning teaduslikke andmeid teatava eesmärgi 
saavutamiseks või teatava tõenditel põhineva otsuse või järelduse 
tegemiseks;arusaamine inimtegevuse põhjustatud muutustest ja 
üksikisiku vastutusest; tehnoloogia ja tehnoloogiliste toodete ja 
protsesside tundmist ning teaduse ja tehnoloogia poolt loodusele 
avalduva mõju mõistmine; teaduslike teooriate, rakenduste ja 
tehnoloogia arengu, selle piiride ja sellega kaasnevate ohtude (seoses 
otsustamisega, väärtustega, moraalsete küsimustega, kultuuriga jne) 
ühiskonnas mõistmine; kriitikameel ja uudishimu, huvitumine eetilistest 
küsimustest ning turvalisuse ja jätkusuutlikkuse tähtsakspidamine, 
eelkõige nendes küsimustes, mis käsitlevad teaduslikku ja 
tehnoloogilist arengut inimese enda, tema pere, kogukonna ja 
globaalsest seisukohast (teaduslik ja tehnoloogiapädevus) 
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- arusaamine ja teadmised infotehnoloogia olemusest, rollist ja 
infotehnoloogilistest võimalustest; peamistest arvutirakendustest, nagu 
teksti- ja tabeltöötlus, andmebaasid, info salvestamine ja haldamine, 
Interneti võimaluste ja potentsiaalsete ohtude tundmine; mõistmine, 
kuidas infotehnoloogia toetab loomingulisust ja uuendustegevust 
(infotehnoloogiline pädevus) 
- huvitumine sotsiaalmajanduslikust arengust (sotsiaalne ja 
kodanikupädevus) 

 
Tervis ja ohutus 

 
 
 
 
 

Väärtused ja 
kõlblus 

- optimaalse füüsilise ja vaimse tervise saavutamise võimaluste 
tundmine ning selle tähtsuse mõistmine enda, lähima suhtlusringkonna 
ja oma pere jaoks; teadmine, kuidas tervislikud eluviisid saavad sellele 
kaasa aidata (sotsiaalne ja kodanikupädevus) 
 
- soov arendada kriitilist ja konstruktiivset dialoogi, esteetilistest 
väärtustest lugupidamist ning soovi nende poole püüelda ja huvi 
teistega suhtlemise vastu (emakeeleoskus) 
- kultuuridevaheliste erinevuste mõistmine; teadmised ühiskonnas 
kehtivate konventsioonide, kultuuri ja keelte variatiivsuse kohta 
(võõrkeelteoskus) 
- eri ühiskondades ja keskkondades üldiselt kehtivate käitumisreeglite 
mõistmine; oskus suhelda konstruktiivselt erinevates keskkondades, 
olla salliv, väljendada ja mõista erinevaid seisukohti ning tunda 
empaatiat; suhtumine, mis põhineb koostööl, enesekindlusel ja 
aususel; huvitumine kultuuridevahelisest suhtlemisest ja 
väärtushinnangute mitmekesisusest, austuse tundmine teiste vastu 
ning valmisolek eelarvamuste kõrvalejätmiseks ning kompromissideks; 
igakülgne austus inimõiguste vastu ja võrdsuse tunnustamine 
demokraatia alusena ning eri religioonide ja rahvuste 
väärtussüsteemide vaheliste erinevuste mõistmine; vastutustunde 
olemasolu, samuti mõistmise ja austuse ülesnäitamine ühenduse 
ühtekuuluvuse tagamiseks vajalike ühiste väärtuste suhtes, nagu 
demokraatlike põhimõtete austamine; teiste väärtushinnangute ja 
privaatsuse austamine (sotsiaalne ja kodanikupädevus) 
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LISA 8 Läbivate teemade lähtedokumente 
 
 
Eesti Vabariigi põhiseadus, ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsioon, Euroopa Nõukogu 

konventsioon inimõiguste ja põhivabaduste kaitseks, Lapse õiguste konventsioon, Euroopa 

Liidu alusdokumendid; 
 
 
Euroopa Nõukogu soovitus 1396 (1999) ―Religioon ja demokraatia “ Euroopa 

haridusministrite deklaratsioon ―Intercultural education: managing diversity, strengthening 

democracy“ (10—12 nov. 2003); 
 
 
Vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seadus, Eesti keele arendamise strateegia 2004—2010, 

 

Riiklik programm ―Integratsioon Eesti ühiskonnas; 
 

 
 
Euroopa Liidu Lissaboni strateegia, EL-i tööprogramm ―Haridus ja koolitus 2010 1; 

 
 
 
Why Literacy in Europe? Enhancing Competencies of Citizens in the 21st Century. UNESCO 

Institute for Education, 2005; 
 
 
ÜRO säästva arengu kontseptsioon ―Agenda 21-s, ÜRO Peaassamblee resolutsiooni nr 254 

 

―Säästvat arengut toetava hariduse dekaad 2005–20142; ÜRO Säästvat Arengut Toetava 
Hariduse Dekaadi Rahvusvaheline Rakenduskava, Euroopa keskkonnaministrite 

tippkohtumisel mais 2003 Kiievis vastu võetud avaldus ―Säästvat arengut toetav haridus3; 

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Säästvat Arengut Toetava Hariduse Strateegia4; 
Keskkonnaministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi heaks kiidetud 

keskkonnahariduse kontseptsioon5 ja selle raames toimuv teavitustöö; 

 
Eesti säästva arengu riiklik strateegia aastani 20306; Teadmistepõhine Eesti. Eesti teadus- ja 

arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007—2013; 
 
 
 
 

1 http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/10_year_en.pdf 
2http://portal.unesco.org/education/ev.php?URL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201 
3 http://www.unece.org/env/documents/2003/ece/cep/ece.cep.102.rev.1.e.pdf 
4 http://www.hm.ee/uus/hm/client/download.php?id=1931 
5 http://www.envir.ee/379029 
6 http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=90658/SE21_est_web.pdf 
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Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioon, Riigikogu poolt heaks kiidetud 12.20027; 

Kodanikualgatuse toetamise arengukava 2007—20108; Kaasamise hea tava9; Vabatahtliku 

tegevuse arengukava10; 
 
 
Ekspertgrupi Ettevõtlusharidus lõppraport. Euroopa Komisjon, 2004; Eesti 

ettevõtluspoliitika 2007-2013; Eesti elukestva õppe strateegia 2005–2008; 
 
 
European strategy for child and adolescent health and development. WHO Regional Office 

for Europe, 200511; Skills for Health Skills-based health education including life skills: An 

important component of a Child-Friendly/Health-Promoting School (WHO)12; Lapse õiguste 
tagamise  strateegia 2004–2008; 

 
 
Liikumisharrastuse strateegiline arengukava 2006-2010; Alaealiste kuritegevuse vähendamise 

arengukava aastateks 2007-2009; Liiklusseadus; Eesti Rahvuslik liiklusohutuse programm; 

Liikluseeskiri; VV määrus nr 89 ―Laste liikluskasvatuse kord (8.03.2001); Teede- ja 

Sideministreeriumi 22.juuni 2001 aasta määrus ―Jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimise ja 

neile juhilubade väljaandmise eeskiri�; 
 
 
Riigi eelarvestrateegia 2007-2010; Struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013; 

Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006–2015; 

 
Eesti infoühiskonna arengukava 2013; Riiklik arengukava Õppiv Tiiger 2006-201013; EL-i 

strateegia-raamistik 201014. 
 
 

7 http://www.siseministeerium.ee/?id=5642 
8 http://www.siseministeerium.ee/failid/KATA_2007_2010.pdf 
9 http://www.valitsus.ee/brf/?id=34190 
10 http://www.vabatahtlikud.ee/failid/vttstrat/vta_2007_2010_31_jaan_2007.pdf 
11http://www.sm.ee/est/HtmlPages/Europeanstrategyforchildandadolescenthealthanddevelopment/$file/European 
%20strategy%20for%20child%20and%20adolescent%20health%20and%20development.pdf 
12http://www.sm.ee/est/HtmlPages/SkillsfoHealth(skillsbasedhealtheducation)WHO2003/$file/Skills%20fo%20 
Health%20(skills%20based%20health%20education)%20WHO%202003.pdf 
13 http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=17 
14 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm 
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LISA 9 Läbivad teemad RÕK 2010 põhikooli õppekava 
ainevaldkondade kirjeldustes 

 
 
 
Ainevaldkond „Keel ja kirjandus“ 

 
 
Valdkonna õppeainete eesmärgiseade, õpitulemuste ning õppesisu kavandamisel on erineval 

määral silmas peetud kõiki õppekava läbivaid teemasid olenevalt kooliastmest, õppeaine 

spetsiifikast ja seostest ühe või teise läbiva teemaga. 
 
 
Läbivad teemad „Väärtused ja kõlblus― ning „Kultuuriline identiteet― on ainevaldkonna 

õppeainetele eriomased teemad, mida käsitletakse läbivalt ilukirjandust ning kultuuriteemalisi 

teabetekste lugedes ja analüüsides, nende üle arutledes ning nende põhjal kirjutades. 
 
 
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine― eesmärgiseadega on kooskõlas kõik 

ainevaldkonnas taotletavad pädevused: õpipädevus, funktsionaalne lugemisoskus, suuline ja 

kirjalik väljendusoskus ning tekstiloome. Arendatakse õpilaste suhtlus- ja koostööoskusi, 

suutlikkust oma arvamust kujundada ja väljendada ning probleeme lahendada. Õpetegevus 

võimaldab õpilasel märgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi ning arendada loomevõimeid. 
 
 
Läbivate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng― ning „Tervis ja ohutus― käsitlus taotleb 

õpilase  kujunemist  sotsiaalselt  aktiivseks,  keskkonnateadlikuks,  vastutustundlikuks  ning 

tervist ja turvalisust väärtustavaks inimeseks. Ainevaldkonna õppeainetes toetatakse neid 

arengusuundumusi teemakohaste tekstide, sh meediatekstide valiku ja analüüsi ning neis 

tõstatatud probleemide üle arutlemisega suulises ja kirjalikus vormis. 
 
 
Läbiva teema „Teabekeskkond― käsitlemine ainevaldkonna õppeainetes hõlmab eri allikatest 

(sh internetist) teabe hankimist, selle kriitilist hindamist ja kasutamist nii keeleteadmiste ning 

õppeteemakohaste teadmiste laiendamiseks kui ka tekstiloomes. 
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Ainevaldkond „Võõrkeeled“ 

 
 
 
Võõrkeelte valdkonna ained kajastavad erinevates kooliastmetes õpieesmärke ja teemasid, 

mis toetavad õpilase algatusvõimet, mõtteaktiivsust ning läbivate teemade omandamist, 

kasutades selleks sobivaid võõrkeelseid (autentseid) alustekste ning erinevaid pädevusi 

arendavaid töömeetodeid. 
 
 
Eelkõige on läbivad teemad seotud järgmiste teemavaldkondadega: 

 

1) „Õppimine ja töö― – elukestev õpe ja karjääri planeerimine; 
 

2) „Kodukoht Eesti― – keskkond ja jätkusuutlik areng; 
 

3) „Kodukoht Eesti―, „Riigid ja nende kultuur“ – kultuuriline identiteet; 
 

4) „Igapäevaelu. Õppimine ja töö―, „Riigid ja nende kultuur―, „Vaba aeg― – teabekeskkond, 

tehnoloogia ja innovatsioon; 

5) „Mina ja teised―, „Kodu ja lähiümbrus―, „Igapäevaelu. Õppimine ja töö― – tervis ja ohutus; 
 

6) „Mina ja teised―, „Kodu ja lähiümbrus―, „Kodukoht Eesti―, „Igapäevaelu. Õppimine ja 

töö―, „Riigid ja nende kultuur―, „Vaba aeg― – väärtused ja kõlblus. 
 
 
Ainevaldkond „Matemaatika“ 

 
 
 
Õppekava üldosas toodud läbivad teemad realiseeritakse põhikooli matemaatikaõpetuses 

eelkõige õppetegevuse sihipärase korraldamise ja käsitletava aine juures viidete tegemise 

kaudu. Näiteks seostub läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine― matemaatika 

õppimisel  järk-järgult  kujundatava  õppimise  vajaduse  tajumise  ning  iseseisva  õppimise 

oskuse arendamise kaudu. Sama läbiv teema seondub näiteks ka matemaatikatundides 

hindamise kaudu antava hinnanguga õpilase võimele abstraktselt ja loogiliselt mõelda. Oma 

tunnetusvõimete reaalne hindamine on aga üks olulisemaid edasise karjääri planeerimise 

lähtetingimusi. Õpilast suunatakse arendama oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, 

otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi. 
 
 
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng― probleemistik jõuab matemaatikakursusesse 

eelkõige ülesannete kaudu, milles kasutatakse reaalseid andmeid keskkonnaressursside 

kasutamise kohta. Neid andmeid analüüsides arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse 

ning õpetatakse väärtustama elukeskkonda. Võimalikud on õuesõppetunnid. 
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Matemaatikaõpetajate eeskuju  järgides õpivad õpilased võtma isiklikku vastutust 

jätkusuutliku tuleviku  eest ning omandama  sellekohaseid väärtushinnanguid ja 

käitumisnorme. Kujundatakse kriitilist mõtlemist ning probleemide lahendamise oskust, 

hinnatakse  kriitiliselt  keskkonna  ja  inimarengu  perspektiive.  Selle  teema  käsitlemisel  on 

tähtsal kohal protsentarvutus, muutumist ja seoseid kirjeldav matemaatika ning statistika 

elemendid. 
 
 
Teema „Kultuuriline identiteet― seostamisel matemaatikaga on olulisel kohal matemaatika 

ajaloo elementide tutvustamine ning ühiskonna ja matemaatikateaduse arengu seostamine. 

Protsentarvutuse ja statistika abil saab kirjeldada ühiskonnas toimuvaid protsesse 

mitmekultuurilisuse teemaga seonduvalt (eri rahvused, erinevad usundid, erinev sotsiaalne 

positsioon ühiskonnas jne). 
 
 
Läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus― käsitletakse eelkõige matemaatikat ja teisi 

õppeaineid lõimivate ühistegevuste (uurimistööde, rühmatööde, projektide jt) kaudu, millega 

arendatakse   õpilastes   koostöövalmidust   ning   sallivust   teiste   isikute   tegevusviiside   ja 

arvamuste suhtes. Sama teemaga seondub näiteks protsentarvutuse ja statistika elementide 

käsitlemine, mis võimaldab õpilastel aru saada ühiskonna ning selle arengu kirjeldamiseks 

kasutatavate arvnäitajate tähendusest. 
 
 
Eriline tähendus matemaatika jaoks on läbival teemal „Tehnoloogia ja innovatsioon―. 

Matemaatikakursuse lõimingute kaudu tehnoloogia ja loodusainetega saavad õpilased 

ettekujutuse tehnoloogiliste protsesside kirjeldamise ning modelleerimise meetoditest, kus 

matemaatikal on tihti lausa olemuslik tähendus (ja osa). Õpilase jaoks avaneb see eelkõige 

tegevusi kavandades ja ellu viies ning lõpptulemusi hinnates rakendatavate mõõtmiste ja 

arvutuste kaudu. Õpilast suunatakse kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, et 

lahendada elulisi probleeme ning tõhustada oma õppimist ja tööd. Matemaatika õpetus peaks 

pakkuma võimalusi ise avastada, märgata seaduspärasusi ning seeläbi aidata kaasa loovate 

inimeste kujunemisele. Seaduspärasusi avastades rakendatakse mitmesugust õpitarkvara. 
 
 
Teema „Teabekeskkond― seondub eriti oma meediamanipulatsioone käsitlevas osas tihedalt 

matemaatikakursuses käsitletavate statistiliste protseduuride ja protsentarvutusega. Õpilast 

juhitakse arendama kriitilise teabeanalüüsi oskusi. 
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Läbiv teema „Tervis ja ohutus― realiseerub matemaatikakursuses ohutus- ja tervishoiualaseid 

reaalseid andmeid sisaldavate ülesannete kaudu (nt liikluskeskkonna, liiklejate ja sõidukite 

liikumisega seotud tekstülesanded, muid riskitegureid käsitlevate andmetega 

protsentülesanded ja graafikud). Eriti tähtis on kiirusest tulenevate õnnetusjuhtumite põhjuste 

analüüs. Matemaatika sisemine loogika, meetod ja süsteemne ülesehitus on iseenesest olulised 

vaimselt tervet inimest kujundavad tegurid. 
 
 
Ka  emotsionaalse  tervise  tagamisel  on  matemaatikaõpetusel  kaalukas  roll.  Ahaaefektiga 

saadud probleemide lahendused, kaunid geomeetrilised konstruktsioonid jms võivad pakkuda 

õpilasele palju meeldivaid emotsionaalseid kogemusi. Matemaatika õppimine ja õpetamine 

peaksid pakkuma õpilastele võimalikult palju positiivseid emotsioone. Teema „Väärtused ja 

kõlblus― külgneb eelkõige selle kõlbelise komponendiga – korralikkuse, hoolsuse, 

süstemaatilisuse, järjekindluse, püsivuse ja aususe kasvatamisega. Õpetaja eeskujul on oluline 

roll tolerantse suhtumise kujunemisel erinevate võimetega kaaslastesse. 
 
 
Ainevaldkond „Loodusained“ 

 
 
 
Loodusteaduslikel  ainetel  on  kandev  roll  läbiva  teema  „Keskkond  ja  jätkusuutlik  areng― 

 

elluviimisel. 
 
 
 
Teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine―. Loodusteadusharidus on osa üldharidusest, 

mis on oluline õpilaste arengule. Loodusainetes omandatud teadmised, oskused ja hoiakud 

lõimituna teistes õppeainetes omandatuga on aluseks sisemiselt motiveeritud elukestvale 

õppimisele. Loodusaineid õpetades kasvatatakse õpilaste teadlikkust karjäärivõimalustest ning 

vahendatakse neile teavet edasiõppimisvõimaluste kohta loodusteaduslikel erialadel. 
 
 
Läbivat teemat „Teabekeskkond― käsitletakse seonduvalt eri infoallikatest teabe kogumise, 

 

teabe kriitilise hindamise ning kasutamisega. 
 
 
 
Loodusained toetavad läbivat teemat „Tehnoloogia ja innovatsioon― IKT rakendamise kaudu 

 

aineõpetuses. 
 
 
 
Teema „Tervis ja ohutus―. Loodusainete õppimine aitab õpilastel mõista tervete eluviiside ja 

 

tervisliku  toitumise  tähtsust  ning  mõista  keskkonna  ja  tervise  seoseid.  Teoreetilise  aluse 
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õigele tervisekäitumisele annavad eelkõige bioloogia ja keemia. Loodusainete õppimine 

praktiliste tööde kaudu arendab õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid. 
 
 
Teema „Väärtused ja kõlblus―. Loodusteaduslike teadmiste ja oskuste alusel kujunevad elu 

 

ning elukeskkonna säilitamiseks vajalikud väärtushinnangud. 
 

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus― elluviimist toetavad loodusained eelkõige 

keskkonnateemade õpetamise kaudu. Kodanikuõiguste ja -kohustuse tunnetamine seostub 

keskkonnaküsimustega. 
 
 
Läbiv teema „Kultuuriline identiteet― lõimub loodusteaduste kaudu, mis moodustavad teatud 

osa kultuurist, kuhu on oma panuse andnud ka Eestiga seotud loodusteadlased. Maailma 

kultuuriline mitmekesisus lõimub rahvastikuteemadega geograafias. 
 
 
Ainevaldkond „Sotsiaalained“ 

 
 
 
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine― käsitlemisega aidatakse õpilasel 

kujuneda isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, 

elu-  ja  töökeskkonnas  ning  kujundama  oma  elukäiku  teadlike  otsuste  kaudu,  et  teha 

mõistlikke kutsevalikuid. 
 
 
Läbiva teemaga „Keskkond ja jätkusuutlik areng― toetatakse õpilase kujunemist sotsiaalselt 

aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes püüab leida lahendusi 

keskkonna- ja inimarengu küsimustele, pidades silmas nende jätkusuutlikkust. 
 
 
Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus― käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist 

aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna 

toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähendust, on ühiskonda 

lõimitud, toetub oma tegevuses riigi kultuuritraditsioonidele ja arengusuundadele ning osaleb 

poliitiliste ja majandusotsuste tegemises. 
 
 
Läbiva teema „Kultuuriline identiteet― käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist 

kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi 

kujundajana ja kultuuride muutumist ajaloo vältel ning kellel on ettekujutus kultuuride 

mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktika eripärast nii ühiskonna ja terviku tasandil 
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(rahvuskultuur) kui ka ühiskonna sees (regionaalne, professionaalne, klassi-, noorte- jms 

kultuur; subkultuur ja vastukultuur) ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist 

mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ning koostööaldis. 
 
 
Läbiva teema „Teabekeskkond― käsitlemisega toetatakse õpilase kujunemist infoteadlikuks 

inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda ning suudab seda kriitiliselt 

analüüsida ja selles toimida olenevalt oma eesmärkidest ning ühiskonnas omaks võetud 

kommunikatsioonieetikast. 
 
 
Läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon― toetatakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja 

tänapäevaseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime 

kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. 
 
 
Läbiva teema „Tervis ja ohutus― käsitlemisega toetatakse õpilase kasvamist vaimselt, 

emotsionaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline käituma turvaliselt 

ning kujundama tervet keskkonda. 
 
 
Läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus― taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud 

inimeseks, kes tunneb nüüdisajal rahvusvaheliselt üldtunnustatud väärtusi ja 

kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid 

eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires. 
 
 
Ainevaldkond „Kunstiained“ 

 
 
 
Kunstiainetes on võimalik kaasata kõiki läbivaid teemasid, kuigi mõnega on seotus tugevam. 

 
 
 
Teemad „Väärtused ja kõlblus― ning „Kultuuriline identiteet― on kunstiainetele eriomased. 

Õppesisus ja -tegevustes tutvutakse kohaliku ja maailma kultuuripärandiga, teadvustatakse 

kultuuri rolli igapäevaelus, kujundatakse avatud ja lugupidavat suhtumist nii erinevatesse 

kultuuritraditsioonidesse kui ka kaasaja kultuurinähtustesse. Väärtustatakse uute ideede ning 

isiklike kogemuste ja emotsioonide loomingulist väljendamist. Õpilasi suunatakse osalema 

ühiseid väärtusi kujundavatel kunstisündmustel (näitused, muuseumid, kontserdid ja 

etendused). Tähtis on noorte endi osalemine/esinemine laulupidudel, muusikaüritustel ja 

õpilastööde näitustel. 



Lisad 

 

 
 
 
 
Teemaga „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine― seondub kunstides oma võimete ja huvide 

teadvustamine, nii ainespetsiifiliste kui ka üldisemate mõtlemis- ja tegutsemisstrateegiate, sh 

õpioskuste omandamine. Tutvutakse kunstide mitmekülgsete väljunditega igapäevaelus ning 

kunstidega seotud elukutsetega. 
 
 
Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon― on seotud kunstidele omaste praktiliste 

loovtegevustega, mille vältel kasutatakse erinevaid oskusi ja vahendeid ning leiutatakse ja 

katsetatakse uusi võimalusi, toetades pidevalt muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja 

töökeskkonnas toimetuleva inimese kujunemist. Eelnevaga haakub samuti läbiva teema 
 
 
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ lõimimine kunstide õppesse. Kunstides julgustatakse 

kujundama ja väljendama oma seisukohti ühiskonnas toimuvate protsesside kohta ning 

katsetama oma ideede arendamist ja elluviimist. 
 
 
Kunstiainetes teadvustatakse kunstitegevuste emotsionaalselt tasakaalustavat mõju, neist 

võivad alguse saada elu jooksul püsivad harrastused. See lõimub nii elukestva õppe põhimõtte 

teadvustamise kui ka läbiva teemaga „Tervis ja ohutus―. Kunstides kasutatakse paljusid 

materjale, töövahendeid ja instrumente, mille juures tuleb järgida ohutuse ning otstarbekuse 

printsiipe.  Jälgitakse  enda  tervise  ja  ohutuse  nõudeid  tööprotsessis,  suurt  tähelepanu 

pööratakse erinevatele keskkondadele ja nende teadlikule kasutamisele. 
 
 
Kunstide eriline panus teemade „Keskkonna ja jätkusuutlik areng―  ning „Teabekeskkond― 

käsitlemisel on valdkondliku vaatenurga lisamine. See hõlmab mitmekülgseid oskusi nagu 

informatsiooni leidmine muusika ja kunsti kohta, helilise ja visuaalse kommunikatsiooni 

väljendusvahendid, keskkonna visuaalne ja heliline kujundamine. Tutvutakse 

andmebaasidega, meediakeskkonna võimaluste ja ohtudega ning autorikaitse küsimustega. 
 
 
Ainevaldkond „Tehnoloogia“ 

 
 
 
Tehnoloogia ainevaldkond seostub kõigi läbivate teemadega. „Elukestev õpe ja karjääri 

planeerimine―.  Tutvumine tehnoloogia  arengu  ja inimese rolli  muutumisega tööprotsessis 

aitab  tunnetada  pideva  õppimise  vajadust.  Oma  ideede  rakendamiseks  tehnoloogiliste 
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võimaluste valimine, töö kavandamine ning üksi ja üheskoos töötamine aitavad arendada ning 

analüüsida oma töövõimeid. 
 
 
„Keskkond ja jätkusuutlik areng―. Tähtis on toodet valmistades kasutada säästlikult nii 

looduslikke kui ka tehismaterjale. Tähelepanu pööratakse keskkonnasäästlike 

tarbimisharjumuste  kujundamisele ja kujunemisele. Jäätmete sorteerimine ning energia ja 

ressursside kokkuhoid tundides aitavad kinnistada ökoloogiateadmisi. 
 
 
„Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus―. Algatusvõime, ettevõtlikkus ja koostöö on tihedalt seotud 

tehnoloogiaainete sisuga. Oma ideede realiseerimise ja töö korraldamise oskus on üks 

valdkonna õppeainete põhilisi eesmärke. Ettevõtlikkust toetavad oskuslikult elluviidud 

projektid, mis annavad õpilastele võimaluse oma võimeid proovida. 
 
 
„Kultuuriline identiteet―. Tutvumine esemelise kultuuri, kommete ja toitumistavadega 

võimaldab näha kultuuride erinevust maailma eri paigus ning teadvustada oma kohta 

mitmekultuurilises maailmas. Õpitakse märkama ja kasutama rahvuslikke elemente esemete 

disainimisel. 
 
 

„Teabekeskkond―.   Oma  tööd  kavandades  ja  ainealaste  projektide  tarvis  infot  kogudes 

õpitakse kasutama erinevaid teabekanaleid ning hindama kogutud info usaldusväärsust. 

Interneti kasutamine võimaldab kursis olla tehnoloogia uuendustega ning tutvuda disainerite 

ja käsitöötegijate loominguga terves maailmas. 
 
 
„Tehnoloogia ja innovatsioon―. Arutletakse intellektuaalomandi kaitse ning arvuti kasutamise 

võimaluste üle oma tööde kavandamisel ja esitlemisel. Õpitakse oma tööd virtuaalkeskkonnas 

esitlema. Tutvumine arvuti abil juhitavate täisautomaatsete seadmetega ning võimaluse korral 

ka nendega töötamine aitavad tunnetada tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi. 
 
 
„Tervis ja ohutus―. Erinevate tööliikide puhul on vaja tutvuda tööohutusega ning arvestada 

ohutusnõudeid. Tutvumine erinevate looduslike ja sünteetiliste materjalidega ning nende 

omadustega  aitab  teha  esemelises  keskkonnas  tervisest  lähtuvaid  valikuid.  Tervisliku 

toitumise  põhitõdede  omandamine  ning  tervislike  toitude  praktiline  valmistamine  loovad 

aluse terviseteadlikule käitumisele. 
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„Väärtused ja kõlblus―.  Tehnoloogiaainetes kujuneb väärtustav suhtumine töösse ning töö 

tegijasse. Rühmas töötamine annab väärtuslikke kogemusi üksteise arvestamisel, 

organiseerimisoskuse arendamisel ning võimalike konfliktide lahendamisel. Kodunduse 

etiketiteemade kaudu kujundatakse praktilisi käitumisoskusi erinevates situatsioonides, 

õpitakse mõistma käitumisvalikute põhjusi ja võimalikke tagajärgi. 
 
 
Ainevaldkond „Kehaline kasvatus“ 

 
 
 
Läbiva teema „Tervis ja ohutus― puhul on kehalisel kasvatusel kanda oluline osa. Tervislikuks 

eluviisiks vajalike teadmiste, arusaamade, oskuste ja kogemuste omandamist toetatakse nii 

aineõppes kui ka tunnivälises tegevuses, samuti füüsilise ja sotsiaalse õpikeskkonna loomise 

kaudu. 
 
 
Läbivat teemat „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine― toetatakse kehalises kasvatuses 

õpilaste innustamisega olema terve ning kandma muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas hoolt 

oma töövõime suurendamise eest. Võimekuse ja huvi ilmnemise korral mõne spordi- ja/või 

liikumisharrastuse vastu juhitakse õpilast selle alaga süvendatult tegelema. 
 
 
Läbivat teemat „Keskkond ja jätkusuutlik areng― aitab kehalises kasvatuses ellu viia väljas 

(looduses)   harrastatavate   spordialadega   tegelemine,   mis   väärtustab ümbritsevat   ning 

soodustab õpilase kujunemist keskkonnateadlikuks liikumise harrastajaks. 
 
 
Läbivat teemat „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus― toetatakse õpilaste organiseeritud 

tunnivälise liikumisharrastuse kaudu (omaalgatuslikud spordi- ja tantsuüritused, võistlused, 

õpilaste juhendamisel tegutsevad liikumis- ja treeningrühmad jms). 
 
 
Läbiv teema „Kultuuriline identiteet― kajastub kehalise kasvatuse tundides õpitavates 

spordialades/liikumisviisides, mis tutvustavad rahvuslikku ja teiste maade liikumiskultuuri 

ning aitavad õpilasel kujuneda kultuuriteadlikuks (omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust 

väärtustavaks) ühiskonnaliikmeks. 
 
 
Läbiv teema „Teabekeskkond― toetab õpilast vajaliku info leidmisel. 
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Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon― rakendamine kehalises kasvatuses seostub antud 

 

ülesande jaoks õpilasepoolse sobiva lahenduse leidmisega. 
 
 
 
Läbiv teema „Väärtused ja kõlblus― seostub spordi ülima aate – ausa mängu põhimõtete – 

järgimisega kehalises kasvatuses ning tunnivälises sportlikus tegevuses. Sportlikus tegevuses 

kehtivate reeglite mõistmine ja nende järgimine toetab õpilase kujunemist kõlbeliseks 

isiksuseks. 
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