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Sissejuhatus 

 

Läbivate teemade (LT) rakendumise tasandid riiklikus õppekavas peegeldavad kooli kui 

terviku rolli olulisust antud valdkonnas. See tähendab, et nii ainealane õppetegevus kui ka 

projektipõhine või tunniväline õppetegevus on läbivate teemade seisukohalt oluline planeerida 

kogu kooli õppetegevuse eesmärkide kontekstis.  

 

Eeltoodust tulenevalt on siinne kogumiku osa kavandatud vaatlemaks kooli tervikuna kui 

läbivate teemade rakendustasandite süsteemi. Vaatluse alla tulevad erinevatest koolidest 

kogutud läbivate teemade rakendamise praktikad eesmärgiga tutvustada juba läbiproovitud 

võimalusi ning anda ideid ja julgust otsida igale konkreetsele koolile sobivat oma lähenemist. 

Kuna koolid on erinevad, siis ka erinevate läbivate teemade rakendamise võimalused on väga 

erinevad. Seejuures soovitame toetuda iga kooli tugevatele külgedele ning näha läbivates 

teemades ennekõike võimalust leida kooli kitsaskohtadele lahendusi. Ehk julgustavad koole 

oma lähenemist otsima ka siin kirjeldatud õpetlikud ebaõnnestumised – igal koolil on vaja ise 

leida läbivatele teemadele rakendamise tee ning ka ebaõnnestumised viivad lahendusele 

lähemale. 

 

Käesolev materjal koosneb seitsmest alapeatükist:  

1. Läbivate teemade rakendamise korraldamine koolis. Alapeatükis antakse ülevaade, 

kuidas läbivate teemade õpetamist koolis võiks korraldada. On toodud näiteid, kuidas 

erinevad koolid on läbivate teemade õppe oma koolis korraldanud. Materjalis on puudutatud 

erinevaid rakendumise aspekte (nt LT kajastumine dokumentides, LT alase tegevuse 

koordineerimine ja nõustamine jne).  
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2. Läbivate teemade rakendamise võimalikud viisid. Alapeatükis tutvustatakse läbivate 

teemade rakendamise viise erinevates koolides. Tutvustatakse tegevusi läbivate teemade 

õpetamiseks, mida koolides täna juba rakendatakse. Kirjeldatakse sisult ja vormilt erinevaid 

rakendamisstrateegiaid.  

3. Koolitused ja tugimaterjalid. Alapeatükis tuuakse välja, milliseid koolitusi ja 

tugimaterjale läbivate teemade rakendamise toetamiseks juba pakutakse ja milliseid veel 

vajatakse.  

4. Tagasiside kogumine läbivate teemade rakendamisele. Selles alapeatükis kirjeldatakse 

erinevaid tagasiside kogumise meetodeid õpilaste, õpetajate, juhtkonna ja riigi tasandil, 

tuuakse näiteid tagasiside andmise vormidest ja kriteeriumitest ning järeldustest, mida saadud 

informatsiooni põhjal on võimalik teha.  

5. Läbivate teemade rakendamise mudelid (kuue kooli näitel). Alapeatükis on kogutud 

info koondanud ülevaatlikesse mudelitesse, mille põhjal tekib lugejal võimalus saada terviklik 

ettekujutus koolides toimivatest praktikatest. Esitatud on kuue kooli visualiseeritud mudel. 

 

Koolidest kogutud materjali esitatakse nii üldistatud kujul kui ka väljavõtetena intervjuudest. 

Lugeja peab arvestama, et väljavõtete tekst on minimaalsete muudatustega ning on edastatud 

kõnekeelestiilis. Sellega on kogumiku autorid taotlenud, et saadud info jõuaks lugejani 

võimalikult ehedal kujul ning väljendaks võimalikult täpselt rääkijate poolt edasi antud 

mõtteid ja emotsioone.  

 

Toodud head praktikad ei kajasta uuritud koolide läbivate teemade alast tegevust tervikuna. 

Koolid võisid valida toodud näiteid vastavalt oma eelistustele ning palusime koolidel 

kirjeldada ka alles läbiproovimata ideid. Seega ei leia antud kogumikust valmis 

terviklahendusi koolidele, pigem on siin toodud head näited võimalikest lähenemistest, millest 

iga kool saab ise läbivatele teemadele oma terviklähenemise kujundada. 

 

Läbivate teemade rakendamine ei ole koolidele uus kogemus. 2002. aastal vastu võetud 

Põhikooli ja Gümnaasiumi Riikliku Õppekava kohaselt on koolidel olnud kohustus õpetada 

nelja läbivat teemat: keskkond ja jätkusuutlik areng; tööalane karjäär ja selle kujundamine; 

infotehnoloogia ning meedia; turvalisus. Vastav õpetamise praktika on olnud Tartu Ülikooli 

haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse uuringuprojekti „Riikliku õppekava läbivate 
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teemade rakendamise strateegiad koolis“  raames eraldi vaatluse all.1 Projekti peamine 

eesmärk oli uurida kooli kui terviku strateegiaid läbivate teemade käsitlemisel. Uuriti, kuidas 

koolid on korraldanud õppekava läbivate teemade õpetamise koolis ainetundides ja kogu kooli 

tegevuses, milliseid struktuure on koolides selleks tarbeks loodud ning milliseid ressursse 

läbivate teemade õpetamine koolidelt nõuab. Analoogiline uuring on läbi viidud ka Ene-Silvia 

Sarve poolt aastal 2008 (uuring „Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek“). 

Viimasena mainitud uuringu tulemusi on siinses kogumikus kasutatud üldistuste ja 

kokkuvõtete esitamisel.  

 

 

Koolide valim 

 

Käesolev kogumiku B-osa kajastab suurema uurimuse kõrval läbi viidud väiksemamahulist 

andmekogumist. Selle fookuses oli kooliorganisatsiooni kui terviku tegevus läbivate teemade 

õpetuse kavandamisel. Valimi moodustasid koolid, kelle aineülese õppega seotud tegevus on 

leidnud laiemat kõlapinda kas meetodite, hindamisviiside või koostöö osas. Koolide valimisel 

lähtuti põhimõttest, et nende tegevuse kirjeldusest ja analüüsist oleks kasu teistele koolidele 

oma kogemuste hindamisel või avardamisel. Eesmärk ei olnud leida ainult väga eeskujulikke 

rakendusnäiteid, vaid ka õpetlikku ebaõnnestumist.  

 

Valimi koostamise teiseks kriteeriumiks oli koolitüüpide erinevus. Esindatud olid 

munitsipaalkoolid (Viimsi Keskkool, C. R. Jakobsoni Gümnaasium, Tartu Tamme 

Gümnaasium, Kambja Põhikool). Kaasatud olid kaks kooli, mille õppekava aluseks on eri 

tüüpi pedagoogikast tulenevad või laiemalt väärtuskasvatusest tulenevad õppekavad (Tartu 

Waldorfgümnaasium, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium, Tartu Erakool). Kaks koolidest 

olid erakapitalil põhinevad koolid (Tartu Erakool, Tartu Waldorfgümnaasium). Valimis on 

kaks suurt linnakooli (Tartu Tamme Gümnaasium, Viljandi C.R. Jakobsoni Gümnaasium), 

suur vallakool (Viimsi Keskkool), kui ka väike linna- ja maakool (Tartu Erakool ja Kambja 

Põhikool).  

  

                                                           
1
 Projekti info on kättesaadav aadressil: http://www.ut.ee/curriculum/453380 
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Ülevaade andmekogumises osalenud koolidest2 

 

Viimsi Keskkool 

Viimsi Keskkool on munitsipaalkool, mis asub Harju maakonnas, Viimsi vallas, Haabneeme 

alevikus. Õpilaste koguarv koolis on 1443, õpetajaid on 108 (seisuga 22.12.10). Kool peab 

oma missiooniks innustava harmoonilise õpi- ja arengukeskkonna pakkumist põhi- ja 

keskhariduse omandamiseks kõigile koolis õppida soovivatele õpilastele, loomaks parimad 

eeldused tubli ühiskonnaliikme kujunemiseks. Kooli õppetegevuse aluseks on õppetoolide 

süsteem. Tegutsevad järgmised õppetoolid: Eesti keel ja meedia; B- ja C-võõrkeel; Inglise 

keel; Matemaatika; Oskusained; Sport; Keskkonnaained. 

 

Tartu Erakool  

Tartu Erakool, lühendina TERA asub Tartus. TERA avati 1. septembril 2007. Kool on 

erapõhikool, mis annab alus- ja põhiharidust. Koolis on 160 õpilast ja 21 õpetajat (29.12.2010 

seisuga EHIS järgi). Tartu Erakooli peab MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts 

(TEHES), mille on moodustanud lapsevanemad ja õpetajad. Kooli eesmärgiks ja ülesandeks 

on heatasemelise ja kaasaegse hariduse andmine lapsesõbralikus ja õpetajat väärtustavas 

keskkonnas. 

 

Tartu Tamme Gümnaasium 

Tartu Tamme Gümnaasium on munitsipaalgümnaasium, kus õpib (04.01.11 seisuga) 871 

õpilast ja õpetab 63 õpetajat. Põhikoolis töötavad muusikaklassid 1. klassist kuni 9. klassini. 

Õppetööd nendes klassides toetavad vastavad ringid. Võimalik on õppida mingit 

muusikainstrumenti lapsevanema kulul. Gümnaasiumis on neli õppesuunda: loodusklassis 

loodus- ja meditsiinisuund ning reaalklassis tehnoloogia- ja humanitaarsuund. Tamme 

gümnaasium on loodusteaduslikku süvaharidust pakkuv kool.  

 

Kambja Põhikool 

Kambja Ignatsi Jaagu Põhikool annab võimaluse omandada põhiharidus. Kooli õppeprotsess 

on korraldatud kooliastmete järgi: 1-3 klass I aste,  4-6 klass II aste,  7-9 klass III aste. Kooli 

õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on võimaldada inimesel kujuneda arenevaks isiksuseks, kes 

on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, 

                                                           
2
 Koolide ülevaadete allikateks on Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) ja koolide kodulehed. 



5 

 

valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ja kandma 

kodanikuvastutust. Kool loeb end asutatuks 1686. aastast. Koolis õpib 167 õpilast ja töötab 20 

õpetajat. 

 

C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium 

C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium (CRJG) on vanim pidevalt tegutsenud keskharidust andev 

kool Viljandis. Kehtiva arengukava andmetel töötab CRJG gümnaasiumina, kus õpib 31 

klassis ligikaudu 880 õpilast. Oma eesmärgina sõnastatakse võimaluste loomine 

üldkeskhariduse ja süvendatud teadmiste omandamiseks erinevates ainevaldkondades. 

Põhikooli ulatuses tegutseb kool 2 – 3 paralleelklassiga. Alates 6. klassist pakutakse 

võimalust matemaatika süvaõppeks. Alates 2. klassist pakub kool inglise keele süvaõpet. 

Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu 2 - 3 klassikomplekti õpilasi, kes võivad õppida 

üldjuhul neljas õppesuunas (matemaatika-füüsika süvaõpe, reaalharu õpe, inglise keele 

süvaõpe, humanitaarharu õpe).  Koolis töötab ligi 70 pedagoogi, kellest suur osa on 

vanemõpetajad.  

 

Tartu Waldorfgümnaasium 

Tartu Waldorfgümnaasium (TWG) on 12-klassiline üldhariduskool. Kool loodi 

lapsevanemate initsiatiivil 1990-ndal aastal. TWG õppekava toetub waldorfpedagoogikale, 

mis arvestab lapse ealiste iseärasustega ning toetab noore inimese mitmekülgset arengut. 

Tartu Waldorfgümnaasium on tasuline erakool, mille pidajaks on lapsevanemate poolt loodud 

MTÜ Tartu Vaba Waldorfkooli Selts. 2007/2008 õppeaastal õppis kooli 12 klassis 189 

õpilast. Kooli maksimaalne täituvus käesolevates tingimustes on 200 õpilast. Koolis töötab 41 

inimest, neist 33 pedagoogidena. Põhikohaga õpetajaid on koolis 17. 

 

Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium  

Vanalinna Hariduskolleegium (VHK) on munitsipaalne haridus- ja kultuuriasutus. Selle 

peamiseks eesmärgiks on integreerida kultuuri ja haridust, kaasaegset maailmakäsitlust 

süvendatud ajalootunnetusega, üldharidust süvendatud muusika- ja kunstiharidusega ning 

rahvuskultuurilist haridust süvendatud võõrkeelteõppega traditsioonilise kristliku 

väärtussüsteemi alusel. VHK peamised struktuuriüksused on: VHK Gümnaasium, VHK 

Põhikool, VHK Muusikakool, VHK Kunstimaja, Vanalinna Muusikamaja ning Aiake. 

Nendes osakondades põimub regulaarne õpe ateljeede, stuudiote ja ringide tegevusega ning 

kunstnike ja muusikute individuaalne ja kollektiivne loome. Peale ülalnimetatud osakondade 
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kindlustab HK kui terviku tööd rida teenistusi: terviseteenistus, teabeteenistus, raamatukogu, 

finantsteenistus, majandusteenistus ja toitlustusteenistus. 

 

Andmete kogumiseja analüüsimise  meetod 

 

Koolide praktikate ja kogemuse kogumiseks kasutati fookusgrupi intervjuud ning 

individuaalset intervjuud. Poolstruktureeritud intervjuu tingis, et fookusgrupi ja 

individuaalintervjuude kava kujunes igal kooral mõnevõrra erinevaks. Intervjuu kava on 

toodud Lisas 1.  Koolide nõusoleku järel uuringus osaleda viidi läbi esimene fookusgrupi 

intervjuu. Intervjuul osalesid kooli poolt läbivate teemade õppe koordineerijatena või selle 

valdkonna eest vastutajatena nimetatud isikud: õpetajad, huvijuhid, õppejuhid, koolijuhid. 

Esimese fookusgrupi järel saadud andmed transkribeeriti ning analüüsiti. Seejärel lepiti kokku 

teine intervjuu. Vajadusel viidi läbi individuaalne intervjuu. Seda kahel juhul - kas osade 

asjaolude täpsustamiseks või siis väga selgelt läbivate teemade õpet koordineeriva isikuga, 

kes seda ülesannet oma koolis üksi täitis.  

 

Intervjuudes osalesid Tartu Erakoolist - Valdek Rohtma, Marjeta Venno, Kaie Kubri, Thea 

Simmerman, Liisi Griffel, Kristi Kartaśev; Viljandi C.R. Jakobsoni Gümnaasiumist – Monika 

Pärna, Eero Järvekülg, Kaie Lõhmus; Tamme Gümnaasiumist - Merit Luik; Viimsi 

Keskkoolist - Leelo Tiisvelt, Karmen Paul, Lemme Randmaa, Annika Remmel, Peeter 

Sipelgas; Kambja Põhikoolist - Toivo Ärtis; Tartu Waldorfgümnaasiumist - Ivo Kajak, Heidi 

Reimann, Kadi Jürimäe, Kadri Sügis, Tallinna Vanalinna Gümnaasiumist - Kersti Nigesen. 

 

Intervjuud lindistati ning transkribeeriti. Osade intervjuude puhul kasutati jooksvat kirjalike 

märkmete tegemist. Saadud infot analüüsiti kvalitatiivselt esitatud küsimuseblokkide kaupa. 

Lisaks analüüsiti kooli dokumentatsiooni läbivate teemade õppe aspektist (arengukava, kooli 

õppekava, tööplaani jms), tekstile oleme lisanud illustreerimiseks ka konkreetseid näiteid, 

mille oleme parema eristamise eesmärgil ära toonud kasti sees. 
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