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V 

LT rakendamise mudelid 

 

Selleks, et erinevate koolide hea praktika kokku võtta ning näidata läbivate teemade 

rakendamist mõjutavate komponentide omavahelist suhet, on eelnevalt toodud kirjelduste 

põhjal koostatud ülevaatlikud skeemid. Läbivate teemade rakendamisel on oluline, kuidas on 

rakendamist erinevate dokumentide tasandil planeeritud, kuidas on koolis korraldatud läbivate 

teemade koordineerimine ja nõustamine ning millisel viisil kogutakse tagasisidet selle kohta, 

kuidas planeeritu tegelikult rakendus. Siit edasi on vaja teha tegevuse analüüs ning vajalikud 

muudatused või täiendused. Läbivate teemade rakendamist toetavad aspektid on eelkõige 

väljakujunenud koolikultuur ja koolis toimuv inimestevaheline koostöö. Täiendavat tuge 

läbivate teemade rakendamiseks saab pakkuda ka erinevate ressursside: aeg, raha ja tehnilised 

vahendid; koolituste ja tugimaterjalide, kaasatud partnerite või koolivälise tegevuse näol, kui 

need aitavad ellu viia läbivate teemade alaseid eesmärke ja õpitulemusi ning mitmekesistavad 

rakendamise viise.  
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5.1. LT rakendamise mudel Tartu Tamme Gümnaasiumi  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läbiv teema 

tööalane karjäär 

ja selle 

kujundamine 

LT planeerimine (millistes kooli 

dokumentides LT kajastuvad) 

Kooli arengukava 

Kooli õppekava 

Karjääriõppe töökava Ressursid (aeg, rahalised ja tehnilised vahendid) 
 
eraldi karjäärikursus, projektid raha saamiseks, 0,5 

kohaga tasustatud karjäärikoordinaatori koht 

Kooli koostööviisid (mis toetavad LT rakendamist) 
 

õppenõukogud, projektimeeskonnad 

Koolitused ja tugimaterjalid (koolituse või tugimaterjali nimi) 

kursus „karjääriplaneerimise alused“, IKNK- algaja 

karjäärikoordinaatori koolitus, koolitused õpetajatele 

Partnerid (asutused, ettevõtted või inimesed, kellega LT 

rakendamisel koostööd tehakse)  

karjääriteenuste arenduskeskus,firmad ja asutused, 

teaduskeskus AHHAA, TÜ, TTÜ, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, 

Maaülikool, vilistlased, koolid, kutsekoolid, Tartu Linnavalitsuse 

haridusosakond, Tartu Linna ja maakonna 

karjäärikoordinaatorite ainesektsiooni juhtimine 

Klassi- ja kooliväline tegevus (mis toetab LT õpetamist) 

huviringid, töövarjupäev, õppekäigud, töötoad 

Rakendamise erinevad vormid (mille abil LT 

rakendatakse) 

karjääriõpetuse kursus, projektid, karjääriüritused, 

nõustamine 

LT koordineerimine ja nõustamine 

(kes sellega tegeleb) 

karjäärikoordinaator (0,5), õpilaste ja 

lastevanemate esmatasandi 

nõustamine, klassijuhatajate 

nõustamine 

Tagasiside ja hindamine (kuidas toimub LT õpetamisele tagasiside kogumine) 

õpilaste ja õpetajate tagasiside küsimustikud ja hinnangud üritustele 
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5.2. LT rakendamise mudel Viimsi Keskkoolis 

 

 

Partnerid  

Tartu Ülikool, Tartu Maaülikool, 

Tallinna Tehnikaülikool, 

REKK,Päästeamet, kohalik 

omavalitsus, kultuuriasutused 

 

LT planeerimine  

Arengukava, õppekava, üldtööplaan, 

töökavad 

Ressursid  

S.T.I.P.P. programm, erinevad 
projektid (nt Comenius) 

Kooli koostööviisid  

Klasside ümarlauad, õppetoolid, 
erinevad töörühmad, 
projektimeeskonnad, tugikeskus, 
õpilasesindus, hoolekogu, 

vilistlaskogu, vanemate kool 

LT koordineerimine ja nõustamine 

Arendusdirektor, LT töörühm 

Rakendamise erinevad vormid  

Õppekäigud, projektid, õpetajate 

ja õpilaste konverentsid, S.T.I. P.P. 

programm, professionaalne 

õpikogukond, klassijuhatajate 

kogu (III-IV kooliaste). 

Koolitused ja tugimaterjalid  

Õpetajate konverentsid, Kogemuste 

Koda, õpikogukonnad (nt kujundava 

hindamise õpikogukond) 

Tagasiside ja hindamine 

Õppetoolide aastavestlused, individuaalsed 

aastavestlused, õpetajate enesehinnangud, 

arenguvestlused õpilaste ja vanematega 

Klassi- ja kooliväline tegevus  

Õpilasteadus, 

õpilaskonverentsid, projektid, 

huvitegevus, kultuuriprojektid 

Läbivad teemad 

Koolikultuur 

Väljakujunenud 

koostööviisid, jagatud 

väärtused, 

traditsioonid, rituaalid 
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5.3. LT rakendamise mudel Kambja Põhikoolis 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Läbiv teema 

„Tööalane 

karjäär ja selle 

kujundamine“ 

LT planeerimine (millistes kooli 

dokumentides LT kajastuvad) 

Kambja kooli arengukava 

Kambja kooli õppekava 

Karjääriõppe tegevuskava Ressursid (aeg, rahalised ja tehnilised 
vahendid) 
kooli üldine eelarve, võimalusel lisanduvad 
projektide ja toetajate poolsed vahendid, laste ja 

nende vanemate osalus 

Kooli koostööviisid (mis toetavad LT 

rakendamist) 
töökoosolekud 

Koolitused ja tugimaterjalid (koolituse või tugimaterjali 

nimi) 

karjääriteenuste süsteemi arendamise projektis osalemine, 

sellega kaasnevad materjalid, kutsehariduskeskuste õpetajate 

kevadseminar 

Partnerid (asutused, ettevõtted, kellega LT rakendamisel 

koostööd tehakse) 
Innove, Karjääriteenuste arenduskeskus, Tartu 

Kutsehariduskeskuse karjäärispetsialistid, karjäärispetsialist 

Merike Sassi ning kohalikud asutused ja MTÜ-d, vilistlased, 

lapsevanemad, kohalikud ettevõtted  

Klassi- ja kooliväline tegevus (mis toetab LT õpetamist) 

klassikollektiivide korraldatud üritused, kooliüritused, 

huviringid 

Rakendamise erinevad vormid (mille abil LT 

rakendatakse) 
õppekava kohustuslik kursus „Karjääri 

planeerimine ja sotsiaalse toimetuleku oskused“, 

karjääriõppe infostend, infonurk raamatukogus, 

info kooli kodulehel, integreerituna teiste ainetega, 

arenguvestluse osana, loov- ja uurimuslike tööde 

osana, karjääripäevad, projektid (nt „Tagasi kooli“), 

erinevad kooliüritused 

LT koordineerimine ja 

nõustamine (kes sellega 

tegeleb) 

Karjäärikoordinaatori 

ülesannetes on huvialajuht 

Tagasiside ja hindamine (kuidas toimub LT õpetamisele tagasiside 

kogumine) 

Hinnatakse iga õppeaasta lõpus tegevuskavas toodud mõõdikute alusel 
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5.4. LT rakendamise mudel Tartu Waldorfgümnaasiumis 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Läbivad teemad 

koolikultuur 

väljakujunenud 

koostööviisid, jagatud 

väärtused (inimene kui 

väärtus), traditsioonid  

LT planeerimine (millistes kooli 

dokumentides LT kajastuvad) 

 

arengukava 

Ressursid (aeg, rahalised ja tehnilised vahendid) 
 

aeg on põhiline ressurss  

Kooli koostööviisid (mis toetavad LT rakendamist)  

 
iganädalased õpetajate kolleegiumi kokkusaamised, 
klassi ja kooliastme kolleegium, Waldorfkoolide 
võrgustik Eestis ja mujal maailmas, erakoolide 

ühendus, vanemate kool, õpilased, vilistlased  

Koolitused ja tugimaterjalid (koolituse või tugimaterjali 

nimi) 

waldorfpedagoogika kursused,  enesetäiendamine  kunsti-, 

suvekursustel, tundide külastused, mentorid, 

õpetajatevaheline kogemuste vahetamine 

Partnerid (asutused, ettevõtted või inimesed, kellega LT 

rakendamisel koostööd tehakse) 

Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Põllumajandusmuuseum, 

kultuuriasutused, lapsevanemad, õpilased, vilistlased, 

praktikakohaks olevad asutused, Keskkonnahariduse keskus 

Klassi- ja kooliväline tegevus (mis toetab LT õpetamist) 

üleklassilised ja klassidevahelised projektid, aasta 

tähtsündmused – koolipeod, laadad jm ühised ettevõtmised, 

sotsiaalpraktika erinevates asutustes  

Rakendamise erinevad vormid (mille abil LT 

rakendatakse)  

igahommikune klassi uudiste ring, üleklassilised ja 

klassideülesed projektid (nt kontsert, näidend, 

ainetsükkel), õpetajate isiklik eeskuju, reeglipärased 

vanemate õhtud (loengud, arutelud, ühistegevus) , 

ühisüritused koos vanematega, vanemate kool 

LT koordineerimine ja 

nõustamine (kes sellega tegeleb) 

 

õpetajate kolleegium iganädalaselt 

Tagasiside ja hindamine (kuidas toimub LT õpetamisele tagasiside kogumine) 

hinnanguline hindamine 8. klassini; õpilase, klassi ja kooliastme kolleegium, 

igahommikune uudiste ring,  arenguvestlused õpilaste ja õpetajatega, pidev 

suhtlemine vanematega, rahuloluküsimustik 
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5.5. LT rakendamise mudel Viljandi C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumis 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läbivad teemad 

Kindlaksmääratud 

strateegiad, 

ühised eesmärgid  

LT planeerimine (millistes kooli 

dokumentides LT kajastuvad) 

CRJG arengukava 

CRJG õppekava 

Õpetajate töökavad 

Ressursid (aeg, rahalised ja tehnilised 

vahendid) 
kooli üldine eelarve, võimalusel lisanduvad 

projektide ja toetajate poolsed vahendid 

Kooli koostööviisid (mis toetavad LT 

rakendamist) 
Töörühmad koolielu erinevate valdkondade 

koostööpõhiseks arendamiseks 

Koolitused ja tugimaterjalid (koolituse või tugimaterjali 

nimi) 

Koolis on läbi viidud kaks meeskonnakoolitust: 

„Lõiminguvõimalused uues õppekavas“ ja „Läbivad teemad 

uues õppekavas“. Kool koostab LT rakedamise strateegiat. 

Partnerid (asutused, ettevõtted, kellega LT rakendamisel 

koostööd tehakse) 
Innove, Karjääriteenuste arenduskeskus, Kõrgkoolid 

(teaduskool), Viljandi Terviseedenduse Keskus (Kohalike 

Omavalitsuste Liit), Politsei-ja Piirivalveamet 

 

Klassi- ja kooliväline tegevus (mis toetab LT õpetamist) 

Ülekoolilised üritused, huviringid 

Rakendamise erinevad vormid (mille abil LT 
rakendatakse) 
Õppekavas valikkursus „Karjääriõpe“, 

infomaterjalide riiul raamatukogus, uurimuslike 

tööde osa, ülekoolilised tegevused, 

tehnoloogiaõppe valikkursused, huviringid, 

loodusainete süvaõpe 

LT koordineerimine ja 

nõustamine (kes sellega 

tegeleb) 

Karjäärikoordinaatori 

ülesannetes on huvialajuht 

Tagasiside ja hindamine (kuidas toimub LT õpetamisele tagasiside 

kogumine) 

Klassijuhatajatöö, arenguvestlused, reageerimine probleemide korral 
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5.6. LT rakendamise mudel Tartu Erakoolis 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läbivad 

teemad 

Tegevuste 

terviklikkus 

LT planeerimine (millistes kooli 
dokumentides LT kajastuvad) 

kooli arengukava 
kooli õppekava 

kooli huvitöö kava, aineõpetaja töökava, 

klassijuhataja töökava 

Ressursid (aeg, rahalised ja tehnilised vahendid)  

 

õppemaks 

Kooli koostööviisid (mis toetavad LT 

rakendamist)  
kooli nõukogu, õppenõukogu, lastevanemate 
ümarlaud, kooliarenduse päev, perevestlus, 
arenguvestlus, e-kool, õk arenduse juhtgrupp, 

nädalakoosolekud 

Koolitused ja tugimaterjalid (koolituse või tugimaterjali 

nimi) koolituste valik tuleneb kooli põhiväärtustest, aasta 

arengueesmärkidest ja individuaalsest arenguvajadusest 

Partnerid (asutused, ettevõtted, kellega LT rakendamisel 

koostööd tehakse)  

Tartu politsei ja päästeteenistus, Noorte Nõustamiskeskus, 

Tartu Kutsehariduskeskus, kultuuriasutused (nt Tartu 

Linnaraamatukogu, Tartu Linnamuuseum, Vanemuise teater 

jne), Postimehe toimetus, vilistlased, TÜ, õpilasesindus, Avatud 

Meele Instituut 

Klassi- ja kooliväline tegevus (mis toetab LT õpetamist) 

huvikool, kooli ajaleht 

Rakendamise erinevad vormid (mille abil LT 

rakendate, nt õppekäigud) 

üldõpe, projektõpe, huvitund, aastatööd, 

ainenädalad, õuesõpe 

LT koordineerimine ja 

nõustamine (kes sellega 

tegeleb) eraldi koordinaatorit 

või nõustajat ei ole, karjääri 

teemaga tegeleb psühholoog 

Tagasiside ja hindamine (kuidas toimub LT õpetamisele tagasiside kogumine)  

sisehindamissüsteemi alusel toimuvad üldised tunnivaatlused, on 

rahuloluküsimustik, väärtustealane uuring lastevanemate ja õpetajate seas 


