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2017. aastal alustasid valdkondlikud ekspertide töörühmad
valdkonnakavades nii valdkonnapädevuste kui ka 
õpitulemuste nüüdisajastamisega ning 2019/2020 katsetati
uuendatud õpitulemuste rakendamist seitsmes koolis.

PÕHIKOOLI JA 
GÜMNAASIUMI RIIKLIKE 
ÕPPEKAVADE 
AJAKOHASTAMINE

2021/2022 kutsuti uuesti kokku õpitulemusi 
ajakohastanud töörühmad, kes vaatasid tehtud töö 
uuesti üle ning koostasid valmis ainekavad koos 
valdkondlike üldalustega.

2020/2021 ajakohastati ka suurem osa valikkursuseid või 
loodi uued, nt „Identiteet ja eesti kirjandus“, „Inimene 
nüüdisaegses teabekeskkonnas“.



1. Õpitulemuste eakohasus ja nüüdisaegsus

2. Õpilase pädevuste arengu dünaamika jälgimise võimaldamine

3. Üldpädevuste lõimimine valdkonnakavadesse

4. Õpitulemuste mahu vähendamine olemasoleva tunniressursi sees

5. Õpitava vähesem reguleerimine määrustega ning suurema 

paindlikkuse võimaldamine (valdkondlikud valikkursused ja õppesisu 

loetelu määrustest välja)

Millest lähtuvalt ajakohastati?

ÕPITULEMUSTE 
AJAKOHASTAMINE



▪ Töörühmad moodustati tegevõpetajatest ja ülikoolide 
ekspertidest.

▪ Igas valdkondlikus töörühmas olid esindatud kõigi 
valdkonnaainete eksperdid (nt kõigi loodusainete ja kõigi 
peamiste võõrkeelte eksperdid).

▪ Kaasatud olid ka koolijuhid, aineühendused ja Innove 
valdkonnaeksperdid.

▪ Esimestel aruteludel osalesid ka lastevanemate liidu ja 
õpilasesinduste liidu esindajad ning hariduspsühholoogid.

Kes olid protsessi kaasatud?

ÕPITULEMUSTE 
AJAKOHASTAMINE



Töörühma juht: Andrus Org
Töörühma liikmed I ja II etapis: Aime Klandorf, Marika Lips, Merilin Aruvee, Helin 
Puksand, Kristiina Orgla, Kaia Rikson, Annely Raudsepp (eesti keel eesti 
õppekeelega koolis), Andrus Org, Sirje Nootre, Anu Kell, Ivika Hein (kirjandus 
eesti õppekeelega koolis), Jelena Moisejeva, Svetlana Jevstratova, Marina 
Jankevitš, Žanna Moleva, Tereza Filippova (vene keel ja kirjandus vene 
õppekeelega koolis), Hele Liiv-Tellmann.
Ainekava üldaluste töörühm: Andrus Org, Anu Kell, Ivika Hein, Svetlana 
Jevstratova (vene keel ja kirjandus vene õppekeelega koolis), Hele Liiv-Tellmann

Kes olid kaasatud keele ja kirjanduse 
valdkonnakava uuendamisel?

ÕPITULEMUSTE 
AJAKOHASTAMINE



▪ Tunnijaotusplaan põhikoolis esitatakse valdkonnapõhiselt, mitte ainepõhiselt. Soovituslik 
nädalatundide arv õppeaineti esitatakse valdkonnakavades.
Muudatusega antakse koolile senisest suuremad võimalused õppetöö paindlikumaks korraldamiseks ning näiteks 
lõimitud ja projektõppe läbiviimiseks. 

▪ Kooli õppekava: lõimitud õppe rakendamisel saab kool võimaluse esitada õpitulemused
klassiti nii, et neis kajastuksid kõigi lõimitud õppeainete õpitulemused ning sellisel juhul 
kaob kohustus esitada ainekavad riiklikus õppekavas kehtestatud õppeainete kaupa.

▪ Kooli õppekava: läbivate teemade käsitlemise, üldpädevuste arengu toetamise ja 
valdkonnaülese lõimingu kirjeldamine saab kooli õppekava ülesandeks

MUUDATUSED ÜLDOSADES



▪ Koolile jääb gümnaasiumis jätkuvalt kohustus pakkuda 
valikkursusi kõigis õppekavas kirjeldatud 
ainevaldkondades, kuid erinevalt hetkel kehtivast 
õppekavast ei kirjutata seejuures enam ette, kui mitut 
valikkursust kool igas valdkonnas välja pakkuma peab.
Selle muudatusega saab kool paindlikumad võimalused 
valikkursuste pakkumisel, sh õppesuundade loomisel.

MUUDATUSED ÜLDOSADES







Keele ja kirjanduse valdkonnapädevuste väljatöötamisel on lähtutud järgmistest keele-
ja kirjandusõpetuse aluspõhimõtetest ehk ainevaldkonna nn vaiadest: 
1. Isiksuse kujundamine, tema huvide, võimete ja vajadustega arvestamine. Keele- ja 
kirjandusõpetus kujundab õpilase lugemisharjumusi ja -oskusi, seeläbi ka tema 
identiteeti ja maailmapilti ning suunab enesejuhtimisele ja -analüüsile, ühiskonna ja 
kultuuri sügavamale vastuvõtule. 
2. Väärtuspõhisuse kujundamine. Keele- ja kirjandusõpetus kujundab õpilases 
üldinimlikke, ühiskondlikke ja kultuurilisi väärtusi, esteetilisi ja eetilisi hoiakuid ning 
tõekspidamisi, arendab tema mõtte-ja tundemaailma, rikastab väärtusloomet. 
3. Suhtlemis- ja väljendusoskuse arendamine. Keele- ja kirjandusõpetus arendab õpilase 
sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi, edendab eesmärgipärase ja tulemusliku 
tegutsemise oskust ning koostööoskust, rikastab suulist ja kirjalikku väljendusoskust. 
4. (Kirjandus)tekstide sisu, väljenduse ja vormivõtete analüüsimine, tõlgendamine ja 
mõistmine. Keele- ja kirjandusõpetus aitab õpilasel mitmekülgsemalt ja sügavamalt 
tundma õppida (kirjandus)tekstide sisu, vormivõtteid ja tähendust, mõista kujundikeelt 
ning väärtustada sõna- ja tekstiloomet. 
5. Loominguline eneseväljendamine. Keele- ja kirjandusõpetus arendab õpilase 
loovvõimeid ja loomingulist eneseväljendust nii suulises kui ka kirjalikus vormis eri laadis 
ja žanris tekstiloome kaudu. 
6. Kultuuripärandi väärtustamine, keele- ja kirjandusteadmiste omandamine. Keele- ja 
kirjandusõpetus võimaldab tundma õppida emakeelt ja rahvuskultuuri, aga ka teiste 
kultuuride pärandit ning omandada elulistes praktikates vajalikke keele- ja 
kirjandusteadmisi. 



1. Keskne on tekst.

2. I kooliastmes ei ole õpitulemused enam osaoskuste kaupa.

3. Lisatud on rohkem veebikeskkondade kasutamisega seotud õpitulemusi.

4. Analüüsi- ja kriitilise mõtlemise oskuse arendamine.

MUUDATUSED PÕHIKOOLIS



1) eesti keel – 6 kursust: „Teksti keel ja stiil“, „Meedia ja mõjutamine“, „Praktiline eesti

keel I“, „Praktiline eesti keel II“, „Praktiline eesti keel III“, „Keel ja ühiskond“;

2) kirjandus – 5 kursust: „Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine“, „Pärimus ja

kirjandus“, „Ajastud, voolud ja žanrid kirjanduses I“, „Ajastud, voolud ja žanrid

kirjanduses II“, „Kirjandus ja ühiskond“;

MUUDATUSED GÜMNAASIUMIS



AJAKOHASTATUD 
ÕPITULEMUSTE 
KATSETAMINE



Katsetamise vajadus ja kavandamine

Töörühmade ettepanekud õpitulemuste ajakohastamiseks jaanuaris 2019

Kas ja kuidas muudatused hakkavad päriselus tööle?

• Nüüdisaegse õppe sh korraldus ja tulemuste hindamine  
kavandamine nüüdisaegselt ja kooli õppekava koostöine
koostamine.

Seitse kooli: 
● muudatusettepanekute 

kriitiline rakendamine 
praktikas; 

● kooli õppekava arendamise 
protsess;

● valmidus jagada kogemust.

Kaks ülikooli : 
• koolide nõustamine õppekava 

arendamisel; 
• muudatuste rakendamise seiramise 

ettepanekud;
• õpetajate taseme- ja täiendusõppe 

ajakohastamine.



Esmakordselt Eesti õppekavaarenduse ajaloos katsetati 
uuendatud õppekava enne selle vastu võtmist.

Põhikooli õpitulemuste muudatuste ettepanekuid katsetati 
seitsmes Eesti koolis:
▪ Tallinna Reaalkool
▪ Tallinna Õismäe Vene Lütseum
▪ Kiili Gümnaasium
▪ Kiviõli I Keskkool
▪ Kivilinna Kool
▪ Tartu Forseliuse Kool
▪ Järva-Jaani Gümnaasium

Mis toimus?

ÕPITULEMUSTE KATSETAMINE



Kooliastme lõpuks 
taotletavad 

teadmised, oskused, 
hoiakud

Kvaliteetse ja seostatud 
õppimise korraldamine  
mitmekesistel viisidel

Õpitulemused ainekavades

Ainevaldkonna pädevus

Õppimist soodustava 
õppekeskkonna kujundamine 
ja õppe korraldust 

Katsetamise fookus lähtus väljundipõhise õppimise 
eesmärkidest:

Hindamise kaudu saame 
infot õpitulemuste 
saavutatuse kohta

Üldpädevuste arendamine.
Aktuaalsete teemade käsitlemine õppesisus



Mida millises klassis katsetati?

ÕPITULEMUSTE KATSETAMINE

Keel ja kirjandus 1., 1., 2., 3., 3., 5., 5., 7., 
Võõrkeeled A keel 1.-9.
Ektk 1.-8.
Matemaatika 1., 1., 2., 3., 5., 5., 7., 8., 9.

Sotsiaalained inimeseõpetus 2., 5., 5.
ühiskonnaõpetus 6
Loodusained loodusõpetus 1., 2., 3., 7.
bioloogia 7., 8.
geograafia 7., 8.
füüsika 8., 8.
keemia 8., 8.
Kunstiained muusika 1., 2. 3., 4., 5., 7.
kunst 7., 8., 8., 9.
Tööõpetus/tehnoloogia 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9.
Liikumine 2., 3., 3., 5., 5., 5., 6., 7., 7., 8., 8., 9.



1. Leiti katsetamiseks sobilikud koolid.

2. Korraldati ühisseminarid, kus ainekavu koostanud töörühmade juhid 
tutvustasid uuendusi.

3. Koolid said uuendustele tugineva kooli õppekava koostamisel 
pedagoogilist ja tehnilist tuge ülikoolide ekspertidelt ja Innove 
ainevaldkonnaekspertidelt.

4. Protsessi vältel korraldati vaheseminare, kus koolid jagasid oma 
kogemusi.

5. Ülikoolid viisid katsetamise protsessi käigus läbi kvalitatiivse uuringu.

6. Õpetajad esitasid Innovele oma tegevuste kirjelduse ja tagasiside, mis 
võetakse tulevikus aluseks õppeprotsesside kirjelduse koostamisele.

7. Korraldati ühisseminar, kus katsetajad tutvustasid oma kogemusi ja 
tulemusi  ainekavu koostanud töörühmade juhtidele.

Kuidas katsetamine toimus?

ÕPITULEMUSTE KATSETAMINE



▪ Õpetajad märkasid sisulisi muudatusi uute õpitulemuste
kirjeldustes vähe, pigem on vaja muuta õpetamise 
metoodikat

▪ Õpetajate ja juhtkonna esindajatel olid kooliti erinevad 
arvamused selles osas, kui üldised või konkreetsed peaksid 
olema õppekava üldosa ja ainekavad.

▪ Õpitulemuste sõnastust hinnati keerukaks. Pakuti, et 
tegelikkuses võiks õpitulemused olla kirjutatud nii, et kõik 
osapooled seda ühiselt mõista ja kasutada saaksid.

▪ Rõhutati vajadust suunata rohkem õpitulemusi digipädevuse
arendamisele.

Katsetajate tagasiside (1)

ÕPITULEMUSTE KATSETAMINE



▪ Õpetajad kinnitasid enda sisemist valmisolekut muutusteks, 
kuid tajusid raskusi vanadest õpetamismeetoditest 
loobumisel. 

▪ Tehti ettepanek, et ühed õpitulemused võiksid olla need, 
mille saavutamisel liigub õpilane ühest kooliastmest teise
ning kaasnevateks õpitulemusteks võiks nimetada neid, 
mille saavutamisega tegeletakse siis, kui võimalust ja aega 
on.

▪ Sõnastatud õpitulemuste juurde peaks kuuluma ka 
mõõtmisinstrument, millega saab seatud õpitulemuste 
saavutamist mõõta.

▪ Õpetajad soovisid ainekava kõrvale ka lõimingu, 
õppemeetodite ja õppematerjalide näiteid ning soovitusi.

Katsetajate tagasiside (2)

ÕPITULEMUSTE KATSETAMINE



▪ Õpetajatele on oluline osaleda kooli õppekava koostamise 
protsessis pidevalt professionaalset arengut toetavates 
tegevustes (nt lühikoolitused, infomaterjalid), et saada 
operatiivselt vastuseid protsessi jooksul tekkivatele 
küsimustele.

▪ Õpetajate jälgimine ja nende edu hindamine uut kooli 
õppekava koostades ja sellega töötades on oluline, et anda 
tagasisidet ja pakkuda neile individuaalselt vajalikku tuge. 

▪ Hinnati väga koostööd kooli meeskonnas ja ka koolide
vahelist koostööd. Koostöö toimimiseks peeti oluliseks
korrapäraseid kohtumisi.

Katsetajate tagasiside (3)

ÕPITULEMUSTE KATSETAMINE



▪ Õpetajate tagasiside põhjal viidi ainekavadesse sisse 
muudatused ja täiendused ning omapoolsed 
täiendusettepanekud lisas ka digipädevuse töörühm.

▪ Ajakohastatud ja täiendatud ainekavad, õpitulemuste 
katsetamise uuringu raport ja muud kaasnevad materjalid 
anti üle Haridus- ja Teadusministeeriumile.

▪ Selle kalendriaasta sees esitatakse õppekava uuendamise 
ettepanekud Vabariigi Valitsusele.

▪ Oluline tulemus on, et katsetanud koolid said protsessi 
käigus tõuke oma koolis õppekorralduse muudatusteks, 
arengukava ja õppekava uuendamiseks. Oluliseks 
märksõnaks koolis koostöö ja kogu personali kaasatus.

Järeldused ja tulemused

ÕPITULEMUSTE KATSETAMINE



▪ PRÕK, GRÕK ja PLRÕK määruste eelnõude esitamine ministrile –
aprill 2022

▪ Määruste eelnõude tutvustamine huvigruppidele – aprill–mai 2022

▪ Õppeprotsesside kirjelduste jm juhendite koostamine –
juuni–detsember 2022

▪ Õppekavamuudatuste jõustumine – esimesel võimalusel 
2022/2023. õppeaastal 

▪ Ajakohastatud õppekavade rakendumine – september 2023

Esialgne ajakava ajakohastatud 
õppekavade rakendumiseks

AJAKOHASTAMISE AJAKAVA



Aitäh! ☺

@haridusmin

hm.ee

@haridusministeerium

Hoiame kontakti

hele.liiv-Tellmann@hm.ee

mailto:hele.liiv-Tellmann@hm.ee

