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Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 eesmärgid



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

2021 moodustati ka töörühmad õppekavades 
määratletud valikkursuste ajakohastamiseks.



▪ 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?

ANEVALDKONNAKAVADE 
AJAKOHASTAMINE





1. Õpitulemuste ja 
valdkonnapädevuste 
ajakohastamine valdkonnakavades

2. Ajakohastatud valdkonnakavade 
rakendumiseks vajalikud 
muudatused õppekavade üldosades

3. Õpitulemuste ja õppesisu 
ajakohastamine valdkonnaüleste 
valikainete kavades

PÕHIKOOLI JA 
GÜMNAASIUMI RIIKLIKE 
ÕPPEKAVADE 
AJAKOHASTAMINE



1. Õpitulemuste eakohasus ja nüüdisaegsus

2. Üldpädevuste lõimimine ainevaldkonnakavadesse

3. Õpilase pädevuste arengu dünaamika jälgimise võimaldamine

4. Õpitava vähesem reguleerimine määrustega ning suurema 

paindlikkuse võimaldamine

Millest lähtuvalt ajakohastati?

ÕPITULEMUSTE 
AJAKOHASTAMINE



VÄRSKENDATUD 
GÜMNAASIUMI 
VALIKKURSUS 
„UURIMISTÖÖ 
ALUSED“



▪ Valikkursus „Uurimistöö alused“ on vaid üks osa 
õpilasuurimuste koostamise ja elluviimise protsessis ning 
esmase uurimispädevuse kujunemisel

▪ Kursus on 35-tunnine õppeprotsess ning kursuse eeldatavaks 
tulemuseks ei saa olla uurimistöö valmimine. Kursuse 
eesmärk on uurimistöö (juhendaja toel) iseseisvaks 
elluviimiseks vajalike oskuste kujunemise toetamine.

▪ Koolile peab jääma autonoomia otsustamaks, kuidas 
uurimistööde juhendamise ja elluviimise protsess toimub ning 
milliseid õppeaineid lõimides uurimispädevuse kujunemine 
tagatud on.

Millistest põhimõtetest lähtuti 
valikainekava ajakohastamisel?

VALIKKURSUSE 
AJAKOHASTAMINE



Õppeaine kirjeldus:
1. Esmase uurimispädevuse kujunemine
2. Teoreetilised algteadmised ja uurimistöö 

etappida/osade katsetamine
3. Teaduslikkuse põhimõtted
4. Allikakriitilisus
5. Uurimist vajavate probleemide märkamine ja 

kitsendamine
6. Teadusliku ja mitteteadusliku allika eristamine
7. Seisukohtade (ümber)kujundamine uue info ja 

allikate valguses

PEAMISED MUUDATUSED 
VALIKKURSUSE KAVAS



Fookuse liikumine uurimistöö valmimiselt 
uurimisoskuste kujunemisele

PEAMISED MUUDATUSED 
VALIKKURSUSE KAVAS

Kehtiv valikkursus Ajakohastatud valikkursus

Eesmärk: „oskab planeerida ja korraldada 
uuringuid“

Eesmärk: „eesmärgistab oma tegevust, 
oskab kavandada ja ellu viia uurimistöö 
erinevaid etappe“

Eesmärk: „esitab, hindab ja põhjendab 
uurimistöö tulemusi“

Eesmärk: „esitab, analüüsib ja põhjendab
oma töö tulemusi“

Õpitulemus: „tunneb uurimistöö koostamise 
metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt“

Õpitulemus: „oskab sõnastada 
uurimisprobleemi, uurimistöö eesmärki 
(eesmärke), uurimisküsimust 
(uurimusküsimusi), vajadusel hüpoteesi 
(hüpoteese) ning on valmis iseseisvalt 
kavandama uurimistööd“



Eneseanalüüsi- ja refleksioonioskuste 
teadlik arendamine

PEAMISED MUUDATUSED 
VALIKKURSUSE KAVAS

Kehtiv valikkursus Ajakohastatud valikkursus

- Eesmärk: „analüüsib oma kogemust uurijana 
ning teadvustab oma tugevusi ja 
arenguvajadusi“

Õpitulemus: „õpib suhtlema juhendajaga 
ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga“

Õpitulemus: „annab konstruktiivset 
tagasisidet ning võtab teistelt saadud 
tagasisidet arvesse“

- Õpitulemus: „teab oma tugevusi ja 
arengukohti uurijana“



Lisatud uued õpitulemused, mille keskmes 
on:
1. Oma seisukohtade argumenteeritud ja allikatele 

tuginev väljendamine
2. Retsensiooni koostamine
3. Allikate asjakohasuse hindamine
4. Akadeemilise kirjutamise eripära
5. Uurimiseetika normide tundmine

PEAMISED MUUDATUSED 
VALIKKURSUSE KAVAS



Lõiming teiste õppeainetega:
1. Kirjalik eneseväljendusoskus ja korrektne keel
2. Riist- ja tarkvara kasutamise oskus
3. Matemaatika sümbolite kasutamise 

tõlgendamise oskus
4. Infootsingu oskus

Lisaks toimub uurimispädevuse areng erinevate 
õpitulemuste saavutamise kaudu nimetatud 
valdkondades, mistõttu eeldab valikaine 
eesmärgipärane õpetamine mõtestatud lõimingut 
kõigi asjakohaste ainevaldkondadega.

PEAMISED MUUDATUSED 
VALIKKURSUSE KAVAS



Õppetegevuse kavandamine ja 
korraldamine:
1. Õpilane ei pea õppeaine läbimise käigus viima 

iseseisvalt läbi terviklikku uurimistööd, kuid 
õppetöös luuakse õpilasele võimalused 
uurimistöö iseseisvaks läbiviimiseks vajalike 
oskuste kujunemiseks. 

2. Valikõppeaine toetamiseks koostab kool 
uurimistööde läbiviimise üksikasjaliku juhendi, 
mida kursuse raames õpilastele tutvustatakse

PEAMISED MUUDATUSED 
VALIKKURSUSE KAVAS



Hindamine:

Õpilasele tutvustatakse kursuse algul, mida, millal ja 
mille alusel hinnatakse. Hindamisel lähtutakse 
vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa 
sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja nende 
rakendamise oskust kirjalike, suuliste ja/või 
praktiliste tööde alusel, arvestades õpilase 
teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas 
taotletavatele õpitulemustele. Õpilane on 
hindamisel aktiivne partner, kes analüüsib ja 
tagasisidestab nii iseenda kui kaasõppijate tööd.

PEAMISED MUUDATUSED 
VALIKKURSUSE KAVAS



Õppekeskkond:
1. Võimaluste loomine ja toe tagamine iseseisvaks 

ja grupitööks
2. Vaimne õpiruum (aruteluringid, akadeemilised 

diskussioonid, õppekäigud, varasemate töödega 
tutvumine jms)

3. Virtuaalne õppekeskkond
4. Eksperimentide ja katsete läbiviimine

PEAMISED MUUDATUSED 
VALIKKURSUSE KAVAS



EDASISED 
PLAANID JA  
AJAKAVA 



Kuidas olla toeks koolidele ja õpetajatele 
õpilaste esmase uurimispädevuse arengu 
toetamisel?
1. Uurimistööde koostamise ja juhendamise 

parimate proaktikate kogumine ja jagamine
2. Metoodilsed soovitused uurimispädevu arengu 

toetamiseks uurimistöö aluste kursuse raames 
ja kooli õppetöös laiemalt

3. Uurimispädevuse (soovitusliku) hindamismudeli 
koostamine

4. Mis veel?

RAKENDUMIST TOETAVAD 
TEGEVUSED



▪ PRÕK, GRÕK ja PLRÕK määruste eelnõude esitamine Vabariigi 
Valitsusele – oktoober 2023

▪ Määruste eelnõude arutelud huvigruppidega – mai-juuni 2022

▪ Õppeprotsesside kirjelduste jm juhendite koostamine – mai 2022

▪ Õppekavamuudatuste jõustumine – detsember 2022 

▪ Ajakohastatud õppekavade rakendumine – september 2023

Esialgne ajakava ajakohastatud 
õppekavade rakendumiseks

AJAKOHASTAMISE AJAKAVA



Aitäh! ☺

@haridusmin

hm.ee

@haridusministeerium

Hoiame kontakti


