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Läbivate teemade kasutamine arvestab ainekavades toodud seoseid läbivate teemade
taotlustega ning õppeainete ja ainevaldkondade vahelise lõimingu vajadust läbivate teemade
käsitlemisel.
Läbivate teemade taotluste elluviimine võib toimuda ka valikainete kaudu.
Õppeainete ja ainevaldkondade panus läbiva teema käsitlemisse on lähtuvalt õppeaine
taotlustest ja õppesisust erinev.
Õpikeskkonna korraldamise kaudu luuakse võimalused läbivate teemadega tegelemiseks.
Läbivate teemade taotluste elluviimiseks kasutatakse nii vaimset, sotsiaalset kui ka füüsilist
õpikeskkonda.
Klassi- ja koolivälisel tegevusel põhinev läbivate teemade käsitlemine toimub projekti- ning
partnerlustegevuste kaudu, mille eesmärgid ja tulemused on seotud läbivate teemade
taotlustega.
1. Läbiv teema «Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“
Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ käsitlemisega taotletakse õpilase
kujunemist isiksuseks, kes väärtustab elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestab oma karjääri
planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi, kellel on valmisolek ja oskused teha oma
elukäiku puudutavaid valikuid ning suurendada teadmisi töömaailmast.
Õpilast suunatakse:
1) tutvuma erinevate ametite/elukutsetega, haridus- ja koolitusvõimalustega, pöörama
tähelepanu praktilistele tööotsimisoskustele;
2) koostama isiklikku karjääriplaani; analüüsima võimalikke alternatiivseid
karjäärivalikuid ja nende mõju pikemas perspektiivis;
3) analüüsima tööd reguleerivaid õigusakte, ettevõtte ja töötaja õigusi ja kohustusi ning
kohalikku majanduskeskkonda;
4) tutvuma teabega edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste kohta (sealhulgas
ettevõtlus) ning luuakse võimalused saada karjäärinõustamist.
Gümnaasiumis aitab läbiv teema kujundada õpilase valmidust ja oskusi teha oma elukäiku
puudutavaid valikuid ning suurendada teadmisi töömaailmast. Eesmärgiks on aidata õpilasel

mõista ja väärtustada elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestada oma karjääri planeerimist
kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi.
Tähelepanu pööratakse praktilistele tööotsimisoskustele ja sellekohaste õigusaktide
tundmaõppimisele.
Õpilastele vahendatakse teavet edasiõppimise ja töö leidmise võimaluste kohta (sealhulgas
ettevõtlus) ning neile luuakse võimalused saada karjäärinõustamist.
2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“
Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
keskkonnateadlikuks ja sotsiaalselt aktiivseks inimeseks, kes elab ning toimib
vastutustundlikult, pidades silmas jätkusuutlikku tulevikku, ja on valmis leidma lahendusi
keskkonna- ja inimarengu küsimustel.
Õpilast suunatakse:
1) väärtustama bioloogilist (sealhulgas maastikulist) ja kultuurilist mitmekesisust ning
ökoloogilist jätkusuutlikkust;
2) kujundama isiklikke keskkonnaalaseid seisukohti, osalema kodanikualgatuse korras
keskkonnaasjade otsustamisel, pakkudes välja lahendusi keskkonnaprobleemidele nii
isiklikul, ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil;
3) aru saama loodusest kui terviksüsteemist ning inimese ja teda ümbritseva keskkonna
vastastikustest seostest, inimese sõltuvusest loodusressurssidest;
4) aru saama inimkonna kultuurilise, sotsiaalse, majandusliku, tehnoloogilise ja
inimarengu erinevate tunnuste vastastikusest seotusest, inimtegevusega kaasnevatest
riskidest;
5) võtma vastutust jätkusuutliku arengu eest ja omandama jätkusuutlikku arengut
toetavad väärtushinnangud ning käitumisnormid.
Gümnaasiumiastmes harjutavad õpilased keskkonnaalastes küsimustes otsuste langetamist ja
hinnangute andmist, arvestades nüüdisaja teaduse ja tehnoloogia arengu võimalusi (sealhulgas
piiranguid), normatiivdokumente ning majanduslikke kaalutlusi.
Kujundatakse valmisolekut tegeleda keskkonnakaitse küsimustega kriitiliselt mõtleva
kodanikuna nii isiklikul, ühiskondlikul kui ka ülemaailmsel tasandil ning rakendada
loodussäästlikke ja jätkusuutlikke tegutsemis- ning majandamisviise.
3. Läbiv teema «Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“
3.1 Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemisega taotletakse õpilase
kujunemist aktiivseks ja vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab
ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, on
ühiskonda lõimitud, toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja
arengusuundadele, osaleb poliitiliste ning majanduslike otsuste tegemisel.
3.2 Õpilast suunatakse:
1) väärtustama demokraatlikku ühiselu korraldamist, koostööd, kodanikualgatust ja
vabatahtlikkusel põhinevat tegutsemist ning konfliktide rahumeelset ja vägivallatut
lahendamist;
2) mõistma avaliku, ettevõtlus- ja mittetulundussektori seoseid ja toimimist, nende
aluseks olevaid põhimõtteid, õigusi ja kohustusi;

3) mõistma enda kui üksikisiku rolli poliitilises ja majanduslikus süsteemis, võimalusi
ja vajadust
mõjutada ühiskonnas
toimuvat ning omandada oskused
otsustamisprotsessides osalemiseks;
4) mõistma ettevõtluse rolli ühiskonnas, ettevõtlusega seotud negatiivseid ja positiivseid
mõjusid ning kujundama kaalutletud seisukohti ettevõtlusega seotud eetilistes
küsimustes; analüüsima ettevõtlusega kaasnevaid riske ja nende vähendamise
võimalusi.
3.3 Gümnaasiumiastmel on peamine kohalikul ja riigi tasandil otsustamiseks ning
majanduselus osalemiseks vajalike praktiliste oskuste kujundamine.
3.4 Klassi- ja kooliväliste tegevuste ning projektide kaudu süvendatakse õpilaste teadlikkust
ühiskonna poliitilisest ja majanduslikust toimimisest, et õpilased saaksid oma kogemuse
kaudu tunnetada aktiivseks ja informeeritud kodanikuks olemise eeliseid.
4. Läbiv teema «Kultuuriline identiteet“
4.1 Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi
kujundajana ja kultuuride muutumist ajaloo käigus, omab ettekujutust kultuuride
mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast, väärtustab omakultuuri ja
kultuurilist mitmekesisust, on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.
4.2 Õpilast suunatakse:
1) mõistma ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana;
2) mõistma kultuuridevahelise suhtlemise ja koostöö tähtsust ühiskonna
jätkusuutlikkuse kujundajana, osalema kultuuridevahelises kommunikatsioonis;
3) olema salliv ja suhtuma lugupidavalt teiste kultuuride esindajatesse ning nende
tavadesse ja loomingusse, taunima diskrimineerimist;
4) tundma õppima ja väärtustama oma ja teiste kultuuride pärandit ja eripärasid,
toetudes ühelt poolt erinevates õppeainetes õpitule ja seda üldistades, teiselt poolt ka
omaalgatuslikult loetule, nähtule ja kogetule;
5) teadvustama, tundma õppima ja võrdlema mineviku ja nüüdisaja ühiskondade
kultuurilist mitmekesisust;
6) omandama teadmisi kultuuride (sealhulgas eesti rahvuskultuuri) kujunemise ja
vastastikku rikastavate mõjutuste kohta.
4.3 Gümnaasiumiastme õppeprotsess toetab jätkuvalt omakultuuri väärtustamist, huvi ja
eelarvamustevaba ning teadlikku suhtumist teistesse kultuuridesse.
4.4 Õpilase teadmisi (Eesti ja maailma, eelkõige Euroopa Liidu liikmesriikide) erinevatest
kultuuridest laiendatakse ja sünteesitakse tervikuks ajaloo, ühiskonnaõpetuse, muusika,
kunstiajaloo, filosoofia, religiooni ajaloo, kirjanduse, võõrkeelte jm tundides. Oluline on luua
võimalusi erinevate rahvaste ja kultuuridega tutvumiseks nii kirjanduse, interneti ja meedia
teel kui ka vahetu kogemuse kaudu.
4.5 Õpilasi julgustatakse arutlema selle üle, mida toob endaga kaasa elamine teises
kultuuriruumis.
5. Läbiv teema „Teabekeskkond“
5.1 Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
infoteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat infokeskkonda, suudab seda

kriitiliselt analüüsida ja selles toimida vastavalt oma eesmärkidele ja ühiskonnas omaksvõetud
kommunikatsioonieetikale.
5.2 Õpilast suunatakse:
1) määrama oma teabevajadusi ja leidma sobivat teavet;
2) kujundama tõhusaid teabeotsingumeetodeid, mis hõlmavad endas erinevate teavikute
ja teabekeskkondade kasutamist;
3) arendama kriitilise teabeanalüüsi oskust; võrdlema erinevaid diskursiivseid praktikaid
(nt seltskonnameedia, kohtupraktika, meelelahutus, sõprade omavaheline suhtlus jpt)
ning neis valitsevaid suhtlemisnorme;
4) mõistma meedia kui majandusharu üldisi toimimismehhanisme, sealhulgas meedia
osa tööturul;
5) analüüsima avalikus ruumis kehtivaid reegleid ning kirjeldama võimalikku tegevust
nende rikkumise korral.
5.3 Gümnaasiumiõpilane teeb meediatarbijana iseseisvaid valikuid ning põhjendab neid,
lähtudes oma erinevatest huvidest ja vajadustest. Õpilane on kursis avalikus ruumis
tegutsemise reeglitega ning taunib nende rikkumist. Ta mõistab meediamajanduse rolli
ühiskonnas,
tutvub globaliseerumise
mõjudega meedia sisule ja inimeste
meediakasutusharjumustele. Läbiva teema ja aineõppe koosmõjul suudab õpilane oma sõnumi
vormistada ja seda otstarbekalt edastada.
6. Läbiv teema «Tehnoloogia ja innovatsioon“
Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist
uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks,
kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.
Õpilast suunatakse:
1) omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates
eluvaldkondades;
2) mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ja
keskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus;
3) aru saama tehnoloogilise, majandusliku, sotsiaalse ning kultuurilise innovatsiooni
vastastikustest mõjudest ja omavahelisest seotusest;
4) mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusid
ning kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotud
eetilistes küsimustes;
5) kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste probleemide
lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks;
6) arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel
erinevates projektides, osalema koostöös kaasõpilaste ja/või tehnoloogiafirmaga
innovaatilises arendusprojektis.
Gümnaasiumis käsitletakse läbivat teemat eelkõige rühmatööna teostatavate uurimis- ja
arendusprojektide vormis, püüdes võimaluse korral kaasata kodukandi innovaatilisemaid
tehnoloogia firmasid või teaduskeskusi. Eesmärgiks on positiivsete hoiakute kujundamine
tehnoloogilise innovatsiooni ja sellega seonduvate karjäärivõimaluste suhtes. Samuti tuleb
gümnaasiumiastme lõpuks tagada kõigi õpilaste valmisolek IKT kasutamiseks igapäevaelus,
õpingutes ja töös.

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“
Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt,
emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline
järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ja kaasa aitama tervist edendava turvalise
keskkonna kujundamisele.
Õpilast suunatakse:
1) hindama mitmesuguste käitumisviiside ohutusastet ning lühi- ja pikaajalisi tagajärgi
tervisele ja turvalisusele; selgitama loodus- ja sotsiaalainetes õpitule tuginedes alkoholi
ja tubaka mõju inimorganismile ja käitumisele;
2) analüüsima ja hindama keskkonna ja ühiskonna (sealhulgas eakaaslaste) mõju
inimeste tervisele ja ohutusalaste otsuste langetamisele; vältima negatiivseid mõjusid ja
toetama teisi positiivsete otsuste langetamisel;
3) analüüsima tervise- ja ohutusalase info, toodete ja teenuste kvaliteeti, maksumust ja
kättesaadavust;
4) analüüsima ohuteguri suurust, teadvustama õnnetuse ahelreaktsiooni võimalikkust;
tundma ära olukorrad, mis nõuavad professionaalset abi.
Gümnaasiumiosas on põhiliseks läbiva teema käsitlemise vormiks õpilaste praktiline
tunniväline terviseedenduslik ja turvalisust toetav tegevus, sealhulgas nooremate
juhendajatena ja projektide väljatöötajatena ning rakendajatena oma koolis või ka riiklikul
tasandil.
Liikluskasvatuse teemad
Liikluskasvatuse teemad on tuletatud „Gümnaasiumi riikliku õppekava“ läbivast teemast
„Tervis ja ohutus“ ning maanteeameti soovitustest liikluskasvatuse osas ning
„Liiklusseadusest“. Vabariigi Valitsuse 08.03.2001. a määrusega nr 89 „Laste liikluskasvatuse
kord“ § 5 lg 3-5 on esitatud liikluskasvatuse sisu kooliastmeti:
Gümnaasiumis (10.–12. klass) on liikluskasvatuse sisuks üldine liikluskultuur,
vastutustundlikkus ja viisakus liiklejana.
Vastavalt „Liiklusseadusele“ § 4 lg 1 on liikluskasvatuse eesmärk kujundada üksteisega
arvestavaid liiklejaid, kellel on:
1) ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda ning hoiduvad
käitumast teisi liiklejaid ohustavalt ja liiklust takistavalt;
2) teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja
ohutust mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina.
Kooli rolliks on vastavalt „Liiklusseadusele“ § 4 lg 2 viia läbi laste liikluskasvatust ja
valmistada neid ette ohutuks liiklemiseks.
Kooli poolt läbiviidav liikluskasvatus toimub vastavalt ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse
08.03.2001. a määrusega nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord“. Maanteeamet soovitab
liikluskasvatuse teemade kaudu kujundada alljärgnevad üldised teadmised, oskused ja
hoiakud ohutuks liiklemiseks kooliastmeti.
Gümnaasiumi lõpuks õpilane:
 Oskab hinnata ohuteguri suurust, teadvustab õnnetuse ahelreaktsiooni võimalikkuse;
 Teab, et pidurdus- ja peatumisteekonna pikkus sõltub sõiduki kiirusest, tee – ja
ilmastikuoludest (vihm, lumi, jää);
 Oskab abistada ja anda esmaabi uppumisohtu sattunud inimesele;
 Tunneb liikluseeskirja nõudeid jalakäijale ja juhile;




On seaduskuulekas ning tal on oskused, mis toetavad tema enda ja teiste liiklejate
toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades nii jalakäijana, sõitjana kui ka
juhina;
Oskab koostada riskianalüüsi silmas pidades kooliümbruse (liiklus)keskkonda, teeb
ettepanekuid ohutuse suurendamiseks.

Vabariigi Valitsuse 08.03.2001. a määrusest nr 89 „Laste liikluskasvatuse kord“ § 7 tulenevalt
on kooli õppekavas määratletud liikluskasvatuse üldised teemad ja nende käsitlemise maht
õppeaastas klassi kohta. Klassi- ja aineõpetajate töökavades määratletakse liikluskasvatuse
detailiseeritud teemad, mida käsitletakse integreerituna ainetundides. Klassi- ja koolivälised
liiklusalased üritused kavandatakse kooli üldtööplaanis, nende läbiviimise eest vastutab kooli
juhtkond. Klassi- ja koolivälised üritused ei kajastu liikluskasvatuse teemade mahus.
8. Läbiv teema «Väärtused ja kõlblus“
8.1 Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemisega 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 ja sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.
8.2 Õpilast suunatakse:
1) analüüsima kriitiliselt ja argumenteeritult väärtusi ja kõlbelisi norme, erinevaid
väärtussüsteeme, nende seoseid ajaloolis-kultuurilise kontekstiga, religiooniga ja
maailmavaatega;
2) reflekteerima isiklikke väärtushoiakute ja kõlbeliste tõekspidamiste üle; tegema
mõtestatud maailmavaatelisi ja kõlbelisi valikuid ning neid põhjendama;
3) tegutsema erinevaid vaateid ja seisukohti respekteerides ning kaitsma ja põhjendama
oma seisukohti;
4) ette nägema, võimaluse korral vältima ja lahendama väärtuste ja kõlbeliste normidega
seotud konfliktsituatsioone;
5) mõistma, et mitmekesisus on ühiskonna rikkuse ja arengu tingimusi.
8.3 Läbiva teema käsitlemisel on kesksel kohal kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuse
arendamine, asjakohase teabe kogumine ja üldistuste tegemine, tuues esile seoseid erinevate
valdkondade, varasemate teadmiste ja kogemustega ning väärtussüsteemide, maailmapildi ja
maailmavaate küsimustega.
8.4 Soovitavate käitumisviiside kujunemist tõhustab õpilase osalus demokraatlikes
diskussioonides, kooli õpilasomavalitsuse ja muude sarnaste organisatsioonide töös ning
kaasatus koolielu korraldamisse.

