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SISSEJUHATUS

Hariduse kvaliteedi ja koolivõrgu tõhususe tagamiseks algatas Haridus- ja
Teadusministeerium 2012. aastal riigigümnaasiumide loomise maakonnakeskustesse.
Võrgustiku lisandväärtuseks on üleriigiline teadmiste ja kogemuste jagamine, ühine
kvaliteedistandard ning kompetentne koolipidaja. Õppekava on kooli, selle kultuuri ja
töökorraldust kirjeldav strateegiline dokument, mis suunab raamistikuna kogu kooli
tegevust sh metoodikaid, ainekavasid ja kursusi, õppetööd ja koolielu, hindamist ning
arendustegevust.
Jõhvi Gümnaasium (JG) on kogu Virumaa esimene riigigümnaasium, mis alustas
tegevust 2015. aastal ja kus õpivad noored 10. – 12. klassini. Koolil on kaks õppekava
(100% eestikeelne ja 60/40% eesti/venekeelne) ja kool on innovaatiline nii oma sisult
kui vormilt. Õpitakse disaini ja loovat mõtteviisi, valikaineteks on vene, hiina ning
jaapani keel ja kultuur, lisaks arendatakse ettevõtlikkust ja suunatakse inimeseks
kujunemist.
JG õpetajateks on lisaks nii noortele kui kogenumatele pedagoogidele praktikud ja
teadlased. Koolihoone on modernne, sisustus ja õppevahendid õppijasõbralikud. Seda
kõike selleks, et koolist elluastuja oleks füüsiliselt ja vaimselt terviklik, intelligentne
ja hästi hakkamasaav “oma elu looja”.
Käesolev õppekava on õpilasele, õpetajale, lapsevanemale ja kogukonnale mõeldud
koolikultuuri ja õppetööd raamistikuna kirjeldav käsiraamat. Kooli õppekava
loomisse

kaasati

Tallinna

Ülikool,

kes

andis

õppekavale

teoreetilise

ja

metodoloogilise aluse ning õppekava loomise põhimõtted. Õppekava on samaaegselt
nii õppija kui probleemikeskne - arvestab õpilaste eripärade ja väliskeskkonna
(õpetajate, vanemate) võimaluste ja vajadustega ning seeläbi loob aluse üksikute
õppeainete ainekavade ja kursuste kavadele. Õppekava koostamise ja arendamisega
olid ja saavad ka tulevikus olema seotud õppijad, õpetajad, lapsevanemad ja kooli
juhtkond.
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1. Visioon, missioon, väärtused ja eripärad

Meie JG-s usume
Faber est suae quisque fortunae
Iga inimene on oma tuleviku looja
Appius Claudius Caecus (340– 273 eKR)

JG VISIOON: Meie unistus
Meie õppija ja õpetaja on inimlik, loov ja tark.
Meie koolis on väärtustatud ja õpivad kõik leiame võimekuse, anname teadmised ja loome
tingimused vaba ja vastutustundliku
ning eetilise inimese kujunemiseks.
See kõik aitab inimesel olla õnnelik
oma tuleviku looja.

JG MISSIOON: Kuidas unistuse teoks teeme
Pakume koostöös kodu ja kogukonnaga innustavat, arendavat ja turvalist
koolikeskkonda, kus iga inimene on väärtustatud ning areneb parema
iseenda, Eesti ja maailma loomiseks.
Kool on inspireeriv ja arengut toetav:
hoone ja sisustus modernne,
õpetajad pädevad ja pühendunud,
õpe sisukas, põnev ja eluline.

4

JG VÄÄRTUSED: Mida inimeses väärtustame

JG toetab noort olema inimlik, loov ja tark maailmakodanik. Lisaks traditsioonilisele
tarkuse

taganõudmisele

luuakse

keskkond

loovuse

arenguks

ja

inimeseks

kasvamiseks. Inimeseks, kes panustab Eesti ja kogu maailma sotsiaalsesse,
kultuurilisse, majanduslikku ja keskkonnakaitselisse arengusse oma võimete
realiseerimise abil. JG väärtused on põhjalikumalt kirjeldatud õpilase ja õpetaja
profiilis 3. peatükis.
KESKKOND: mitmekeelne, innovaatiline, akadeemiline
1. eesti ja vene keelt kõnelevad noored jagavad ühist kooli- ja
kultuuriruumi.
2. tõhusatele metoodikatele toetuv õppetöö, kus teooria ja praktika on
ühtsed ja seostatud ning hindamine toetab õppimist ja arengut.
3. valikute tegemine ja vastutus õppimisel lasub õpilasel.

FOOKUS: disain, ida-lääs, ettevõtlikkus
1. disainiõppega loovuse arendamine, et avada õppijas võimekus kujundada
oma haridusteed, isiklikku, töö- ja ühiskondlikku elu rahuldustpakkuvaks.
2. ida ja lääne kultuuri eripärade tundmise, väärtustamise ja dialoogiga
loome õppijas terviklikumat maailmapilti.
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3. ettevõtlikkus kõiges – õppimises, tööl, kodus, enesearengus ja
ühiskonnas.

2. Õppe- ja kasvatuseesmärgid

JG-s on õppe- ja kasvatustöö aluseks Gümnaasiumi riikliku õppekava aine- ja
valdkonnaülesed

pädevused.

Teiseks

strateegiliseks

alusdokumendiks

on

Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe, milles on kirjeldatud riigigümnaasiumide
tegevuse aluspõhimõtted, õpetaja ja õppija pädevused ning vastutus. JG-s mõistetakse
ja tagatakse, et koolis õpivad kõik: õpilased, õpetajad, koolitöötajad ning
lapsevanemad. JG fookus on kirjeldatud õpilase ja õpetaja profiilis.

3. Õpilase ja õpetaja profiil
JG õpilane on teadmiste ja tegude inimene – inimlik, loov ja õpihimuline. Püüdlus
jõuda oma parima minani on iga JG koolipere liikme individuaalne ja samas ka ühine
eesmärk.
JG õpetaja profiil kätkeb lisaks eeltoodule õpilast toetava ning suunava mentori,
inspireeriva eeskuju ja usaldusväärse partneri mõõdet.
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Joonis: JG õpilase ja õpetaja profiil,
õpetaja puhul lisandub joonise alumises osas toodud roheline “vundament”
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4. Õpetamise printsiibid ja arusaamad
JG õppeöö pedagoogiline käsitlus toetub holistilistele põhimõtetele ehk vaatleb
inimest ja maailma kui omavahel seotud tervikut. JG toetab seega tervikliku minapildi
ja väärtuste kujunemist: kool pakub toetavat arengukeskkonda ega põhine pelgalt
faktide tuupimisel, hinnetekultusel või kontrollihirmul.

JG SEITSE printsiipi õpikäsituses:

→ Haritus kujuneb tänu kombinatsioonile põhi- ja valikainetest,
projektipõhisest õppest ning koolisisesest ja välisest huvi- ja heategevusest. Toetame
õpilase tasakaalustatud vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset
arengut

ning

tema

individuaalsetest

eripäradest

tulenevaid

arenguvajadusi

koolikeskkonna ja -kultuuri toel.

→ Akadeemilisus - õpe toetub International Baccalaureate (IB)
õppekava põhimõtetele, õpilase enesejuhtmisele ja vastutusele ning tähtsustab
uurimuslikku ja probleemipõhist õpet. Õpe on korraldatud sarnaselt kõrgkoolidele
lendudena1, milles õpilased organiseeruvad huvipõhistesse rühmadesse. Lendude ja
rühmade tegevust toetavad lendude ja rühmade juhendajad. Õppeainete põhiselt
rühmade moodustamiseks võidakse testida õpilaste teadmisi ja oskusi.
Lisaks võidakse moodustada tuutorgruppe (6-8 inimest), kus toimub õpilaste
ühistegevus ja nõustamine ning iganädalane refleksioon õppija arengu eesmärgil.
Tuutorgruppe hoiavad elujõulisena õpetajad ja kooli personal, need komplekteeritakse
arvestades õppijate huvisid ja grupi mitmekesistamist (vanus, sugu, emakeel).

1

10. klass ehk lend JG10, 11. klass ehk lend JG11, 12. klass ehk lend JG12
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→ Mõte ja tegu - õpe on läbivalt seotud disaini temaatikaga – alates
klassikalisest disainivaldkonda lahtimõtestavast kursusest kuni selleni, et õpilased
kavandavad ise oma õppimist, seavad sihte ning valivad viisid eesmärgile jõudmiseks.
Lisaks arendatakse õpilastes võimekust ja hoiakuid olla ettevõtlik ning teha
koostööd õpitu ellurakendamisel.

→ Keel, kultuur ja suhtlemine - koolis õpivad eesti ja vene keelt
emakeelena kõnelevad noored, mistõttu on õppetöös eriline tähelepanu keele- ja
kultuurifilosoofial, kirjandusel, kombestikul ning suhtluskultuuril. Kasutusel on
lõimumist soodustavad õppeviisid ning korraldatakse ühistegevusi: keelelaagreid,
üritusi, praktikaid ettevõtetes ja asutustes ning külalisloenguid võõrkeeltes.

→ “Miks?" on JG õppeprotsessi võtmeküsimus, mille aluseks on
avatus, uudishimu, leidlikkus, loogika, seoste nägemine, põhjus-tagajärg mõtteviis
ning kriitiline mõtlemine. JG-s on õpilased ja õpetajad elukestvad õppijaid, kes
tunnevad arengust rõõmu ja näevad õppimist olulise osana kõiges, mida teevad.

→ Aktiivõpe, individuaalne lähenemine ja kujundav hindamine
toetavad õpilaste sotsiaalset, akadeemilist ja professionaalset arengut. Õpilase arengut
jälgitakse ja suunatakse personaalse õpimapi vahendusel. Olulisel kohal on eluga
seostatus, praktikad, mentorlus (nii õppimine oma ala meistritelt kui ka õpilaste
omavahelisest koostööst) ning tuutorlus. Õpilast aidatakse tema tugevuste, nõrkuste ja
huvide väljaselgitamisel - sellest lähtub tema isiklik õppekava ja tulevikusihid.
Karjäärinõustamine on läbivalt põimitud õppeainetesse ning toetatud eraldi
õppenõustaja poolt.
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→ Kaasamine ja koostöö - rõhk on õpilaste kaasamisel projekt- ja
ettevõtlikkusõppesse läbi kooli õppekava kujundamise ja koolitöö korralduse.
Õpilased valivad ise lennuvanema, saavad võimaluse tegutseda huvigruppides.
Õppetöösse panustavad välispartnerid: koostööprojekte tehakse koolide, ettevõtete ja
asutuste (avalik- ja erasektor) ning lapsevanematega.
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5. Õppetöö korraldus
JG-s toimub õppetöö perioodõppena. Kooliaastas on 175 õppepäeva ehk 35
õppenädalat, mis jaguneb viieks 7-nädalaseks perioodiks. Perioodi viimase nädala
jooksul toimuvad kordamised ja arvestused, õpilased saavad tagasisidet ja
kavandatakse uue perioodi õpet.

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja läbida vähemalt 96 ainekursust ja teha
õpilasuurimus või praktiline töö. Riikliku õppekava järgi koosneb üks kursus 35-st
neljakümne viie minuti pikkusest tunnist. JG-s koosneb üks kursus 21-st 75minutilisest tunnist.2

Õppeaastaringselt (perioode läbivalt) toimuvad kehalise kasvatuse ja B1- ja B2võõrkeele tunnid. Kehaliseks kasvatuseks grupeeruvad õpilased lähtuvalt nende
eelistustest spordiala suhtes. Õpilane loob koostöös juhendajaga isikliku arenguplaani
2

75-minutiline tund on samaväärne 1,6 õppetunniga, mille pikkus on 45-minutit, seega
sisaldab kursus JG-s 21 õppetundi.
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nii treenimiseks kui ka spordiala teoreetiliste aluste omandamiseks, viib selle ellu ja
hindab juhendaja kaasabil arengut.

6. Koolikeskkond
JG koolikeskkond on avatud, puhas ja turvaline, kooliruumid on kujundatud lähtuvalt
õppetöö vajadustest, toetamaks õppijate arengut. Olemas on tehnilised vahendid ja
materjalid õppetöö tulemuslikuks toimimiseks. Võimalused on loodud nii
individuaalseks kui rühmatööks.

Koolis on lugemissaal ja kohvik. Õpilased saavad kasutada kõrvalasuva põhikooli
raamatukogu ning spordikeskuse sportimisvõimalusi. Kooli aatriumis toimuvad
aktused, virgutavad ja sotsiaalsed tegevused, õppetöö ning olemas on koht ja
võimalus isiklikuks sõnavõtuks olulistel teemadel. Informatsiooni edastatakse
õpilastele ja õpetajatele nii elektrooniliste kui füüsiliste meediumite vahendusel.

Koolikeskkonnale lisaks kasutatakse ka kooliruumist väljas olevat õpi- ja
arengukeskkonda: e-õppena ja õues, muuseumides, ettevõtetes ja teistes asutustes.
Koolil on kodukord, milles on kirjeldatud kooli head tavad ja käitumisnormid.

7. Kooli ainekavad
Õpilaste arengut ja õppekavas seatud väärtuste omandamist toetavad:
o riiklikust õppekavast tulenevad kohustuslikud õppeained;
o õppijale kohustuslikud JG poolt pakutavad tuumikained;
o vabalt valitavad valikained.

Gümnaasiumi tunnistuse saamise eelduseks on vähemalt 96 kursuse läbimine, millest
81 on kohustuslikku kursust ja vähemalt 15 vabalt valitud kursust. Ainekursustest
kohustuslikud on paigutatud peamiselt esimesele kahele õppeaastale ning tuumik- ja
valikained peamiselt kahele viimasele.
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Seejuures kombineeritakse ja rühmitatakse vajadusel tuumik- ja valikaineid ning
õpilaste gruppe lähtuvalt terviklikkusest ning päevakajalistest teemadest. Lisaks
õpetajatele, ettevõtjatele, praktikutele ja teaduritele on ainekavade arendamisse
kaasatud ka JG õpilased. Sõbralik ja avatud õpikeskkond loob aluse õpilaste panuseks
valikainete avamiseks, sisustamiseks (õpilaste ootused ja eesmärgid, eelistused
õpimeetoditeks) ja õppeprotsessi pidevaks reflektsiooniks. Seejuures võtavad õpetajad
arvesse õpilaste individuaalsust, pidevat huvi tekitamise ja hoidmise vajadust ning
lõimingut ainete, kooli väärtuste ja päriseluga. Õppija kujundab oma õpisuuna ise ja
saab selleks nõu õppenõustajalt.

Kooli ainekava jaguneb kohustuslikeks, tuumik- ja valikaineteks järgnevalt:

Gümnaasiumiõpe kokku 96 kursust, sh:
Kohustuslikud ained: 63 kursust
Riikliku
õppekava 63 Tuumikained: 20 kursust
kursust
Uurimustöö / Disain I
Praktiline töö TOK
Õppimise alused
Ettevõtlikkus I
Filosoofia
Psühholoogia
Riigikaitse (2 kursust)
B1 võõrkeel (2 kursust)
B2 võõrkeel (4 kursust)
Informaatika
Uurimistöö alused
Matemaatika (4 kursust)

Valikained: 15 kursust
Loodus/reaalained
Sotsiaal- / humanitaarained
Oskusained
Matemaatika
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Tunnijaotusplaan 2015/16 alustanud 10. klassile (JG10):3
20152016
Ainevaldkond

Kohustuslik õppeaine

Kursuste

Kursuste

JG

arv
(RÕK*)

Arv JG

10

20162017

20172018

JG 11

JG 12

Eestikeelse (100%) õppekava kohustuslikud keeleõppe kursused:
Keel ja kirjandus
Võõrkeeled

Emakeel (eesti k)

6

6

3

1

2

Kirjandus

5

5

3

1

1

5

5

4

1

5

7

3

3

21

23

13

A-võõrkeel - inglise k (B2tase)
B-võõrkeel - saksa, vene või
prantsuse k (B1-tase)
Kokku:

1

6

4

Eesti- ja venekeelse (60%-40%) õppekava kohustuslikud keeleõppe kursused:
Keel ja kirjandus

Võõrkeeled

Emakeel (vene k)

6

6

1

3

2

Kirjandus

5

5

1

2

2

A-võõrkeel - inglise k (B2tase)

5

5

4

1

Eesti keel võõrkeelena

9

15

10

3

Kokku:

25

2

31

16

9

6

8 ja 14

8

3

4

4

3

3

Keemia

3

3

3

Füüsika

5

5

3

2

Ajalugu

6

6

1

3

2

Ühiskonnaõpetus

2

2

2

Inimeseõpetus

1

1

1

Muusika

3

3

1

1

1

Eestikeelse (100%) õppekava kohustuslikud kursused:
Eesti- ja venekeelse (60/40%) õppekava kohustuslikud kursused:
Matemaatika

Matemaatika
Bioloogia

3

2

2

2

Geograafia
Loodusained

Sotsiaalained

Kaunid kunstid

(loodusgeograafia ja

2

1

inimgeograafia)

3

ei kehti 2015/16 õa JG11 ja JG12 lennu õpilastele, kes jätkasid endiste Jõhvi
Gümnaasiumi ja Jõhvi Vene Gümnaasiumi õppekavade alusel
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Liikumine

Kunst

2

2

1

1

Kehaline kasvatus

5

5

2

2

42

13

19

Õppimise alused

1

1

Psühholoogia

1

1

Ettevõtlikkus I

1

1

Riigikaitse I

1

1

Disain I

2

1

Filosoofia

1

1

B2 võõrkeel

4

1

3

B1 võõrkeel

2

1

1

Matemaatika

4

2

Hiina kultuur

1

1

TOK

1

Uurimistöö alused

1

1

20

10

5

5

85

36

30

19

93

39

33

21

Kokku:

Tuumikained

kokku
KÕIK KOKKU EESTI
KÕIK KOKKU EESTI/VENE

42 v 48

0
63 või
69
67 või
73

1

1

2

1

Valikained4:
Loodusja
reaalained
STEM 5
Keemia
IT/Informaatika
Programmeerimine
Bioloogia
Inseneeria
Arhitektuur
Disain II
Energeetika
Keemiatööstus
Mäemajandus
Robootika

Sotsiaal- ja
humanitaarained
Jaapani keel
Jaapani kultuur
Hiina keel
Hiina kultuur
Vene keel ja kultuur
Võõrkeel B2

Oskusained

Matemaatika

Kaunid kunstid
Koorilaul

... (lai)
... (lai)
... (lai)
... (kitsas)
... (kitsas)
... (kitsas)

Draamaõpetus
Kõne- ja väitluskunst
Religiooniõpetus, moraal
ja eetika
Filosoofia II

4

seisuga 25.08.2016
tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (lühend inglise keelest science, technology,
engineering and mathematics)
5

10

1 Teadus,

15

Psühholoogia
Meditsiini ja tervishoiu
alused (4 kursust)
Globaliseeruv maailm
Majandus ja ettevõtlus
Riigikaitse II (laager)
Ettevõtlikkus II

Tunnijaotusplaan 2016/17 alustanud 10. klassile (JG10)
2016-17
Ainevaldkond

Kursuste

Kursuste

JG

arv (RÕK*)

Arv JG
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Kohustuslik õppeaine

2017-18

2018-19

JG 11

JG 12

Eestikeelse (100%) õppekava kohustuslikud keeleõppe kursused:
Keel ja
kirjandus
Võõrkeeled

Emakeel (eesti k)

6

6

2

2

2

Kirjandus

5

5

2

1

2

A-võõrkeel - inglise k
(B2-tase)

5

5

4

1

B-võõrkeel - saksa, vene
või prantsuse k (B1tase)

5

7

3

3

1

Kokku:

21

23

11

7

5

Eesti- ja venekeelse (60%-40%) õppekava kohustuslikud keeleõppe kursused:
Keel ja
kirjandus

Võõrkeeled

Emakeel (vene k)

6

6

1

3

2

Kirjandus

5

5

1

2

2

A-võõrkeel - inglise k
(B2-tase)

5

5

4

1

Eesti keel võõrkeelena

9

15

6

5

4

25

31

12

11

8

3

3

2

2

2

1

1

Kokku:

Eestikeelse (100%) õppekava kohustuslikud kursused:
Eesti- ja venekeelse (60/40%) õppekava kohustuslikud kursused:
8 ja 14

8

Bioloogia

4

4

Geograafia

3

3

Matemaatika Matemaatika
Loodusained

1

16

(loodusgeograafia ja
inimgeograafia)
Keemia

3

3

1

2

Füüsika

5

5

1

3

1

Ajalugu

6

6

1

3

2

2

2

2

Inimeseõpetus

1

1

1

Muusika

3

3

1

1

1

Kunst

2

2

1

1

Kehaline kasvatus

5

5

2

2

1

42

14

18

10

Õppimise alused

1

1

Psühholoogia

1

1

Ettevõtlikkus I

1

1

Riigikaitse I

1

1

Disain

1

1

Filosoofia I

1

B2 võõrkeel

4

1

3

B1 võõrkeel

2

1

1

Matemaatika

5

2

1

TOK

1

Informaatika I

1

Uurimistöö alused

1

Sotsiaalained Ühiskonnaõpetus

Kaunid
kunstid
Liikumine

Kokku: 42 v 48

1

Tuumikained

kokku

2

1
1
1

20

8

5

7

KÕIK KOKKU EESTI 63 või 69

85

33

30

22

KÕIK KOKKU EESTI/VENE 67 või 73

93

34

34

25

0

17

VALIKAINED
LOODUS/
REAALAINED

I

IV

Usundiõpetus

Energeetika

Praktiline
keemia - 2k.
Meditsiini ja
tervishoiu
alused - 2k.

Filosoofia II

Disain II

Mäemajandus

Rakenduslik
bioloogia

Kõneja
väitluskunst

Kaunid
kunstid

Moraal ja
eetika

STEM

Inseneeria

2

Praktiline keemia

3

IT/Informaatika II

4

Programmeerimine

5

Rakenduslik
bioloogia

Robootika
Programmeerimine

6

Inseneeria

STEM

7

Arhitektuur
elukeskkond

8

Disain II

9

Energeetika

V

VI

VII

KEELED

Sisekaitse

(1 + 2)

Draama ja
teater
Kõne- ja
väitluskun
st

Majandus ja
ettevõtlus

Vanglaõpe

Prantsuse
keel

Ettevõtlikkus II

politseiõpe

hispaania
keel

inglise
ärikeel
Prakt.
kursus
(oma
firma)

pääste

soome keel

Joonestamine

Vene keel
ja kultuur
Ühiskonna
-õpetus /
politoloogia

piirivalve

saksa keel

Inimene ja
õigus

Muusika

Psühholoogia

laager

inglise
ärikeel

5 kursust

5 kursust

5
kursust

7 kursust

vähemalt
2 kursust

ja
6
kursust

10

Mäemajandus

12

Robootika
SOTSIAAL/
HUMANITAAR
-AINED

13

Jaapani keel

14

Hiina keel

15

Hiina kultuur

16

Jaapani kultuur

18

Vene
keel
ja
kultuur
Võõrkeeled:
saksa, soome,
prantsuse,
hispaania

19

Draama ja teater

20

Kõneväitluskunst

21

Usundiõpetus

22

Filosoofia II
Meditsiini ja
tervishoiu alused
- 4 kursust
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III

Arhitektuur
ja
elukeskkond

1

17

II

5 kursust

5 kursust

ja

18

24

Ühiskonnaõpetus
/ politoloogia

25

Globaliseeruv
maailm

26

Majandus ja
ettevõtlus

27

Moraal ja eetika

28

Inimene ja õigus

29

Psühholoogia II

OSKUSAINED
30

Koorilaul

31

Kaunid kunstid

32

Joonestamine

33

Muusika

34

Matemaatika
Lai
matemaatika 3 kursust
Kitsas
matemaatika 3 kursust

35

JG-s peatakse oluliseks disaini, ettevõtlikkust ning võõrkeelte- ja kultuuriõpet,
seetõttu lisanduvad kohustuslikele kursustele vastavad tuumikained, muuhulgas on
kohustuslikud lisakursused B2- (inglise ja eesti keel) ja B1-võõrkeel (saksa, inglise,
prantsuse, vene keel)6. Õppimisoskust, omandatud teadmiste sidumist ja kriitilist
mõtlemist arendatakse IB-õppe Theory of Knowledge kursusele sarnase TOKkursusega (kõiki ainevaldkondi ühendav metodoloogia kursus, mille käigus uuritakse
mõtlemise ja uurimistöö aluseid, erinevate arusaamade päritolu, põhjuseid ja seda,
kuidas teadmised meieni jõuavad).
6

Ülevaade
keeletasemetest:https://hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf
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JG-s arvestatakse kooli õppekavavälist õppimist või tegevust õpetatava kursuse osana
(või eraldi kursusena), tingimusel et see võimaldab õpilasel saavutada kooli või
individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemusi ja on selge selle hariduslik ja
arenguga seotud lisandväärtus õpilasele. Sellisel juhul tuleb õpilasel esitada oma
õppenõustajale vastav avaldus tegevusplaani ja põhjendusega, kuidas antud
tegevus/õping seostub riikliku õppekava mõne osa või teemaga ja üldpädevuste
kujundamisega.

Õppenõustaja

kooskõlastuse

järel

otsustab

kooli

direktor

vastavasisulise avalduse rahuldamise. Kursuse lõputööks loetakse õpimappi, milles on
selge ülevaade tegevustest ning nende mahust ja eneserefleksioon õppija isiklikust
arengust.

Õpimappide/portfoolio

koostamist

ning

refleksioonioskusi

toetab

gümnaasiumi tuumikkursus “Õppimise alused”.

JG julgustab noori tegelema kooliväliselt heategevuse, kunsti ja spordiga toetades nii
eneseteostust kui pakkudes vaheldust koolitööle. Selle väljunditeks võivad näiteks
olla erivajadustega laste ja lastekodude aitamine, keskkonna ja kodutute loomade
kaitsmisega seotud tegemised ning kultuuri- ja integratsiooni rikastamine.
Huvihariduslik tegevus arvestatakse õppeaine ja/või uurimustööna õppetööle, kui
sellele pühendutakse vähemalt kolmel tunnil nädalas, õpilast juhendab ja abistab
õpetaja või õppenõustaja ning tegevused-tulemused on ka kirjaliku aruandluse või
referaadina kooli esitatud.
Õpilasuurimus ja praktiline töö
Praktiliste ja uurimuslike oskuste kujundamine on JG pedagoogilise käsitluse oluline
osa. Õpilasuurimuse ja praktiliste tööde ettevalmistamine, koostamine ja kaitsmine
võrdsustatakse ühe kursuse läbimisega. Seejuures valmistavad erinevad valik- ja
tuumikained (TOK, õppimise alused, ettevõtlikkus, globaliseeruv maailm, jt) õpilast
ette gümnaasumi esimesel kahel aastal.

Õpilasuurimustele ja praktilistele töödele esitatavad nõuded on kirjeldatud kooli
uurimistööde ja praktiliste tööde juhendis. Tööga alustatakse gümnaasiumi esimese
õppeaasta alguses, teema ja juhendaja(d) valitakse ja kinnitatakse hiljemalt teise
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õppeaasta alguses. Töö ise tuleb esitada hiljemalt kolmanda õppeaasta 1. märtsiks
uurimistöö või refleksiivse portfoolio/õpimapina ning kaitsmine toimub hiljemalt
kolmanda õppeaasta 1. juuniks.

8. Üldpädevuste arendamine ja läbivate teemade käsitlemine
Üldpädevused ja läbivad teemad võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku
arengust ja anda valmisoleku ning suutlikkuse oma teadmisi erinevates olukordades
rakendada. Koos JG visiooni, missiooni, väärtuste ja profiiliga moodustavad
pädevused ja läbivad teemad toetava pinnase noore isiksuseks arenemisel.
Üldpädevused
Vastavalt riiklikule õppekavale taotleme järgmiste üldpädevuste kujunemist:
1) kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi
üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste
inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja
nüüdisaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt;
2) sotsiaalne- ja kodaniku pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja
vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada
ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade
reegleid; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida
inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel; väärtustada ja järgida
jätkusuutliku

arengu

põhimõtteid;

tunnetada

end

dialoogivõimelise

ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis;
3) enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja
tugevaid külgi; järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise
tervisega seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme;
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4) õpipädevus – suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks
vajaminevat teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut,
sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid, erinevates kontekstides ning probleeme
lahendades; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal
edasiõppimise vajadust;
5) suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades
olukordi ja suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning
mõista teabe- ja tarbetekste ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades
kohaseid

keelevahendeid

ja

sobivat

stiili;

väärtustada

õigekeelsust

ning

väljendusrikast keelt;
6) matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus – suutlikkus
kasutada matemaatikale ja loodusteadustele omast keelt, sümboleid, mudeleid ning
meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja tegevusvaldkondades;
mõista loodusteaduste ja tehnoloogia mõju igapäevaelule, nendega seotud piiranguid
ja riske; teha tõenduspõhiseid otsuseid eri eluvaldkondades; kasutada tehnoloogiaid
loovalt ja uuendusmeelselt;
7) ettevõtlikkuspädevus – suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades
omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha
probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada
ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult
muutustele ning võtta arukaid riske;

8) digipädevus - suutlikkus kasutada digitehnoloogiat toimetulekuks ühiskonnas nii
õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui kogukondades suheldes; leida ja säilitada
digitaalset infot, hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses
sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada
probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, olles teadlik ohtudest ning
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kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja identiteeti; järgida digikeskkonnas samu
moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

Läbivad teemad
1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist
isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, eluja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema
mõistlikke kutsevalikuid;
2) keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt
aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb
keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonnaja inimarengu küsimustele;
3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning
vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna
toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, osaleb
vabatahtlikus töös, tunneb end ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi
kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele;
4) kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks
inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning
kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja
kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab oma kultuuri ja
kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;
5) teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes
tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida
ning

toimida

selles

oma

eesmärkide

ja

ühiskonnas

omaksvõetud

kommunikatsioonieetika järgi;
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6) tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja
nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb
toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas;
7) tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt,
sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima
tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning osalema tervist edendava keskkonna
kujundamises;
8) väärtused ja kõlblus – 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 ning
sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.

Üldpädevuste ja läbivate teemade rakendamine JG-s
Üldpädevused on läbivatest teemadest baasilisemad, põhinevad psühholoogilistel
alustel ja neile tugineb paljuski ka läbivate teemade käsitlemine, seejuures kattuvad
üldpädevused osaliselt läbivate teemadega. Teisiõnu, läbivad teemad toetavad
üldpädevuste omandamist. Õppes kasutatakse nende erinevat rõhuasetust arvesse
võttes õppeainete eripärasid ja vahendeid nagu projektinädalad, temaatilised kuud,
perioodid või aastad.
JG-s õpetatakse kõiki aineid lõimitult ehk teemasid kursuste üleselt - näitlikustatakse
iga teema juures, millised on seosed õppeainete vahel, kokkupuude läbivate
teemadega ja väljundid elus. Lõiming avatakse ainekava kaitsva õpetaja poolt,
ainekava kaitsmise ja kinnitamise protsessis. Ainetevaheline lõiming kajastub eeskätt
ainekavades.

Iga ainekava kaitsmise juures on kohustuslik avada läbivate

teemade ja üldpädevuste lõimimise ning õppimist toetava hindamise mõõde.
Ainevaldkonna- ja üldpädevuste kujunemist toetab lisaks õppetundidele ka
kooliväline tegevus. Läbivate teemade juurutamist ja õpilases pädevuste kujundamist
suunavad õpetajad omavahelises ning kooli, kodu ja kogukonnaga koostöös.
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Seejuures on fookus tõhusatel ja uuenduslikel metoodikatel ning sobival
õppekeskkonnal. Haridustehnoloog toetab õpetajaid infotehnoloogia võimaluste
rakendamisel õppetöös.
Karjääri ja elukestva õppe toetuseks kaasatakse vilistlasi ja lapsevanemaid, viiakse
läbi karjääripäevi, osaletakse töövarjupäeval, samal ajal korraldades koostöös
koolipidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning
kodanikuühendustega klassivälist õppe- ja huviringide tegevust ning osaletakse
maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides.

Keskkonnateadlikkus kui suhtumise alus eluks on
majandamises

tervikuna,

kus

eelistatakse

suunanäitaja ka kooli

keskkonnasõbralikke

lahendusi.

Teabekeskkonna arendamisel sh IKT vahendite kasutamisel koolitöös taotletakse nii
õpilaste kui ka õpetajate suuremat teadlikkust. Rakendatavaid ohutusmeetmeid tule jm
õnnetuste osas tutvustatakse õpilastele igal õppeaastal.

9. Hindamine
Perioodi- ja koondhinde andmisel õpitulemustele kasutatakse 5-palli süsteemi.
Valikainete puhul võib kasutada õpitulemuste kajastamiseks ka arvestatud või
mittearvestatud hinnangut. Õppeprotsessis käigus kasutatakse õppimist toetava
hindamise metoodikat. Väärtushoiakuid ja loovust väljendavaid õpitulemusi
numbriliselt ei hinnata, vaid antakse nende saavutatuse kohta õpilasele kirjeldavat
tagasisidet ning arvestuspõhist hinnangut.

Hindamise täpsem korraldus, õpilaste ja lastevanemate õpitulemustest teavitamise,
hinnete ja hinnangute vaidlustamise ning järeltööde ja -vastamise võimaldamise kord
on sätestatud kooli kodukorras ja hindamisjuhendis.
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10. Huviharidus
Huvihariduseks

loetakse

õppetööväliseid

ringe,

treeninguid,

muusika-

ja

kunstiõpinguid ning erinevaid individuaalseid või ühisalgatusi, mis avardavad
silmaringi, pakuvad võimalusi uute oskuste arenguks ning õppetöö toetamiseks ja
mitmekesistamiseks. Ka õppeainete omandamise ja uurimistöö sisuks ja väljundiks
võib olla huvihariduslik algatus.
JG toetab õpilaste ja koolitöötajate huviharidust võimaluste piires, pakkudes
kooliruume ja tuge huvitegevuse mitmekesistamisel ning uute võimaluste leidmisel ja
loomisel.

11. Olümpiaadidel ja õpilasvõistlustel osalemine
Õppetöö

ajast

lubatakse

õpilasi

osalema

piirkondlikel,

üle-eestilistel

ja

rahvusvahelistel õpilasvõistlustel. Õpilastele võimaldatakse olümpiaadideks ja
võistlusteks ettevalmistamiseks õpetajatelt juhendamist ja nõustamist. Juhendava
õpetaja loal on õpilasel võimalik kasutada ühte õppepäeva vabariikliku ja
rahvusvahelise aineolümpiaadi lõppvoorul osalemise ettevalmistamiseks.

12. Õppekeeled
JG-s on kaks õppekava:
1. 100% eesti keeles läbitav õppekava
2. 60% eesti keeles / 40% vene keeles läbitav õppekava

JG´s on eriline rõhk nii keeleliste kui ka kultuuriliste erinevuste mõistmisel ja nende
ületamisel, et tekiks üksmeelne, hooliv ja koostööle suunatud õppekeskkond. Selleks
kasutatakse järgnevaid meetmeid:
● Lõimitud aine- ja keeleõppe käsitlus (LAK) nii eesti kui vene keele õppes, sh
eriti metoodikad, mis keskenduvad enam inimsuhetele ja kultuurile kui
keelelisele korrektsusele;
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● Õppijaid julgustatakse suhtlema ja keelt kasutama rahuhariduse meetodite
abil. Meetod arendab empaatiat ja konfliktilahendamise oskust nii koolis kui
õppetööväliselt ning aitab ületada kultuurilisi ja emotsionaalseid tõkkeid. See
julgustab noori suhtlema ja keelt kasutama, kultuurilisi ja emotsionaalseid
eelarvamusi ning piiranguid ületama;
● Täiendõpe ja tugi õpetajatele ja tuutoritele;
● Kakskeelsed tuutorgrupid, tandem-õpe gruppides;
● Ühisüritused ja tihe koostöö õpilastega ühise kultuuri ja identiteedi
kujundamiseks;
● Keelebarjääride analüüs ja osaluse/kaasamise monitooring.

13. Hariduslikud erivajadused
Igale õpilasele võimaldatakse tuutorite ja õppenõustaja poolt tuge individuaalse
õppeplaani kujundamisel ja elluviimisel. JG arvestab, et osad õpilastest võivad vajada
erilist tuge. Hariduslikeks erivajadusteks loetakse: eriline andekus, õpiraskused,
terviserike, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine
või kooli õppekeel(t)e ebapiisav valdamine.

Õppenõustajaga koos otsustatakse kas teha muudatusi või kohandusi õppe ajas, sisus,
protsessis, keskkonnas (õppevahendid, -ruumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või
muud

alternatiivsed

kommunikatsioonivõimalused,

tugipersonal,

spetsiaalse

ettevalmistusega pedagoogid jne) või taotletavates õpitulemustes. Nende muudatuste
tegemisse kaasatakse lapsevanem.

Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse
oluline kasv või kahanemine võrreldes riikliku- või kooliõppekavaga, tuleb
muudatuste rakendamiseks koostada individuaalne õppekava. Õpilase andekuse
toetamiseks rakendatakse individuaalset õppekava samaaegselt kuni kahes õppeaines.
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14. Ülekoolilised ja koolidevahelised projektid
Ühisprojektid (õpilas- ja õpetajavahetuste, koostöö ülikoolidega jt) kavandatakse,
lähtudes kooli põhiväärtustest, et toetada JG õppija profiili ja pädevuste igakülgset
rakendumist.

Ülekoolilisi projekte võivad algatada õpilased õpilasesinduse kaudu, lapsevanemad,
õpetajad ja kooli juhtkond. Üle-Eestilistes või rahvusvahelistes projektides osalemise
kavandavad koolipersonal ja õpilased. Projektid koos eelarvega kooskõlastab ja
kinnitab direktor.

Projektid võimaldavad nendes osalejatel toetada kooli põhiväärtusi, aitavad
süvendada üksmeele-tunnet, hoida sidet vilistlastega; ellu viia õppe- ja kasvatustöö
eesmärke, toetavad õppekava arengut; lõimivad erinevas vanuses inimesi;
võimaldavad kogeda ja avada andeid ja oskusi, süvendada ühiseid väärtusi. Nende
abil on võimalus osaleda ja ennast arendada kõigil õpilastel, lennu-, rühma- ja
tuutorgrupi juhendajatel ning õpetajatel, juhtkonnal ja lastevanematel.

15. Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord
Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse direktori käskkirjaga. Õpilane
kustutatakse kooli nimekirjast vastavalt PGS-is sätestatule.

16. Gümnaasiumi lõpetamine
Õpilase õpitulemusi õppeaines hinnatakse kokkuvõtvalt viiepallisüsteemis. Tuumikja valikkursuste hindamisel kasutatakse viiepallisüsteemi või hinnanguid «arvestatud»
ja «mittearvestatud», neid hinnanguid ei teisendata lõpetamisel viiepallisüsteemi.
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Gümnaasiumi lõputunnistus antakse JG-s õpilasele, kes täidab PGS § 31 sätestatud
nõuded.
Hariduslike erivajadustega õpilastele, kellele on individuaalse õppekavaga sätestatud
kohandatud

nõuded

võrreldes

riikliku

õppekavaga,

on lõpetamise aluseks

individuaalses õppekavas nõutavate õpitulemuste saavutamine. Lõputunnistusel
kajastub sellisel juhul teave kohandatud nõuete kohta õppeainetes.

17. Õpilaste nõustamine ja karjääriteenused
Õppekorraldusega seotud informatsiooni esmasteks allikateks õpilastele on kooli
koduleht, elektrooniline õpikeskkond ja infostendid koolimajas. Õpilase nõustajateks
on lennu juhendaja, õppenõustaja, õpetajad ja juhtkond.

JG korraldab regulaarselt õpilaste teavitamist edasiõppimise võimalustest ja tööturu
üldistest suundumustest ning tagab karjääriteenuste (karjääriõpetus, info ja
nõustamine) kättesaadavuse.

Karjääriteenuste korraldamise lähtealused:
• õpilase toetamine valikainete valikul;
• eneserefleksiooni toetamine;
•

koostöös

kõrgkoolide,

kutseõppeasutuste

ja

elukestvat

õpet

edendavate

kodanikeühendustega ning lapsevanematega tutvustatakse erinevaid eluvaldkondi,
edasiõppimise ja töötamise sh vabatahtliku töö võimalusi;
• koostöö vilistlaskonna ja lapsevanematega;
• igal õppuril on vähemalt üks kord gümnaasiumi vältel õigus osaleda õppetöö ajast
töövarju päeval;
• karjääriteenuste valdkonda kureerib ja nõustamisega tegeleb kooli õppenõustaja.
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18. Õpilase sisseelamine
Õpilastel aidatakse sisse elada kooliellu ja uude keskkonda esimeste kuude jooksul
peale kooli õppima asumist. Sisseelamise programmi eest vastutab õppenõustaja ning
kogu kooli personal.

Programmi raames tutvustatakse õpilastele:
- kooli õppekava
- kodukorda
- koolihoonet
- korraldatakse ühiseid sotsiaalseid tegevusi üksteise tundma õppimiseks ja
koolikultuuri sisseelamiseks.

19. Ainekavade koostamise põhimõtted
Õpilased saavad esitada oma ettepanekuid valikkursuste teemade ja sisu kohta
õppenõustajale, aineõpetajale ja õppejuhile iga õppeaasta lõpus.

Õpetajad esitavad ja kaitsevad hiljemalt iga aasta juunis (v.a. augustis alustavad uued
õpetajad) kooli juhtkonnale oma õppeaine järgmise õppeaasta arenduskava 10. kl
õpilastele kolmeks aastaks koos vajalike ressursside taotlusega ja olemasolevate
kursuste

parandusettepanekud.

Augustis

toimub

ainekavade

lõimimine

ja

viimistlemine. Seejuures kaasavad õpetajad ainekava kujundamisse võimalusel teisi
õpetajaid, õpilasi, vanemaid ja teisi kooliväliseid isikuid/asutusi eesmärgiga muuta
aine elulähedasemaks, huvitavamaks ja tagada praktilise kompetentsi olemasolu.
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Ainekavad koostatakse lähtuvalt gümnaasiumi riiklikust õppekavast ning kooli
õppekavast. Ainekavaga saavutatavad õpitulemused toetavad valdkonnapädevuste
kujunemist ja kajastavad õpilase saavutust.

Nõuded ainekavale:
• Eesmärgid ja taotletavad õpitulemused;
• Teemad ja neile planeeritud ainetunnid;
• Hindamise põhimõtted;
• Kasutatavad õppematerjalid;
• Lõiming teiste õppeainetega, läbivad teemad ja üldpädevused;
• Õppekäigud, projektid jms.

20. Õpetajate arengu ja koostöö toetamine

Õpetajad on JG väärtuste, missiooni ja eesmärkide kandjad, õppeprotsessi kujundajad
ning õppesisu peamised loojad. JG-s on oluline õpetaja professionaalse arengu
terviklik ja süsteemne toetamine kogu õpetaja karjääri jooksul, mis hõlmab õpetajate
ning kogu kooli personali formaalset ja mitte-formaalset õppimist. Professionaalse
arengu võimalustena käsitletakse nii iseseisvat kui koosõppimist, (sise)koolitusi,
seminare, supervisiooni, üksteise õppetöö vaatlust, töövarju, jmt. Kiirelt muutuv
ühiskond tingib vajaduse, et professionaalse arengu käsitluse fookuses on õpetaja, kui
enda arengut pidevalt peegeldav praktik, kes läbi kriitilise refleksiooniprotsessi loob
ise oma teadmised, oskused, tähendused, väärtused ja hinnangud. Teisisõnu
refleksiooniga süveneb praktiku pühendumus tööalasele tegevusele.
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Tulenevalt JG eripärast on õpetaja kompetentside kujunemise toetamisel olulisel
kohal võimalused, mis võimaldavad arendada loovust, uurivat mõtteviisi ja
ettevõtlikkust. Sellele lisaks toetatakse koostööd ning meeskonnatunnet. JG-s on
olulisel kohal õpitu jagamine ja üksteiselt õppimine, kvartaalselt toimuvad
arenguseminarid, mida korraldavad ja viivad läbi JG õpetajad neile aktuaalsetel ja
olulistel teemadel.

Igal nädalal, kindlaks määratud päeval, toimuvad kooli pedagoogilise personali
koosolekud (konsiilium), kus toimub ka õpetajate refleksioon õppetöö käigust:
õpitakse üksteiselt, jagatakse ideid. Kohtumiste eesmärgiks infovahetus koolis
toimuvast, jooksva töö korraldamine ja koordineerimine.

Iga JG õpetaja loob ja täiendab läbivalt enda professionaalse arengu portfooliot, mis
sisaldab püstitatud eesmärkide kirjeldusi, olulisi märkamisi, esilekerkinud küsimusi ja
eneseanalüüsi. Arenguportfoolio on õpetaja professionaalse tegevuse osa, milles
analüüsitakse pidevalt enda arengut ja arenguvõimalusi, õppimist ja praktikat.
Arenguportfoolio eesmärk on:
-

märgata, tunnetada, hinnata, analüüsida ennast kriitiliselt;

-

määratleda ja põhjendada enda arenguperspektiive, sh JG kogukonna
liikmena.

Iga õpetaja on oma professionaalse arengu valikutes vaba ning vastutab eeltoodust
tulenevalt ise enda arengu eest, JG loob selleks eeldused ja tingimused.

21. Lapsevanemate kaasamine
JG näeb, et lapsevanemad osalevad koolielus, mõistavad, et koolile seatud ülesannete
täitmine sõltub kooli ja kodu viljakast koostööst, toetavad kooli õppekavas sätestatu
rakendumist, korraldavad õppekavaväliseid tegevusi ja vabatahtlikke üritusi jne.
Kaasamine kooli arengusse toimub järgmiste tegevuste toel:
1. Vanemate kogukonna ühtsuse suurendamine ja arendustegevusse
kaasamine – igast lennust valitakse lapsevanemate esindus (ca 3-5 vanemat),
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kes suhtleb kooliga tavapäraselt enam ja mitmekülgsemalt. Erinevate lendude
lapsevanemad moodustavad lapsevanemate kolleegiumi/vanematekogu, kes
kohtub regulaarselt kooli juhtkonnaga, annab tagasisidet ning arutab koolielu
sisulisi arendusküsimusi. Lapsevanemate kolleegiumi/vanematekogu kohustus
ja vastutus on ka teisi vanemaid toimuvast informeerida. Vanematekogu
eesmärk on oma laiapõhjalise esindatuse ja tiheda lennusisese suhtlusega
selgitada vanemate kooliga seotud ootusi ja muresid ning pakkuda võimalikke
lahendusi. Vanematekogu on nõuandev organ, mille ülesanne on JG õpilaste,
õpetajate, koolipidaja, lastevanemate ja vilistlaste ühistegevuse toetamine
kooli hüvanguks.

2.

Harivad ja õpetlikud kogemused, mis lähendavad kooli kohaliku
kogukonnaga, näiteks kohalikule kogukonnale olulise sündmuse ühine
korraldamine; projekt, mille tulemusena toetatakse kohaliku algatuse, firma
või

mittetulundusühingu

arengut;

vabatahtliku

tegevusega

seotud

kogukondliku projekti tegemine, jne. Vanemad on osalised nendes tegevustes,
nende algatamises ja teostamises.

3.

Vanemate võimalused koolielus kaasalöömiseks: vanemad saavad osaleda
õppetöös abiõpetajatena, uurimistööde kaasjuhendajatena/retsensentidena,
praktikajuhendajatena, jne.

4.

Vanemate koolitamine (JG Haridusakadeemia) - vanemate koolitamine
eesmärgiga suurendada nende teadlikkust ja mõistmist tänapäevases koolis
toimuvast.

5.

Kommunikatsioon vanematega – eduka kommunikatsiooni aluseks on
kahesuunaline positiivne suhtlus, mille võimalikkuse loob kool. Vahenditena
kasutatakse Stuudium, Facebooki jt meediumeid. Kogu kooli personalil on
kokku lepitud ühtne etikett vanematega suhtlemisel. Kõik kooli töötajad
järgivad kehtestatud etiketti, et vältida info moondumist ja probleemide
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võimalikku teket. Infovahetuse korraldust tutvustatakse ka lapsevanematele
ning selle tulemusel mõistavad vanemad täpselt, kelle käest ja millist infot nad
saavad ning kelle poole probleemide/ettepanekute korral pöörduda.

22. Kooli õppekava rakendumise, uuendamise ja
täiendamise kord
Õppekava rakendub 2015/2016. õppeaastal. JG

õppekava on kooli õppe- ja

kasvatustöö keskne dokument, mida muudetakse ja täiendatakse vastavalt vajadusele,
kuid mitte sagedamini kui kord õppeaastas. Tulenevalt õppekava järk-järgulisest
rakendamisest täiendatakse ja täpsustatakse kindlasti õppekava esimese kolme
õppeaasta vältel.

Õppekava muutmise ettepanekuid võivad teha kõik osapooled: õpilased, kooli
personal, hoolekogu, lapsevanemad. Õppekava muutmise algatab kooli juhtkond. Uut
muudetud õppekava versiooni arutab õppenõukogu ja õppekava kinnitab kooli
direktor. Vajadusel muudetakse kooli õppekava üldosa neid punkte, mis on seotud
muudatustega riiklikus seadusandluses ja koolisisestes õppetööd reguleerivates
aktides.

JG-s rakendub 2015/2016. õppeaastal õppekava nelja erineva osana:
1. Eestikeelne õppekava gümnaasiumi esimese aasta õpilastele
2. 60% eesti- / 40% venekeelne õppekava gümnaasiumi esimese aasta õpilastele
3. Jõhvi Gümnaasiumi (al 01.07.2015 Jõhvi Põhikool) õppekava gümnaasiumi
teise ja kolmanda aasta õpilastele
4. Jõhvi Vene Gümnaasiumi (al 01.07.2015 Jõhvi Vene Põhikool) õppekava
gümnaasiumi teise ja kolmanda aasta õpilastele
JG-s rakendub 2016/2017. õppeaastal õppekava nelja erineva osana:
1. Eestikeelne õppekava gümnaasiumi esimese aasta õpilastele
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2. 60% eesti- / 40% venekeelne õppekava gümnaasiumi esimese aasta õpilastele
3. Jõhvi Gümnaasiumi (al 01.07.2015 Jõhvi Põhikool) õppekava gümnaasiumi
kolmanda aasta õpilastele
4. Jõhvi Vene Gümnaasiumi (al 01.07.2015 Jõhvi Vene Põhikool) õppekava
gümnaasiumi kolmanda aasta õpilastele
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