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Mida tegime ajakohastatud ainekava saavutamiseks
Peetri Lasteaed-Põhikoolis

▪ Oleme kaasanud arutelusse kõik kooli tehnoloogia ainevaldkonna õpetajad.

▪ Vaadanud koos läbi seni kehtinud kooli ainekava ja kaardistanud ära valdkonnad, 
mida on vaja osaliselt ajakohastada.

▪ Rakendanud ajakohastatud kooli ainekava “Ideest teostuseni” õppes järk-järguliselt
st esimesel aastal alustasime 5. klassidega, 6. klassidega ja 7. klassidega.

▪ Olulised muudatused:

a. muutsime õppekorralduse ümber kursuste süsteemiks;

b. kaotasime soopõhised õppegrupid;

c. sõnastasime kursuste eesmärgid õppijast lähtuvalt ja kaasasime õppijad enam 
õppeprotsessi ja tagasisidestamisse.



Kooli ainekava ajakohastamisel pidasime oluliseks

▪ Õpilaste suunamist selliselt, et  see vastab õpilaste elulistele huvidele ja vajadustele 
täna ja tulevikus.

▪ Kaasata õpilasi rohkem õppeprotsessi, et õppimine on õpilase poolt kujundatud 
tegevus, kus õppija on aktiivne osaleja, eesmärkide püstitaja ja ideede elluviija.

▪ Suunata õpilast läbima disainiprotsessi IDEEST TEOSTUSENI ja jõuda protsessi 
käigus eneseväljenduseni, mille käigus valmib näiteks ese/toit/blogi jne.

▪ Vähendada soolist ebavõrdsust õppes ja tagada kõigile võrdsed võimalused 
eneseteostuseks.



Kooli ainekava ajakohastamisel pidasime oluliseks

▪ Toetada õpilase kriitilise mõtlemise arendamist ja probleemide lahendamise oskust.

▪ Toetada õpilase hoiakut olla ettevõtlik ja otsida loovaid ja uuenduslikke lahendusi.

▪ Toetada suhtlemis- ja koostööoskuste arengut ja enesemääratluspädevust.

▪ Luua võimalus õpilase digioskuste arendamise toetamiseks ning mõtestatud 

kasutamiseks õppeprotsessis.
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