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Kooli õppekorralduse 
nüüdisajastamine



Salme põhikool kui õppiv 
organisatsioon

❏ Isiklik meisterlikkus;
❏ Ühiselt omaks võetud visioon;
❏ Meeskonnaõpe;
❏ Süsteemne mõtlemine.

                                                                  Pentti Nikkanen “Õppiv kool”



Salme põhikool kui õppiv 
organisatsioon

❏ Ühene arusaam kooli põhifunktsioonist ja sügavalt 
juurdunud eesmärgiteadlikkus;

❏ Personali järjepidev arendamine;
❏ Turvaline ja hästi organiseeritud keskkond.

                                                                       Pentti Nikkanen “Õppiv kool”



Salme põhikool kui õppiv 
organisatsioon

❏ Tugev pedagoogiline juhtimine;
❏ Õppimise ja selle kvaliteediga seotud ootused;
❏ Õpivõimaluste tagamine;
❏ Õpilaste edasijõudmise järjepidev jälgimine;
❏ Kodu ja kooli vaheline koostöö.

                                                                     Pentti Nikkanen “Õppiv kool”

Marika esitlus

https://docs.google.com/presentation/d/1mOpXisDEbqF-Hy_eNmBACVISds_fXGZRD0uMnqg-xF8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1mOpXisDEbqF-Hy_eNmBACVISds_fXGZRD0uMnqg-xF8/edit?usp=sharing


Tugisüsteemid

Tugisüsteemid Salme põhikoolis

https://docs.google.com/presentation/d/1Oj2bgdnJDKsgNal7SGYRspfhJbdIg23D1g_E7UaCiqU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Oj2bgdnJDKsgNal7SGYRspfhJbdIg23D1g_E7UaCiqU/edit?usp=sharing


Kooli raamatukogu õppekorralduse 
osana
❏ Õppematerjalide (õpikud, töövihikud) ja soovitusliku 

kirjanduse tellimine;
❏ õppetundidest vabastatud või tunnist eemaldatud 

õpilased;
❏ järeltööde tegemine;
❏ koostöö õpetajatega (koolisisesed ja -välised üritused).



Huvitegevus, ringid ja projektid

https://docs.google.com/presentation/d/1LFS6kv93fmj8H_KYht5zw993ofP5Th_IMUbmiRT3vo4/edit?usp=sharing


Digipööre kooli 
õppekorralduses



Miks seda vaja oli?

❏ vähendada väljaprinditava paberi kulu (eriti 
dokumentatsiooni osas);

❏ infot oli palju ja see ei jõudnud alati kohale;
❏ tekkis vajadus asutuse tööd süstematiseerida:

❏ ühtne meilisüsteem (töö-meil)
❏ veebisait, intranet

❏ piiratud ressurss.



Kui raha napib, siis muutub 
inimene väga loominguliseks 
ja leidlikuks.

Kui ta on enda 
mõtteviisi ja 
käitumisharjumuste 
muutmiseks valmis.

Graafika: Lucidpress, Merle Lepik



Graafika: easel.ly Merle Lepik



Allikas: http://disney.wikia.com/wiki/Bashful Allikas: http://www.resenhando.com/2015/01/um-dia-diferente-para-cachinhos.html Alliaks: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/74/Pussboots.
jpg

Kes sina oled?



Vabavara ja Google igapäevatöös

❏ Linux’i kasutamine;

❏ LibreOffice kasutamine;

❏ Google teenuste kasutamine Salme põhikoolis;

❏ Õpilased ja IKT.

https://docs.google.com/presentation/d/191lvBVsIURhBg-f6_DvX961p2l0ghvGT8e5aiZDRly0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/191lvBVsIURhBg-f6_DvX961p2l0ghvGT8e5aiZDRly0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/salme.edu.ee/presentation/d/1-WibMPPXRALJmXkqCuQ450iYlH-7WlbPyQfUpdUxdjU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/salme.edu.ee/presentation/d/1-WibMPPXRALJmXkqCuQ450iYlH-7WlbPyQfUpdUxdjU/edit?usp=sharing


Projektid, mis koguvad veel jõudu

Graafika: Ekraanitõmmis, Merle 
Lepik

❏ Dünaamiline tunniplaan;
❏ Virtuaalne varaait.



Asjad, millele endiselt tähelepanu 
peab pöörama

❏ dokumentatsiooni veebipõhine täitmine;
❏ koolituste tagasiside kohe peale koolitust;
❏ arenguvestluste eel põhjalikum 

eneseanalüüsimine;
❏ digitulevikule mõeldes asjade säilitamine;



Ainetevaheline lõiming 
lähtuvalt õppekavast

Töötoad



Loovus andekuse, kasvatuse ja hariduse komponendid

Robootika

Digivahendid

Pärimuskultuuri lõiming ainetunniga

Pannileiva töötuba

https://docs.google.com/presentation/d/1H9KZaUmb3d1hfqcM15Qzn7OWRQPOg8O_sKrgcJIO--c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1H9KZaUmb3d1hfqcM15Qzn7OWRQPOg8O_sKrgcJIO--c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jwbruuev6xKyBAJoNUSP-0j5U39ykjk3Cx_QneJBBvo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jwbruuev6xKyBAJoNUSP-0j5U39ykjk3Cx_QneJBBvo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_9tocwdL4d5Zfo4XzHXl933ZZTAsEY41a_Y9re6aAes/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_9tocwdL4d5Zfo4XzHXl933ZZTAsEY41a_Y9re6aAes/edit?usp=sharing


Koolist väljapoole 
suunatud koostöö 

korraldamine

Projektid ja lõiming 
ainekavadega



Elukestva õppe strateegia 2020

❏ Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset 
arengut toetava, õpioskusi, loovust ja 
ettevõtlikust arendav õpikäsitlus.

❏ Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse 
kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt 
ja tulemuslikumalt.



Kas sina tead, millisest projektist 
võtab osa sinu kolleeg?

Ekraanitõmmised, Merle Lepik



Heategevusprojektid

Hoolekogu toetab heategevuslikke projekte:
❏ jõulukontsert (kohviku tulu);
❏ heategevuslik kevadkontsert (kohviku, 

piletite, loterii tulu);
❏ Salme Oma Laste NäiteMänguÕhtu (kohviku 

tulu).

https://docs.google.com/presentation/d/15UHEbnYnqr5KM7DHX357hqFdHZNP_xEsAXl24m73sa8/edit?usp=sharing


Projekt “Sõrve-minu kodu”

❏ Kogukonda kaasav koolisisene projekt;
❏ Algab emakeelepäeval ja kestab õppeaasta 

lõpuni.

Sõrve - minu kodu

https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/kodu/
https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/kodu/


KIK projektid

Projektileht

Ekraanitõmmis, Merle Lepik

Pildil: Google maps võimaluse kasutamine 
marsruudi näitamiseks.
KIK projekt 2013 1.-3. kl matk Sõrve

https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/kik/home
https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/kik/home


Rahvusvahelised projektid

❏ eTwinning;
❏ Comenius 2007-2009; 2011-2013.



Comenius Eestis 2013, pilt kooli arhiivist

Video Comeniusega Austrias
Õpilased pidasid ise videopäevikut.

https://youtu.be/iOAceyaN8zA
https://youtu.be/iOAceyaN8zA


Maakonna projektid

❏ Tervis meie koduaiast!
    e-raamat
❏ Kunsti- ja moeloomekonkurss “Look Kool“
❏ Nutimäng “Jäljekütt”
❏ Koolivikker
❏ Jäljendusvaadend

http://en.calameo.com/read/000921083853d5f59ba4d


LookKool 2013, pilt kooli arhiivist



TEIP projektid

❏ Tervis metsast!
     e-raamat

❏ Üheskoos tegutsedes terveks ja rõõmsaks!
    veebisait

http://en.calameo.com/read/00135016794e524965a1a
https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/teip/


Energiasäästunädal

8. klassi loovtöö - osavõtt vabariiklikust 
konkursist “Energiasäästunädal SINU koolis”

Aasta 2012
Aasta 2014

https://prezi.com/_k0k1fbq94p_/loovtoo-energiasaastunadal-esitlus/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/_k0k1fbq94p_/loovtoo-energiasaastunadal-esitlus/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/opin-uurin-katsetan/home/energiasaeaestunaedal-2014
https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/opin-uurin-katsetan/home/energiasaeaestunaedal-2014


Ettevõtlus
Valikaine - majandusõpetus - on lõimitud 
erinevate projektidega:
Õpin, uurin, katsetan

Sirguvad söögisellid

https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/opin-uurin-katsetan/ettevotlus
https://sites.google.com/a/salme.edu.ee/opin-uurin-katsetan/ettevotlus
https://docs.google.com/presentation/d/1BeOajQBm0_jpDnaoYqy4sQW3NucxD3ZFHIC9XqH3qYo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1BeOajQBm0_jpDnaoYqy4sQW3NucxD3ZFHIC9XqH3qYo/edit?usp=sharing


Paneeldiskussioon: 
ainetevaheline lõiming



Rühmatöö

I kooliaste
II kooliaste
III kooliaste

Esitlused ja arutelu



Koolituspäevade 
kokkuvõte



Huvitav Kool Salme Põhikoolis

Täname osalemast!


