


Meie teekond

❖ külastused ja küsitlused

❖ mõttetalgud Viimsi valla koolide 9. 

klasside õpilaste ja gümnasistidega

 

❖ kogukonna mõttesõelad

 

❖ meeskonna värbamine ja seminarid

https://www.youtube.com/watch?v=A9mhzaa2FxA


OLEME

- innovaatilised ja 
ettevõtlikud

- loovad ja avatud

- suunatud õppija 
arengule

PAKUME

- kvaliteetset ja 
tulevikku vaatavat 

gümnaasiumi- 
haridust

- võimalust igal 
õpilasel valida oma 
huvidest lähtuvaid 

mooduleid ja 
valikkursusi 

 

ARENDAME

- ennast juhtivat 
õppijat, kes kavandab 

teadlikult oma 
tulevikuvalikuid

- koostööd piirkondlike 
asutuste, ettevõtete ja 

teiste 
riigigümnaasiumidega

- oma õpetajate ja 
töötajate 

professionaalsust
 

MEIE VÄÄRTUSED

kohalolu
koostöö
avatus

vastastikune 
lugupidamine
kestev areng



logo lugu



 





Õppekava ülesehitus

18 kooli poolt ettenähtud kursust

Kooli poolt pakutud kursused 
lisaks riiklikele kursustele 
(matemaatika, eesti keel, 
B2 ja B1 võõrkeele lisakursused, 
uurimistöö alused ning uurimis- ja 
praktilise töö kirjutamine. 

Kooli eripäraks on ennastjuhtiva 
õppija kursus, mis keskendub 
õpistrateegiate, koostööoskuste ja 
esinemisjulguse arendamisele.
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63 riiklikult ettenähtud kursust

Õpivad kõik õpilased sõltumata 
valitud moodulist.

1

6 - 7 valikkursust

Ülekoolilised õpilase huvide 
põhised valikkursused 
(saab läbida ka väljaspool 
kooli).
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9 moodulkursust

Õpilase valitud mooduli 
kursused.

3



Moodulsüsteem





HUVITEGEVUS

ko
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ent” 

segakoor, 
vokaalansambel, 

solistid, 
koolibänd
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Õppekorraldusest

Viimsi Gümnaasiumis on õppetöö korraldatud 
perioodõppena kolmes õppeperioodis. 

Kolme perioodiga õppes läbitakse õppeaine kursus  
(21 tundi) 10 nädala jooksul. 

Igat perioodi lõpetab kokkuvõttev vahenädal, kus 
võivad toimuda arvestused, õppekäigud, 
konsultatsioonid ja teised õppetegevused. 



Tundide algus: 
8:30

Koolimaja on õppijatele avatud 7:00 - 19:00

8:30 - 9:45

Tunni pikkus on 75 min.

    

9:55 -11:10 11:20 - 12:35

Lõunapaus
12:35 - 13:20

13:20 - 14:35 14:45 - 16:00

                

Al. 16:10 huvitegevus

1. tund 2. tund 3. tund 4. tund 5. tund

Kooli päevakava



veel korraldusest

❖ tagasiside vs hindamine 

❖ puudumisi ei põhjenda (va kooli 
esindamine)

❖ järelarvestused: 1-kordne võimalus 
kursuse tulemuse parandamiseks

❖ järgmisse astmesse vaid 
positiivsete tulmustega



Küpsuseksam

3 KORDA

TÖÖVARJUTAMINE

15 LOENGUT KOKKU

KÜLALISLOENGUD

8 tundi

VABATAHTLIK TÖÖ

● Mentorgrupi pidev tugi
● Aastavestlus ja läbi aasta vestlus

● Eneseanalüüsid ja tagasisisideanalüüsid
● e-portfoolio





Oma tööd südamega 
tegevad õpetajad

Kooli 
vaimsust 
kujundav 

noorsootöö 
ja 

arendustöö

Õppimis-
võimalusi 
avardav 

projektitöö ja 
koostöö

Toetavad ja 
kaasavad 

juhid

Meeskonna-
töö

Õpilasi toetav 
õppenõustamine 

ja 
karjääriteenused

Mentorsüsteem



5 olulist K-d
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Vestibulum congue Vestib
ulum congue

Vestibulum congue

Vestibulum
 congue

KULTUUR

KLIIMA

KOGUKOND
KONTAKT 

KOMPETENTSUS



MEID LEIAD



https://youtu.be/0FJld_tIpPk

