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Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2018 – 2028 

 

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi (VTG) arengukava koostamisel on lähtutud põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 1, millest tulenevalt on määratud arengukavas kooli arengu 

eesmärgid ja põhisuunad, et tagada kooli tulemuslik toimimine ja jätkusuutlik areng. Võru 

Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava on koostatud aastateks 2018 – 2028. 

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengu eesmärkide ja põhisuundade määratlemisel on 

lähtutud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses seatud ülesannetest, riiklike õppekavade 

eesmärkidest ning Võru linna arengukavast aastateks 2017 – 2035. Arengukava eesmärkide ja 

põhisuundade määratlemisel on arvestatud järgmiste strateegiliste dokumentidega: 

- Eesti elukestva õppe strateegia 2020; 

- Täiskasvanute koolituse seadus (TäKS); 

- Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“. 

 

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi missioon 

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi töötajate missiooniks on luua tingimused kõigi õppijate 

arenguks ja toetada  ning õpetada oma õppijaid viisil, mis võimaldab kooli lõpetajatel kujuneda 

inimesteks, kes saavad oma eluga edukalt hakkama ning kelle jaoks elukestev õpe on mõtteviis.  

 

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi visioon 

Võru Täiskasvanute Gümnaasium on arengule avatud, paindliku õppekorraldusega, 

täiskasvanute õppes pädev õppeasutus, kus õpivad ja tunnevad sellest rõõmu igas vanuses 

Kagu-Eesti inimesed.  

 

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi põhiväärtused 

Koolis toimivad põhiväärtused on: 

- sallivus, tolerantsus: teeme oma tööd pühendumuse ja vastutustundega. Toetume 

pedagoogilises tegevuses kaasaegsetele ja teoreetiliselt põhjendatud lähenemisviisidele. 

Oleme ausad iseenda ja teiste vastu. Suhtume võrdväärselt töötajatesse, arvestame iga 



inimese eripära. Meie tegevus on arusaadav nii kolleegidele, partneritele kui ka 

avalikkusele; 

- lugupidamine: austame üksteist, oleme viisakad, täidame üldtunnustatud 

käitumisreegleid ja kooli kodukorda; 

- paindlikkus: individuaalne toetamine: arvestame õppijate vajadustega, loome ja 

kasutame valikuvõimalusi, tagame individuaalse toetamise ja nõustamise; 

- meeskondlikkus, partnerlus, koostöö: oleme koostööle avatud partnerid, kuna nii 

tekivad parimad tulemused. Töötame ühiste eesmärkide nimel, õpetaja ja õpilase vahel 

toimib heatahtlik koostöö;  

- eluterve õhkkond: kooliperena tunneme end turvaliselt ja täisväärtuslikult, mõtleme 

positiivselt; 

- ratsionaalsus: otsime varasemast tõhusamaid lahendusi, mis tagaksid eesmärgi 

saavutamise võimalikult säästval viisil. 

 

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengu põhisuunad 

Sisehindamise käigus läbiviidud hetkeseisu analüüsist lähtuvalt on kooli arengu 

põhisuundadeks: 

-  põhi- või keskhariduseta täiskasvanute leidmine, teavitamine ja motiveerimine 

tasemeharidusse tagasitoomiseks; 

- õppimist toetavate tingimuste loomine ja huvitegevuste väljatöötamine ning pakkumine 

õppes püsimise ja õpingute lõpetamise toetamiseks; 

- täiendavate õppimist toetavate lisa- ja tasanduskursuste väljatöötamine ja läbiviimine; 

- õppimisoskuse ja -võimekuse parandamisele suunatud koolitused, digioskuste 

parendamine, individuaalne juhendamine, konsultatsioonid ja muud tegevused. 

 

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arengu eesmärgid 

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi missiooni, visiooni ja põhisuundade elluviimiseks on 

kavandatud neli prioriteetset arengu eesmärki: 

1. Koolis on rakendatud õpikäsitus, mis tagab õppijate õpimotivatsiooni. Taotluseks 

on saavutada õpikäsituse muutus, mis põhineb väljundipõhise õppe põhimõtetel ning on 

suunatud sellele, et tagada kõigi õppijate õpitahe sõltumata nende võimekusest, ealistest 

iseärasustest, kodustest tingimustest ja tervislikust seisundist. Toimub õppekava 

arendus: tagasisidestus, muutmine ja uuendamine. Toimuvad õppekäigud, mis lõimivad 

mitut õppeainet. 



2. Koolis töötavad uuendusmeelsed ja pädevad õpetajad, kellel on suurepärased 

digioskused. Taotluseks on tagada koolis õpikeskkond, kus igapäevaselt kasutatakse 

tõhusalt innovaatilisi õppemeetodeid, sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

potentsiaali. Õpetajad osalevad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Täiskasvanute 

Koolitajate Assotsiatsiooni Andras, Tartu Ülikooli, Hariduse Infotehnoloogia 

Sihtasutuse jt koolitusasutuste poolt pakutavatel arendavatel kursustel, mis toetavad 

kooli eesmärke. Õpetajaid toetatakse töös hajusa identiteedi ja madala 

õpimotivatsiooniga õppijatega. Toimub e-õppe süsteemne arendamine, kõik 

gümnaasiumi kohustuslikud ainekursused on läbitavad osalises e-õppes. 

3. Koolis toimub läbimõeldud ja tulemuslik üldpädevuste ja tööalast 

konkurentsivõimet suurendavate valdkonnaoskuste kujundamine. Taotluseks on 

tagada koolis õpikeskkond, kus pööratakse süstemaatilist tähelepanu üldpädevuste 

kujundamisele ja tagasisidestamisele. Erilise tähelepanu all on järgmised 

võtmepädevused: ettevõtlikkus, digioskused ja õpilaste sotsiaalsed võtmepädevused. 

Koolis valitseb avatud, toetav ja paindlik keskkond, kus õppijad ja õpetajad töötavad 

koos ühiste eesmärkide seadmisel ja saavutamisel. 

4. Kool on avatud kogukonnale, mis põhineb ühistel väärtustel ja üksteist toetaval 

koostööl. Taotluseks on tagada selline koolikultuur, mis tagab kõigi osapoolte rahulolu 

ja kõigi osapoolte kaasatuse. Toimub süsteemne kommunikatsioonitegevus madala 

haridustasemega täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse ja VÕTA põhimõtete 

rakendamine õppekava läbimiseks. Kooli lõpetanud jätkavad õpinguid või tööelu ning 

on avatud elukestvale õppele, mõistes selle suurt tähtsust. 
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