Ettepanekud 2017/2018.õa töökorralduse kohta ning 2016/2017. õa tugevad ja nõrgad
küljed.
Ettepanekud 2017/2018.õa töökorralduse kohta:
1.Teha üks kord aastas avatud uste päev kõigi keelekümblusklasside lapsevanemate jaoks.
2. Septembris jagada muljeid olulistest üritustest kolleegidega, st teha minikoolitusi MO raames.
3. Tutvustada klasside lapsevanematele keelekümbluse tegevuskava ja vahetusprojektides
osalemise võimalusi
4. Meelde tuletada õpetajatele kavandatud tegevustest, üritustest, eesmärkidest õppeaasta
jooksul.
5. Koostöö teiste aineõpetajatega, kis.hm.ee õppemappide täitmine.
6. 100-aastapäeva tähistamine. Õpilastele eesti kultuuri tutvustamine: üritused, väljasõidud,
töötoad, loovtööd, konkursid. Koondada tegevused veebruarile. Koostöö kolleegidega (Varakina
ja Minitš) – kontsert. Heade tegude aasta ( 100 eestikeelse raamatu kogumine kooliraamatukogu
jaoks, 100 pääsukese meisterdamine tööõpetuse tundides...) 100 raamatu/jutu rong
koridoriseinale ( jutu väike illustratsioon, pealkiri, autor, väike sisu kokkuvõte). На
февральскую неделю идеи: есть фильм (несколько серий) о первой половине 20 века в
Эстонии, классные часы во всей школе «Что такое для меня родина», видео каждый по
предложению „Ma armastan Eestimaad, sest .... . Eesti on minu jaoks...“ „Eestis olen käinud...“.
Телевизор в рекреации: представление людей, управляющих государством. Праздничные
песенные переменки. Повесить заранее информацию об Эстонии и дать задание детям
изучить её – провести викторину с призами в классах, temaatiline päev. Труды: ленточки с
эстонской символикой – надеть в определенный день + дресскод в одежде.
7. Rakendada adapteerimata lugemist kõigis keelekümblusklassides 1-9.klassini. Arutada ja
kooskõlastada lugemise vormid, et need oleksid kõigile ühised.
8. Koostöö 3. ja 4.klassi vahel sujuvama ülemineku eesmärgil algkoolist põhikooli.
9. Otsida keelekümbluse jaoks õpetajaid, kes jääksid meie kooli mitmeks aastaks täiskoormusega
ja kellega saaks koostööd teha – koostöö uute õpetajatega, külaskäigud, metoodiline toetus.
10. Kaaluda sõnalise hinnangu rakendamist muusika- ja kunstitunnis vähemalt 4.-6.
keelekümblusklassis.
11. Jätkata koostööd ( 4.b klass – põhiaine loodusõpetus ja 5b klass – põhiaine ajalugu) ja läbi
viia temaatilisi päevi. Planeerida temaatika ja kuupäevad õppeaasta alguses.
12. Projektitööd 8.klassis
13. 4.b klassile tagada sujuv üleminek, rakendada kujundav hindamine eesti keeles õpetatavates
ainetes. Võtta 4.b klass kontrolli alla.

14. Läbi mõelda LAK-õppe ühisüritus koostöös teiste keelekümbluskoolidega, taotleda toetust
septembris 2017.
1. Läbi viia ka edaspidi kontroll- lõiked ainetes, mida õpetatakse eesti keeles.
2. Õpetajatel koostöös klassijuhatajatega planeerida õppekäike, mis on vajalikud aine
sügavamaks õppimiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks, kasutada seda materjali
tundides.
3. Koostada õppesõitude plaan, kus oleksid iga klassi jaoks läbi töötatud soovitatavad
õppekäigud.
4. Teha korralikult igas klassis lastevanemate küsitlused iga aasta lõpus ja vaadata
dünaamikat. Võtta õpetajatel tõsiselt küsitluse tulemused õpetamise kvaliteedi
parendamiseks.
5. Rohkem eesti keelt keelekümblusõpilastega.
6. Rohkem üritusi, kus õpilased võiksid keelt harjutada keelekandjatega.
7. Heade õpetajate otsimine keelekümbluse klasside eestikeelse aineõppe jaoks.
8. Ka järgmisel aastal rakendada koostööd 3.b ja 4.b klassiga, kui 4.b käib jutustamas oma
õppimiskogemusest põhikoolis.
9. Katerinal läbi viia teisel õppeaastal, kui on selge, kes võtab tema lapsi edasi, laste uute
õpetajatega tunde.
10. Keelekümblusklassides lugeda adapteerimata ilukirjandust alates 1.klassist. Tegelda
põhjalikult funktsionaalse lugemisega.

KEELEKÜMBLUSKLASSIDE 2016-2017.ÕA TEGEVUSKAVA
1.AINEÕPETAJAD
KUU VÕI KUUPÄEV

VÕTMEALA/TEGEVUSSUUND VASTUTAV

9.09

Hindamisplaani panemine kis.hm
süsteemi ja õpilaste/lastevanemate
teavitamine hindamisest

Kõik aineõpetajad

11.-12.09

6b keelekümbluslaager Haapsalus

T.Okuneva, L.Zolotarjova

20.09

Projekt „Tallinn- meie pealinn“,

T.Okuneva, L.Skokova

11.a klass
november

KKE konverents

Keelekümbluse lehekülje
uuendamine: info
lapsevanematele, klasside
tutvustamine

T.Okuneva

Keelekümblejaks ristimine
klassides: 5A klass õnnitleb ja
korraldab pidulikku tundi
esimesele klassile,

Jankovskaja, Stepanova,

10.november

Mardipäeva tähistamine

T.Podpovedkina,
Stepanova, Kravtšenko

Novembri lõpp

Lasteaedades käivad meie
kadrisandid

T.Podpovedkina,
Stepanova, Kravtšenko

Detsember

4.b tagasiside - küsitlus
lapsevanemate rahulolust
eestikeelse õpetamise ja
õppimisega

Laiksoo, Okuneva

Novembri viimane nädal

Kodanikupäeva tähistamisega
seotud temaatilised tunnid ja
klassivälised üritused

Eesti keele õpetajad

Detsembri teine pool

Temaatilised päevad kõigis
5.klassides. Inimeseõpetus on
lähteaine

Kõik õpetajad, kes töötavad
5.klassides

Veebruar

Vastlad keelekümblusklassides

Stepanova, Kravtšenko,
Podpovedkina, Laiksoo,
Jankovskaja, Okuneva

24.10

Kodanikupäevaks

Novembri lõpuks
(koostatakse koostöös
klassijuhatajate ja
koordinaatoriga küsitlus)

1-3.klassid ja 4.-5. klassid

Klassijuhatajad:
Podpovedkina, Stepanova,
Kravtšenko, Laiksoo,
Jankovskaja, Sile,
Ostroverhova, Ložkina,
Raud, Zolotarjova,
Hmelkova

Laiksoo, Okuneva,

Enne 24.veebruari

Temaatilised tunnid kõigis
klassides

Eesti keele õpetajad

22.02

UNESCO emakeele päev

Vene keele ja eesti keele
või eesti keeles õpetatava

integreeritud tunnid vene keele

14.03

õpetajatega

aine õpetajad

Jaan Rannapi 85.sünnipäev

dramatiseering „Nublu“
ainetel ja võistlused
funktsionaalsele
lugemisele?

11.klass praktiline töö- rühmatöö,
näidatakse varajasele
keelekümblusele, siis algklasside
võistlus (2. ja 3.klassid)
aprill

avatud uste päev kõigi
keelekümblusklasside
lapsevanemate jaoks

Kõik kk klassid

märts

Juhan Liivi etlusvõistlus

T.Okuneva, teised eesti
keele õpetajad

aasta jooksul

loovtööd 8.klassis

eesti keele õpetajad ja
eestikeelse aine õpetajad

täpsustamisel

Narva Soldino Gümnaasiumi
ekskursioon Rapla ja mängud
Vesiroosi Gümnaasiumis

T.Okuneva 5.-11.klass

Aprill

4.b klass käib 3.b klassi juures ja
räägib oma õppimiskogemustest
põhikoolis

D.Jankovskaja koostöö
K.Gussakoviga

täpsustamisel

Vesiroosi Gümnaasiumi
ekskursioon Narva ja Soldino
Gümnaasiumis korraldatakse
mänge.

T.Okuneva 7.-9.klass.
Teised õpetajad abistavad
mängude ja külaliste
vastuvõtu korraldamisel

LAK-kuu üritused

Temaatilised päevad 4-8
klassides, integreeritud tunnid ja
võistlused. Linnaüritused. Mapi
loomine töölehtedega kis.hm
süsteemis

Kõik õpetajad, kes töötavad
4.-8.keelekümblusklassides

Aasta jooksul

Eesti keele olümpiaadid
põhikoolis ja gümnaasiumis

Eesti keele õpetajad

Aasta jooksul

Osalemine linnaüritustel

Eesti keele ja eesti keeles
ainete õpetajad

Aasta jooksul

Õppematerjalide täiendamine
kis.hm süsteemis.

Kõik õpetajad

Tasemetööks
ettevalmistumine

3.b, 6.a, 6.b

T.Podpovedkina,
D.Jankovskaja, K.Laiksoo,

J.Gnevaševa, T.Okuneva,
Mai

Kontrolllõiked 4. ja
5.keelekümblusklassides ning
tavalistes klassides loodusõpetuse
ja inimeseõpetuse aines,

Aleksejeva, Imajeva,
Rasstrõgina

Mai

Lapsevanemate rahulolu
küsitlused 4.b, 5.b, 5.a, 3.b ja 9.a
klassides ning teistes klassides

T.Okuneva ja
klassijuhatajad

Juuni

Suvelaager koostöös Rapla
Vesiroosi Gümnaasiumiga

T.Okuneva

september, aasta jooksul

Koostöö lasteaedadega: Lasteaias
käimine ise ja koos lastega.
Eesmärgiks 1.keelekümblusklassi
loomine

K.Gussakov

aasta jooksul

eestikeelsete ainete õpetamise
kvaliteedi kontroll, noorte
õpetajate nõustamine ja toetamine

Juhtkond
Keelekümbluskoordinaator,
NSG õpetajad

II Klassijuhatajad / koostöö vanematega
KUU VÕI KUUPÄEV

VÕTMEALA/TEGEVUSSUUND VASTUTAV

septembri esimene nädal

Vanemate teavitamine
konsultatsioonipäevadest e-kooli
kaudu/ vanemate koosolekud.

klassijuhatajad

Töökavade planeerimine vastavalt
keelekümbluse spetsiifikale
Aasta jooksul

Vanemate koosolekutele
(vajadusel arenguvestlustele) on
tere tulnud eesti keeles õpetatavad
õpetajad

Klassijuhatajate koostöö
aineõpetajatega

Vähemalt 2 korda aastas

Väljasõidud eestikeelsesse
keskkonda ( aktiivse
keelekasutusega)

O.Hmelkova,
D.Jankovskaja,
N.Ostroverhova, A.Raud,
N.Ložkina, Stepanova,
L.Zolotarjova,

Podpovedkina, Kravtšenko
Aasta jooksul

Ekskursioonid kodukohas.

Keelekümbluse õpetajad

Koostöö muuseumi ja
raamatukoguga
aasta jooksul

Keelekümbluse stendi
vormistamine

7A Hmelkova - september
2Б Kravtšenko - oktoober
3Б Podpovedkina november
1Б Stepanova - detsember
9A/B Raud/Ložkina jaanuar
6B – Zolotarjovaveebruar
5A Jankovskaja – märts
4B Laiksoo – aprill
6A - Sile - mai

