
 

LISA 3 

Rakvere Riigigümnaasiumi õppekava üldosa lisa  

Rakvere Riigigümnaasiumi küpsuseksami kord 

 

Gümnaasiumi lõpus sooritab iga õppija Rakvere Riigigümnaasiumi koolieksami ehk küpsuseksami, 

mille eesmärgiks on hinnata ja tagasisidestada õpilase õpioskuste ja jätkusuutliku ühiskonna 

elukorralduse arendamiseks ja sellega seotud väljakutsetega toimetulekuks vajalike järgmiste 

üldpädevuste väljakujunemist: 

1. Eneseteadlikkus ja enesetõhusus 

Teadlikkus oma tugevustest, nõrkustest ja arenguvajadustest. Võime ennast juhtida, võime aega 

tulemuslikult kasutada, toimetulek emotsioonide ja stressiga, paindlikkus muutlikes oludes, iseseisvus 

ja valmisolek vastutuseks, oskus hoida vaimset ja füüsilist tervist.   

2. Partnerluse ülesehitamine ja suhtlemisoskused 

Hoolimine ja austus teiste inimeste vastu, teadmised sotsiaalsetest normidest, arusaamine iseenda 

mõjust teistele, valmisolek teist inimest ära kuulata, püüd mõista teise inimese vaatepunkti, oskus 

ennast väljendada erinevates olukordades, võimekus kaasata teisi,võimekus lahendada konflikte 

rahumeelselt. 

3. Õpioskused ja mõtlemisvõime 

Oluline on uudishimu, soov ja tahe õppida, valmisolek elukestvaks õppeks. Tähtis on võime fakte 

leida, analüüsida, seostada ja kasutada. Teadmiste baasil kujuneb üldistusjõuline maailmapilt. Vajalik 

on kriitiline mõtlemine, mille puhul kaheldakse nii ühiskondlikes dogmades kui ka oma senistes 

teadmistes, tähtis on oskus hinnata majanduslikke, keskkondlikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi fenomene 

jätkusuutlikkuse kontekstis, süsteemide komplekssuse tunnetamine, erinevate ainete integreerimise 

oskus. 

4. Eneseteostus, loovus ja ettevõtlikkus 

Soov oma potentsiaali rakendada parema tuleviku loomisel, valmisolek väljakutseteks, motivatsioon, 

tahtejõud ja soov pühenduda. Võimekus uusi ideid genereerida ja kasutusele võtta. Visioneerimine: 

oskus ette kujutada paremat tulevikku ja oma energia panustamine sellesse. 

 



Õppijale luuakse Google Classroom keskkonda isikliku e-portfoolio kaust, kuhu lisatakse jooksvalt  

kõik kolme aasta jooksul kirjutatud inspiratsiooniloengute arutlused, töövarjupäevade kokkuvõtted, 

vabatahtliku töö päevikud, refleksioonid. 

 

Küpsuseksamile pääsemise eelduseks on gümnaasiumiõpingute vältel osalemine alljärgnevates 

õpitegevustes. 

 

1. Kohtumine inspireerivate inimestega ja arutluse kirjutamine nende sõnumi põhjal 

1.1. Igal õppeaastal toimub ühel korral kuus mentortunni ajal kohtumine inspireeriva 

inimesega, mille käigus arutletakse  külalislektori tegevusvaldkonnaga seonduvatel 

teemadel.  

1.2. Õpilase ülesandeks on osaleda inspiratsioonikohtumistel ning esitada mentorile 

õppeaasta jooksul vähemalt viie kohtumise põhjal arutlus, milles õpilane analüüsib 

kohtumisel kuuldut ning seob need oma mõtete ja arusaamadega.  

1.3. Arutlus tuleb esitada terviklike mõttekäikudena, kus on sõnastatud nii oma seisukohad 

kui ka põhjendused ja näited. Küsimused abistavad õpilast, et oleks kergem olulisemale 

keskenduda. 

■ Millest lektor rääkis, millised olid tema olulisemad ideed? Kirjuta üles kolm 

huvitavat mõtet kuuldust. 

■ Milline seos on sinul või sinu eakaaslastel kuulduga?  Mis olid õppija jaoks 

kõige innustavamad, õpetlikumad mõtted ning kuidas saab neid oma elus 

rakendada? 

■ Mis oli kõneleja keskne sõnum (väide). Millega ta seda seisukohta põhjendas? 

■ Kas külaline rääkis endast? Kui jah, siis 

● … millised elukogemused olid teda mõjutanud? 

● … mida oleks tema elukogemusest õppida?  

● … mille poolest saad sellest inimesest eeskuju võtta? 

■ Mida sa tahaks kuuldule lisaks juurde uurida?  Too näiteid ja põhjenda. 

■ Millise sinu varasema arvamuse see arutelu ümber lükkas? Miks? 

■ Kokkuvõttev hinnang loengule. Kas soovitad loengut ka teistele? Miks? 

1.4. Arutlus peab olema iseseisvalt kirjutatud ning esitatud e-portfooliosse (Google 

Classroom) viie tööpäeva jooksul pärast külalisloengu toimumist, mentortunnile 

eelneva tööpäeva õhtuks. Mentor tagasisidestab neid analüüse, mis on lisatud tähtajaks. 

Mentor hindab arutlust järgneva hindamismudeli alusel: 

 



 Vastab täielikult nõuetele  

SISU Analüüs on sidus, struktureeritud  ja terviklik. Kõik toodud väited on 

põhjendatud.  Analüüs sisaldab vastust vähemalt viiele eelpool loetletud 

küsimusele.  Analüüs ei piirdu kuuldu ümberjutustamisega ega olukorra 

kirjeldamisega, vaid toob esile seosed õppija endaga. 

VORM Vorm vastab nõuetele. Pealkirja suurus: 14; kirja suurus: 12; kirjastiil: 

Times New Roman; reavahe: 1,5; tekst joondatud rööpselt. 

Faili nimi “Aasta Kuu Õppegrupp Õpilase nimi Inspiratsioonikõneleja 

nimi”, nt “2022 09 G15a Mari Maasikas Kaja Kallas” 

Analüüs on terviklik ja sidus tekst, mille maht on vähemalt 250 sõna. 

Kirjakeelsus: laused on korrektsed ja arusaadavad, õigekirjavigu on 

üksikuid, kirjutamisel on kasutatud korrektset keelekasutust,  

ei esine kõnekeelseid väljendeid. 

 

1.5. Arutluse vastuvõtmise ja aktsepteerimise kohta teeb mentor märke Stuudiumisse, 

lisades sellele tagasisidestava kommentaari. 

1.6. Kui õppija esitab arutluse plagiaadina, siis on analüüsi tulemuseks 0 punkti ning tal 

puudub sama loengu analüüsi uuesti esitamise võimalus.  

1.7. Õppijal on õigus asendada kooli korraldatud külalislektori loeng ülikooli, kogukonna 

seminari vms loenguga, mis on vähemalt 45 minutit pikk. Loengust osavõtt tuleb 

tõendada (näiteks korraldaja kinnitus või teha ise pilt). Salvestatud loengute puhul lisab 

õpilane salvestise aadressi (TedTalk, Youtube, Vimeo jne).  

 

2. Töövarjuks käimine 

2.1. Erinevate töökohtade ja -viiside tundmaõppimiseks käivad õpilased töövarjuks. 

Töövarjuks käimise eesmärgiks on tutvuda töösse sekkumata erinevate ametikohtade 

tööülesannete ja -keskkondadega, et teadlikumalt planeerida oma valikuid õpiraja 

kujundamisel ning valmistuda tulevaseks tööks. 

2.2. Igal õppeaastal osaleb iga õpilane töövarjupäeval.  

2.3. Õpilane otsib iseseisvalt omale ettevõtte või asutuse ja lepib kokku sealse töötajaga, 

kelle töövarjuks ta soovib olla. Vajadusel aitab ja nõustab teda mentor.  

2.4. Töövarjuks käimise päev toimub teise trimestri keskel, täpne kuupäev lepitakse kokku 

trimestri alguses ja teavitatakse sellest õpilasi. Kui õpilasel ei ole võimalik 

töövarjupäeval osaleda, siis leiab ta selleks iseseisvalt võimaluse koolivälisel ajal. 



2.5. Nädal enne töövarjupäeva toimumist esitavad õpilased mentorile asutuse ja töötaja 

nime, kelle juurde töövarjuks minnakse.  

2.6. Töövarjupäeva koordineerib kogukonnajuht. 

2.7. Töövarjupäeval jälgib õpilane, milliseid teadmisi ja oskuseid on vaja omada, et selles 

kohas töötada, ning milliseid ÜRO Säästva arengu eesmärke täidetakse või saab täita 

selles töökohas.  (https://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-

eesmargid/),   

2.8. Töövarjupäevale viie tööpäeva jooksul esitab õpilane kirjaliku kokkuvõtte (Lisa 1) 

töövarjupäeval kogetust oma mentorile.  

2.9. Töövarjupäeva kokkuvõtte vormistamisel järgib õpilane Rakvere Riigigümnaasiumi 

uurimis- ja praktilise töö koostamise juhendit. 

2.10. Töövarjupäeva kokkuvõte peab lisaks sisulisele analüüsile sisaldama järgmist infot: 

asutus, aadress, töötaja nimi, ametikoht ning töötaja allkiri selle kohta, et analüüsis 

kirjapandu on aktsepteeritav, ei sisalda ametialast salajast informatsiooni ning ei 

kahjusta põhjuseta asutuse mainet.  

2.11. Kokkuvõtte vastuvõtmise ja aktsepteerimise kohta teeb mentor märke Stuudiumisse 

lisades sellele tagasisidestava kommentaari. 

2.12. Töövarjupäevale järgnevas mentrotunnis esitlevad õpilased üksteisele oma kogemusi 

töövarjupäevalt. 

 

3.   Vabatahtlik töö või kogukonnapraktika 

3.1. Iga õpilane osaleb igal õppeaastal vähemalt 5 tunni ulatuses vabatahtliku töös või 

kogukonnapraktikal (2022/23 õppeaasta G2 õpilased kokku vähemalt 10 tundi kahe 

aasta jooksul). 

3.2. Vabatahtliku töö või kogukonnapraktika eesmärgiks on tutvustada õppijatele erinevaid  

võimalusi kogukonna arengusse panustamisel, toetada tema enesekindlust, 

enesehinnangut, eluga rahulolu, toetada saavutustunde kujunemist tehes teistele ja 

kogukonnale head, suurendada seotust kohaliku kogukonnaga kasvatades uhkust 

kodukoha üle ja identiteeditunnet. Vabatahtlik tegevus toimub vabast tahtest väljaspool 

kodu ja perekonda, kellegi teise või laiemalt ühiskonna hüvanguks, selle eest tasu 

saamata.  

3.3. Vabatahtliku töö või kogukonnapraktika kohta peab õpilane vabatahtliku päevikut 

(Lisa 2), mille esitab mentorile.  

3.4. Aktsepteeritud on ka vabatahtliku töö tegemine koolis. 



3.5. Vabatahtliku päeviku vastuvõtmise ja aktsepteerimise kohta teeb mentor märke 

Stuudiumisse lisades sellele tagasisidestava kommentaari.  

 

4. Refleksioon 

4.1. Õppija koostab igaks õppeaastaks individuaalse arengu plaani lähtuvalt mentoriga 

peetud arenguvestlusest. Indidviduaalsele arenguplaanile tuginedes koostab õpilane 

kooliaasta lõpus õppeaasta kohta käiva Refleksiooni, milles kirjeldab isiklikku arengut 

õppeaasta vältel. 

4.2. Refleksioonis käsitleb õpilane:  

■ metakognitsiooni, kuidas on muutunud tema teadmised õppimisest ja kuidas on 

kasvanud tema teadmised enda õppimise kohta; 

■ kuidas ta on arenenud õppijana, millisel viisil on muutunud tema õpistrateegiad 

ja teadmised; 

■ kuidas on arenenud tema teaduskirjaoskus, kuidas tekib ja areneb teaduslik 

teadmine, oskus koguda ja analüüsida infot ning sellest lähtuvalt oma tegevust 

reguleerida; 

■ kuidas on arenenud tal jätkusuutlikkust toetavad üldpädevused: kultuuri- ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, 

ringmajanduslik ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevus, digipädevus, 

tulevikupädevus, infopädevus. 

■ muu info, mida õpilane peab oluliseks. 

4.3. Aastat kokkuvõttev ja järgmist kooliaastat planeerida aitav refleksioon on aluseks 

kooliaasta lõpus peetavale arenguvestlusele.  

4.4. Refleksioon salvestatakse e-portfoolio kausta. 

 

Küpsuseksamiks valmistumine 

5.  Minu eripära  

5.1. Õppija koostab küpsuseksamiks eneseanalüüsi oma eripärade kohta. Eneseanalüüsis 

õpilane analüüsib oma tugevusi, kuidas ta on neid rakendanud, millised on tema 

mõjutajad, kes on aidanud tema tugevusi arendada, millised on tema huvid, hobid jne 

ning millisena ta näeb oma tulevikku lähtuvalt neist tugevustest ja eripäradest, kuidas 

saab panustada neile tuginedes ühiskonda. 

 

6. Koolilõpu refleksioon  



6.1. Õppija koostab küpsuseksamiks refleksiooni, milles kirjeldab isiklikku arengut läbi 

kolme õppeaasta.  

6.2. Refleksioonis käsitleb õpilane:  

■ metakognitsiooni, kuidas on muutunud tema teadmised õppimisest ja kuidas on 

kasvanud tema teadmised enda õppimise kohta; 

■ kuidas ta on arenenud õppijana, millisel viisil on muutunud tema õpistrateegiad 

ja teadmised; 

■ kuidas on arenenud tema teaduskirjaoskus, kuidas tekib ja areneb teaduslik 

teadmine, oskus koguda ja analüüsida infot ning sellest lähtuvalt oma tegevust 

reguleerida; 

■ kuidas on arenenud tal jätkusuutlikkust toetavad üldpädevused: kultuuri- ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, 

suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, 

ringmajanduslik ettevõtlus- ja ettevõtlikkuspädevus, digipädevus, 

tulevikupädevus, infopädevus. 

■ muu info, mida õpilane peab oluliseks. 

6.3. Refleksiooni koostamise aluseks on kolme aasta jooksul valminud kirjalike tööde 

kogum, nende analüüs, näiteks kuidas on arenenud tema etteütlused, kirjandid, esseed, 

ja teised kirjalikult esitatud tööd, emakeelne ja võõrkeelne sõnavara ja väljendusoskus.  

 

Küpsuseksami korraldus 

7. Küpsuseksam 

7.1. Küpsuseksam toimub G3 astmes juunikuus. Kuupäev otsustatakse õppeaasta algul ja 

märgitakse üldtööplaani. 

7.2. Eksamikomisjon koosneb kolmest liikmest: õppija mentor, üks G2 mentor, üks G1 

mentor.   

7.3. Eksamile pääsemise eelduseks on punktides 1.-5. kirjeldatud õpitegevustes osalemine 

ja läbiviimine ning nimetatud dokumentide esitamine eksamiks. 

7.4. Eksam toimub vestluse vormis ja kolme aasta jooksul koostatud e-portfoolio põhjal ja 

eelnevates punktides 1.-5. kirjeldatud kirjalike dokumentide põhjal. 

7.5. Eksamil esitatakse küsimusi, millega hinnatakse ühtlustatud kriteeriumide alusel 

kandidaadi õpipädevusi, säästvat arengut toetavaid üldpädevusi ja suhtluspädevust.  

7.6. Eksam on hindeline. 

  



Lisa 1 

TÖÖVARJU PÄEVIK 
 

Minu nimi  

Töötaja/ettevõtja nimi  

Ametikoht  

Vastuvõttev 
ettevõte/asutus/organisatsioon 

 

Aadress  

 

 

Töökoha kirjeldus. 

 

Tööülesanded, töölõigud, aja kasutamine. 

 

Ettevõtja / Töötaja roll ettevõttes, meeskonnas. 

 

Tööks vajalikud teadmised. 

 

Tööks vajalikud oskused. 

 

Tööks vajalikud isiksuseomadused. 

 

Milliseid säästva arengu eesmärke selles asutuses/ettevõttes/organisatsioonis järgitakse. 

 

Tööks vajalik haridus, õpitud elukutse. 

 

Kus vajalikku haridust omandada või elukutset õppida saab (erinevad võimalused). 

 

Arengu- ja karjäärivõimalused, millisel viisil tahaksid tulevikus selle tegevusvaldkonnaga olla 

seotud. 

 

Milliseid uusi oskuseid ja kogemusi töövarjutamiselt sain. 

 

Kokkuvõte. Järeldused, arvamused, hinnang vaadeldud ameti ja töövarjupäeva kohta. 

 

 

Töövarjutatava töötaja/ettevõtja allkiri    Töövarju allkiri 

  



 

Lisa 2 
 

                     VABATAHTLIKU TÖÖ / KOGUKONNAPRAKTIKA PÄEVIK 
  

Minu nimi:    

Võõrustav 
vabaühendus/asutus: 

 

Juhendaja nimi:    

Juhendaja kontakt:  

Vabaühenduse/asutuse 

tegevusvaldkonnad ja 

eesmärgid 

 

Töötajate arv/liikmete 

arv/vabatahtlike arv, 

organisatsiooni struktuur 

 

Praktika aeg:   

ISIKLIKUD EESMÄRGID JA TEGUTSEMINE VABATAHTLIKUNA 

MINU EESMÄRGID.  

Kirjuta siia, mida soovid õppida, 

saavutada, millised kogemused, 

teadmised  ja oskused soovid 

omandada praktika ajal (see osa 

täida enne praktikat). 

MINU TEGEVUSED 

Kirjuta siia, mida sa tegid, et oma 

eesmärke saavutada 

MINU EESMÄRKIDE 

TÄITUMINE, mis täielikult, 

mis osaliselt, mis üldse mitte 

(see osa täida pärast praktika 

läbimist); 

   

   

   

Millise ühiskondliku väljakutse lahendamisega vabaühendus/asutus tegeleb? 

  

Kuidas (milliste tegevuste kaudu) seda tehakse? 

  

Küsi erinevatelt inimestelt selles vabaühenduses/asutuses, miks nemad seda teevad? 



 

Minu mõtted 

Sellest vabaühendusest ja selle mõjust kogukonnale (laiema tegevusalaga ühenduse puhul ka 

ühiskonnale) 

 

Õppisin enda kohta. Pane kirja suurimad õnnestumised, väljakutsed; mida õppisid saadud 

kogemustest; kuidas saad omandatud oskusi ja teadmisi edaspidi kasutada. Kirjelda 

omandatud/täienenud oskuseid: sotsiaalsed, organisatoorsed, keeleoskused, erioskused, arvutioskused 

jt. 

 

Ma panustan ka edaspidi… 

 

Praktika käigus üllatas mind… / mulle avaldas suurt mõju… 

  



Juhendaja 

Õpilase panus vabaühenduse töösse praktika sooritamisel; kuidas õpilane ülesannetele lähenes ja 

sooritas neid; milliseid uusi oskusi, teadmisi ja hoiakuid oled märganud õpilasel arenemas praktika 

ajal; soovitusi edaspidiseks. 

 

Vabatahtlik töö / kogukonnapraktika on edukalt läbitud  

Kuupäev, juhendaja nimi ja allkiri (käsitsi või digitaalselt) 

 

 

Mentor 

Mentori tagasiside õpilase arengule (millele võiks tähelepanu pöörata: õpilase oskus püstitada ja 

analüüsida eesmärke ning oma õppimise tulemust; õpilase pingutus saada teada võimalikult palju 

vabaühendusest ja selle valdkonnast; oma kogemust analüüsida, argumenteerida ja esitleda; soovitusi 

edaspidiseks.) 

 

Õpilane on vabatahtliku töö / kogukonnapraktika edukalt sooritanud  

Kuupäev, mentori nimi ja allkiri (käsitsi või digitaalselt) 

 

  

Vabatahtlikutöö / kogukonnapraktika päeviku koostamisel on saadud inspiratsiooni heakodanik.ee lehelt. 

http://heakodanik.ee/

