Koeru Keskkooli arengukava 2016 – 2020
Koeru Keskkooli arengukava on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67
lõikest 1, millest tulenevalt on arengukavas määratud kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad
aastani 2020, et tagada kooli tulemuslik toimimine ja jätkusuutlik areng.
Missiooni all mõistame oma olemasolu üldist eesmärki, seda, miks ja kelle jaoks me
eksisteerime. Visioon annab meile soovitava olukorra kirjelduse – millised me tulevikus oleme
ja mille poolest eristume. Põhiväärtuste all mõistame ühiseid hoiakuid, suhtumist ja
käitumisreegleid, mis aitavad meil kõige paremini oma missiooni teostada ja visioonis
kirjeldatud seisundini jõuda. Arengukava eesmärgid määratlevad kooli arengu põhisuunad
aastateks 2016 – 2020.
Kooli missiooni, visiooni, põhiväärtuste ning arengu eesmärkide ja põhisuundade
määratlemisel oleme lähtunud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses koolidele seatud
ülesannetest, põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava ning „Eesti elukestva õppestrateegia
2020“ eesmärkidest. Arengukava eesmärkide ja põhisuundade määratlemisel oleme arvestanud
ka järgmiste dokumentidega: Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“,
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud konkurentsivõime kava „Eesti 2020“, Euroopa Komisjoni
dokumendid „Avatud haridusruum: innovaatilised õpetamis- ja õppimismeetodid kõigi jaoks
uue tehnoloogia ja avatud õppematerjalide kaudu“; Tegevuskava „Ettevõtlus 2020“ –
ettevõtlikkuse taaselavdamine Euroopas; „Hariduse ümbermõtestamine: investeerimine
oskustesse paremate sotsiaalmajanduslike tulemuste nimel“; Koeru valla arengukava 2013–
2024.Väärtuste määratlemisel oleme arvestanud ka Eesti vabariigi Põhiseadusest tulenevate
väärtustega.
Meie missioon
Koeru Keskkooli missioon on luua õpilastele võimalus omandada põhi- ja
gümnaasiumiharidus, kujuneda isiksuseks, kes tuleb toime oma elu ja tööga, kes on valmis
elukestvaks õppeks ja aitab kaasa ühiskonna arengule ning väärtustab tervislikku eluviisi.
Meie visioon
Koeru keskkool on turvalise õpikeskkonnaga jätkusuutlik ja innovaatiline kool, mis tagab
hariduse omandamiseks võrdsed võimalused kõikidele õpilastele, on iga õpilase individuaalset
arengut toetav kool, kus on parimad võimalused huviharidusega tegelemiseks.
Meie põhiväärtused:
Areng
Turvalisus ja sõbralik keskkond
Traditsioonide hoidmine
Asjatundlikkus
Koostöö
Uuendusmeelsus

Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad
1. Koolis on ellu viidud uusimad haridustrendid. Käesoleva arengukava perioodil on
nendeks eelkõige sotsiaalsete võtmepädevuste, digitaaloskuste, ettevõtlikkuspädevuse ja
võõrkeelteoskuste kujundamine.
2. Koolis töötavad pädevad ja uuendusmeelsed õpetajad. Erilist tähelepanu pööratakse
õpetajate kõrgel tasemel digitaaloskustele ja nende võimekusele kasutada tõhusalt innovaatilisi
õppemeetodeid.
3. Kool teeb koostööd teiste asutustega ning on avatud kogukonnale, Eesti ja
rahvusvahelistele koostööpartneritele. Algatame ja teostame projekte ning tegevusi
mõisakooli jätkusuutlikkuse tagamiseks haridus-, kultuuri-, ja turismikeskusena. Oleme avatud
koostööpartneritele, kes tahavad koostööd teha ning leiame võimalusi oma koostööpartneritele
anda lisaväärtust. Rahvusvahelise koostöö arendamiseks pöörame koolis tähelepanu
võõrkeelteoskusele.
4. Kooli õpilastel on head õpitulemused ja saavutused. Lisaks õpilaste akadeemilistele
tulemustele pöörame tähelepanu tööalast konkurentsivõimet suurendavate valdkonnaoskustega
seotud tulemustele, nagu ettevõtlikkus, digioskused ja õpilaste sotsiaalsed võtmepädevused
(üldpädevused).
5. Koolis on ühistele väärtustele tuginev ja üksteist toetav koostöö. Rakendame
koolikultuuri, mis tagab kooli innovaatilisuse ja toetava arengukeskkonna.
Püstitatud eesmärkide ja põhisuundade saavutamise mõõtmise aluseks on kvaliteedinäitajad,
mis on toodud kooli sisehindamiskorras.

