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Ingrid Jespersen

▪ Erakool, 128-aastane,  

hetkel ligikaudu 1000 

õpilast. 

▪ Algselt kool neidudele. 

Alates aastast 1960 –

noormehed ka.









Põhikoolis 40, gümnaasiumis 25 õpetajat.

Taskuarvutid - õpetaja soovitab, mida osta. Õpilane ostab ise. 
Sama sülearvutiga.

MOTIVATSIOON - seesmine, vanemate ja riigi huvi - rahanduse
aspekt oluline ...

Kui hindeid ei ole, siis stressi- ja pingevaba õppimine.











Matemaatika on Taanis valitsuse suure surve all.

Puudujate märkimine – esimese tunni ajal.

Kodune töö - lõpetada tunnitöö, kui jäi pooleli.

Ei hinnata - alles 9. klassi lõpetamiseks testid hindelised.

Riiklikult testid 4. klassi kevadel ja 7. klassi alguses. Erakoolis ei pea tegema.

Õpilastele tuleb 2 korda aastas anda tagasisidet, alates 8ndast klassist 3 korda aastas –
vanematele kujundav hindamine.

Gümnaasiumisse saab nn tunnistuse/mingi kokkuvõtte põhjal ning 9. klassi testi tulemused taani 
keelest ning matemaatikast.



Hinded -2 kuni 12, tegelikult 0/1 - 12 vist? +2 ei ole veel hea hinne (sooritatud on), oma 
õpilastel hindas soorituse normaalseks, kui hinne 7.

II osa - 3 tundi - võib kasutada kõike - GeoGebra, arvutist otsida, taskuarvuti. Aga 
ülesanded sellised, mida pole varem näinud - uues olukorras rakendamine. Viimane

küsimus tavaliselt avatud küsimus. Kui ei näita, kuidas vastuse leidis, siis punkte ei saa.

I osa - 1 tund - peast ja elektrooniliselt, võivad kasutada paberit;

TESTID - 9. klassi lõpus 4 tundi - max 70 p



0-klass



0-klass





▪ Kuupäevade arv kuus!

Miks vajalik? 

▪ Panganduse ja

rahandusülesannete

lahendamisel vaja. 

▪ Protsent päeva kohta või

päevades mõõdetava

laenu tagastamine jne.



▪ Lineaarvõrrandisüsteemide lahendamine, ülesanded

õpikuväiselt (tugevam ju) - rühmatöö, moodustati 4 rühma.

▪ Oluline - tundmatute määramine, võrrandite koostamine, 

süsteemi lahendamine. Ei ole oluline kontroll ega vastuse

väljatoomine eraldi.

▪ Katrin sukeldus õpetaja töösse!

▪

8. klass



9. klass

▪ Statistika arvutis, tabeltöötlus.

▪ Tehti diagramme, summeeriti, uuriti andmeid. 

▪ Uuriti, millal on diagramm korrektne.

▪ Õpetaja kirjeldab, mis kuskil on halvasti ja suunab parandama.

▪ Kõik tehakse uuesti, kuni on saavutatud täiuslik töö. Siis
eksamil kergem ja selge ka, mida ja kuidas peab arvestama. 

▪ Kõik esitlused liiguvad e-keskkonnas. 

▪ Saab ka eksamil kasutada.
▪



Erivajadused:

õpiabi vajadus, et üldse hakkama saaks, eraldi tunnis 2 korda nädalas,

erivajadus ja toetus düsleksia fiagnoosiga õpilastele,

andekad -

3. - 5. klassi õpilased (igast 2-4) koos ja eraldi tegevused, mis neid arendavad. 

Vanemad (umbes 2 õpilast klassist) osalevad nn teaduskooli tüüpi tarkade
akadeemias, mis on üle kogu riigi teatud aegadel.



Gümnaasiumis ei õpita

▪ planimeetriat,

▪ trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamist,

▪ trigonomeetriliste võrrandite lahendamist,

▪ stereomeetriat.



JUUNIS   III osa – esmalt 2 tundi probleemi lahendamine rühmades

IV osa – suuline vastamine, mis tähendab teoreemide tõestamist.

II osa - 3 tundi - võib kasutada kõike - GeoGebra, arvutist otsida, taskuarvuti. Aga 
ülesanded sellised, mida pole varem näinud - uues olukorras rakendamine. Viimane

küsimus tavaliselt avatud küsimus. Kui ei näita, kuidas vastuse leidis, siis punkte ei saa.

I osa - 1 tund - peast ja elektrooniliselt, võivad kasutada paberit;

TESTID mais - 12. klassi lõpus 4 tundi.





























Kõik õpirändama!


