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Tulemusvaldkonnad ja arengukavad



• Eesti on võrdsete õpivõimaluste tagamisel ja
hariduse kvaliteedilt maailma parimate hulgas, samas
tuleb enam tähelepanu pöörata nt poiste põhikoolist
väljalangevusele; hariduslike erivajadustega õppijate
toetamisele; õpiteede valikutele põhihariduse järgselt;

• Täiskasvanute osalus elukestvas õppes on kõrge,
samas ei ole kõikidel sihtrühmadel valmisolekut end
täiendada;

• Mitteformaalne õpe on hästi välja arendatud ja
mitmekesine, samas ei arvestata mitteformaal- ja
informaalõppes omandatut piisavalt formaalhariduses;

• Õpetajate palgatõus on riiklik prioriteet ja ühiskonnas
on usaldus õpetajate vastu, samas ei ole kvalifitseeritud
õpetajate järelkasv piisav;

Väljakutsed (1)



• Ülevaade täiskasvanute koolitajate kvalifikatsioonist
ja koolituse kvaliteedist on puudulik;

• Meil on hästi toimiv OSKA süsteem, samas peame
suutma kiiremini reageerida tööturu ja ühiskonna
muutustele;

• Kuigi oleme teinud olulise arengu digioskustes, on
digioskuste arendamise ja omandamise tase ebaühtlane
kõikides eagruppides;

• Karjääri- ja ettevõtlusõppe tase ning võimalused
tutvuda töömaailma ja erialade mitmekesisusega on
ebaühtlased;

• Eesti majandusstruktuuris on liiga suur osakaal madala
lisandväärtusega töökohtadel.

Väljakutsed (2)



Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 eesmärgid



Kestliku õppeasutuste võrgu ja taristu tagamine: õppeasutuste võrgu
korrastamine; piirkondlike hariduskeskuste ja kutsevaldkonna tippkeskuste
kontseptsioon;

Paindlike õpivõimaluste, kvaliteetse hariduse ja toetatud õppe tagamine:
üld- ja kutsehariduse lõimimine; mitteformaal- ja informaalõppe suurem
arvestamine formaalõppes; mikrokraadid; haridusliku erivajadusega õppija
toetamine;

Rahvusvahelistumise ja õpirände edendamine: haridusturunduse
arendamine; õpetajate ja õppejõudude mobiilsuse suurendamine

Esimese strateegilise eesmärgi võtmetegevused



Nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtete rakendamine: õpikäsituse rakendamise
seire; turvaline koolkeskkond;

Õppekavade arendamine: õppe mitmekesistamine ja digilahendustega toetamine; suurem
tähelepanu üld- ja tulevikuoskustel; praktilise õppe suurem osakaal;

Ühise kultuuri- ja väärtusruumi kujunemise toetamine: eestikeelse hariduse arendamise
plaan; eesti keelest erineva emakeelega õppija piisava eesti keele oskuse tagamine; eesti
keele arengu toetamine kõrgharidus- ja teaduskeelena;

Õpetajate, õppejõudude ja koolijuhtide järelkasv:
õpetaja ameti sisu analüüsimine; paindlikud võimalused ametisse asuda;
toimivad karjäärimudelid; doktoriõppe tulemuslikkuse suurendamine;

Teise strateegilise eesmärgi võtmetegevused



Jätkusuutliku tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimise ja seire süsteemi
arendamine: OSKA arendamine tulemuste laiemaks kasutamiseks; digilahenduse
loomine individuaalse õpitee ja karjääri haldamiseks ja oskuste hindamiseks;

suuremat lisandväärtust loovate oskuste arendamine ning täiendus- ja
ümberõppevõimaluste laiendamine: õppimisvõimaluste laiendamine NS
kasvuvaldkondades ja oluliste avalike teenuste pakkumisel; töökohapõhise õppe ja
praktikasüsteemi arendamine; haridusasutuste ja tööturu vahel koostöö
suurendamine innovaatilise arendustegevuse alal; ettevõtlusdoktorantuuri ja –
magistrantuuri arendamine; digioskuste arendamine kõikides eagruppides;

Kolmanda strateegilise eesmärgi võtmetegevused



Sekkumisloogika

- Seosed ja sõltuvused tegevussuundade 

vahel

- Väljundite koosmõju eesmärkide 

saavutamisel

(1. ja 2. eesmärgi tegevussuunad on 

tihedalt   omavahel seotud)

- Sihtide saavutamise eelduseks on koolide 

ja koolipidajate panus ja edukas muutuste 

juhtimine



Indikaatorite koht tulemusraamistikus



Seiresüsteemi loomise väljakutsed

Kuidas viia õppeasutuste tulemuslikkuse hindamine uutele alustele, mille

keskmes on õppija individuaalsete vajaduste märkamine ja võimekuse

väärtustamine / realiseerimine (nüüdisaegne õpikäsitus)?

Kuidas luua tingimused õppeasutuste ja koolipidajate arenguks ja

tulemuslikuks muutuste juhtimiseks, kommunikatsiooni ja koostöö

parendamiseks?

Kuidas tagada õppeasutuste arengueesmärkide sidusus haridusstrateegias

kokkulepitud eesmärkidega?

Kuidas tagada, et otsustajatel on terviklik ja sidus pilt strateegia eesmärkide

saavutamisest, sh tagatud asja- ja ajakohane (tulemus)info?



Tänan

@haridusmin

hm.ee

@haridusministeerium

Hoiame kontakti


