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• The Estonian Context
– Education performance

– Education funding

– Education governance

– Education system monitoring

• Feedback from education stakeholders in Estonia
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Outline of the talk



THE ESTONIAN CONTEXT
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Learning: Above average performance in the 3 fields tested in PISA 

Source: PISA 2018, Volume 1 

PISA scores in Estonia compared to the OECD, 2018



5

Learning: A high quality and high equity education system

Source: PISA 2018, Volume 2

PISA score and 
equity measure, 
2018
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Funding: Comparatively low spending in education for a high student’s achievement

Source: PISA 2018, Volume 1

PISA score and 
average spending 
per student, 2018
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Governance: A highly decentralised system that relies on highly  autonomous schools

Source: TALIS 2018, Volume 2



Balancing autonomy and accountability in decentralised contexts

Autonomy Accountability

Trust

Incentives

High capacity

Decentralise
d system



9

The OECD framework for system monitoring: supporting accountability and 
development
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The education monitoring system (EMS) in Estonia

 2 phases of public consultation
 3 expert working groups

Estonian Education 
Strategy 2035

 Which indicators to support the 
achievement of the strategy? 

Key indicators 
described in the 

Strategy

 How to promote school 
improvement and informing 
national and local decision-
making?

National assessments 
EHIS 

Haridussilm
Innove Foundation 



HARIDUSVALDKONNA SIDUSRÜHMADE 
TAGASISIDE OECD KÜLASTUSE AJAL



Haridussüsteemi erinevad sidusrühmad

Õpe 
klassiruumis

Ministeerium

EHIS

Innove

Kooli 
pidajad

Koolid ja 
kooli-

direktorid

Õpetajad

Õpilased ja 
vanemad



• Koolide selgituste kohaselt survestatakse neid palju esitama 
informatsiooni:

– kattuv andmete kogumine (hoolimata e-riigist) HTMi ja Innove vahel, 

– uuringute liiasus, 

– vajadus kooskõlastatuma lähenemisviisi järele, pakkudes koolidele 
võimalust lisada küsimusi riiklikesse uuringutesse. 

• Vajadus töötada välja kõikehõlmav strateegia andmete kasutamiseks 
ja toetada hindamisraamistikuga vastavusse viimist

Haridus- ja Teadusministeerium: kohaliku tasandi seireks on vaja 
juhiseid



• Haridusstrateegia seab selged eesmärgid 
riiklikul tasandil. 

• Õpetajad ja koolidirektorid tõid välja 
selguse puudumise kohaliku tasandi seire 
eesmärkide osas:

– Mis on kvaliteetne haridus? 

– Milline on hea kool? 

– Peale tulemuslikkuse ja hügieenitegurite on 
haridusvaldkonnas muutuste käivitamisel 
kriitilise tähtsusega mõjuriteks motivaatorid: 
professionaalne areng, õpikeskkond, heaolu, 
jne. 

Rahulolematus

Hügieeni-

tegurid

Saavutused
Vastutus
Osalus

Isiklik areng
Tunnustamine

Töötasu
Töökeskkond

Suhted
Staatus

Turvalisus

Haridus- ja Teadusministeerium: kohaliku tasandi seireks on vaja 
juhiseid

Tööga rahulolu

Motivaatorid

Herzbergi kahe teguri motivatsiooniteooria

• Kohalikel sidusrühmadel on vaja selgeid eesmärke sihtide seadmiseks, protsessis 
osalemiseks ja keskendumiseks koolide arendamisele. 



EHIS ja SA Innove: andmete analüüs ei ole vastavuses ambitsioonika andmete 
kogumisega

• EHIS kogub andmeid koolidest ja SA Innove juhib välishindamist standardiseeritud 
hindamisega.  

• Andmeid kogutakse nn ülevalt alla loogika kohaselt, et tsentraliseerida teavet:

– Haridusvaldkonna sidusrühmad ei pruugi olla teadlikud andmete kogumisega seotud küsimustest või 
selle eesmärgist: vähenenud kaasatus. 

– Mõnede koolide töötajad sooviksid olla rohkem kaasatud küsimuste koostamisse, et väljendada oma 
vajadusi. 

• Innove juhitud andmete analüüsi peetakse kõigile sobivaks ühtseks lahenduseks: 

– Koolide lihtsustatud paremusjärjestus riigieksamite tulemuste põhjal on koolidele kahjulik. 

– Andmed tuleb panna perspektiivi: võrrelda samade näitajatega koole (sugu, sotsiaalmajanduslik 
taust, vähemuskeel, jne), mitte ainult n-ö primitiivset riiklikku keskmist näitajat.  

• Selle tulemusena töötavad koolid oma arengu suunamiseks välja personaalsed 
vahendid/uuringud. Suurema arvu haridusvaldkonna sidusrühmade kaasamine hariduse 
seiresüsteemi (EMS) ülesehitamisse toetab selle asjakohasust ja innustab selle kasutuselevõttu. 



Võimekus 
kaaluda koolide 
arendamist ja 

juhtida 
parendusi

HTMi poolne selge 
kommunikatsioon 
juhtide vastutuse 

kohta

Globaalne 
raamistik, mis 

ühendab juhtide 
järelevalverolli 
toetavaid eri 

elemente

Vajadus kasutada 
professionaalseks 
arenguks hariduse 

seiresüsteemi 
(EMS) elemente 

(EHIS, Innove 
väljaanded)? 

Tagasiside 
korraldamine: 

mida vajavad juhid 
EMS-süsteemilt? 

Koolijuhtidel on siin määrava tähtsusega roll, aga kas ülesanne on neile 
jõukohane? 

• Kohalike omavalitsuste reform 2015–2016: suurendada kohalike omavalitsuste võimekust. 

– Detsentraliseerimisreformides on koolijuhid sageli nõrgaks kohaks. 

– Eesti koolijuhid teostavad järelevalvet koolide üle. 

– Vabaks lastud aruandlussüsteemi puhul on koolide paremaks muutmise toetamisel määrava tähtsusega 
koolijuhtide roll anda olulist nõu. 

Kooli arengukava

Kooli 
sisehindamine

Standard-
hinnangutel 

põhinev 
välishindamine

Riskipõhine kooli 
välishindamine



Koolid ja õpetajad juba kasutavad andmeid ja soovivad veelgi paremaks muutuda!

• Sellisel tasemel pühendumine on Eesti koolisüsteemi muljetavaldav tugevus. 

• Direktorid ja õpetajad on näidanud üles piiratud huvi EHISe, Haridussilma ja 
Innove väljaannete vastu. 
– Ebaselge metoodika

– Lahknevus kooli andmetest 

– Ebarealistlikud võrdlused, kooli vajadustele mittevastav analüüs

• Nad eelistavad tugineda oma juhtimissüsteemidele ja kohandatud rahulolu-
uuringutele: 
– koguda andmeid õpetaja/õppeaine kaupa, 

– teabe suurem detailsus.



Kooli 
osaluse 

toetamine

Andmete 
kogumise 

tähtsuse esile-
tõstmine selle 
maksumuse 

kompenseeri-
miseks

Haridustöötajate 
kaasamine 

seirevahendite 
väljatöötamisse, 
et näiteks teha 

kindlaks 
andmelüngad

Andmete 
mitmekesisuse 

kasutamine 
statistilise 
analüüsi 

kohandamiseks 
kooli vajadustele

Professionaalse 
arengu 

pakkumine

Olemasolevate 
heade tavade 
kogumine ja 
levitamine

Koolid ja õpetajad peaksid olema EMS-süsteemi tuumikus, kui HTM tahab, et nad 
kasutaksid seda koolide paremaks muutmiseks

Tähenduse 
andmine

Omanikutunne

Võimekus

Tee näitamine

Lisaväärtus



Õpilased ja vanemad hoiatavad 
indikaatoritest ajendatud piiratud vaatenurga eest haridusele

• Koolide riigieksamitel põhinev paremusjärjestus kitsendab õppimise 
ulatust. 

• Hariduse hindamine ei tohiks piirduda 
lihtsustatud kognitiivsete indikaatoritega, see peaks kajastama 
hariduse 
holistilist eesmärki.  

• Isegi kui asjakohaseid meetmeid veel ei eksisteeri, peaks 2035. aasta 
haridusstrateegia eesmärkide alla kuuluma selliste indikaatorite 
arendamine. 

sotsiaalmajandusliku
d oskused
sotsiaalmajandusliku
d oskused

heaolu

koostöö

empaatia



AITÄH!


