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Arengukava üldised põhimõtted ja väärtused

• eesti keele ja kultuuri väärtustamine

• inimeste heaolu ja turvalisus

• ühiskonna ja looduskeskkonna säästev areng

• õppija võimestamine

• vastutustunne ja hoolivus

• tõenduspõhisus ja professionaalsus

• ettevõtlikkus ja lahenduskesksus

• Eesti-sisese ja rahvusvahelise koostöö väärtustamine



Üldeesmärk ja strateegilised eesmärgid

Eesti inimestel on 
teadmised, oskused ja 

hoiakud, 
mis võimaldavad 

teostada end isiklikus 
elus, töös ja ühiskonnas 
ning toetavad Eesti elu 
edendamist ja üleilmset 

säästvat arengut 

Õpivõimalused on valikurohked ja 
kättesaadavad ning haridussüsteem 

võimaldab sujuvat liikumist 
haridustasemete ja -liikide vahel

Õpe on õppijakeskne ja 
tulevikku vaatav ning aitab 
õppijal elus hästi hakkama 

saada

Õpivõimalused vastavad 
tööturu arenguvajadustele



Praegune olukord: tugevused

• Haridus on väärtustatud

• Võrdsed võimalused ja kvaliteetne haridus

• Alushariduse kättesaadavus

• Õpetajate suur iseseisvus tööülesannete täitmisel. Kõrgkoolide 

autonoomia

• Ülikoolide rahvusvaheline konkurentsivõime ja avatus

• Kodanikuühiskonna kasvav panus haridusse

• Tõenduspõhine hariduspoliitika



Praegune olukord: kitsaskohad

• Ebaselge vastutus riigi, erasektori ja KOVi vahel (koolivõrk)

• Tagasihoidlik koostöö haridustasemete ja –liikide vahel; mitteformaal-

ja informaalõpe ei ole formaalõppega piisavalt sidustatud

• Puudub terviklahendus hariduslike erivajadustega õppijate 

toetamiseks

• Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine ei ole laiemalt juurdunud

• Alus- ja üldhariduse kvaliteedi hindamine ei ole süsteemne

• Eesti keelest erineva kodukeelega õppijate eesti keele tase ei ole 

piisav, et jätkata õpinguid või suunduda tööturule

• Ingliskeelse kõrgharidusõppe osakaalu kiire kasv – eesti- ja 

ingliskeelse kõrghariduse suhe



Sihid aastaks 2035 (1)

• Õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele: haridus on

kättesaadav, õppimine on toetatud ning õpivõimalused vastavad

õppijate võimetele ja vajadustele. Hariduskorraldus aitab suurendada

ühiskonna sidusust.

• Haridussüsteem: õpe on õppijakeskne; rahastamismudelid toetavad

õppe kvaliteeti ja koostööd haridussüsteemis.

• Koolivõrk: õppekeskkonnad toetavad kvaliteetse ja tulevikku

suunatud hariduse kättesaadavust, suureneb haridustaristu

ühiskasutus ja ressursitõhusus.



Sihid aastaks 2035 (2)

• Haridustaseme tõus: suurem osa õpingute alustajatest jõuab 

edukalt lõpetamiseni; tööturu ootustele vastava erialase haridusega 

inimeste osakaalu kasv.

• Regionaalareng: arengutõuget vajavatele piirkondadele on loodud 

erilahendused.

• Ühtne Euroopa haridusruum: kõigil õppuritel on võimalik 

takistusteta õpirändes osaleda, üha rohkem inimesi räägib lisaks 

oma emakeelele veel kahte keelt.

• Eesti kui hariduse eestvedaja: Eesti kui haridusriigi ülemaailmne 

panus haridustehnoloogia ja -innovatsiooni ning säästvat arengut 

toetava hariduse edendamisse on kasvanud.



Tegevussuunad ja tegevused (1)

Koostöö ja paindlikkus

•Sujuv liikumine haridustasemete ja –liikide vahel

•Mitteformaalne ja informaalne õpe formaalõppe 
osana

•Õpingute käigus senisest enam kokkupuuteid 
töömaailmaga, sh keskharidus annab rohkem 
praktilisi kutseoskusi 



Tegevussuunad ja tegevused (2)

Õppimine õppija vaatest

•Üldoskuste omandamine lisaks aine- ja 
erialastele oskustele, õppe seotus reaalse eluga, 
e-õpe

•Õpiampsud, võimalus oma haridusteed 
kujundada vastavalt võimetele ja huvidele



Tegevussuunad ja tegevused (3)

Koolivõrk

• Muuta vastutuse jagunemine keskhariduse tasemel 
selgemaks

• Kodulähedane kool vähemalt põhikooli 1. ja 2. kooliastmes

• Kutsevaldkonna tippkeskused/kompetentsikeskused

• Regionaalsed hariduskeskused, sh koostöö, mis toetab 
piirkonna ja kogukonna arengut

• Taristu ja õppevara toetab nüüdisaegset õpikäsitust; taristu 
ühiskasutus ja ressursitõhusus



Tegevussuunad ja tegevused (4)

Toetav ja kaasav hariduskorraldus

• Koolieelses eas lastele kvaliteetse tugiteenuse pakkumine 
lasteaias

• Õppimine on toetatud

• Haridustee katkestamise ennetamine ja katkestanute 
tagasitoomine

• Karjääriteenused ja karjääriõpe: terviklik süsteem huvide 
ja võimete arendamiseks

• Terviklähenemine haridusliku erivajadusega õppija 
toetamiseks



Tegevussuunad ja tegevused (5)

Rahastamine ja kvaliteediraamistik

• Rahastamise ning tulemus- ja kvaliteediraamistiku terviklik 
korrastamine alus-, põhi- ja keskhariduses

• Teaduse ja kõrghariduse rahastamisel peab lähtuma õppe-, 
teadus- ja arendustegevuste terviklikkusest

• Õppija omavastutus ja tasuta õppe tingimused kutse- ja 
kõrghariduses; toetusmehhanismid hariduse omandamisel

• Täienduskoolituse kvaliteedi juhtimise raamistiku 
arendamine



Tegevussuunad ja tegevused (6)

Täiskasvanud õppija

• Täiskasvanute enesearendamise võimaluste parandamine, 
sh kombineeritud rahastamismudeli välja töötamine

• Madalama oskus- ja haridustasemega täiskasvanute 
õpiharjumuste kujundamine ja enesearendamine

• Kohaliku omavalitsuse rolli suurenemine



Tegevussuunad ja tegevused (7)

Rahvusvahelistumine

• Välisõppejõudude ja -õpetajate ulatuslikum kaasamine

• Õpirändeperioodide tunnustamine kõigil haridustasemetel

• Edendada pikaajalist rahvusvahelist strateegilist koostööd

• Soodustada välisriikidest pärit õppijate kaasamist Eesti 
ühiskonda ja lõpetanute siirdumist Eesti tööturule
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