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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

• Usaldus haridustöötajate vastu

• Õpetajate palgatõus on riiklik prioriteet

• Haridustöötajaid ühendavad ja toetavad võrgustikud

• Õpetaja ja kutseõpetaja kutsed on kirjeldatud mitmel kutsetasemel

• Rakendunud on täiskasvanute koolitaja kutse omistamine

• Õpetajate esmakoolituse koondumine ülikoolidesse

• Digioskuste taseme tõus



Praegune olukord: kitsaskohad

• Haridustöötajate järelkasv ei ole piisav

• Nüüdisaegne õpikäsitus ei ole rakendunud soovitud mahus

• Üldoskuste arendamist ei väärtustata piisavalt

• Õpetajatel puudub kutsetasemeid arvestav karjäärimudel

• Haridustöötajate oskused õppeprotsessi mitmekesistada on 

ebaühtlased

• Nüüdisaegse õppevara loomise ja kasutuselevõtuga ei tegeleta 

süsteemselt

• Õppeasutuste juhtide valmisolek haridusuuendusteks on ebaühtlane

• Ülevaade täiskasvanute koolitajate kvalifikatsioonist ja koolituse 

kvaliteedist on puudulik



Sihid aastaks 2035 (1)

• Nüüdisaegne õpikäsitus on rakendunud kõigil haridustasemetel ja -

liikides. 

• Õppekavad toetavad õppijakeskset lähenemist; õppe maht ja sisu 

on paremas kooskõlas ühiskonna ja tööturu arenguvajadustega. 

Õppekavade arendus ja rakendamine on tõenduspõhine ja kaasav.

• Üldoskused: kõigil inimestel on kogu elu jooksul võimalik üldoskusi

omandada ja arendada.

• Kvalifitseeritud haridustöötajate järelkasv on tagatud. 

Haridusvaldkonnas töötamine on väärtustatud ja mainekas. Head 

võimalused professionaalseks arenguks ja eneseteostuseks.



Sihid aastaks 2035 (2)

• Haridustehnoloogilised uuendused aitavad kaasa 

haridusvaldkonna oluliste eesmärkide saavutamisele. 

• Nutikas õppevara ja -metoodika aitavad õppida ja õpetada köitvalt 

ja tulemuslikult, anda ja saada vahetut ja sisulist tagasisidet; 

kasutatakse eri õppekeskkondade (sh digikeskkonna) võimalusi.

• Õppeasutuste organisatsioonikultuur on koostöine, toetab 

üldoskuste arengut ja kõigi osaliste heaolu.

• Keeleoskus: eesti keelest erineva kodukeelega õppijate eesti keele 

oskus on piisav nii edasiõppimiseks kui ka tööturul toimetulekuks; 

lisaks emakeelele võiks osata soovitavalt kahte võõrkeelt.



Tegevussuunad ja tegevused (1)

Nüüdisaegne õpikäsitus

• Õppekavad toetavad õppijakeskset lähenemist. 
Tõenduspõhine ja kaasav õppekavaarendus

• Hindamisel pöörata tähelepanu nii aine- ja erialaoskustele kui 
üldoskustele

• Hindamissüsteem peab toetama õppija arengut

• Õppija ja õpetaja võimestamine ja heaolu, turvalised 
õppekeskkonnad

• Pakkuda lapsevanematele spetsialistide tuge ja 
enesearendamise võimalusi, kuidas olla toetav ja teadlik 
lapsevanem



Tegevussuunad ja tegevused (2)

Õpetajate ja tugispetsialistide järelkasv ja koolitus

• Karjäärimudel ja professionaalne areng on seotud 
töötasuga ja täiendusõppevõimalustega

• Õpetaja, kutseõpetaja, tugispetsialisti ja õppejõu amet on 
hinnatud ja hästi tasustatud

• Soodustada õpetajate mobiilsust ja ka õpirännet ning 
õppejõudude ja kutseõpetajate lühiajalist stažeerimist 
ettevõtetes

• Kutseõpetajate järelkasv ettevõtetest

• Paindlikud töövormid ja sisenemisteed õpetajaametisse



Tegevussuunad ja tegevused (3)

Nutikas õppevara ja –metoodika ning 
õppekavad

•Arendada digitaalset õppevara, mis võimaldab mh 
arvestada õppijate võimete erinevustega, 
digiõppevara õppeprotsessi loomulik osana

•Kasutada digi- ja haridusinnovatsiooni potentsiaali 
õpivõimaluste mitmekesistamiseks ja arendamiseks

•Teadus- ja andmepõhised (digitaalsed) õppekavad 



Tegevussuunad ja tegevused (4)

Koolijuht kui turvalise koolikultuuri looja

• Koolijuhi kompetentsusmudelist lähtumine koolijuhtide 
värbamisel, professionaalse arengu toetamisel ja töö 
tagasisidestamisel

• Kooljuhi professionaalse arengu toetamine, sh 
kvaliteetsete ja mõjusate täiendusõppe võimaluste 
pakkumine



Tegevussuunad ja tegevused (5)

Eesti keele ja võõrkeelte õppimine

• Kvaliteetne eesti keele õpe alushariduses

• Eesti keelest erineva kodukeelega põhikoolilõpetaja 
piisav eesti keele oskus haridustee jätkamiseks või 
tööturule suundumiseks

• Erinevate võõrkeelte õpetamise ja oskuste laiendamine



HTM strateegialoomest veebis:
https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2021-2035

https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2021-2035

