
Sessioon 5:
Elukestva õppe strateegia 2014-2020 

indikaatorite ettepanekud



• Millised indikaatorid ja andmed aitaksid seirata liikumist strateegiliste eesmärkide 
suunas?

– Olemasolevad andmed ja indikaatorid (riigi ja rahvusvahelised)

– Indikaatorid, mis oleks vaja välja töötada

• Kui kaugel on Eesti eesmärkide täitmisest olemasolevate andmete põhjal?

Ülevaade



• EÕS 2014-2020 indikaatorid

• Indikaatorid Haridussilmast

• Ettepanekud lünkade täitmiseks

Kasutatud indikaatorite valik



Indikaatorite ja andmeallikate ettepanekud meetme 2.2 seireks

2.2. Õpetajate töö 
tulemuslikkuse hindamine



Õpetajate enesehindamine: Kuidas Eestil läheb võrdluses 
OECD ja EL keskmistega?
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Kuidas on muutunud nende õpetajate osakaal, kelle 
kvalifikatsioon vastab nõuetele?



Ülevaade 2. eesmärgi seireks kasutatavatest riiklikest 
sisendi, protsessi ja väljundi tasandi indikaatoritest

Policy action that can be directly 
changed by the actors to facilitate the 
process

What needs to happen or how must 
actors use the input in order to 
achieve the output?

What is the desired goal of this 
input + process?

No process indicator 

No indicator for outcome 2.3

« Goal » indicators



Ülevaade 2. strateegilise eesmärgi indikaatoritest

Kas need indikaatorid on kohased 
2. eesmärgi saavutatud taseme  

hindamiseks? Kas sihttasemed on 
asjakohased?
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• Milliseid indikaatoreid kasutati kõige rohkem? 

• Millised indikaatorid on puudu?

• Kas tuleks lisada sisend-, protsessi- või 
väljundindikaatoreid? 

• Milliseid indikaatoreid tuleks kohandada?

• Kui asjakohased on sihttasemed?

Võimalikud küsimused rühmasessiooniks:



Lehti on kuut tüüpi:

1) “Summary”-lehel on lingid kõigile eesmärkide X.X lehtedele;

2) “Key indicators”-lehtedel on võtmeindikaatoritega seotud graafikud;

3) “All indicators”-lehel on kõigi käsitletavate riiklike indikaatorite loetelu;

4) “Goal X indicators”-lehtedel on EÕSi eesmärkide indikaatoritega seotud graafikud;

5) “Outcome X.X”-lehed on C-vahendi transkriptsioon, kus on lisainfo indikaatorite 
allikate ja toorandmete kohta;

6) “Figures”-lehed aitavad olemasolevaid andmeid visualiseerida


