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1.3. 
Üldhariduskoolide, 

lasteaedade ja 
kutseõppeasutuse 

õpetajate ja 
koolijuhtide 

koolitussüsteemi   
kujundamine

1.2. Hindamis- 
põhimõtete 
muutmine.

1.1. Õppe sisu 
ja mahu 

vastavusse 
viimine 

õppekavades 
seatud 

eesmärkide ja 
õpitulemustega  

1.4 Õpikäsituse 
rakendamist 

toetavate 
koostöövormide 

loomine ja 
toetamine.

1.5. 
Kompetentsi- 

keskuste välja- 
arendamine

2.1. Õpetajate 
keskmise 
töötasu 

tõstmine

2.2. Õpetaja töö 
hindamine ning 
tööpanusest ja 

tulemuslikkusest 
lähtuva 

tasumäära 
kehtestamine.

2.3. Koolijuhi 
pädevusnõuete 
kehtestamine ja 

nende regulaarne 
hindamine.

2.4.
Õpetajaameti 

populariseerimise 
programmide 
käivitamine

Kõrgem palk tekitab ameti vastu suurema huvi

3.2 Põhi- ja 
keskhariduse 
järgse õppe 

korraldamine 
lähtuvalt 

töömaailma 
vajadustest

Seosed erinevate eesmärkide meetmete 
vahel.  Joone värv  iseloomustab meedet, 
mille külge seotud

3.1  Regulaarse ja 
süsteemse 

tööjõuvajaduse 
seire-, prognoosi- 

ja tagasi- 
sidestamise 

süsteemi 
käivitamine

3.3 Praktika- 
korralduse 

tõhustamine

3.5. Töötajate 
ette- 

valmistamine 
majanduse 

kasvu- 
valdkondades.

3.4. Teadlike 
valikute 

kujundamiseks 
info- ja 

nõustamis- 
teenuste 

pakkumine

5.5 Nõrgema 
konkurentsivõimega 

inimestele 
õppes 

osalemiseks 
tingimuste 

loomine

5.3 Kvaliteetse 
ning 

töömaailma 
vajadustele 

vastava kutse- 
ja 

kõrghariduse 
kättesaadavuse 

tagamine

5.6 Üliõpilaste, 
kutseõppe- ja 

üldkeskhariduse 
õpilaste 

toetusskeemide 
rakendamine

5.7 Eesti keelest 
erineva õppekeelega 

põhikooli 
lõpetajatele 
tagatakse 

võimalused eesti 
keele oskuse 

omandamiseks

5.2 Kvaliteetse 
ja valikute- 

rohke gümnaa- 
siumihariduse 

võimaluste 
loomine igas 
maakonnas 

ning 
kvaliteetse 

kodulähedase 
põhihariduse 

tagamine

5.4 
Tugiteenuste 

tagamine 
elukestvas 

õppes 
osalejale.

5.1 Kõigile 
lastele 

paindlike 
võimaluste 

loomine 
alushariduses 
osalemiseks

4.2. Digitaalse 
õppevara 
olemasolu

4.1.  
Digikultuuri 

integreerimine 
õppeprotsessi

4.4. 
Digipädevuste 

hindamismudelite 
loomine ja 

rakendamine

4.3. Igale 
üldharidus-, kutse- 

ja kõrgkoolis 
õppijale tagatakse 

juurdepääs 
õppimist toetavale 

kaasaegsele 
digitaristule

4.5.      
Õpivõimaluste 

loomine 
täiskasvanutele 
digipädevuste 
omandamiseks 

ja arendamiseks

EESMÄRGI     

1     
MEETMED 

EESMÄRGI    
2        

MEETMED

EESMÄRGI      
3        

MEETMED

EESMÄRGI     
4      

MEETMED

EESMÄRGI    
5        

MEETMED

Seosed sama eesmärgi meetmete vahel

HTM, INNOVE
INNOVE, HITSA; 

avatud 
taotlusvoorud

INNOVE

INNOVE

INNOVE, HITSA; 
avatud 

taotlusvoorud

Tartu Ülikool, 
Tallinna Ülikool
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avatud 
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ARCHIMEDES 
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TÖÖTUKASSA

INNOVE, HTM, INSA, 
TÖÖTUKASSA 

INNOVE, avatud 
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HTM (TäKo), MKM, 
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Legend

EESMÄRGI     1     MEETMED 

Kompetentsikeskused töötavad 
koolituste jaoks välja õppekava, 

juhised jms

Hindamine 
peab olema 
vastavuses 
õppekavaga

Tugevad 
professionaalse 

arengu  ja koostöö 
keskkonnad 

suurendavad ameti 
atraktiivsust

Õpetajate võrgustikud ja koostöö ning 
koolipõhine professionaalne areng on 
täienduskoolituse tähtsad elemendid

Koolijuhtide hindamisel tuleks 
kasutada institutsiooni 

tasandi kvaliteedinäitajaid

Õpivõimalused aitavad suunata 
noori/täiskasvanuid majanduse 

kasvuvaldkondadesse

Õpetajate ja koolijuhtide töö 
hindamine peaks aitama välja 
selgitada koolitusvajadusi ja 

julgustama koolituses osalema

Seos töö 
tulemuslikkuse 
ja tasu vahel

Alternatiivsete teede 
loomine 

õpetajaametisse 
asumiseks suurendab 
õpetajakandidaatide 

arvu

Õpetajad ja 
koolijuhid 
peaksid 
andma 

üksteise 
tegevuse 

kohta 
tagasisidet

Keskused peaksid arvestama akadeemiliste töötajate 
panust koolihariduse arendamisse oma hindamis- ja 

tasustamissüsteemisKutse- ja kõrghariduse 
õppekavad tuleb viia 
vastavusse tööturu 

vajadustega

A

Nõustamine koolides 
peaks soovitama 

töökogemuse 
omandamist/praktikat

Õpingute  parem 
vastavus tööturu 
vajadustele aitab 

õppeasutustel 
luua 

partnerlussuhteid 
ettevõtetega

Meetme 3.1 
raames loodud 

süsteem on 
sisend meetmele 

3.2

Kõigi tasemete 
õppekavad peaksid 
käsitlema 
võtmepädevusi

Nõustamine peaks 
aitama suunata 

inimesi ümberõppe 
juurde ja 

ümberõppes 
osalevad inimesed 
vajavad valdkonna 

vahetamisel 
nõustamist

Meede 3.2 peaks aitama 
viia õppekava vastavusse 

tööturu vajadustega

Meetme 5.3. raames välja töötatud rahastamispõhimõtted aitavad inimesi 
ettevalmistada tööle asumiseks

Juurdepääs 
alusharidusele 

tagab laste 
ettevalmistuse  
põhihariduse 

omandamiseks 

Kvaliteetne 
põhiharidus 
aitab tagada 
juurdepääsu 

kutse- ja 
kõrgharidusele

Tugiteenused 
aitavad 

inimestel 
õppes 

osaleda

Tugiteenused aitavad tagada 
ligipääsu kutse- ja kõrgharidusele Eesti keelt mitteoskavate inimeste konkurentsivõime on madalam, 

nii et parem eesti keele oskus toetaks nende õppes osalemist 

Digipädevuste 
hindamismudelid 
tuleb viia kooskõlla 
meetme 1.2. raames 
välja töötatud 
hindamispõhimõtetega

Meetmes 4.5. väljatöötatud võimalused 
peavad olema kättesaadavad ka madalama 

konkurentsivõimega inimestele
Meetmega 4.5. loodud 

õpivõimalustega 
koolitatakse töötajaid 

majanduse 
kasvuvaldkondadesse

Meetme 4.3. raames 
arendatud digitaristu 

on vajalik loodava 
digiõppevara 

kasutamisel (meede 
4.2). 

Meetme 4.3. raames 
arendatud digitaristu 

on vajalik 
digipädevuse 

hindamismudelite 
kasutuselevõtuks

Meetmes 4.1. koostatud õppekavad peaks vastama 
meetmes 4.4. koostatud pädevusmudelitele

Kompetentsikeskused levitavad häid tavasid ja õpet toetavaid 
digiuuendusi
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