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EESSÕNA 

Võrdseid võimalusi pakkuvatel haridussüsteemidel on oluline koht 

Euroopa riikides õiglasemate ja kaasavamate ühiskondade 

kujundamisel. Võrdsete võimaluste tagamise eest haridussüsteemis 

vastutavad eelkõige Euroopa Liidu liikmesriikide hariduskorralduse 

eest vastutavad asutused, kelle ülesanne on seista hea selle eest, et 

kõik õpilased saaksid täielikult rakendada oma potentsiaali ning 

Euroopa ei jätaks kasutamata noorima põlvkonna väärtuslikke andeid. 

Paraku mõjutab õpilaste sooritust jätkuvalt nende sotsiaal-majanduslik 

taust. Ebasoodsas olukorras õpilaste puhul on alasoorituse ja kooli poolelijätmise oht sageli 

märkimisväärselt suur. Uusi probleeme tekitab ka COVID-19 kriis, mis tõenäoliselt olemasolevat 

ebavõrdsust veelgi süvendab. Selle olukorra lahendamine ja raskustes noorte abistamine nõuab meilt 

kõigilt ühiseid jõupingutusi. 

Aruanne käsitleb kooliõpilastele võrdsete võimaluste pakkumist mõjutavaid haridusstruktuure ja 

hariduspoliitikat. Aruanne analüüsib nende tegurite seoseid õpilaste edasijõudmisega õpilaste 

õpitulemuslikkust hindavate rahvusvaheliste programmide kontekstis ning otsib vastust küsimusele, 

millist laadi poliitikameetmed ja struktuurid tagavad võrdsete võimaluste vaatepunktist parema 

tulemuse. 

Peamiste järeldustena tuuakse esile, kuidas hariduskorralduse eest vastutavad asutused saaksid 

õpilastele paremini tagada võrdseid võimalusi. Poliitikameetmete hulka kuuluvad riikliku rahastuse 

suurendamine, eriti põhihariduse nooremas astmes, ebasoodsas olukorras laste ligipääsu 

parandamine alusharidusele ja lapsehoiule, õpilaste hilisem jaotamine erineva suunitlusega 

õppekavade või -suundade vahel, koolivalikust ja vastuvõtureeglitest tingitud erinevuste vähendamine 

ning klassikursuse kordamise piiramine. Aruanne demonstreerib ka olulisi riikidevahelisi erinevusi 

nende meetmete rakendamises ja nende tõhususes haridusliku ebavõrdsuse vähendamisel. 

Usun, et see võrdlev aruanne on suureks abiks nii hariduspoliitika kujundajatele kui ka teistele riikide 

tasandi sidusrühmadele. Ühtlasi loodan, et see võiks innustada riike jagama üksteisega oma parimaid 

tavasid ja üksteise kogemusest õppima. Sügavuti minev ja avatud debatt haridussüsteemide 

kaasavamaks ja õiglasemaks muutmise võimaluste üle on ja jääb ülimalt oluliseks. 

 

 

 

 

Mariya Gabriel 

Innovatsiooni, teaduse, kultuuri, hariduse ja noorte volinik 
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KOODID JA LÜHENDID 

Riigikoodid 

 

EL/EL-28 Euroopa Liit CY Küprose Vabariik UK Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik 

BE Belgia Kuningriik LV Läti Vabariik UK-ENG Inglismaa 

BE fr Belgia prantsuskeelne kogukond LT Leedu Vabariik UK-WLS Wales 

BE de Belgia saksakeelne kogukond LU Luksemburgi Suurhertsogiriik UK-NIR Põhja-Iirimaa  

BE nl Belgia Flandria kogukond HU Ungari UK-SCT Šotimaa  

BG Bulgaaria Vabariik MT Malta Vabariik  EMP ja kandidaatriigid 

CZ Tšehhi Vabariik NL Hollandi Kuningriik AL Albaania Vabariik 

DK Taani Kuningriik AT Austria Vabariik BA Bosnia ja Hertsegoviina 

DE Saksamaa Liitvabariik PL Poola Vabariik CH Šveitsi Konföderatsioon 

EE Eesti Vabariik PT Portugali Vabariik IS Islandi Vabariik 

IE Iirimaa RO Rumeenia LI Liechtensteini Vürstiriik 

EL Kreeka Vabariik SI Sloveenia Vabariik ME Montenegro Vabariik 

ES Hispaania Kuningriik SK Slovaki Vabariik MK Põhja-Makedoonia Vabariik 

FR Prantsuse Vabariik FI Soome Vabariik NO Norra Kuningriik 

HR Horvaatia Vabariik SE Rootsi Kuningriik RS Serbia Vabariik 

IT Itaalia Vabariik   TR Türgi Vabariik 

 

Statistika 

(:) või : (joonised ja tabelid) andmed puuduvad   

 ei kuulu andmestikku   

(–) ei kohaldata   
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LÜHIKOKKUVÕTE 

Võrdsed võimalused Euroopa riikide hariduses: struktuurid, poliitikameetmed ja õpilaste 

edasijõudmine 

Haridusel on oluline koht Euroopa riikides õiglasemate ja kaasavamate ühiskondade kujundamisel. 

Selle tagamiseks peavad haridussüsteemid pakkuma kõigile õpilastele võrdseid võimalusi. Teisisõnu 

peab haridussüsteem tagama, et kõik noored, olenemata nende taustast, saaksid maksimaalselt 

arendada oma andeid ja kasutada täielikult ära oma potentsiaali. Õpilaste saavutused sõltuvad aga 

siiani tugevalt nende sotsiaal-majanduslikust taustast: kehv edasijõudmine, kooli või väljaõppe 

poolelijätmine ning sotsiaalne tõrjutus on paljude õpilaste jaoks praegugi aktuaalsed probleemid. 

Õpilastele võrdsemate võimaluste tagamise vajalikkust rõhutab ka kestev COVID-19 kriis, kuna 

üleminek kaugõppele ja õppeaja piiratus suurendavad ebasoodsas olukorras õpilaste ees seisvaid 

raskusi ning võimendavad tõenäoliselt veelgi varasemat ebavõrdsust. 

See aruanne lahkab mitmeid olulisemaid hariduspoliitilisi meetmeid ja struktuure ning hindab nende 

mõju võrdsete võimaluste tagamisele eri riikide haridussüsteemides. Õpilastele tagatud võimaluste 

võrdsust vaadeldakse siin kaasatuse (st kas kõigile õpilastele on tagatud vähemasti minimaalne hea 

tasemega haridus) ja õigluse vaatenurgast (st kas õpilase edasijõudmine sõltub üldjuhul tema 

sotsiaal-majanduslikust taustast või mitte). Aruanne põhineb kolme laadi andmetel: Eurydice’i 

võrgustikus osalejate kogutud algupärased andmed poliitikameetmete kohta; rahvusvahelised 

õpitulemuslikkuse uuringud ja hindamised (PISA, PPIRLS ja TIMSS) ning Eurostati kogutud 

statistilised andmed. Kahe- ja mitmemõõtmelisi statistilisi analüüsimeetodeid abiks võttes hinnatakse 

selles süsteemi tasandi tunnuste nii individuaalset kui ka kombineeritud mõju võrdsete 

haridusvõimaluste tagamisele. Kokku hõlmab analüüs 37 Euroopa riigi 42 haridussüsteemi. 

Allpool lähemalt käsitletava 

analüüsi peamise järeldusena 

võivad mitmesugused süsteemi 

tasandi tunnused avaldada 

haridusvõimaluste võrdsusele 

erinevat laadi ja erineva 

tugevusega mõju. Kõnealused 

poliitikameetmed ja struktuurid 

on üksteisega tihedalt seotud 

ning mõjutavad sageli üksteist 

ka vastastikku. Kõiki neist 

analüüsitakse osana 

üldisemast, kihistumise, 

standardiseerimise ja 

toetusmeetmetega seotud 

elemente hõlmavast 

raamistikust. Kihistumine 

kirjeldab õpilaste võimete, huvi 

või muude omaduste alusel eri 

klassidesse, koolidesse või 

õppekavadesse jaotamise 

ulatust. Standardiseerimine 

kirjeldab, millisel määral vastab 

haridussüsteemi raames 

Joonis 1: Võrdseid haridusvõimalusi mõjutavad hariduspoliitilised 

meetmed ja struktuurid 

 

Allikas: Eurydice. 
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pakutav haridus ühtsetele kvaliteedistandarditele. Toetusmeetmete eesmärk on propageerida 

võrdseid võimalusi ja leevendada ebasoodsaid tingimusi. 

 

Kuigi enamikus haridussüsteemides käsitletakse võrdsete võimaluste küsimust riigi tasandi 
poliitikadokumentides, kõigub tegelik võrdsuse tase üldjuhul süsteemiti 

Sisuliselt kõigi Euroopa riikide haridussüsteeme kõrgemal tasandil reguleerivad asutused määratlevad 

või käsitlevad ametlikes dokumentides erinevaid võrdsete haridusvõimalustega seotud mõisteid. 

Otseselt võrdsetest võimalustest kõnelemise kõrval kasutatakse selle problemaatika avamiseks ka 

õigluse, võrdõiguslikkuse, võrdsuse/ebavõrdse, ebasoodsa olukorra, diskrimineerimiskeelu, 

haavatavate rühmade, ohustatud rühmade ja kooli poolelijätmise mõisteid. 

Sõltumata konkreetsetes kõrgema tasandi poliitikadokumentides kasutatavatest mõistetest toimib 

valdavas osas Euroopa süsteemidest siiski vähemalt üks oluline võrdsete haridusvõimaluste 

tagamisele või ebasoodsas olukorras õpilaste toetamisele suunatud poliitiline algatus. 

Euroopa haridussüsteemide tegelik võrdsuse aste võib siiski oluliselt erineda, seda eriti keskhariduse 

puhul. Haridussüsteemi võrdsuse astet hinnatakse tippsooritajate ja alasooritajate tulemuste 

erinevuse (kaasatuse tasand) ning sotsiaal-majandusliku tausta mõju alusel sooritusele (õigluse 

tasand). Riigi suhteline positsioon võib sõltuda valitud võrdsete võimaluse indikaatorist. Siiski on 

enamikus haridussüsteemides soorituse suurem (või väiksem) erinevus seostatav sotsiaal-

majandusliku tausta tugevama (või nõrgema) mõjuga sooritusele. Seejuures võib vähem kui 

kolmandikku kõigist uuritud süsteemidest lugeda mõlemal tasandil võrdlemisi õiglaseks. 

Endiselt esineb takistusi ligipääsul kõrgetasemelisele alusharidusele ja lapsehoiule 

Uuringud näitavad, et ligipääsul alusharidusele ja lapsehoiule on selgelt positiivne mõju laste üldisele 

arengule ja õpitulemustele. Eriti märgatav on see ebasoodsas olukorras õpilaste puhul. Sellest 

hoolimata näitavad uuringud, et enamikus Euroopa riikides on ebasoodsas olukorras peredest pärit 

lastel alusharidusele ja lapsehoiule halvem ligipääs. 

Alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas võrdseid võimalusi toetavate meetmete hulka kuulub nii 

ligipääsu (nii üldine kui ka suunatud) parandamine kui ka pakutava hariduse kvaliteedi tõstmine. 

Teised olulised meetmed puudutavad ebasoodsas olukorras peresid mõjutavaid probleeme, nagu 

hariduse maksumus, kultuurilised ja keelelised barjäärid ning infonappus. 

Riiklikest vahenditest rahastamine on võrdsete võimaluste tagamiseks ülitähtis, seda eriti 
põhihariduse nooremas astmes 

Euroopas rahastatakse kooliharidust valdavalt riiklikest vahenditest. Riiklik rahastamine peaks 

eeldatavalt aitama luua kõigile võrdseid tingimusi, vähendades sotsiaal-majandusliku tausta mõju 

õpilase edasijõudmisele. 

Empiiriline analüüs näitab, et suurem riiklik rahastus õpilase kohta vähendab koolidevahelisi erinevusi 

soorituses, mis omakorda vähendab põhikooli 1. ja 2. astmes vahesid tipp- ja alasooritajate vahel. 

Samal ajal esineb eri Euroopa riikide võrdluses suuri erinevusi hariduse riiklikus rahastamises õpilase 

kohta (põhikoolide puhul vahemikus 1940 kuni 13 430 ostujõu standardit) ning erarahastuse 

osakaalus põhi- ja keskhariduses (vähem kui 1% kuni 19% avaliku sektori kulutustest). 
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Koolitüüpide suurem mitmekesisus suurendab akadeemilist kihistumist ja vähendab võimaluste 
võrdsust 

Enamik Euroopa haridussüsteeme hõlmab mitut erinevat liiki koole. Kuigi koolitüüpide suurem 

mitmekesisus võib aidata paremini rahuldada õpilaste erilaadseid vajadusi, suurendab see sageli ka 

hariduslikku ebavõrdsust. Seetõttu on väga tähtis leida sobiv tasakaal erinevate hariduslike vajaduste 

rahuldamise ja võrdsete võimaluste tagamise vahel. 

Haridussüsteemi diferentseerumist võivad põhjustada erinevused selle eri osade valitsemises ja 

rahastamises (avalik või erasektor). Samuti võivad seda mõjutada erinevused õppekavades (nt 

erinevaid erialavalikuid või haridusteid pakkuvad koolid) või strukturaalsetes tegurites (erinevat liiki 

koolid pakuvad haridust erinevatele vanuserühmadele või paralleelselt erinevatele haridustasemetele). 

Kuigi need süsteemi tasandi tunnused võivad pealtnäha üksteisest eristuda, on nad tegelikkuses 

sageli omavahel tihedalt seotud. Näiteks on eraõppeasutused sageli autonoomsemad kui riigi- või 

munitsipaalkoolid, millega võib omakorda kaasneda suurem diferentseeritus teisteski valdkondades, 

nagu õppekavad. Üldreegel on, et põhihariduse nooremas astmes alanud diferentseerimine kestab ka 

järgmistes õppeastmetes. 

Üks oluline haridusvõimaluste võrdsust mõjutav tegur on avaliku ja erasektori eristus, mis eelkõige 

avaldub erinevustena avalik-õiguslike ja riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste tööd 

reguleerivates õigusaktides. Õpilase kohta pakutava riikliku rahastuse kontrollitud mõju kõrvale jättes 

on akadeemiline kihistumine (st olukord, kus õpilased koonduvad nende akadeemiliste võimete alusel 

kindlatesse koolidesse) põhihariduse nooremas astmes suurem mastaapsemat riigi rahastusest 

sõltuvat erasektorit hõlmavates haridussüsteemides. 

Keskhariduse tasandil seostuvad erinevused õppekavades lisaks riigi rahastusest sõltuvate 

eraõppeasutuste suhtelisele autonoomiale sageli ka õpilaste konkreetsetele õppekavadele või 

haridusteedele suunamise tavaga. Õppekavapõhise diferentseerimisega kaasneb nõnda ka tugevam 

seos õpilase sotsiaal-majandusliku tausta ja soorituse vahel. 

Erisused koolivaliku reeglites vähendavad haridusvõimaluste võrdsust 

Eri riigid pakuvad peredele kooli valikul erineval määral vabadust, seda eriti põhikooli tasandil. Enam 

kui kahes kolmandikus kõigist haridussüsteemidest toimub vähemalt esmane õpilaste riigi- või 

munitsipaalkoolidesse määramine nende elukoha alusel. Sellistest riikidest kümnes võivad 

perekonnad lapsele määratud koolist omakorda loobuda vaid teatud kindlatel tingimustel. Veel 

üheksateistkümnes riigis võivad perekonnad valida piiranguteta ükskõik millise teise riigi- või 

munitsipaalkooli, andes aktiivsetele ja informeeritud vanematele vabad käed kooli valikul. 

Kolmandikus riikidest võivad kõik vanemad oma lapse kooli ise valida (või peavad seda tegema). 

Enamikus haridussüsteemides on vanematel seega märkimisväärne vabadus ise kooli valida või 

loobuda nende lapsele määratud koolist. 

Kolmandikus haridussüsteemidest kehtivad riigi rahastusest sõltuvatele eraõppeasutustele ja/või 

konkreetsetele tavalistest riigi- või munitsipaalkoolidest erineva õppekava või õppekorraldusega 

koolidele teistsugused ettekirjutused. Nende erinevused on sageli seotud kooli teeninduspiirkonnaga, 

veel sagedamini aga asjaoluga, et koolile ei laiene üldine elukohajärgse kooli määramise süsteem, 

mistõttu võib kool vastu võtta avaldusi kõigilt õpilastelt. Perede suurem vabadus kooli valikul 

kombineerituna suuremate erinevustega eri liiki koolide tööd reguleerivas õigusraamistikus võib olla 

selge negatiivse mõjuga haridusvõimaluste võrdsusele. Olenevalt diferentseerituse määrast ning 

konkreetsest haridustasemest võib see suurendada nii akadeemilist kihistumist kui ka sotsiaal-

majandusliku tausta mõju õpilase edasijõudmisele. 
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Enamikus üleüldise valikuvabadusega ja/või erinevaid kooli valiku reegleid kasutavate koolitüüpidega 

riikides pakuvad riigiasutused teadliku valiku hõlbustamiseks valikute kohta tsentraliseeritud teavet. 

Kooli valikut hõlbustava teabe pakkumine ei neutraliseeri samas õigusraamistikust tuleneva eristumise 

mõju. 

Euroopa koolisüsteemides võib eristada viit peamist liiki koolivalikusüsteeme: 1) elukohajärgne kooli 

määramine ja ranged eeltingimused koolivaliku muutmiseks, 2) elukohajärgne kooli määramine ja 

ranged eeltingimused teise riigi- või munitsipaalkooli valimiseks, kuid mõne koolitüübi puhul kehtivad 

teistsugused reeglid; 3) elukohajärgne kooli määramine, eeltingimused teise riigi- või munitsipaalkooli 

valimiseks puuduvad; 4) elukohajärgne kooli määramine, eeltingimused teise riigi- või munitsipaalkooli 

valimiseks puuduvad, kuid mõne koolitüübi puhul kehtivad teistsugused reeglid; 5) üleüldine 

valikuvabadus kooli valimisel (elukohajärgse valiku nõue puudub). 

Akadeemiliste vastuvõtukriteeriumide kasutamisel põhihariduse vanemas astmes on negatiivne 
mõju võrdõiguslikkusele 

Mida suurem on vanemate ja õpilaste vabadus kooli valimisel (olgu see siis tingitud võimalike valikute 

mitmekesisusest või hulgast või koolivaliku reguleerimisest), seda kaalukam on õpilaste koolide vahel 

jagunemises vastuvõtukriteeriumide ja vastuvõtu korralduse roll. 

Enamikus haridussüsteemides on kesksemad vastuvõtupõhimõtted paika pandud riigi tasandil. 

Tavaliselt määratlevad riiklikud asutused ka konkreetsed lubatud vastuvõtukriteeriumid; enam kui 

kolmandikus sellistest süsteemidest on koolidel siiski suhteliselt suur vabadus kehtestada lisaks 

riiklikult paika pandud vastuvõtukriteeriumidele ka teisi nõudeid. Paljudes süsteemides on riigi 

rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste või konkreetset liiki riigi- või munitsipaalkoolide autonoomia 

teistest koolidest mõnevõrra suurem. Sellest tingitud erinevused riigi rahastusest sõltuvate 

eraõppeasutuste ja riigi- või munitsipaalkoolide vastuvõtureeglites võivad – eriti koosmõjus kooli valiku 

reeglitega seotud eristustega – oluliselt soodustada nii akadeemilist kihistumist kui ka sotsiaal-

majandusliku tausta suuremat mõju õpilase edasijõudmisele. 

Põhihariduses ei ole riigi tasandil määratletud vastuvõtukriteeriumid tavaliselt seotud akadeemilise 

sooritusega. Sagedasemad on akadeemilist laadi vastuvõtukriteeriumid keskhariduse tasandil, kus 

toimub õpilaste suunamine erinevatele õppesuundadele või õpiteedele. Kolmandikus 

haridussüsteemidest algab sedalaadi akadeemiline sõelumisprotsess juba põhihariduse vanemas 

astmes. Akadeemiliste vastuvõtukriteeriumide rakendamine selles astmes on tugevas korrelatsioonis 

nii akadeemilise kihistumisega kui ka sotsiaal-majandusliku tausta mõjuga sooritusele. Keskkooli 

tasemel kasutatakse vaid üksikutes süsteemides mitteakadeemilisi vastuvõtukriteeriume, kusjuures 

põhirõhk on seejuures eelkõige sotsiaal-majanduslikel kriteeriumidel. 

 

 

Varajasel hargnemisel eri õppekavade või õppesuundade vahel on tugev negatiivne mõju 
haridusvõimaluste võrdsusele 

Uuringud näitavad, et hargnemine eri õppesuundade või õpiteede vahel mõjutab märkimisväärselt 

haridusvõimaluste võrdsust. Hargnemise tagajärjed võivad aga oleneda selle korraldusest; eriti 

mõjutab neid õpilaste eri õppesuundade või õpiteede vahel jagamise vanus. Olulisel kohal on ka 

õppesuundade hulk, nende diferentseerituse määr ning rakendusliku orientatsiooniga õppekavadel 

õppivate keskkooliõpilaste suhteline osakaal. 
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Euroopa koolisüsteemides võib eristada viit peamist eri õppesuundade vahel hargnemise viisi: 

1) süsteemid, kus hargnemine eri õppekavade või õppesuundade vahel algab juba varakult (10–13 

aasta vanuses), kusjuures sageli on tegu hierarhiliselt jagunevate üldõppesuundadega; 2) süsteemid, 

kus hargnemine algab umbes 14–15 aasta vanuses ja mida eelkõige iseloomustab suur rakenduslike 

suundade diferentseeritus; 3) süsteemid, kus hargnemine algab umbes 14–16 aasta vanuses ja mida 

eelkõige iseloomustab suur üldõppesuundade diferentseeritus; 4) süsteemid, kus hargnemine algab 

võrdlemisi hilja (vanuses 15–16), eri õppesuundade hulk on väike, akadeemilised valikud piiratud ja 

paindlikkus võrdlemisi suur; ja 5) süsteemid, kus hargnemine on eelkõige ainekursuste põhine. 

Varajasel hargnemisel võib koosmõjus teiste elementidega olla haridusvõimaluste võrdsusele suurem 

mõju. Nõnda võib see suure rakendusõppe sektori (ja tüüpilisel juhul rakenduslike suundade suure 

diferentseerituse) olemasolu korral kaasa tuua tugevamat akadeemilist kihistumist. Samuti võib 

varajane hargnemine eri õppekavade või õppesuundade vahel tugevdada sotsiaal-majandusliku 

tausta ja soorituse vahelisi seoseid. 

Klassikursuse kordamise tagajärg on haridusvõimaluste võrdsuse vähenemine keskkoolis; 
siiski on see jätkuvalt levinud praktika. 

Klassikursuse kordama jätmisel on negatiivne mõju keskhariduse taseme haridusvõimaluste 

võrdsusele. Selle tagajärg võib olla ala- ja tippsooritajate vahelise lõhe suurenemine ning sotsiaal-

majanduslik taust muutub selle mõjul veelgi tugevamaks õpilase edasijõudmise prognoosivaks 

märgiks. Sellest hoolimata on klassikursuse kordama jätmine Euroopas siiani levinud praktika. 

Keskmiselt 4% Euroopa kooliõpilastest jääb vähemalt ühe korra klassikursust kordama; üksikutes 

haridussüsteemides võib nende määr aga ulatuda koguni üle 30%. 

2009/2010. aastaga võrreldes on praeguse seisuga klassikursuse kordama jätmine võimalik 

vähemates Euroopa riikides. Põhikooli 1. ja 2. astmes õpilastel automaatselt järgmisse klassi üle 

minna võimaldavate haridussüsteemide arv on suurenenud neljalt kuuele, põhikooli 3. astme puhul 

kahelt neljale. Ühtlasi on enamikus haridussüsteemides paigas mehhanismid klassikursuse kordamise 

vältimiseks. Sageli kasutatakse selleks enne uue kooliaasta algust toimuvaid eksameid. Lisaks võivad 

umbes veerandis kõigist haridussüsteemidest õpilased minna üle järgmisse klassi, kui nad täidavad 

järgmisel õppeaastal teatud eeltingimusi. 

Euroopas on levinuim koolide piiratud autonoomia mudel 

Üht võimalust õpilaste soorituse parandamiseks nähakse sageli ka koolide autonoomia ühendamises 

vastutavusega. Samal ajal võib koolide väga suur autonoomia viia suurte erinevuste tekkeni pakutava 

hariduse kvaliteedis, mis omakorda vähendab haridusvõimaluste võrdsust. 

Euroopa kui terviku kontekstis on koolidel kõige sagedamini täielik autonoomia pedagoogiliste 

meetodite, õpikute ja sisehindamise kriteeriumide valikul, ent ka personali haldamisel. Teiste 

valdkondade eest, nagu kohustusliku õppekava sisu ja ressursside jaotamine, vastutavad sageli riigi 

tasandi ametkonnad. 

Euroopas on levinuim koolide piiratud autonoomia mudel, mille korral koolid jagavad otsustusõigust 

riigi või kohaliku tasandi asutustega. Samal ajal võib mitmeid süsteeme klassifitseerida ka ülisuure või 

üliväikese autonoomiaga süsteemideks. 

Koolide aruandekohustus varieerub eri süsteemides sageli 

Euroopa riikide haridussüsteemid erinevad ka kahe peamise aruandemeetme kasutamise määra 

poolest: need on õpilaste sooritusandmed (riiklikult tõendatud kvalifikatsioonieksamite või muude 
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standardiseeritud riiklike tasemetööde tulemused) ja koolide sooritusandmed (koolide välishindamise 

tulemused). Erinevad on ka nende tulemuste avaldamispraktikad. 

Euroopa kontekstis võib eristada kolme erinevat liiki aruandekohustuse süsteeme. 

• Esimest liiki neist iseloomustab võrdlemisi põhjalik aruandekohustus. Muuhulgas hõlmab see 

mitmesuguste riigieksamite ja/või muude riiklike tasemetööde läbiviimist. Eksamite ja 

tasemetööde tulemused (või vähemalt osa neist) avalikustatakse ning neid kasutatakse koolide 

välishindamises. Avalikud on ka koolide hindamismenetluse aruanded. 

• Teist liiki aruandekohustuse süsteemid on esimese mõnevõrra leebemad versioonid. Lisaks 

riigieksamitele ja/või muudele riiklikele tasemetöödele kasutatakse üht või kaht muud 

aruandemeedet (tulemuste kasutamine koolide välishindamises ja hindamisaruannete 

avaldamine). Enamikul juhtudel ei avaldata selles rühmas aga üksikute koolide testitulemusi. 

• Viimane aruandekohustuse süsteemide liik on teistest vähem arenenud. Riigieksameid ja/või 

muid riiklike tasemetöid toimub vähem või ei toimu üldse. Riigi tasandi reeglid riigieksamite või 

tasemetööde tulemuste avaldamise kohta sellist liiki haridussüsteemides üldjuhul puuduvad 

ning mõnel juhul ei toimu ka koolide välishindamist. Juhul kui koolide välishindamisi siiski läbi 

viiakse, ei võeta seejuures arvesse eksamite ega tasemetööde tulemusi ja hindamisaruandeid 

ei avaldata. 

Analüüsi käigus ei tuvastatud statistiliselt olulist seost koolide autonoomia ja aruandekohustuse 

indikaatorite (ei eraldi ega koos võetuna) ning haridusvõimaluste võrdsuse vahel. 

Ainult veerand kõigist haridussüsteemidest kasutab ebasoodsas olukorras koolide toetamiseks 
mitmekülgseid meetmeid 

Paljudes haridussüsteemides leidub endiselt ebasoodsas olukorras koole, mida iseloomustab nõrga 

sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste suur osakaal; sageli on sellistel koolidel probleeme 

õppetulemuste ja sisekliimaga. Riigiasutused saavad koolidevaheliste soorituserinevuste 

vähendamiseks kasutada mitmesuguseid poliitikameetmeid: koolide sotsiaal-majandusliku tasakaalu 

parandamine, sihtotstarbelise toetuse jagamine ebasoodsas olukorras koolidele ja heade õpetajate 

sedalaadi koolidesse suundumise soodustamine. 

Kui ebasoodsas olukorras koolidele jagavad täiendavat rahalist või mitterahalist toetust enam kui 

pooled kõigist haridussüsteemidest, siis koolide sotsiaal-majandusliku koosseisu parandamisele või 

õpetajate ebasoodsas olukorras koolidesse tööle asumise soodustamisele suunatud meetmeid 

rakendatakse palju vähem. 

Kasutatavate poliitikameetmete vaatepunktist võib haridussüsteemide seas eristada kolme rühma: 

käsitletud meetmetest kõiki kolme rakendavad süsteemid (11); vähemalt ühte meedet rakendavad 

süsteemid (tavaliselt täiendav toetus ebasoodsas olukorras koolidele) (26 süsteemi); ja süsteemid, 

milles ei kasutata ühtegi loetletud meetmetest (5 süsteemi). 

Alasooritajate toetamisele spetsialiseerunud õpetajate olemasolu on keskkoolides seostatav 
väiksema akadeemilise kihistumisega 

Enamiku Euroopa riikide haridussüsteemides on kasutusel ühed või teised alasooritajate 

toetusmeetmed. Kõige levinum toetuse liik on kõigis haridusastmetes psühholoogi või muu 

erialaspetsialisti tugi. Alasooritajate toetamisele spetsialiseerunud õpetajaid leidub vähe, kuid nende 

olemasolu võib aidata vähendada koolidevahelisi erinevusi õpilaste soorituses, seda eriti keskkooli 
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tasemel. Põhihariduse nooremas astmes leidub kõigis koolides alasooritajate toetamisele 

spetsialiseerunud õpetajaid vaid kaheteistkümnes haridussüsteemis. Põhihariduse vanema astme 

puhul on sama näitaja kümme ning keskkooli tasemel seitse. 

Ametliku koolipäeva välised ja pikkadel koolivaheaegadel toimuvad lisategevused on Euroopa 
koolides haruldased 

Eri Euroopa riikide vahel on suuri erinevusi nii koolikohustuse kestvuses (kaheksa kuni kaksteist 

aastat) kui ka kohustusliku õppekava mahus (4541 kuni 11 340 tundi). Suuri haridussüsteemide 

vahelisi erinevusi leidub ka nii põhihariduse – mida kõik õpilased omandavad nii riigi- ja 

munitsipaalkoolides kui ka riigi rahastusest sõltuvates eraõppeasutustes reeglina ühe ja sama 

õppekava alusel ning ühes ja samas mahus – summaarses mahus kui ka keskmises koolitundide 

arvus aastas. 

Vaid umbes pooltes haridussüsteemides soovitavad riigi tasandi ametiasutused seejuures koolis viia 

tavalise koolipäeva järel läbi tasuta või subsideeritud lisategevusi. Veelgi väiksem on omakorda 

suvevaheajal koolis õppetegevuse läbi viimist propageerivate haridussüsteemide arv; kui seda ka 

tehakse, on selle sisu tavaliselt järeleaitamistunnid klassikursuse kordama jäämise ohus õpilastele. 

Levinud on seisukoht, et suurem tundide arv ja pikem õppeaasta võimaldab vähendada erinevate 

sotsiaal-majanduslike rühmade vahelist lõhet. Siinne analüüs ei tuvastanud aga statistiliselt olulist 

seost põhikoolide keskmise aastase koolitundide arvu ja haridusvõimaluste võrdsuse vahel. 

Tugevalt kihistunud süsteeme iseloomustab haridusvõimaluste väiksem võrdsus, seda eriti 
keskhariduse tasemel 

Akadeemiline kihistumine on oluline haridussüsteemi süsteemse tasandi tunnuseid ja õpilaste 

soorituserinevusi siduv vahetegur. Põhihariduse tasemel on akadeemiline kihistumine ainus tipp- ja 

alasooritajate õppetulemuste erinevusi olulisel määral vahetult mõjutav tegur ning kihistumine on selle 

lõhe oluline märk ka keskhariduse tasemel. Oluliste süsteemi tasandi tunnuste kontrollitud mõju 

kõrvale jättes on aga sotsiaal-majandusliku tausta mõju sooritusele akadeemilise kihistumise määrast 

suuresti sõltumatu. 

Kontrollitud mõjuga süsteemi tasandi tunnuste hulka kuuluvad õpilaste esmakordse õppesuunale või 

õpiteele määramise vanus, klassikursuse kordamise määr ning eri koolitüüpide diferentseerituse määr 

(kooli valiku ja koolide vastuvõtureeglite vaatepunktist). See omakorda näitab, et sotsiaal-

majandusliku tausta mõju õpilaste edasijõudmisele on sageli suurem süsteemides, mida iseloomustab 

varajane hargnemine eri õppesuundade vahel, suur klassikursuse kordamise määr ja eri koolitüüpide 

tugev diferentseeritus kooli valiku ja koolide vastuvõtureeglite vaatepunktist. Kõik neist tunnustest aga 

suurendavad haridussüsteemide akadeemilist kihistumist ja on osutunud olulisteks haridusvõimaluste 

võrdsust negatiivselt mõjutavateks teguriteks. 

Nii põhi- kui ka keskhariduse tasandil eksisteerib selge korrelatsioon sotsiaal-majandusliku tausta ja 

soorituse vahelise seose tugevusega. Siiski sõltub soorituslõhe neil tasanditel erinevatest teguritest, 

mis ei ole tingimata üksteisega seotud. Põhikooli nooremates astmetes vaadeldud erinevused õpilaste 

soorituses ei pruugi tingimata vahetult prognoosida põhikooli vanema astme ja keskkooli taseme 

erinevusi. Väiksema soorituslõhega haridussüsteemides ei pruugi seega algne kaasatuse tase 

kihistumist suurendavate meetmete, nagu hargnemise rakendamise järel alati säilida. 

Ükski süsteemse kihistumise tasakaalustamiseks kasutatavatest meetmetest ei avaldanud siinses 

uuringus statistiliselt olulist mõju haridusvõimaluste võrdsusele. Teisisõnu ei neutraliseeri (erinevate 

koolide autonoomia astmete ja aruandemeetmete kasutamisega seotud) standardiseerimismeetmed, 
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ebasoodsas olukorras koolide rahaline ja pedagoogiline toetamine või alasooritajate toetamine ja 

täiendavate õppimisvõimaluste pakkumine üksi kihistumist suurendavate meetmete mõju. Arvestades 

akadeemilise kihistumise olulisust nii põhi- kui ka keskhariduse tasemel haridusvõimaluste võrdsuse 

määra selgitava tegurina, võivad varajases järgus kihistumise vähendamisele suunatud avaliku sektori 

investeeringud siiski olla kestva mõjuga. 
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SISSEJUHATUS 

Haridus on olulisel kohal nii noorte lõimimisel ühiskonda kui ka nende kaasamisel tööturule. Ühtlasi on 

see üks vahendeid õiglasema ja kaasavama ühiskonna loomiseks. Selleks peavad haridussüsteemid 

pakkuma kõigile õpilastele võrdseid võimalusi ja tagama, et kõik noored saaksid maksimaalselt 

arendada oma andeid ja kasutada täielikult ära oma potentsiaali. Õpilaste saavutused sõltuvad aga 

siiani tugevalt nende sotsiaal-majanduslikust taustast: kehv edasijõudmine, kooli või väljaõppe 

poolelijätmine ning sotsiaalne tõrjutus on paljude õpilaste jaoks praegugi aktuaalsed probleemid. 

Poliitiline kontekst 

Võrdsete võimaluste tagamisest hariduses on viimastel aastatel saanud oluline kõrgeima taseme 

aruteluküsimus. Euroopa riigipead ja valitsusjuhid arutasid hariduse olulisust Euroopa tuleviku jaoks 

2017. aasta novembris toimunud Göteborgi sotsiaaltippkohtumisel. Tippkohtumisel kutsuti Euroopa 

riike üles astuma samme „õiglaste töökohtade ja majanduskasvu“ toetamiseks ning kiideti heaks 

Euroopa sotsiaalõiguste sammas (1). Haridusvõimaluste võrdsus on üks samba olulisi elemente: 

nõnda sätestab selle esimene põhimõte, et „igaühel on õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, 

koolitusele ja elukestvale õppele, et säilitada ja omandada oskused, mis võimaldavad ühiskonnas 

täielikult osaleda ja aitavad suunduda edukalt tööturule,“ kolmas põhimõte aga rõhutab, et igaühel on 

õigus võrdsele kohtlemisele ja võrdsetele võimalustele seoses haridusega (aga ka tööhõive ja 

sotsiaalkaitsega). Ka Euroopa Nõukogu järeldustes 14. detsembrist 2017 (2) märgitakse, et haridus on 

üks kaasavate ja sidusate ühiskondade olulisi nurgakive; liikmesriikidel, nõukogul ja komisjonil paluti 

seetõttu „analüüsida võimalikke meetmeid, mis käsitlevad vajadust võtta hariduse ja koolituse 

[süsteemi] suhtes kaasav [---] lähenemisviis“. 

2017. aastal avaldatud nõukogu järelduste alusel kaasamise kohta mitmekesisuses, et tagada 

kvaliteetne haridus igaühele (3), nõustusid liikmesriigid edendama kaasavat koolikultuuri ja töötama 

välja meetmeid sotsiaalse tõrjutuse ohtu sattunute varajaseks tuvastamiseks ning selle ennetamiseks. 

Samal aastal avaldatud nõukogu järeldustes koolide arendamise ja õpetamise täiustamise kohta (4) 

märgiti, et oluline prioriteet on „kvaliteetse, kaasava ja võrdse koolihariduse võimaldamine kõikidele 

õpilastele“. 

Varasematele poliitilistele aruteludokumentidele tuginev ja 22. mail 2018 avaldatud nõukogu soovitus, 

milles käsitletakse ühiste väärtuste, kaasava hariduse ja õpetamise Euroopa mõõtme edendamist (5), 

kinnitas taas vajadust tagada „kvaliteetse ja kaasava hariduse [tegelik ja võrdne kättesaadavus] kõigi 

õppijate [---] jaoks [---] [mis] on sidusamate ühiskondade arenguks vältimatu“. Soovituses kutsutakse 

liikmesriike üles pakkuma „kõikide õppijate konkreetsetele vajadustele vastavat tuge, sealhulgas 

pidades silmas ebasoodsa sotsiaal-majandusliku taustaga [---] õpilaste vajadusi“ ja muutma 

„ülemineku ühelt haridusteelt teisele lihtsamaks“. Viimati kinnitas 31. jaanuaril 2020 avaldatud 

nõukogu resolutsioon hariduse ja koolituse kohta Euroopa poolaastal, et „kvaliteetne ja kaasav 

 

(1) Institutsioonide ühine teadaanne Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta (OJ C428, 13.12.2017, lk 10–15). Alla kirjutanud 
Euroopa Parlament, Nõukogu ja Komisjon 17. novembril 2017 Göteborgis. 

(2) Euroopa Ülemkogu eesistujariigi järeldused, 14. detsember 2017.  

(3) Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused kaasamise kohta mitmekesisuses, et 
tagada kvaliteetne haridus igaühele. 2017/C 62/02. 

(4) Nõukogu järeldused, milles käsitletakse koolide arendamist ja õpetamise täiustamist. 8. detsember 2017. 2017/C 421/03. 

(5) Nõukogu soovitus, milles käsitletakse ühiste väärtuste, kaasava hariduse ja õpetamise Euroopa mõõtme edendamist. 22. 
mai 2018. 2018/C 195/01. 

https://www.consilium.europa.eu/media/32210/14-final-conclusions-rev1-et.pdf
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haridus ja koolitus [võimaldavad] lisaks tööturu vajadustele vastamisele ka eneseteostuse, sotsiaalse 

ühtekuuluvuse ja kaasava ühiskonna saavutamist“ (6). 

Võrdsete võimaluste parema tagamise vajadust haridusvaldkonnas tõendab ka kestev COVID-19 kriis. 

Nõukogu 16. juunil 2020 avaldatud järeldustes COVID-19 kriisiga toimetuleku kohta hariduse ja 

koolituse valdkonnas nenditi, et „üheks peamiseks väljakutseks on olnud kaasatuse ja võrdse 

juurdepääsu tagamine kvaliteetsetele kaugõppevõimalustele“ (7). Koolimajade sulgemine ja üleminek 

kaugõppele on ebasoodsas olukorras õpilaste jaoks raskendanud hariduse omandamist, kuna see 

nõuab häid digitaaloskusi, ligipääsu seadmetele või internetile ja koduõppe toetamist. COVID-19 kriisi 

mõjude leevendamiseks kutsus nõukogu liikmesriike üles „pöörama täiendavat tähelepanu võrdsete 

võimaluste tagamisele ning igas vanuses õppijate jätkuvale juurdepääsule kvaliteetsele haridusele ja 

koolitusele“ (8). 

See Eurydice’i võrgustiku aruanne on koostatud kirjeldatud poliitiliste seisukohtade foonil ning 

lähtudes neis rõhutatud Euroopas kaasava ja õiglase hariduse edendamise vajadusest. Selle eesmärk 

on toetada nii riiklikul kui ka üleliidulisel tasandil tõenduspõhise poliitika väljatöötamist koolihariduses 

võrdsete võimaluste tagamise vallas. 

Aruande sisu ja ülesehitus 

Kõigile võrdseid võimalusi pakkuva haridusena mõistetakse selles aruandes haridust, mis on kaasav 

(st kõigile õpilastele on tagatud vähemasti minimaalne hea tasemega haridus) ja õiglane (st õpilase 

edasijõudmine ei sõltu üldjuhul tema sotsiaal-majanduslikust taustast). 

Aruande eesmärk on esiteks anda ülevaade koolihariduse kontekstis võimaluste võrdsust 

mõjutavatest haridusstruktuuridest ja poliitikameetmetest ning teiseks tuua välja seosed selliste 

süsteemi tasandi tunnuste ja õpilaste edasijõudmise vahel (lähtudes selles rahvusvahelistest õpilaste 

õpitulemuslikkuse uuringutest). Neid kahte komponenti aluseks võttes püütakse 42 Euroopa 

haridussüsteemi analüüsides tuvastada, millised haridussüsteemi tunnused on seostatavad 

haridusvõimaluste väiksema võrdsusega. 

Haridussüsteemide lähtealused ja struktuur võivad mõjutada õpilaste edasijõudmist ja süvendada 

hariduslikku ebavõrdsust. Läbiviidud analüüsid näitavad, et mitmesugused süsteemi tasandi tunnused 

võivad avaldada haridusvõimaluste võrdsusele erinevat laadi ja erineva tugevusega mõju. Muuhulgas 

kuuluvad selliste tegurite hulka hargnemine eri õppesuundade vahel, klassikursuse kordamine, kooli 

valiku ja vastuvõtu korraldus ning koolide mitmekesisus (9). Loetletud tegurid on ühtlasi nii omavahel 

kui ka teiste teguritega tihedalt seotud ning mõjutavad sageli üksteist ka vastastikku. Seetõttu ei piisa 

nende individuaalsest analüüsimisest, vaid neid tuleb käsitleda koosmõjus, võttes arvesse nende 

vastastikuseid seoseid. 

Aruanne koosneb kolmest osast. 

 

(6)  Nõukogu resolutsioon, mis käsitleb haridust ja koolitust Euroopa poolaastal: teabepõhise arutelu tagamine reformide ja 
investeeringute teemal. 31. jaanuar 2020. 2020/C 64/01.  

(7)  Nõukogu järeldused, milles käsitletakse COVID-19 kriisiga toimetulekut hariduse ja koolituse valdkonnas. 16. juuni 2020. 
2020/C 212 I/03.  

(8)  Samas.  

(9) Käsitletavate süsteemi tasandi tegurite täieliku loetelu leiab peatükist I.1. 
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I. Haridusvõimaluste võrdsuse käsitlused ja indikaatorid 

II. Haridussüsteemide tunnused 

III. Haridussüsteemide tunnused ja haridusvõimaluste võrdsus 

Aruande esimene osa annab teoreetilist laadi ülevaate haridusvõimaluste võrdsusest ja analüüsib 

sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilaste edasijõudmisele rahvusvaheliste õpilaste õpitulemuslikkuse 

hindamisprogrammide (PISA, PIRLS, TIMSS) kontekstis. Samuti analüüsitakse eri riikide 

haridusvõimaluste võrdsuse ja ebasoodsa olukorra määratlusi ning ebavõrdsuse vähendamisega 

seotud riigi tasandi poliitilisi algatusi. 

Aruande teine osa koosneb kaheteistkümnest peatükist, millest igaüks analüüsib ühte 

erialakirjanduses esile tõstetud haridusvõimaluste võrdsust mõjutavat süsteemset tegurit. Nende hulka 

kuuluvad ligipääs alusharidusele ja lapsehoiule, hariduse rahastamise tase, koolitüübid ja 

diferentseerumine, kooli valik, vastuvõtureeglid, eri õppesuundade vahel hargnemise alused, 

klassikursuse kordamine, koolide autonoomia, koolide aruandekohustus, ebasoodsas olukorras 

koolide toetamine, alasooritajate toetamine ja õppimisvõimalused. Iga peatükk kirjeldab ning võrdleb 

riigi tasandi struktuure ja poliitikameetmeid, otsides viise haridussüsteemide rühmitamiseks 

lähenemisviiside sarnasuse põhjal. Lisa I annab ülevaate haridusteedest. 

Kolmandas osas ühendatakse teises osas kirjeldatud informatsioon rahvusvaheliste õpilaste 

õpitulemuslikkuse hindamisprogrammide tulemustega. Analüüsitakse haridussüsteemide tunnuste 

(mis on kvantitatiivse analüüsi võimaldamiseks klassifitseeritud seletavateks tunnusteks) seoseid 

õpitulemuste uuringute andmete põhjal arvutatud haridusvõimaluste võrdsuse indikaatoritega. 

Haridussüsteemide tunnuste ja haridusvõimaluste võrdsuse seoseid uuritakse esmalt kahemõõtmelise 

analüüsi kontekstis, kus iga seletavat tegurit analüüsitakse eraldi, kontrollimata teiste tegurite mõju. 

Seejärel uuritakse teeanalüüsi abil tegurite vastasmõjusid, mustreid ja seoseid. Täpsem ülevaade 

statistilistest arvutustest on esitatud lisas II. 

Metodoloogia ja andmeallikad 

Aruande koostamisel kasutati erinevaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid. Aruandes esitatud 

süsteemi tasandi tunnuste kvalitatiivsed kirjeldused ja süsteemidevaheliste erinevuste kvalitatiivsed 

analüüsid põhinevad Eurydice’i võrgustiku kogutud andmetel. 

Kvantitatiivsete haridusvõimaluste võrdsuse indikaatorite aluseks on erinevad mastaapsed 

rahvusvahelised õpitulemuslikkuse hindamisprogrammide andmebaasid (PISA 2015 ja 2018, PIRLS 

2011 ja 2016 ja TIMSS 2011 ja 2015). Haridusvõimaluste võrdsuse indikaatoreid analüüsitakse 

seejärel omakorda erinevate haridussüsteemide tunnuste mõju tagajärgedena – esiteks 

kahemõõtmeliste lineaarsete regressioonide ja teiseks teeanalüüsi kaudu. Teeanalüüs võimaldab 

modelleerida keerukamaid seostemustreid, sealhulgas seletavaid tunnuseid ja võrdsuse indikaatoreid 

siduvate vahetegurite (siin akadeemilise kihistumise) rolli. Võrdsuse indikaatorid seostatakse nii 

õpitulemuste üldise jaotusega (st erinevusega tipp- ja alasooritajate vahel) kui ka õpilaste 

olemasolevate võimaluste võrdsusega (st mil määral sõltub üksiku õpilase sooritus tema isiklikust ja 

sotsiaalsest seisundist, eelkõige sotsiaal-majanduslikust taustast). Ülevaatlikkuse huvides ei käsitleta 
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aruandes muid õpilaste tunnusjooni, nagu nende sugu, sisserändaja taust (10) või hariduslikud 

erivajadused (HEV). 

Eurydice’i andmestik puudutab põhi- ja keskkooliharidust (ISCED 1.–3. tase) ning keskendub nende 

haridustasemete peamistele süsteemsetele tunnustele. Vajaduse korral on andmestikus eristatud üld- 

ja kutsealusõppe õppekavasid. 

Kõigis riikides on põhitähelepanu all avaliku sektori rahastatavad koolid (11). Analüüs ei hõlma 

erakoole, välja arvatud riigi rahastusest sõltuvad eraõppeasutused kõigis haridussüsteemides, kus 

neid leidub (12). 

Aluseks on võetud 2018/19. õppeaasta andmed. Riigipõhiseid andmeid olulisemate 2018/19. 

õppeaasta järel rakendatud poliitikameetmete kohta leiab Eurydice’i haridussüsteemide 

kirjeldustest (13). Aruanne hõlmab kokku 42 haridussüsteemi, sealhulgas 27 liikmesriigi, 

Ühendkuningriigi, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Šveitsi, Islandi, Montenegro, Põhja-Makedoonia, 

Norra, Serbia ja Türgi koolisüsteeme. Liechtenstein aruande koostamises ei osalenud. 

Aruandesse koondatud teabe kogumiseks kasutati käsitletud riikide ekspertidele ja/või Eurydice’i 

võrgustiku kohalike esindajatele täitmiseks edastatud ankeete. Kui ei ole öeldud teisiti, viitavad 

aruande esmased infoallikad alati riigi tasandi ametiasutuste kehtestatud määrustele/õigusaktidele ja 

ametlikele suunistele. Andmed kõigi aruande koostamises osalejate kohta leiab dokumendi lõpust. 

 

 

(10)  Värske ülevaate riiklikest sisserändaja taustaga õpilaste toetusmeetmetest leiab Eurydice’i aruandest „Sisserändaja 
taustaga õpilaste lõimimine Euroopa koolidesse: riiklik poliitika ja meetmed“ (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019e). 

(11) Vt ka UNESCO-UIS (2019). 

(12) Riigi rahastusest sõltuvad eraõppeasutused saavad enam kui poole baasrahastusest avaliku sektori allikatest (UNESCO-
UIS/OECD/Eurostat, 2018, lk 26).  

(13) Vt eriti 14. peatükk, „Algatatud reformid ja poliitilised arengusuunad (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2020). 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en
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I.1. KONTSEPTUAALNE RAAMISTIK 

Haridus võimaldab meil saada juurdepääsu teadmistele ning arendada oskusi, mis omakorda aitavad 

kultiveerida meie kui inimeste olemuslikke omadusi: isiksust, sotsiaalsust ja suutelisust eksisteerida 

moraalse tahtega isikutena. Haridus on seega väärtus iseeneses. Kollektiivsel tasandil on haridusel 

oluline roll kogukondliku kuuluvustunde tugevdamisel, kollektiivse identiteedi ja kultuuri 

propageerimisel ja kaitsmisel ning ühise elatustaseme tõstmisel. Lühidalt on haridus kogukonna 

eksisteerimise ja õitsemise tarvilik eeltingimus. Haridus on ühtaegu ka vahend, mis võimaldab 

inimestel pürgida ilma selleta kättesaamatute sihtide poole. 

Ei ole sugugi juhuslik, et haridust on nimetatud „olulisimaks tulevikuväljavaateid mõjutavaks teguriks“ 

(Barone, 2019, lk 1). Rohkem ja paremat haridust omandanud lapsel on suurem tõenäosus tulevikus 

kõrget kvalifikatsiooni nõudva töökoha omandamiseks, mis omakorda täheldab paremaid võimalusi 

suuremaks sissetulekuks. Haridustaseme tõusuga kaasneb ühtlasi tootlikkuse ja rahvamajanduse 

kogutulu kasv ning suurema sotsiaalse sidususega ja tervemate ühiskondade kujunemine (UNESCO-

UIS, 2018). Seetõttu on ühiskondadel arvukalt olulisi põhjusi haridusvõimaluste pakkumiseks ja 

õpilaste õppetulemuste parandamiseks. Siiski jääb püsima küsimus, kuidas need haridusvõimalused 

peaksid jagunema ja kas kõik õpilased peaksid saavutama positiivseid haridustulemusi. Teisisõnu on 

siin küsimus sotsiaalses õigluses. 

Kui kooliharidus, mis on selle aruande keskne teema, mõjutab tööalaseid väljavaateid ja sissetulekut, 

siis kas seda peaks kasutama ühiskonna majandusliku ebavõrdsuse leevendamiseks? Kas 

hariduskorraldajate eesmärk peaks olema haridusvõimaluste, positiivsete haridustulemuste või 

mõlema võrdse jaotumise tagamine? Kas hariduskorraldajad peaksid astuma samme, et võidelda 

olukorraga, kus kehvema perekondliku sotsiaal-majandusliku taustaga õpilastel on keskmisest 

väiksem tõenäosus headele õppetulemustele? Kõik need küsimused on erineval moel seotud 

haridusvõimaluste võrdsusega ning kõigi puhul on võimalikud erinevad vastusevariandid. 

Selle peatüki eesmärk ei ole anda ammendavaid ega lõplikke vastuseid, vaid selgitada, kuidas 

võrdsete võimaluste mõistet aruandes mõistetakse ja kasutatakse. Järgmised kaks alapeatükki 

püüavad seega anda haridusvõimaluste võrdsuse esialgse määratluse ja kirjeldada, kuidas erinevad 

haridussüsteemi parameetrid võivad võimaluste võrdsust mõjutada. 

 

I.1.1. Võrdsed võimalused koolihariduses 

Võidakse küll pidada tuliseid vaidlusi koolide võimaluste või kohustuste üle sotsiaalse õigluse 

edendamisel, kuid üldjuhul lähtutakse – olgu et vaikimisi – seejuures siiski eeldusest, et koolidel on 

selles oma roll. Kui Allen ja Goddard (2017, lk 22) väidavad, et „haridus on sotsiaalse õigluse 

tagamise viisina selgelt läbi kukkunud: kuigi kool peaks justkui pakkuma paremaid võimalusi kõigile, 

on see tõest nii kaugel kui vähegi olla saab“, siis peavad nad sellega silmas, et koolid püüavad – 

ükskõik kui ebatäiuslikult – leida lahendust „võimaluste, kogemuste ja tulemuste ebavõrdsusele“ 

(samas). Mitte kõik ei jaga siiski nende pessimistlikku järeldust. Nõnda leiab näiteks Barone (2019), et 

lääneriikides on sõjajärgsetel kümnenditel haridusvõimaluste ebavõrdsus vähenenud (kuid selle 

vähenemine on 1980. aastatel ja hiljem õppima asunute jaoks pidurdunud). Mõlemal juhul on siiski 

selgelt nii häid põhjusi, miks haridusvõimaluste võrdsuse poole tasub püüelda, kui ka põhjusi, miks 

seda teha ei tasu. 

Esmalt negatiivsetest külgedest alustades on üks levinud argument, miks ei võimaluste ega tulemuste 

võrdsust ei peaks taotlema, et see on ressursside raiskamine. Ühiskonnale on kasulik, kui õpilasi 

innustatakse arendama oma andeid sõltumata sellest, kas need anded on kaasasündinud või 

kasvavad välja perekonna sotsiaal-majanduslikust taustast. Mõned noored sobivad loomupäraselt 
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omandama rohkem ja kõrgemat haridust, teised aga mitte. Seetõttu leiavad selle seisukoha pooldajad, 

et kõigile õpilastele samade haridustulemuste või isegi võrdsete võimaluste tagamine on raha ja aja 

raiskamine (14). 

Majandusliku tasuvuse ja võimaluste võrdsuse vahel kompromissi leidmise vajadusele osutavaid 

argumente ei ole siiski kriitikavabalt omaks võetud. Näiteks märgib OECD (2012) vastupidi, et 

„hariduslik võrdsus tasub ennast ära“. Tõendid osutavad üha selgemini, et parimates 

haridussüsteemides on hariduse kvaliteet kombineeritud võimaluste võrdsusega (Euroopa Komisjon, 

2019; Parker jt, 2018; Checchi jt, 2014; OECD, 2012). Euroopa Komisjon tõdeb seega, et 

„haridussüsteemid võivad ühekorraga pürgida nii tipptulemustele kui ka võrdsusele“ (Euroopa 

Komisjon, 2019, lk 6). 

Sarnaselt haridusele on ka õiglus hüve iseeneses (15). Sotsiaalne õiglus on seotud egalitarismiga, mis 

kasvab otseselt välja aluseeldusest, et kõik inimesed on sünnipäraselt võrdsed (nagu seda 

sõnaselgelt väljendab inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 1) (16). Ka hariduse kontekstis viitab 

sotsiaalne õiglus hariduslikule võrdsusele. Haridusliku võrdsuse domineeriv käsitlus on „meritokraatlik 

hariduslik võrdsus“ (Brighouse, 2009). Meritokraatlik võrdsus põhineb eeldusel, et „inimese haridusliku 

soorituse perspektiivid peavad sõltuma tema jõupingutustest ja annetest, mitte aga tema klassilisest 

taustast“ (samas, lk 42). Teised haridusliku võrdsuse käsitlused võivad olla nendega võrreldes vähem 

või rohkem radikaalsed, kuid neid siin ei käsitleta (17). 

Hariduslik võrdsus näeb seega reeglina ette „hariduse sotsiaalse õiglusega seotud tagajärgede 

kaalumist selle jaotamise ühetaolisuse, õigluse ja erapooletuse vaatepunktist“ (Jacob ja Holsinger, 

2009, lk 4). Selles aruandes minnakse aga sellisest käsitlusest veelgi kaugemale. Lähtudes 

arusaamast, et haridus on üleüldine õigus, mõistetakse aruandes „võrdsete võimaluste“ all mitte 

üksnes hariduse andmise õiglust, vaid ka kaasavust. 

Fieldi, Kuczera ja Ponti (2007) järgi tagab hariduslik võrdsus „kõigile minimaalsele põhistandardile 

vastava hariduse“ (samas, lk 11). Ühtlasi tagab see, et „inimese isik ja sotsiaalne olukord – nagu 

sugu, sotsiaal-majanduslik seisund või etniline päritolu – ei peaks takistama haridusliku potentsiaali 

realiseerimist“. Lühidalt on võrdsetel võimalustel siin kasutatud tähenduses kaks mõõdet, millest 

anname järgnevalt lühiülevaate. 

Kaasavus tähendab kooli tasandil, et kõik lapsed „saavad piisava ja efektiivse hariduse“ (Ballarino jt, 

2014). Teisisõnu peab kõigil õpilastel olema võimalik haridusest kasu lõigata. Selleks ei piisa üksi 

koolis käimisest, vaid õpilased peavad saama võtta ka sellest maksimumi. Hariduse kaasavus 

tähendab, et õpilaskonna eri segmentide vahelised soorituslõhed ei tohi olla ebamõistlikult suured. 

Soorituse tase on mõistagi väljendatav eri vormides: näiteks läbitud klasside arv, omandatud 

kvalifikatsioonide tasemed ja liigid või otseselt omandatud oskused (mida kajastavad 

 

(14)  Sellise argumendi juured on sügaval ajaloos. Kõige tuntuma käsitluse sellest leiab Platoni „Riigist“ (vt nt Rowe, 2012). 
Platon väidab, et tõeliselt õiglane on äärmiselt kihistunud ühiskond, milles erinevate klasside esindajad omandavad oma 
võimete ja ettenähtud ühiskondliku rolli kohaselt erineva hariduse. 

(15)  Ka selle argumendi juuri võib otsida Platoni „Riigist“ (Rowe, 2012). Hüvede jaotuse kohta „Riigis“ vt Heinaman (2002). 

(16)  ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 1 ütleb: „Kõik inimesed sünnivad vabade ja võrdsetena oma väärikuselt ja 
õigustelt“ (ÜRO, 1948). 

(17)  Brighouse (2009) mainib ka radikaalset hariduslikku võrdsust (hariduslik sooritus peaks olema sõltumatu nii sotsiaalsest 
taustast kui ka loomulikest annetest), vähim soodsas olukorras olijate abistamist (hariduse jagamine peaks toimuma viisil, 
mis maksimeeriks vähim soodsas olukorras olijate potentsiaalset heaolu), adekvaatsust (õpilased peaksid saama 
konkreetse eesmärgi saavutamisele kaasa aitava hariduse) ja tippsaavutuste maksimeerimist („haridusressursse tuleks 
jaotada neile, kes neist kõige rohkem kasu saavad“). Seejuures on võimalikud ka loetletud haridusliku võrdsuse 
printsiipide segaversioonid. 
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standardiseeritud testide tulemused) (18). Selles aruandes mõõdetakse kaasavust alasooritajate 

osakaalu ning ala- ja tippsooritajate testitulemuste erinevuse kaudu (vt ptk I.2). Need kaks indikaatorit 

tagavad teiste alternatiividega võrreldes mõõtmiste suurema tundlikkuse ja andmete potentsiaalselt 

suurema varieeruvuse (19). Võib seega väita, et kooliharidus on seda kaasavam, mida madalam on 

alasooritajate osakaal ja mida väiksem on ala- ja tippsooritajate õpitulemuste vahe. 

Teine haridusvõimaluste võrdsuse mõõde on õiglus. See väljendab asjaolu, et isiklikud ja sotsiaalsed 

asjaolud, nagu sugu, sotsiaal-majanduslik seisund või etniline päritolu ei tohi saada takistuseks 

hariduslikule edule (Ballarino jt, 2014, lk 122). Selles tähenduses on õigluse mõiste tihedalt seotud 

võimaluste võrdsusega, mis tähendab, et „igaühele peab olema tagatud ühesugune võimalus edukaks 

eluks, mis ei olene tingimustest, kuhu nad on sündinud“ (Cameron, Daga ja Outhred, 2018, lk 17). Nii 

õiglus kui ka võimaluste võrdsus põhinevad normatiivsel eeldusel, et haridussüsteemid peavad olema 

1) erapooletud, nii et haridus ei sõltuks õpilaste taustast; ja 2) meritokraatlik, nii et hariduslik sooritus 

oleks seotud ainult võimete ja mitte õpilase teiste tunnusjoontega (samas). 

Uuringud, milles kirjeldatakse mehhanisme, mille kaudu taustatunnuste erinevused kujundavad 

hariduslikku ebavõrdsust, kasutavad sageli Bourdieu „kultuurilise kapitali“ mõistet (Bourdieu, 1986). 

Madalama haridustasemega või sisserändaja taustaga perekondadel puudub sageli nii koolisüsteemis 

väärtustatav kultuuriline kapital kui ka selle hankimiseks vajalikud ressursid ja sotsiaalne kapital. See 

omakorda avaldab mõju laste tulemustele koolis (Lynch ja Baker, 2005). Nõrgema sotsiaal-

majandusliku taustaga laste kehvemate õpitulemuste tagajärg on omakorda madalam kvalifikatsioon 

koolisüsteemist väljumisel. Seda nimetatakse sageli ka sotsiaal-majanduslike erinevuste esmaseks 

mõjuks (Parker jt, 2016). Sotsiaal-majanduslikel erinevustel on ka teisene mõju õpilaste ootustele ja 

ambitsioonidele (ja seeläbi arusaamale saavutatavatest võimalustest), mis veelgi võimendab 

esmaseid mõjusid (samas). 

Sarnaselt haridussüsteemide kaasavusele on ka nende õiglust võimalik mõõta kas erinevate sotsiaal-

majanduslike, rassi- või etniliste rühmade omandatavate kvalifikatsioonide jaotuse või omandatud 

oskusi või saavutatud soorituse taset väljendavate testitulemuste alusel. Viimane lähenemine 

tähendab eri ühiskonnarühmade vaheliste soorituse erinevuste uurimist ning kindlate taustatunnuste 

mõju analüüsimist nende testitulemustele (vt ptk I.2). 

Kokkuvõttes mõistetakse selles aruandes haridusliku võrdsuse all haridust, mis on kaasav (st kõigile 

õpilastele on tagatud vähemasti minimaalne hea tasemega haridus) ja õiglane (st õpilase 

edasijõudmine ei sõltu üldjuhul tema sotsiaal-majanduslikust taustast). 

 

(18)  EL kasutab mitmesuguseid kaasavuse ja sellest lähtuvalt haridusvõimaluste võrdsuse mõõdupuid: (1) „varakult õpingute 
või koolituse katkestajate osatähtsus peaks olema väiksem kui 10%“, (2) „kolmanda tasandi hariduse omandanud 30–
34aastaste isikute osatähtsus peaks olema vähemalt 40%“ ja (3) „põhioskuste (lugemine, matemaatika ja 
loodusteadused) alal madala õpiedukusega 15-aastaste osakaal peaks olema väiksem kui 15%“ (vt nõukogu järeldused, 
mis käsitlevad strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal („ET 2020“), 12. mai 2009, 
ELT 2009/C 119/02). 

(19)  „Tundlikkus“ tähendab, et ala- ja tippsooritajate testitulemustel põhinevate andmete potentsiaalne diapasoon on palju 
suurem kui pelgalt kooli lõpetamise faktil (jah või ei) või koolis veedetud aastate arvul (tavaliselt umbes 12) põhinevate 
andmestike oma. 
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I.1.2. Võrdsed võimalused ja haridussüsteemi mõju 

Koolidel on õiglase hariduse ja üldisemas plaanis sotsiaalse õigluse tagamisel mängida oluline roll. 

Hariduse andmise kui terviku tõhususe vaatepunktist on kriitiline tegur koolis antava hariduse 

kvaliteet, kuid koolid võivad mõjutada ka sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse teisenemist hariduslikuks 

ebavõrdsuseks. Samal ajal on koolid siiski osa üldisest haridussüsteemist ning igal süsteemil on just 

sellele süsteemile eripärane struktuur, poliitika, praktikad ja traditsioonid. Need tunnused suunavad 

omakorda hariduse andmise protsessi, mõjutades nõnda kokkuvõttes ka pakutavate 

haridusvõimaluste võrdsust (vt joonis I.1.1 ja II osa). 

Ühe võimaluse haridussüsteemide tunnuste analüüsimiseks ja hindamiseks pakub Allmendingeri 

(1989) visandatud kihistumise-standardiseerimise raamistik. See näeb ette omavahel seotud süsteemi 

tasandi tunnuste hindamist standardiseerimise-kihistumise teljel. Kuna neid kahte mõistet kasutatakse 

haridusvaldkonda puudutavates uurimustes sageli (vt nt Checchi jt, 2014; Gross, Meyer ja Hadjar, 

2016; Horn, 2009), siis põhineb just neil suuresti ka selle aruande empiiriline raamistik. 

Haridussüsteemi kihistumise määr kajastab haridusliku diferentseerumise ulatust. Diferentseerimine 

võib avalduda erinevates vormides – õpilasi võidakse jaotada võimete, huvi või muude omaduste 

alusel eri klassidesse, koolidesse või õppekavadesse. Kihistumisest kõneldakse kõige sagedamini 

diferentseeritud õppesuundade (mida nimetatakse ka „hargnemiseks“) või õpiteede kontekstis (vt ptk 

II.6), kuid see võib tuleneda ka geograafilisest segregatsioonist, erinevate koolitüüpide suurest arvust 

või koolivaliku reeglitest (vt ptk-d II.3 ja II.4), selektiivse koolihariduse poliitikast (vt ptk II.5) või isegi 

õpilaste võimete alusel eri rühmadesse või klassidesse suunamisest (vt ptk II.6) (Ammermüller, 2005; 

Parker jt, 2016). 

Üks kihistumise olulisi tagajärgi on, et sarnase oskuste tasemega õpilased koonduvad ühtedesse ja 

samadesse koolidesse või klassidesse (Parker jt, 2016, lk 12). Samal ajal on aga sotsiaal-

majandusliku tausta mõju sooritusele sageli suurem just ülikihistunud süsteemides, kus tugevama ja 

nõrgema sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste vahed on sageli suuremad (Strietholt jt, 2019). 

Standardiseerituse tase omakorda kirjeldab, „mil määral vastab haridus üle kogu riigi ühtedele ja 

samadele standarditele“ (Checchi jt, 2014, lk 296). Standardiseerimine toimub kahel tasandil. Esimene 

neist on sisendite standardiseerimine, mis hõlmab õppekavade standardiseerimist, õpetajate oskuste 

kvaliteedi standardiseerimist ja koolide ressursijaotuse standardiseerimist. Haridussüsteem võib 

sellest vaatepunktist olla nii täielikult standardiseeritud (tavaliselt ülimalt tsentraliseerunud 

süsteemides) kui ka standardiseerimata (juhul kui koolidele on antud täielik autonoomia) (vt ptk II.8). 

Teine tasand on väljundite või haridustulemuste standardiseerimine, mida nimetatakse vahel ka 

„aruandekohustuseks“ (Horn, 2009). Levinuim väljundite standardiseerimise vorm on 

standardiseeritud lõpueksamid, kuid kasutada võib ka teisi aruandlusmeetmeid, nagu koolide 

välishindamine (vt ptk II.9). 

Kui aruandluse metodoloogilise aluse moodustavad kihistumise ja standardiseerimise mõisted, siis 

süvitsi analüüsib see teiste nendega seotud tegurite potentsiaalset mõju. Kontseptuaalse välja (vt 

joonis I.1.1) kihistumisega seotud külg hõlmab koolitüüpide mitmekesisuse (vt ptk II.3), kooli valiku (vt 

ptk II.4) ja koolide vastuvõtureeglid (vt ptk II.5), eri õppesuundade vahel hargnemise (vt ptk II.6) ja 

klassikursuse kordamisega (vt ptk II.7) seotud probleeme. Standardiseerimise vaatepunktist 

käsitletavate küsimuste hulka kuuluvad koolide autonoomia (vt ptk II.8) ja aruandekohustus (vt 

ptk II.9). Ühtlasi tulevad käsitlemisele konkreetsed võrdsed võimaluste edendamiseks ja haridusliku 

ebavõrdsuse leevendamiseks rakendatavad meetmed. Nende hulka kuuluvad ebasoodsas olukorras 

koolide (vt ptk II.10) ja alasooritajate toetamine (vt ptk II.11), aga ka õpilaste õppimisvõimaluste 
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suurendamiseks rakendatavad meetmed (vt ptk II.12). Viimaks tulevad käsitlemisele ka alusharidus ja 

lapsehoid (vt ptk II.1) ja koolihariduse rahastamine (vt ptk II.2). 

Joonis I.1.1: potentsiaalsed haridusvõimaluste võrdsust mõjutavad süsteemsed tegurid 

 
Allikas: Eurydice. 
 

Nagu jooniselt I.1.1 nähtub, lähtub aruanne arusaamast, et süsteemseid tegureid ei ole võimalik 

analüüsida üksteisest lahutatuna. Kõikjal, kus vähegi võimalik, on oluline süüvida ka 

haridussüsteemide tunnusjoonte omavahelistesse vastasmõjudesse, analüüsides erinevaid 

nendevahelisi seoseid ja nende omavahelist sõltuvust. Just selle küsimuse avamine on iga üksiku 

süsteemse teguri mõju kõrval haridusvõimaluste võrdsusele ka aruande III osa üks eesmärke. 
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I.2. VÕIMALUSTE VÕRDSUSE TASANDID HARIDUSES 

Peamised tähelepanekud 

Peatükk käsitleb nii põhihariduse 1. ja 2. (neljas klass) kui ka 3. astme ja keskhariduse (15-

aastased õpilased) peamisi kaasavuse ja õigluse indikaatoreid. Kaasavuse indikaatorite alus on ala- 

ja tippsooritajate vaheline soorituslõhe, mida siin analüüsitakse koosmõjus alasooritajate 

osakaaluga; õigluse indikaatorite alus on õpilase soorituse ja sotsiaal-majandusliku tausta vahelised 

seosed. Mõlemat liiki indikaatorid põhinevad õpilaste sooritusel lugemisoskuse ja matemaatika 

vallas. 

• Võrdsuse tasemed on kõigi indikaatorite puhul kõigis valdkondades võrdlemisi sarnased. 

Teisisõnu, kui alasooritajate osakaal, soorituse erinevused või sotsiaal-majandusliku tausta 

mõju õpitulemustele on ühes valdkonnas suur, siis on see sageli suur ka teises. 

• Põhihariduse ja keskhariduse omandamise võimaluste võrdsuse vaheline seos on õigluse 

tasandil tugevam kui kaasavuse tasandil. Haridussüsteemides, kus õpilaste sotsiaal-

majandusliku tausta mõju õpitulemustele on nooremates vanuseastmes juba tugev, jääb see 

üldiselt tugevaks ka vanemates klassides. 

• Kuigi mõnes haridussüsteemis võib haridusvõimaluste võrdsuse suhteline tase olla mõlemas 

õppeastmes suhteliselt muutumatu, muutub see teistes sageli oluliselt: näiteks võib põhikooli 

tasemel suhteliselt võrdseid võimalusi pakkuv haridussüsteem põhihariduse 3. astmel ja 

keskhariduses muutuda suhteliselt ebavõrdseks. 

• Riigi suhteline positsioon võib sõltuda valitud võrdsete võimaluste indikaatorist. Alasooritajate 

suurema osakaaluga võib kaasneda suurem või väiksem soorituslõhe ja vastupidi. Sama kehtib 

ka soorituslõhede võrdluse puhul õpilaste tausta ja soorituse vaheliste 

korrelatsioonikordajatega. 

• Lugemisoskuse vallas on kahe võimaluste võrdsuse tasandi vaheline seos tugevam kui 

matemaatika puhul. 

 

Selle peatüki eesmärk on teisendada kaasavuse ja õiglusega seotud käsitlused (vt ptk I.1) 

indikaatoriteks, mis võimaldaks lähemalt mõista haridusvõimaluste võrdsust eri Euroopa riikides. See 

toetub arvukatele erialastele allikatele; haridusliku ebavõrdsuse mõõtmiseks kasutatakse selles 

erinevate rahvusvaheliste õpitulemuslikkuse uuringute, nagu Rahvusvahelise Haridustulemuste 

Hindamise Assotsiatsiooni (IEA) rahvusvaheline lugemisoskuse arengu uuring (PIRLS) ning 

rahvusvaheline matemaatika ja loodusainete võrdlusuuring (TIMSS) ja OECD rahvusvaheline õpilaste 

õpitulemuslikkuse hindamisprogramm (PISA). 

Rahvusvaheliste hindamisprogrammide tulemuste aluseks võtmisel on nii omad eelised kui ka 

puudused. Mõistagi kajastavad need vaid murdosa õpilaste haridustulemustest. Sarnast liiki 

mõõteviiside seast on aga haridussüsteemide võrdlemine valimikujunduse ja sisu plaanis võrreldavaid 

tulemusi andvate uuringute põhjal uurijatele kahtlemata kõige kindlam lahendus. Kuna rahvusvahelisi 

õpitulemuslikkuse uuringuid viiakse läbi korrapäraselt, siis võimaldavad need võrrelda tulemusi mitte 

üksnes eri Euroopa riikide lõikes, vaid ka ajaliselt. 

Siiski võivad ka kõige paremini kujundatud uuringutega kaasneda teatavad riikide võrreldavusega 

seotud probleemid, seda eriti märkimisväärsete sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike erinevuste 
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korral eri haridussüsteemide vahel (Schnepf, 2018). See võib puudutada nii oskuste mõõtmist 

(õpilaste hoiak testide edukasse sooritamisse, seejuures eriti neid vähe mõjutavate testide 

sooritamisse, võib olla erinev) kui ka teisi taustamuutujaid, nagu õpilaste sotsiaal-majanduslik seisund 

(vt ka allpool). Ühtlasi tuleb haridusliku ebavõrdsuse uuringutes alati silmas pidada, et 

rahvusvahelised õpitulemuslikkuse uuringud hõlmavad vaid koolis käivaid noori, kuna 

haridussüsteemist varakult lahkunud noored jäävad neist täielikult välja. Selle mõju 

haridussüsteemidele on riigiti erinev ja sõltub koolis mitte käivate laste osakaalust rahvastikus 

(Schnepf, 2018). Eri haridussüsteemide puhul erineb ka valimitesse kaasatud hariduslike 

erivajadustega õpilaste osakaal. Isegi neid asjaolusid arvesse võttes on rahvusvahelised 

õpitulemuslikkuse uuringud aga ikkagi parim olemasolev vahend võrreldavate haridusliku võrdsusega 

seotud indikaatorite arvutamiseks. 

Selles peatükis käsitletakse nii põhihariduse 1. ja 2. (neljas klass) kui ka 3. astme ja keskhariduse (15-

aastased õpilased) peamisi kaasavuse ja õigluse indikaatoreid. Selleks, et analüüsida ja mõista 

institutsionaalsete süsteemsete tunnuste mõju hariduslikule ebavõrdsusele, tuleb esmalt heita pilk 

võimaluste võrdsusele võimalikult varajases õppeastmes. Hariduslik ebavõrdsus hakkab kujunema 

juba varakult ning põhi- ja keskkooli jooksul pigem suureneb. 

Olemasolevad uuringud hõlmavad õpitulemusi õpilase koolitee kahes olulises punktis: neljandas 

klassis, mis on tavaliselt osa põhihariduse 2. astmest (PIRLS ja TIMSS), ja 15 aasta vanuses (PISA), 

kui õpilased on jõudnud põhikooli 3. astmesse või keskkooli (20). Neljanda klassi õpilaste ja 15-

aastaste seas läbi viidud uuringute tulemuste analüüsimine võimaldab uurida nii noorema kui ka 

vanema vanuserühma haridusvõimaluste võrdsust ning mõningal määral ka võrrelda nende seisundit. 

PIRLSi uuringu eesmärk on hinnata neljanda klassi õpilaste lugemisoskust, samas kui TIMSS hindab 

sama kohordi teadmisi matemaatika ja loodusteaduste vallas (21). PIRLSi uuring toimub iga viie aasta 

järel, viimati 2016. aastal; TIMSSi uuring toimub iga nelja aasta järel ja kõige värskemad andmed 

pärinevad 2015. aastast. Kõik uuringud hõlmavad 25 selles aruandes analüüsitavat Euroopa 

haridussüsteemi, kuigi mitte alati sama 25 süsteemi (22). 

PISA on OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamisprogramm. PISA mõõdab 15-

aastaste noorte võimeid kasutada oma lugemisoskust ning matemaatika ja loodusteaduste alaseid 

teadmisi igapäevaste probleemide lahendamisel (23). PISA programm käivitati aastal 2000 ning 

uuringud on sellest saadik läbi viidud iga kolme aasta järel. Värskeim PISA uuring toimus aastal 2018 

ning selle andmestik hõlmab andmeid kõigi selles aruandes käsitletavate haridussüsteemide kohta. 

 

(20)  TIMSSi kaheksanda klassi uuringu geograafilise piiratuse ning kaheksanda klassi ja 15-aastaste õpilaste suhtelise 
vanuselise läheduse tõttu ei käsitleta peatükis TIMSSi kaheksanda klassi uuringut. 

(21) Lähemalt vt IEA veebisaidilt: https://www.iea.nl/. Selles aruandes analüüsitakse mahuliste piirangute tõttu ainult 
matemaatilisi teadmisi; analüüs ei hõlma loodusteaduste valdkonna tulemusi. 

(22)  Kõigis mainitud rahvusvahelistes uuringutes osalenud riikide loetelu on esitatud lisa II tabelis A1. 

(23)  Lähemalt vt OECD PISA veebisaidilt: https://www.oecd.org/pisa/. See aruanne keskendub õpilaste sooritusele 
lugemisoskuse ja matemaatika vallas. 

https://www.iea.nl/
https://www.oecd.org/pisa/


I . 2 .  Võ i ma l us t e  v õ rds us e  t as an d id  h ar i d uses  

35 

I.2.1. Kaasavus 

Hariduse kaasavus tähendab minimaalse haridusstandardi tagamist kõigile (vt ptk I.1). Üks levinud 

kaasavuse mõõtmise viis on alasooritajate osakaalu arvutamine õpilaskonnas. See väljendab õpilaste 

osakaalu, kellel jääb saavutamata konkreetne soorituse tase (selle alapeatüki mõistes PIRLSi ja 

TIMSSi rahvusvaheline kesktaseme võrdlusnäitaja ning PISA baastase). Võrdlevas kontekstis ei 

pruugi see indikaator üksi aga kaasavuse taset kõigi riikide puhul täpselt kajastada. See on tingitud 

asjaolust, et kõigile haridussüsteemidele ühtede ja samade minimaalsete haridusstandardite või 

läviväärtuste kohaldamise korral võib ebatõhusate süsteemide puhul alasooritajate osakaal osutuda 

näiliselt väga suureks. Äärmuslikul juhul võivad isegi kõik õpilased kuuluda rahvusvaheliste 

standardite järgi alasooritajate hulka, mis aga osutab pigem probleemidele haridussüsteemi tõhususe 

kui selle kaasavusega. 

Eelmainitud põhjusel analüüsitakse selles peatükis alasooritajate osakaalu kõrval veel teistki 

kaasavuse indikaatorit: tipp- ja alasooritajate vahelist lõhet. Soorituslõhed võimaldavad hinnata, kas 

alasooritajate suhteliselt suure osakaalu põhjus on haridussüsteemi mittekaasavad elemendid või on 

see pigem üleüldine märk ebapiisavast või ebatõhusast hariduse andmisest. Ala- ja tippsooritajate 

määratlemiseks on erinevaid võimalusi, kuid kõige sagedamini põhinevad nende määratlused õpilaste 

25. ja 75. protsentiili (P25 ja P75) või 10. ja 90. protsentiili (P10 ja P90) soorituse erinevustel. Mida 

suurem on nende vaheline lõhe (st mida suuremad erinevused ala- ja tippsooritajate tulemustes), 

seda vähem kaasav on haridussüsteem. Selles aruandes mõistetakse soorituslõhe all 10. ja 90. 

protsentiili vahelist erinevust, kuna sisuliselt kõigis haridussüsteemides (ainus erand on Soome 

tulemused PIRLSi uuringus) kuulub 10. protsentiil kõigis haridusastmetes ja kõigis valdkondades 

rahvusvaheliste standardite mõistes alasooritajate hulka. 

I.2.1.1. Kaasavus põhihariduse nooremas astmes 

Põhihariduse 1. ja 2. astme kaasavuse taseme arvutamisel on siin aluseks võetud PIRLS 2016 ja 

TIMSS 2015 uuringud. Mõlema uuringu valimisse kuulusid neljanda klassi õpilased. Joonis I.2.1 

kujutab ala- ja tippsooritajate vahelist soorituslõhet (10. ja 90. protsentiil; joonis I.2.1.A) ja 

alasooritajate osakaalu (joonis I.2.1.B) lugemisoskuses, joonis I.2.2 aga samu näitajaid matemaatika 

tulemustes. Kuigi riigi koht võib uuringute pingereas erineda, on lugemisoskuse ja matemaatika 

testitulemuste vaheline korrelatsioon üsnagi tugev (24), mis tähendab, et võrdlemisi suure 

soorituslõhega ühes valdkonnas kaasneb sageli ka suur lõhe teises valdkonnas. 

Lugemistestides oli alasooritajate osakaal kõige väiksem Iirimaal, Lätis, Soomes ja Norras: umbes 

10%. Soome oli ainuke haridussüsteem, kus alasooritajate osakaal oli PIRLSi uuringus alla 10%, mis 

tähendab, et 10. protsentiil ei kuulu rahvusvaheliste standardite mõistes alasooritajate hulka. 

Alasooritajate osakaal oli suurim Maltal, kus enam kui poolte neljanda klassi õpilaste lugemisoskuse 

testi tulemused olid kesktaseme võrdlusnäitajast (st alasoorituse läviväärtusest) nõrgemad. 

Matemaatika valdkonnas oli alasooritajate osakaal väikseim Belgia flaamikeelses kogukonnas, 

Ühendkuningriigis (Põhja-Iirimaa) ja Norras (12,1 kuni 14,3%), suurim aga Prantsusmaal ja Türgis 

(mõlemal juhul üle 40%). 

 

 

(24) Lugemisoskuse ja matemaatika soorituslõhede Spearmani korrelatsioonikordaja on 0,70. 
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Joonis I.2.1: tipp- ja alasooritajate (P90 ja P10) vaheline soorituslõhe (kasvavas järjekorras) ja alasooritajate 

osakaal neljanda klassi lugemisoskuse testis, 2016 

I.2.1.A: soorituslõhe I.2.1.B: alasooritajate osakaal 

  
 

 NL BE nl LV FI ES AT IT NO PT CZ SE DK LT 

soorituslõhe 153 155 161 165 166 166 166 166 168 169 170 171 174 

alasooritajaid, % 12,3 20,0 10,0 8,7 20,1 15,6 13,2 10,2 20,8 14,8 12,2 14,4 13,9 

 FR BE fr PL IE SI HU DE SK UK-ENG UK-NIR BG MT  

soorituslõhe 175 176 182 183 185 194 194 196 200 202 213 232  

alasooritajaid, % 28,1 35,4 11,2 10,6 17,2 14,9 18,9 19,3 14,5 13,0 17,4 55,4  

Allikas: IEA, PIRLS 2016 andmebaas 

Selgitavad märkused 

Joonistel esitatud andmed esindavad ainult PIRLS 2016 uuringus osalenud haridussüsteeme. Haridussüsteemid on järjestatud 
soorituslõhe alusel, alates väikseimast ja lõpetades suurima lõhega ühes ja samas uuringus. 

PIRLSi lugemissoorituse skaala loodi PIRLS 2001 uuringu põhjal, võttes skaala aluseks kõigi osalenud riikide soorituse ning 
käsitledes seejuures kõiki riike võrdväärsetena. Tüüpiline sooritusvahemik on skaaladel 300 kuni 700 punkti. Skaala keskpunkt 
ehk 500-punktine tulemus vastab esimese uuringu keskmisele summaarsele sooritusele ning ühele standardhälbele vastav 
erinevus võrdub 100 punktiga. Kõigi järgnevate PIRLSi uuringute tulemused on esitatud samadel skaaladel, mis võimaldab 
jälgida soorituse paranemist või halvenemist uuringute lõikes. PIRLSi skaala keskpunkt toimib võrdlustasemena, mis jääb 
uuringust uuringusse muutumatuks. 

Alasooritajate osakaalu määratletakse selliste õpilaste osakaaluna, kelle tulemused jäävad alla rahvusvahelise kesktaseme 
võrdlusnäitaja, millele vastab PIRLSi skaalal 475 punkti ja mis on joonisel I.2.1.A tähistatud punase joonega. 

P90 ja P10 tähistavad vastavalt 90. ja 10. protsentiili. Soorituslõhede arvutamiseks kasutati kõiki viit võimalikku väärtust 
(õpilaste lugemissoorituse tulemusi). Standardvead on ära toodud lisa II tabelis A2. 
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Joonis I.2.2: tipp- ja alasooritajate (P90 ja P10) vaheline soorituslõhe (kasvavas järjekorras) ja alasooritajate 

osakaal neljanda klassi matemaatika testis, 2015 

I.2.2.A: soorituslõhe 

 

I.2.2.B: alasooritajate osakaal 

 
 

 NL BE nl DE HR FI SI SE ES NO CZ IT LT PL 

soorituslõhe 144 156 168 168 171 175 176 178 179 179 182 183 183 

alasooritajaid, % 17,0 12,1 23,3 32,5 17,8 24,5 25,1 32,6 14,3 21,6 31,3 19,3 20,2 

 PT IE DK FR SK CY BG UK-ENG UK-NIR RS HU TR  

soorituslõhe 185 185 193 193 202 208 211 214 219 221 223 244  

alasooritajaid, % 18,2 16,1 19,7 41,9 35,0 26,2 24,9 20,0 14,1 28,4 25,1 42,9  

Allikas: IEA, TIMSS 2015 andmebaas 

Selgitavad märkused 

Joonistel esitatud andmed esindavad ainult TIMSS 2015 uuringus osalenud haridussüsteeme. Haridussüsteemid on järjestatud 
soorituslõhe alusel, alates väikseimast ja lõpetades suurima lõhega ühes ja samas uuringus. 

TIMSSi lugemissoorituse skaala loodi TIMSS 1995 uuringu põhjal, võttes skaala aluseks kõigi osalenud riikide soorituse ning 
käsitledes seejuures kõiki riike võrdväärsetena. Tüüpiline sooritusvahemik on skaaladel 300 kuni 700 punkti. Skaala keskpunkt 
ehk 500-punktine tulemus vastab esimese uuringu keskmisele summaarsele sooritusele ning ühele standardhälbele vastav 
erinevus võrdub 100 punktiga. Kõigi järgnevate TIMSSi uuringute tulemused on esitatud samadel skaaladel, mis võimaldab 
jälgida soorituse paranemist või halvenemist uuringute lõikes. TIMSSi skaala keskpunkt toimib võrdlustasemena, mis jääb 
uuringust uuringusse muutumatuks. 

Alasooritajate osakaalu määratletakse selliste õpilaste osakaaluna, kelle tulemused jäävad alla rahvusvahelise kesktaseme 
võrdlusnäitaja, millele vastab PIRLSi skaalal 475 punkti ja mis on joonisel I.2.2.A tähistatud punase joonega. 

P90 ja P10 tähistavad vastavalt 90. ja 10. protsentiili. Soorituslõhede arvutamiseks kasutati kõiki viit võimalikku väärtust 
(õpilaste lugemissoorituse tulemusi). Standardvead on ära toodud lisa II tabelis A3. 

 



Võrds ed  võ i m a lus ed  E uro op a  k oo l i ha r i dus es  I  o sa :  V õrds use  k äs i t l use d  j a  i nd i k aa to r i d  

38 

Neljanda klassi õpilaste vaheline hariduslõhe on vaadeldud haridussüsteemide seas nii 

lugemisoskuse kui ka matemaatika vallas väikseim Hollandis ja Belgia flaamikeelse kogukonna seas 

(lugemisoskuse puhul vastavalt 153 ja 155 punkti ning matemaatikas 144 ja 156 punkti). Kõrgeima ja 

madalaima protsentiili vahelised erinevused on suurimad – üle 200 punkti – lugemisoskuses 

Ühendkuningriigis (Põhja-Iirimaa), Bulgaarias ja Maltal ning matemaatikas Slovakkias, 

Ühendkuningriigis (Inglismaa ja Põhja-Iirimaa), Bulgaarias, Küprosel, Ungaris, Serbias ja Türgis. 

Alasooritajate osakaalu kõrvutamine soorituslõhega näitab kujukalt, kuidas sarnane alasooritajate 

osakaal võib varjata erinevusi soorituslõhes ja vastupidi, erineva alasooritajate osakaaluga 

haridussüsteemide soorituslõhe võib olla üsnagi sarnane. Kuigi näiteks Iirimaal, Lätis, Poolas ja 

Soomes on alasooritajate osakaal lugemisoskuse vallas võrdlemisi sarnane, on soorituslõhe Iirimaal ja 

Poolas umbes 20 punkti võrra suurem kui Lätis ja Soomes (vt joonis I.2.1). Samas, kuigi Belgia 

prantsuskeelse kogukonna, Iirimaa, Prantsusmaa ja Poola soorituslõhed on üsna sarnased, on Belgia 

prantsuskeelse kogukonna seas ja Prantsusmaal alasooritajate osakaal palju suurem kui Iirimaal ja 

Poolas. Sarnaseid võrdlusi on joonise I.2.2 põhjal võimalik teha ka matemaatikaoskuste vallas. 

Näiteks on Norras ja Ühendkuningriigis (Põhja-Iirimaal) alasooritajate osakaal võrdlemisi sarnane, 

kuid soorituslõhed vägagi erinevad, samas kui üsna ühesugused soorituslõhed varjavad 

Ühendkuningriigi (Põhja-Iirimaa) ja Serbia alasooritajate osakaalu erinevusi. 

Mitmetel juhtudel – seejuures eriti skaala äärmustes – langeb alasooritajate suur või väike osakaal 

siiski kokku ka suure või väikese soorituslõhega. Nõnda on Belgia flaamikeelse kogukonna ja Hollandi 

puhul nii alasooritajate osakaal kui ka soorituslõhe nii lugemisoskuse vallas kui ka matemaatikas 

võrdlemisi väike, samas kui Maltat ja Türgit iseloomustab nii lugemisoskuse vallas kui ka 

matemaatikas ühtaegu nii suurim alasooritajate osakaal kui ka suurim soorituslõhe. 

I.2.1.2. Kaasavus põhihariduse vanemas astmes 

PISA 2018 uuring annab ülevaate 15-aastaste õpilaste sooritusest lugemisoskuse, matemaatika ja 

loodusteaduste vallas. Osades haridussüsteemides õpivad 15-aastased noored põhikooli 3. astmel, 

teistes aga keskkoolis. Joonised I.2.3 ja I.2.4 annavad PISA 2018 andmebaasi põhjal ülevaate 

soorituslõhedest ja alasooritajate osakaalust lugemisoskuse ja matemaatika vallas. Sarnaselt 

põhihariduse noorema astme kontekstis käsitletud lõhedele on ka siin lugemisoskuse ja matemaatika 

testitulemuste vaheline korrelatsioon üsnagi tugev (25), mis tähendab, et võrdlemisi suure 

soorituslõhega ühes valdkonnas kaasneb sageli ka suur lõhe teises valdkonnas. 

Alasooritajate osakaal kõigub lugemisoskuse vallas 11% ja 55% vahel (vt joonis I.2.3) ning jääb 

matemaatikas 10% kuni 61% vahele (vt joonis I.2.4). Mõlemal juhul on alasooritajate osakaal väikseim 

Eestis ja suurim Põhja-Makedoonias. Viimasel juhul kuuluvad enam kui pooled 15-aastastest 

kooliõpilastest rahvusvaheliste standardite mõistes alasooritajate hulka. Lisaks Eestile oli 

alasooritajate osakaal lugemisoskuse testis tööprogrammi „Haridus ja Koolitus“ 2020 15% 

sihttasemest (26) väiksem või sellega võrdne ka Iirimaal, Poolas ja Soomes ning matemaatikas Taanis, 

Poolas ja Soomes. Lisaks Põhja-Makedooniale oli mõlemas testis alasooritajate osakaal õpilaste seas 

üle 40% ka Bulgaarias, Rumeenias, Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas ja Montenegros ning 

lugemisoskuse testis Küprosel. 

 

(25) Lugemisoskuse ja matemaatika soorituslõhede Spearmani korrelatsioonikordaja on 0,70. 

(26)  Tööprogrammi sihttase näeb ette, et „põhioskuste (lugemine, matemaatika ja loodusteadused) alal [peaks] madala 
õpiedukusega 15-aastaste osakaal olema väiksem kui 15%“ (vt nõukogu järeldused (12. mai 2009), mis käsitlevad 
strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal („ET 2020”), ELT 2009/C 119/02). 
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Joonis I.2.3: tipp- ja alasooritajate (P90 ja P10) vaheline soorituslõhe ja alasooritajate osakaal 15-aastaste õpilaste 

seas lugemisoskuse testis, 2018 

I.2.3.A: soorituslõhe I.2.3.B: alasooritajate osakaal 

  
 

 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

soorituslõhe 185 243 275 267 254 238 278 242 236 257 : 266 232 253 259 235 246 287 256 298 277 

alasooritajaid, % 18,2 20,6 19,3 47,1 20,7 16,0 20,7 11,1 11,8 30,5 : 20,9 21,6 23,3 43,7 22,4 24,4 29,3 25,3 35,9 24,1 

 
AT PL PT RO SI SK FI SE 

UK-

ENG 

UK-

WLS 

UK-

NIR 

UK-

SCT 
AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

soorituslõhe 262 252 250 256 242 263 256 280 262 250 255 244 207 206 270 277 224 245 276 253 230 

alasooritajaid, % 23,6 14,7 20,2 40,8 17,9 31,4 13,5 18,4 17,2 22,1 17,9 15,5 52,2 53,7 23,6 26,4 44,4 55,1 19,3 37,7 26,1 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 
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Selgitavad märkused (joonis I.2.3) 

PISA hinded on suhtelised ning sõltuvad kõigi testis osalejate tulemuste varieeruvusest. Minimaalne ja maksimaalne 
punktisumma PISA testis põhimõtteliselt puudub; tulemused sobitatakse ligikaudu normaaljaotusega, mille aritmeetiline 
keskmine on umbes 500 punkti ja standardhälve umbes 100 punkti. PISA skaalad jagunevad kuueks oskuste tasemeks (1 kuni 
6), millele vastavalt suureneb ka ülesannete keerukus. Oskuste tasemete kirjeldustes on määratletud neile vastavate 
ülesannete sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Hindamisskaalal hõlmab iga tase umbes 80-punktist vahemikku. 
Teisisõnu võib 80-punktist erinevust hindamistulemuses tõlgendada kirjeldatud oskuste ja teadmiste ühe astme võrra kõrgema 
või madalama tasemena. 

Kuna PISA valim on piiritletud kindla vanuserühmaga, mitte klassiga, siis sooritavad paljudes riikides PISA testi kahe või enama 
klassi õpilased. Klassidega seotud variatsioonide tõttu on varasemates aruannetes riikide puhul, kus oluline hulk 15-aastaseid 
õpib vähemalt kahes erinevas klassis, arvutatud välja ka hinnanguline keskmise testitulemuste erinevus klasside lõikes. Nendes 
arvutustes on arvesse võetud ka klasside lõikes vaadeldud sotsiaal-majanduslikke ja demograafilisi erinevusi. Kõigi riikide lõikes 
on keskmine klassidevaheline erinevus umbes 40 punkti (vt lähemalt OECD, 2019a). 

Alasooritajate osakaal tähendab PISA testi kontekstis õpilaste osakaalu, kelle tulemus jääb PISA matemaatika, lugemisoskuse 
ja/või loodusteaduste skaalal alla baastaseme (2. tase). Lugemisoskuse vallas tähendab see hinnet alla 407,47 punkti. Punane 
joon joonisel I.2.3.A tähistab 407,47 punkti taset. 

P90 ja P10 tähistavad vastavalt 90. ja 10. protsentiili. Soorituslõhede arvutamiseks kasutati kõiki kümmet võimalikku väärtust 
(õpilaste lugemissoorituse tulemusi). Standardvead on ära toodud lisa II tabelis A4. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Hispaania: OECD otsustas Hispaania puhul nii riiklike kui ka piirkondlike PISA 2018 lugemisoskuse tulemuste avaldamise 
edasi lükata. Hispaania tulemused vastasid küll PISA 2018 tehnilisele standardile, kuid teatud osa andmestikust peegeldas 
vähetõenäolisi õpilaste poolseid reaktsioone. Seetõttu ei ole Hispaania tulemuste võrreldavus lugemisoskuse vallas 
garanteeritav. 
 
 

Alasooritajate ja tippsooritajate vahelised lõhed on lugemisoskuses väikseimad (vaid veidi üle 200 

punkti) Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas ja Montenegros (kõigis neist on alasooritajate osakaal 

väga suur) ning matemaatikas Iirimaal, Lätis, Belgia saksakeelse kogukonna seas ja Eestis. 

Lugemisoskuse puhul on soorituslõhed üldiselt suuremad kui matemaatikas: lugemisoskuse vallas 

lähenevad suurimad soorituslõhed 300 punktile, samas kui matemaatikas ei ületa need 270 punkti. 

Suurima soorituslõhega haridussüsteemid on Luksemburg ja Malta (mõlemas valdkonnas), Saksamaa 

ja Rootsi (lugemine) ning Belgia flaamikeelne kogukond ja Slovakkia (matemaatika). 

Nii nagu põhihariduse 1. ja 2. astme puhul, on ka siin soorituslõhe ja alasooritajate osakaalu vaheline 

seos üldiselt kõikuv. Sarnaste lõhedega haridussüsteemides võib alasooritajate osakaal olla 

võrdlemisi suur või võrdlemisi väike ja vastupidi. Nagu eelmistest lõikudest nähtus, on mõne suure 

alasooritajate osakaaluga haridussüsteemi puhul soorituslõhed võrdlemisi väikesed, kuid see ei ole 

siiski alati nii (näiteks Bulgaarias on soorituslõhed mõlemas valdkonnas üsnagi märkimisväärsed). 

Väikese alasooritajate osakaaluga võivad kaasneda nii väiksemad (nagu Eestis) kui ka suuremad 

(nagu Belgia flaamikeelse kogukonna seas või Norras) soorituslõhed (vt ka joonis I.2.5). 
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Joonis I.2.4: tipp- ja alasooritajate (P90 ja P10) vaheline soorituslõhe ja alasooritajate osakaal 15-aastaste õpilaste 

seas matemaatika testis, 2018 

I.2.4.A: soorituslõhe I.2.4.B: alasooritajate osakaal 

  
 

 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

soorituslõhe 246 207 254 251 241 213 248 209 202 231 229 241 223 242 246 207 236 257 237 265 243 

alasooritajaid, % 22,8 15,1 17,3 44,4 20,4 14,6 21,1 10,2 15,7 35,8 24,7 21,3 31,2 23,8 36,9 17,3 25,6 27,2 25,6 30,2 15,8 

 AT PL PT RO SI SK FI SE 
UK-

ENG 

UK-

WLS 

UK-

NIR 

UK-

SCT 
AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

soorituslõhe 244 233 252 244 230 257 213 236 240 211 223 243 211 211 245 235 214 241 236 251 228 

alasooritajaid, % 21,1 14,7 23,3 46,6 16,4 25,1 15,0 18,8 18,7 20,8 20,3 23,5 42,4 57,6 16,8 20,7 46,2 61,0 18,9 39,7 36,7 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 
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Selgitavad märkused (joonis I.2.4) 

PISA hindamissüsteemi kohta vt selgitus joonisele I.2.3. 

Alasooritajate osakaal tähendab PISA testi kontekstis õpilaste osakaalu, kelle tulemus jääb PISA matemaatika, lugemisoskuse 
ja/või loodusteaduste skaalal alla baastaseme (2. tase). Matemaatika vallas tähendab see hinnet alla 420,07 punkti. Punane 
joon joonisel I.2.4.A tähistab 420,07 punkti taset. 

P90 ja P10 tähistavad vastavalt 90. ja 10. protsentiili. Soorituslõhede arvutamiseks kasutati kõiki kümmet võimalikku väärtust 
(õpilaste matemaatika tulemusi). Standardvead on ära toodud lisa II tabelis A5. 

Joonis I.2.5: tipp- ja alasooritajate (P90 ja P10) vaheline 

soorituslõhe ja alasooritajate osakaal 15-aastaste õpilaste seas 

lugemisoskuse ja matemaatika testis, 2018  

Joonis I.2.5 illustreerib seoseid 

alasooritajate osakaalu ning ala- ja 

tippsooritajate vahelise soorituslõhe vahel 

lugemisoskuse ja matemaatika testides 

erinevates Euroopa haridussüsteemides. 

Joonistel ülemisse vasakpoolsesse 

kvadranti jäävaid süsteeme iseloomustab 

võrdlemisi suur alasooritajate osakaal, kuid 

võrdlemisi väike soorituslõhe. See osutab 

üldisematele probleemidele nende 

haridussüsteemide efektiivsusega. 

Ülemisse parempoolsesse kvadranti 

jäävates süsteemides on alasooritajate 

osakaal samuti võrdlemisi suur, kui sellega 

kaasneb ühtlasi võrdlemisi suur 

soorituslõhe. Selles alapeatükis käsitletud 

indikaatorite põhjal võib neid nimetada kõige 

vähem kaasavateks haridussüsteemideks. 

 I.2.5.A: lugemisoskus 

Y
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so
or
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X = tipp- ja alasooritajate vaheline erinevus 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 
 

Kõige kaasavamad haridussüsteemid jäävad 

joonistel alumisse vasakpoolsesse kvadranti. 

Neid iseloomustavad alasooritajate võrdlemisi 

väike osakaal ja võrdlemisi väikesed 

soorituslõhed ala- ja tippsooritajate vahel. 

Alumisse parempoolsesse kvadranti jäävates 

süsteemides on alasooritajate osakaal 

võrdlemisi väike, kuid samas iseloomustab 

neid suur soorituslõhe, mis samuti osutab 

teatavatele probleemidele haridusvõimaluste 

võrdsusega. 

 

 I.2.5.B: matemaatika 
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Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 
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I.2.2. Õiglus kui võimaluste võrdsus 

Õiglus tähendab, et isiklikud ja sotsiaalsed asjaolud, nagu sugu, sotsiaal-majanduslik seisund või 

etniline päritolu ei tohi saada takistuseks hariduslikule edule (vt ptk I.1). Selle mõõtmiseks uuritakse 

tavaliselt, mil määral sõltub hariduslik sooritus inimese soost, sotsiaal-majanduslikust taustast või 

sisserändaja taustast. Kuna selles aruandes keskendutakse eelkõige just sotsiaal-majanduslikele 

erinevustele, siis vaadeldakse selles alapeatükis, mil määral võivad erinevused soorituses olla 

selgitatavad õpilaste sotsiaal-majandusliku seisundiga. 

I.2.2.1. Õiglus põhihariduse nooremas astmes 

PIRLSi ja TIMSSi uuringud ei hõlma erinevalt OECD PISA uuringutest eelnevalt arvutatud sotsiaal-

majandusliku seisundi indeksit. Ühtlasi põhineb enamik kasutatud indikaatoreid, nagu vanemate 

haridustase või amet, õpilaste vanemate täidetaval küsimustikul. Mõnes haridussüsteemis, näiteks 

Ühendkuningriigis (Inglismaa), aga lapsevanematel küsimustikku täita ei palutud või tegid seda väga 

vähesed, mille tõttu on andmed puudulikud ja potentsiaalselt moonutatud. 

Selle probleemi leevendamiseks kasutavad paljud uurijad sotsiaal-majandusliku seisundi hindamiseks 

teist asendusnäitajat, õpilaste märgitud kodus leiduvate raamatute arvu (27). Sotsiaalteadlased on 

leidnud, et raamatute arv kodus on hea perekonna haridusliku, kultuurilise ja majandusliku tausta 

teoreetiline asendusnäitaja (vt nt Schütz, Ursprung ja Wößmann, 2008). Lisaks on raamatute arv 

kodus empiiriliselt palju olulisem õpilase soorituse märk kui vanemate haridustase (samas). 

Raamatute omamine võib siiski eri haridussüsteemides kanda erinevaid kultuurilisi konnotatsioone (st 

mõnes haridussüsteemis võib raamatute suur hulk olla tugevam parema haridusliku, sotsiaalse ja 

kultuurilise tausta märk kui teistes), mis võib mõnevõrra piirata tulemuste võrreldavust. 

Kirjeldatud mõõtmisprobleeme silmas pidades on peamine selles aruandes Euroopa 

haridussüsteemides pakutava põhihariduse 1. ja 2. astme õigluse hindamiseks kasutatav indikaator 

õpilaste soorituse ja nende teatatud kodus leiduvate raamatute arvu vahelise seose 

korrelatsioonikordaja (esitatud joonisel I.2.6 nii lugemise kui ka matemaatika kohta). 

Mida pikem on tulp joonisel I.2.6, seda tugevam on seos õpilaste sotsiaal-majandusliku tausta ja 

soorituse vahel lugemise/matemaatika testis. Teisisõnu, mida suurem korrelatsioonikordaja, seda 

suurem on haridussüsteemis võimaluste ebavõrdsus. Nagu jooniselt näha, on sotsiaal-majandusliku 

tausta mõju õpilaste sooritusele lugemisoskuse ja matemaatika testides üsnagi sarnane. Sotsiaal-

majandusliku tausta mõju sooritusele oli uuritud haridussüsteemide seas suurim Bulgaarias, Ungaris 

ja Slovakkias Korrelatsioonikordajad olid kõige väiksemad Itaalias, Küprosel ja Maltal. 

 

(27) Kuigi õpilaste ja nende vanemate kujutlus olukorrast võib erineda, oli aruandes käsitletud haridussüsteemidest, kus 
kasutada olid andmed nii laste kui ka vanemate vastuste kohta, nende vaheline korrelatsioon suur. Seetõttu ei ole alust 
pidada õpilaste kujutlust raamatute hulgast vähem usaldusväärseks kui nende vanemate oma. Arutelu sellega seotud 
probleemide üle vt Singer, Braun ja Chudowsky (2018). 
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Joonis I.2.6: korrelatsioon kodus leiduvate raamatute arvu ja õpilaste soorituse vahel neljanda klassi 

lugemisoskuse (2016) ja matemaatika (2015) testis 

korrelatsioonikordaja korrelatsioonikordaja 

 
 

 lugemisoskus  matemaatika 
 

 BE fr BE nl BG CZ DK DE IE ES FR HR IT CY LV LT HU 

Lugemine 0,35 0,30 0,45 0,39 0,32 0,36 0,41 0,25 0,34  0,22  0,27 0,34 0,47 

Matemaatika  0,31 0,31 0,33 0,32 0,37 0,38 0,29 0,35 0,27 0,22 0,23  0,32 0,48 

 MT NL AT PL PT SI SK FI SE  
UK-

ENG 

UK-

NIR 
NO RS TR 

Lugemine 0,16 0,28 0,39 0,34 0,27 0,33 0,47 0,31 0,36  0,39 0,39 0,29   

Matemaatika  0,25  0,33 0,29 0,25 0,45 0,27 0,36  0,34 0,38 0,31 0,27 0,32 

Allikas: IEA, PIRLS 2016 ja TIMSS 2015 andmebaasid. 

Selgitavad märkused 

Joonistel esitatud andmed esindavad ainult PIRLS 2016 ja TIMSS 2015 uuringus osalenud haridussüsteeme. 

Raamatute arvu kodus (muutuja ASBG04) väljendavad järgmised kategooriad: 1: mitte ühtegi või väga vähe (0–10 raamatut); 
2: üks riiulitäis (11–25 raamatut); 3: üks suur riiulitäis (26–100 raamatut); 4: kaks suurt riiulitäit (101–200 raamatut); 5: kolm või 
enam suurt riiulitäit (üle 200 raamatu). 

Korrelatsioonikordaja on kahe muutuja suhtelise muutumise vahelise seose tugevuse statistiline indikaator. Selle väärtust 
väljendatakse vahemikus –1,0 kuni 1,0. Suuremad väärtused osutavad tugevamale seosele kahe valitud muutuja vahel. 

Joonisel kujutatud korrelatsioonikordajate arvutamiseks kasutati kõiki viit võimalikku väärtust (õpilaste lugemissoorituse 
tulemusi). Standardvead on ära toodud lisa II tabelites A2 ja A3. 

 

I.2.2.2. Õiglus põhihariduse vanemas astmes 

Kuigi PISA 2018 andmebaas hõlmab õpilaste majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise seisundi 

liitindeksit (ESCS) (28), kasutatakse selles aruandes võrreldavuse huvides ka põhihariduse 3. astme ja 

keskhariduse puhul õpilaste sotsiaal-majandusliku seisundi asendusnäitajana raamatute arvu kodus. 

Joonis I.2.7 kujutab vastavalt 15-aastaste õpilaste lugemisoskuse ja matemaatika testide soorituse 

ning õpilaste teatatud kodus leiduvate raamatute arvu vahelise seose korrelatsioonikordajaid. Nagu 

jooniselt näha, väljendavad nii õpilaste lugemisoskuse kui ka matemaatika-alast sooritust kirjeldavad 

korrelatsioonikordajad vägagi sarnaste seoste olemasolu. 

 

(28)  ESCS-indeksi konstrueerib OECD õpilaste taustaküsimustikus antud vastuste põhjal ja sellega väljendatakse 
kokkuvõtlikult informatsiooni vanemate hariduse, ameti, kodus leiduva vara, raamatute arvu ja haridusressursside kohta. 
Teisisõnu võimaldab see indeks ühe komponendi asemel arvesse võtta mitut sotsiaal-majandusliku seisundi mõõdet. 
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Joonis I.2.7: korrelatsioon kodus leiduvate raamatute arvu ja 15-aastaste õpilaste soorituse vahel lugemisoskuse 

ja matemaatika testis, 2018 

korrelatsioonikordaja korrelatsioonikordaja 

 

 lugemisoskus  matemaatika 
 

 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

Lugemine 0,42 0,27 0,41 0,36 0,41 0,35 0,46 0,33 0,42 0,32 : 0,46 0,30 0,34 0,26 0,29 0,37 0,48 0,50 0,29 0,40 

Matemaatika 0,44 0,30 0,41 0,31 0,40 0,34 0,44 0,33 0,39 0,32 0,37 0,45 0,29 0,33 0,26 0,28 0,36 0,47 0,52 0,30 0,41 

 
AT PL PT RO SI SK FI SE 

UK-

ENG 

UK-

WLS 

UK-

NIR 

UK-

SCT 
AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

Lugemine 0,44 0,39 0,38 0,41 0,38 0,47 0,32 0,40 0,39 0,35 0,40 0,38 0,31 0,24 0,45 0,29 0,27 0,28 0,30 0,31 0,40 

Matemaatika 0,43 0,38 0,40 0,41 0,39 0,46 0,32 0,40 0,36 0,33 0,38 0,33 0,24 0,26 0,42 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,38 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 

Selgitavad märkused 

Igas PISA uuringus testitakse süvitsi ühte põhivaldkonda, mis hõlmab ligi kahte kolmandikku kogu testi ajalisest mahust. 2018. 
aasta uuringu põhivaldkond oli funktsionaalne lugemisoskus, matemaatika aga üks kõrvalvaldkondadest. Küsimuste suhteliselt 
piiratud arvust tingituna võivad mõõtevead olla kõrvalvaldkondade puhul (nagu matemaatika PISA 2018 uuringus) 
põhivaldkondadest suuremad. Eri valdkondi puudutavate tulemuste võrdlemisel tuleb seepärast arvesse võtta ka võimalikke 
mõõtevigu. 

Õpilaste teatatud raamatute arvu kodus (muutuja ST013Q01TA) väljendavad järgmised kategooriad: 1: 0–10 raamatut; 2: 11–
25 raamatut; 3: 26–100 raamatut; 4: 101–200 raamatut; 5: 201–500 raamatut; 6: enam kui 500 raamatut. 

Korrelatsioonikordaja on kahe muutuja suhtelise muutumise vahelise seose tugevuse statistiline indikaator. Selle väärtust 
väljendatakse vahemikus –1,0 kuni 1,0. Suuremad väärtused osutavad tugevamale seosele kahe valitud muutuja vahel. 

Joonisel kujutatud korrelatsioonikordajate arvutamiseks kasutati kõiki kümmet võimalikku väärtust (õpilaste sooritusandmeid). 
Standardvead on ära toodud lisa II tabelites A4 ja A5. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Hispaania: OECD otsustas Hispaania puhul nii riiklike kui ka piirkondlike PISA 2018 lugemisoskuse tulemuste avaldamise 
edasi lükata. Hispaania tulemused vastasid küll PISA 2018 tehnilisele standardile, kuid teatud osa andmestikust peegeldas 
vähetõenäolisi õpilaste poolseid reaktsioone. Seetõttu ei ole Hispaania tulemuste võrreldavus lugemisoskuse vallas 
garanteeritav. 

 

Sarnaselt joonisele I.2.6 väljendab ka joonisel I.2.7 suurem korrelatsioonikordaja tugevamat seost 

õpilaste taustatunnuste ja nende sooritajate vahel. Tugevaim oli see Ungaris, kus õpilaste soorituse ja 

kodus leiduvate raamatute arvu vahelise seose korrelatsioonikordaja oli nii lugemisoskuse kui ka 

matemaatika testi puhul 0,5 või suurem. Ka Belgia prantsus- ja flaamikeelses kogukonnas, Tšehhis, 

Saksamaal, Prantsusmaal, Luksemburgis, Hollandis, Austrias, Rumeenias, Slovakkias, Rootsis ja 

Šveitsis oli mõlema valdkonna korrelatsioonikordaja 0,4 või suurem. Samal ajal olid Belgia 

saksakeelse kogukonna seas, Horvaatias, Küprosel, Lätis, Maltal, Bosnias ja Hertsegoviinas, Islandil, 

Montenegros ja Põhja-Makedoonias mõlema valdkonna korrelatsioonikordajad 0,3 või väiksemad. 

Jooniseid I.2.6 ja I.2.7 kõrvutades ilmneb selge seos põhi- ja kõrghariduse omandamisvõimaluste 

võrdsuse vahel. Haridussüsteemides, kus õpilaste sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpitulemustele 

on nooremates kooliastmetes juba tugev, jääb see sageli tugevaks ka vanemates klassides. 
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I.2.3. Kaasavuse ja õigluse vahelised seosed 

Kui tugev on kahe käsitletud haridusvõimaluste võrdsuse mõõtme omavaheline seos? Järgmine 

alapeatükk annab lühiülevaate peamistest nii põhi- kui ka keskharidust iseloomustavatest mustritest. 

I.2.3.1. Põhihariduse 1. ja 2. aste 

Joonis I.2.8 kujutab ala- ja tippsooritajate vaheliste erinevuste võrdlust põhikooliõpilaste sotsiaal-

majandusliku seisundi ja nende soorituse korrelatsioonikordajatega. Joonistest ilmnevad üsnagi 

suured erinevused lugemisoskuse ja matemaatika vahel. 

Lugemisoskuse puhul on soorituslõhed üldiselt suuremad selliste haridussüsteemide puhul, mida 

iseloomustab tugevam seos õpilase sotsiaal-majandusliku seisundi ja soorituse vahel (vt 

joonis I.2.8.A). Ainus erand on siin Malta, kus tipp- ja alasooritajate vahelised erinevused on küll 

märkimisväärsed, kuid õpilaste sotsiaal-majanduslik seisund ei paista nende sooritust oluliselt 

mõjutavat. Kuigi joonis seda ei kajasta, ei tuvastatud sarnast seost alasooritajate osakaalu võrdlemisel 

sotsiaal-majandusliku tausta mõjuga sooritusele. 

Matemaatika puhul paigutuvad riigid graafikule palju hajusamalt (vt joonis I.2.8.B); sellest hoolimata on 

seos soorituslõhe ja sotsiaal-majandusliku tausta mõju vahel sooritusele selgelt märgatav. See pilt 

muutub veelgi kirjumaks, kui soorituslõhe asendada graafikul alasooritajate osakaaluga. 

Joonis I.2.8: kaasavus ja õiglus neljanda klassi lugemisoskuse ja matemaatika testides 

 I.2.8.A: lugemisoskus (PIRLS 2016)  I.2.8.B: matemaatika (TIMSS 2015) 
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 X = tipp- ja alasooritajate vaheline erinevus  X = tipp- ja alasooritajate vaheline erinevus 

Allikas: IEA, PIRLS 2016 ja TIMSS 2015 andmebaasid. 

Selgitavad märkused 

Sarnaselt joonisele I.2.6 on ka siin sotsiaal-majandusliku tausta asendusnäitajana kasutatud õpilaste teatatud raamatute arvu 
kodus. Vt selgitavaid märkusi jooniste I.2.1, I.2.2 ja I.2.6 all. 

 

I.2.3.2. Põhihariduse 3. aste ja keskharidus 

PISA 2018 andmestiku põhjal arvutatud võimaluste võrdsuse indikaatorid näitavad taas kerget 

positiivset seost soorituslõhe ning sotsiaal-majandusliku tausta ja soorituse korrelatsiooni vahel (vt 

joonis I.2.9). Erinevalt põhikooli nooremast astmest on see seos lugemisoskuse ja matemaatika puhul 



I . 2 .  Võ i ma l us t e  v õ rds us e  t as an d id  h ar i d uses  

47 

üsnagi sarnane. Sarnaselt eespool käsitletule on aga ka selles õppeastmes seos alasooritajate 

osakaalu ning sotsiaal-majandusliku mõju vahel sooritusele soorituslõhest nõrgem. 

Joonis I.2.9: kaasavus ja õiglus 15-aastaste õpilaste lugemisoskuse ja matemaatika testides, 2018 
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I.2.9.A: lugemisoskus 
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I.2.9.B: matemaatika 

  
 X = tipp- ja alasooritajate vaheline erinevus  X = tipp- ja alasooritajate vaheline erinevus 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 

Selgitavad märkused 

Sarnaselt joonisele I.2.7 on ka siin sotsiaal-majandusliku tausta asendusnäitajana kasutatud raamatute arvu kodus. Vt 
selgitavaid märkusi jooniste I.2.3, I.2.4 ja I.2.7 all. 

 

Huvitava pildi annab jooniste I.2.8 ja I.2.9 võrdlemine nende haridussüsteemide puhul, kus olid olemas 

andmed mõlema õppeastme kohta. Mõnda haridussüsteemi – eelkõige Ungarit ja Slovakkiat – 

iseloomustab kõigis mõõtmetes, valdkondades ja õppeastmetes haridusvõimaluste ühtlaselt madal 

võrdsus. Teisi haridussüsteeme – nagu Horvaatia ja Läti – iseloomustavad sarnaselt stabiilsed 

mustrid, mille puhul haridusvõimalused on aga võrdlemisi suurel määral võrdsed. Mõnele 

haridussüsteemile on omakorda omased märkimisväärsed õppeastmest sõltuvad erinevused nende 

positsioonis. Kui Belgia flaamikeelne kogukond ja Holland kuuluvad põhikooli 1. ja 2. astme tasemel 

kõige võrdsemaid võimalusi pakkuvate süsteemide hulka, siis põhikooli 3. astme ja keskkooli tasemel 

paistavad nad kuuluvat haridusvõimaluste võrdlemisi piiratud võrdsusega süsteemide sekka. 

Kirjeldatud mustreid analüüsib lähemalt aruande III osa, mis enne seda vaatleb lähemalt ka peamisi 

haridusvõimaluste võrdsuse erinevusi põhjustavaid süsteemi tasandi tegureid. 
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I.3. RIIKLIKUD MÄÄRATLUSED JA STRATEEGIAD 

Peamised tähelepanekud 

• Sisuliselt kõigi Euroopa riikide haridussüsteeme kõrgemal tasandil reguleerivad asutused 

määratlevad või käsitlevad ametlikes dokumentides mitmesuguseid võrdsete võimalustega 

seotud mõisteid. 

• Kuna nende mõistete sisu on eri haridussüsteemides üsnagi erinev, siis on raske rääkida 

Euroopas ühestainsast läbivast mustrist. 

• Kasutatakse ka õigluse, võrdõiguslikkuse, võrdsuse/ebavõrdse, ebasoodsa olukorra, 

diskrimineerimiskeelu, haavatavate rühmade, ohustatud rühmade ja kooli poolelijätmise 

mõisteid. 

• Kuigi paljudes haridussüsteemides on paigas kriteeriumid ebasoodsas olukorras õpilaste 

määratlemiseks, leidub neiski mitmeid erinevusi: 

o mõnes haridussüsteemis lähtutakse ohu mõistest (nt haridussüsteemist varajase lahkumise 

või klassikursuse kordamise oht, sisserändaja tausta või puudega õpilaste puhul sotsiaalse 

tõrjutuse oht), 

o samas kui teisal võetakse aluseks sotsiaalsed, majanduslikud, kultuurilised, etnilised või 

perekondlikud tunnused, aga ka geograafiline asukoht (nt äärealal elamine). 

• Kogu Euroopa lõikes on neljakümne kahest uuritud haridussüsteemist kolmekümne seitsmes 

algatatud vähemalt üks oluline haridusvõimaluste võrdsuse edendamisele, ebavõrdsuse 

vähendamisele ja ebasoodsas olukorras õpilaste toetamisele suunatud poliitikameede. 

• 13 haridussüsteemi puhul võib seda kirjeldada konkreetse riigi tasandi strateegiana (18 juhul on 

strateegiaid enam kui üks); paljudel teistel juhtudel moodustavad võrdsete võimaluste 

tagamisega seotud algatused osa üldisemast erinevate haridusprobleemide lahendamisele 

suunatud strateegiast. 

Kuigi vaevalt et keegi eitaks haridusvõimaluste ühtlasema jaotumise ja paremate tulemuste kui selliste 

olulisust, lähevad haridusliku võrdsuse ja selle tagamiseks vajalike sammude asjus seisukohad lahku. 

Selle empiirilise analüüsi lähtekoht on seega küsimus, kuivõrd pööravad riigi tasandi 

hariduskorraldajad praegu Euroopas tähelepanu võrdsete võimalustega seotud küsimustele. Selle 

jaoks vaadeldakse siin kahte indikaatorit puudutavaid andmeid. Esimene neist on seotud küsimusega, 

kas ametlikud riigi tasandi dokumendid sisaldavad võrdsete võimaluste või muude sarnaste mõistete 

määratlusi või viiteid neile mõistetele. Nende kasutamine on mitte üksnes märk kõrgeima tasandi 

tähelepanust sellistele küsimustele, vaid näitab ka, kuidas neid mõisteid igas haridussüsteemis 

tõlgendatakse. Teine indikaator on seotud küsimusega, kas Euroopa riikide hariduskorraldajad on 

võrdsemaid võimalusi pakkuva süsteemi loomiseks käivitanud mastaapsemaid riigi tasandi 

poliitikaalgatusi, näiteks vastavaid riiklikke strateegiaid. Mahulistest piirangutest tingituna on aga siin 

võimalik anda ülevaade vaid mõnest üksikust sedalaadi algatusest. 

Eespool käsitletu juures on siiski oluline silmas pidada, et võrdsete võimalustega seotud mõistetele 

ametliku sisu andmine või neile ametlikes dokumentides viitamine ei tähenda tingimata veel nende 

tähtsustamist riigi tasandil. Kuigi sarnaste mõistete kasutamine võib olla tõend sellest, et 

hariduskorraldajad on kulutanud neile küsimustele aega ja ressursse, ei järeldu sellest veel, et need 

oleks poliitiliselt prioriteetsed. Haridusvõimaluste võrdsuse prioriteetsuse kinnitamiseks tuleb 

kontrollida veel mitmeid teisigi tegureid (asjakohaste programmide hulk, nende eelarve, ulatus, kestus 
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jne) ning analüüsida võimaluste võrdsusega seotud meetmete positsiooni teiste poliitikavaldkondade 

suhtes, mida siin ei käsitleta. 

Sellest hoolimata võib siiski väita, et võrdsete võimalustega seotud mõistete ametlik määratlemine või 

nende kasutamine ametlikes dokumentides tähendab, et hariduskorraldajad on vähemalt mingil 

määral probleemist teadlikud ja tegelevad sellega. 

Kokkuvõtlikult uurib see peatükk seega, millistes haridussüsteemides 

• käsitletakse või kasutatakse ametlikes riigi tasandi dokumentides võrdsete võimalustega seotud 

mõisteid; 

• on välja töötatud strateegiaid (või muid poliitikameetmeid) selle valdkonna probleemide 

lahendamiseks. 

Peatükk sisaldab ühtlasi näiteid nii vastavate määratluste kui ka strateegiate kohta. 

I.3.1. Mida tähendavad võrdsed võimalused hariduse kontekstis ja millised 
õpilased on ebasoodsas olukorras: ametlikud määratlused 

Kuigi võrdsete haridusvõimaluste või muude sarnaste mõistete formaalsete või otseste määratluste 

olemasolu märgiti vaid üksikute uuritud haridussüsteemide puhul, leidub sisuliselt kõigil juhtudel siiski 

ametlikes poliitika- või juhenddokumentides üldisi viiteid ühele või enamale käsitletavale mõistele. 

Reeglina võimaldavad need üldised viited mõista, kuidas riigi tasandi hariduskorraldajad neid mõisteid 

tõlgendavad. 

Nagu võib arvata, erinevad eri Euroopa riikide lähenemised neile küsimustele üksteisest oluliselt. Viie 

haridussüsteemi puhul (Taani, Malta, Holland, Sloveenia ja Rootsi) on mainitud võimaluste võrdsust, 

kuid ei ole mainitud ebasoodsa olukorra mõistet, samas kui teisal (Belgia flaamikeelne kogukond, 

Iirimaa, Itaalia, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa)) on 

lood täpselt vastupidi: ametlikes dokumentides mainitakse hariduslikult ebasoodsa olukorra mõistet, 

kuid ei mainita võrdsust. Mõnel üksikul juhul – Hispaania, Läti, Leedu, Austria, Ühendkuningriik 

(Šotimaa), Montenegro ja Serbia – leiab ametlikest dokumentidest mõlema mõiste määratluse. 

Joonisel I.3.1 näidatakse, millistes riikides või haridussüsteemides määratletakse või kasutatakse 

ametlikes dokumentides haridusliku võrdsuse ja/või ebasoodsas olukorras õpilaste mõisteid. 

Haridusvõimaluste võrdsusega seotud eesmärkide või määratluste olemasolust teatati 

kaheteistkümne uuritud haridussüsteemi puhul. 

Taanis on üks riigi- ja munitsipaalkoolide eesmärke vähendada sotsiaalse tausta mõju õpitulemustele (29). 

Eestis mõistetakse haridusliku võrdsuse all kõigile õpilastele võrdsete ja võimetekohaste haridusvõimaluste tagamist (30). 

Maltal kirjeldab võrdsete võimaluste mõiste hariduse kontekstis olukorda, kus kõigi õpilaste haridus on võrdselt tähtis (31). 

Ühendkuningriigis (Šotimaal) kasutatakse omavahel seotud mõisteid „hariduslik ebavõrdsus“ ja „soorituslõhe“. Algatuse Scottish 

Attainment Challenge eesmärk on soorituslõhe vähendamiseks parandada puudust kannatavates piirkondades elavate laste ja 

noorte hariduslikku sooritust. Selleks tuleb tagada, et kõigil lastel oleks ühesugused võimalused kooli edukaks lõpetamiseks, 

keskendudes seejuures eelkõige vaesusega seotud soorituslõhe kaotamisele (32). 

 

(29) https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/nationale-maal/om-nationale-maal. 

(30) https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf. 

(31) https://education.gov.mt/inclusion/Documents/MEDE_Inclusion_Policy_Sep2019web.pdf 

(32) https://www.gov.scot/policies/schools/pupil-attainment/ ja https://education.gov.scot/improvement/learning-
resources/Scottish%20Attainment%20Challenge. 

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/nationale-maal/om-nationale-maal
https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf
https://education.gov.mt/inclusion/Documents/MEDE_Inclusion_Policy_Sep2019web.pdf
https://www.gov.scot/policies/schools/pupil-attainment/
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/Scottish%20Attainment%20Challenge
https://education.gov.scot/improvement/learning-resources/Scottish%20Attainment%20Challenge
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Joonis I.3.1: võrdsete võimaluste, ebasoodsas olukorras õpilaste või muude seotud mõistete määratlemine või 

kasutamine haridusvaldkonna dokumentides, 2018/19 

 

  

 
riigi tasandi määratlus puudub 

 
muud seotud mõisted 

 
ebasoodsas olukorras õpilased 

 
võrdsed võimalused  

 
andmed puuduvad 

 

Allikas: Eurydice. 

Toodud näidete põhjal on ilmne, et võrdsete võimaluste küsimusele on hariduse kontekstis võimalikud 

erinevad lähenemised, alates igale õpilasele võrdse tähtsuse omistamisest (Malta) ja lõpetades 

võrdsete võimaluste tagamisega võrdsete võimetega õpilastele (Eesti) või sotsiaal-majandusliku 

tausta mõjude leevendamisega õpitulemustele (Taani, Ühendkuningriik (Šotimaa)). 

Mõnevõrra levinum on ebasoodsas olukorras õpilaste mõiste määratlemine või sellele viitamine (16 

riiki) (vt joonis I.3.1). Eri riikides kasutatavad mõisted on üsnagi erinevad ning võivad muuhulgas 

põhineda näiteks geograafilistel, sotsiaal-majanduslikel või etnilise identiteediga seotud teguritel. 

Mõne haridussüsteemi puhul on ebasoodsas olukorras õpilaste puhul tegu täpselt piiritletud 

kategooriaga, samas kui teistes piirdutakse üldisemate viidetega. Sarnaselt hariduslikule võrdsusele 

hõlmab ka ebasoodsas olukorras õpilaste mõiste sageli puudega õpilasi. Kuigi puuete küsimus ei 

kuulu otseselt selle aruande põhiteemade hulka, on alltoodud näidetes moonutuste vältimiseks kõik 

viited puuetele siiski alles jäetud. 

Belgias (flaamikeelne kogukond) hõlmab ebasoodsas olukorras õpilaste mõiste erinevaid sotsiaalse taustaga seotud kriteeriume: 

piiratud kultuuriline kapital (emal puudub ISCED3 kvalifikatsioon), keeleline kapital (kodune keel ei ole hollandi keel), finantskapital 

(õpilane saab õppetoetust) ja sotsiaalne kapital (õpilane elab suure klassikursuse kordamise määraga piirkonnas) (33). 

Hispaanias võivad ebasoodsas olukorras õpilased pärineda ebasoodsatest sotsiaalsetest, majanduslikest, kultuurilistest, etnilistest 

või geograafilistest oludest (st maapiirkonnast) (34). 

Leedus käsitletakse ebasoodsas olukorras olijatena sotsiaalne tõrjutuse ohus rühmadesse kuuluvaid isikuid, nagu sisserändajad ja 

hariduslike erivajadustega lapsed, kellel on keeruline lõimuda õppijate kogukonnaga (35). 

Rumeenias kasutatakse haridusliku ebaõnnestumise ohus õpilaste mõistet, mis hõlmab koolist väljalangemise või klassikursuse 

kordamise ohuga õpilasi. Suurima ohuga kategooriate hulka kuuluvad maapiirkondadest ja ebasoodsa sotsiaal-majandusliku 

taustaga oludest pärinevad lapsed, roma lapsed ning hariduslike erivajadustega õpilased. 

 

(33) https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254 ja  
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289. 

(34)  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886. 

(35)  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463390&p_tr2=2.  

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463390&p_tr2=2
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Slovakkias seostatakse õpilaste ebasoodsat olukorda keskkonnaga, mis ei soodusta sotsiaalsetest, perekondlikest, majanduslikest 

ja kultuurilistest oludest tingituna piisavalt õpilase vaimsete ja emotsionaalsete võimete arengut või ei toeta nende sotsialiseerimist 

ega paku neile piisavalt stiimulit oma isiksuse arendamiseks (36). 

Ühendkuningriigis kasutatakse õpilase ebasoodsale olukorrale osutava näitajana õigust tasuta koolisöögile (37). 

Serbias kasutatakse haavatavate rühmade mõistet, mis hõlmab mitmeid eri kategooriaid, näiteks majanduslikes raskustes või 

üksikvanemate peredest pärinevad lapsed, aga ka vanemliku hooleta jäänud lapsed. Samuti kuuluvad nende hulka roma vähemuse 

lapsed, puuetega või krooniliste haigustega lapsed, pagulased ja põgenikud (38). 

Kuigi õpilaste ebasoodsa olukorra kriteeriumite ühest loetelu ei ole võimalik esitada, illustreerivad 

eeltoodud näited siiski, millistesse kategooriatesse kuuluvad õpilased võivad suurema tõenäosusega 

sellesse kategooriasse kuuluda. Eelkõige hõlmab see vaesematest peredest pärinevaid õpilasi, 

vähemal määral aga ka sisserändajate peredesse või etniliste vähemuste, nagu romade hulka 

kuuluvaid lapsi. 

Kaheksateistkümne haridussüsteemi kohta esitatud andmetest selgus, et riiklikul tasandil ei kasutata 

küll otseselt või puhtalt haridusliku võrdse ega ebasoodsas olukorras õpilaste mõisteid, kuid kasutusel 

on siiski nendega seotud mõisted. Eripedagoogika ja kaasav haridus jäävad küll selle aruande 

käsitlusalast välja, kuid kuna need valdkonnad kattuvad osaliselt haridusliku ebavõrdsuse 

temaatikaga, kattuvad nendega seotud mõistete ametlikud määratlused sageli, mistõttu neid on 

võimatu üksteisest lahutada. 

Kreekas tähendab kaasav haridus õpilaskonna heterogeensusega arvestavat pedagoogikat, mille siht on hariduslike barjääride 

lõhkumine ning kõigile õpilastele, sealhulgas puudega õpilastele, võrdse ligipääsu tagamine haridusele (39). 

Itaalias peetakse hariduslike erivajaduste all lisaks füüsilise või vaimse puudega õpilaste vajadustele silmas ka sotsiaal-

majandusliku seisundi, keelelise või kultuurilise tausta tõttu ebasoodsas olukorras olevate õpilaste vajadusi (40). 

Kokkuvõttes nähtub jooniselt I.3.1, et enamikus riikides leiab riigi tasandi dokumentidest haridusliku 

võrdsusega seotud mõistete määratlusi või viiteid sedalaadi mõistetele. Riigi tasandi dokumentides ei 

käsitleta seda problemaatikat vaid üksikutes haridussüsteemides, nagu Bulgaaria, Saksamaa, Küpros, 

Šveits, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Norra ja Türgi. Mõistagi ei välista see nende mõistete 

määratlemist või kasutamist mõnel madalamal ja siin käsitlemata tasandil. 

I.3.2. Haridusvõimaluste võrdsuse edendamisele suunatud poliitikaalgatused 

Kuna enamikus haridussüsteemidest käsitletakse võrdsete võimalustega seotud mõisteid ametlikes 

riigi tasandi dokumentides, siis on loogiline eeldada, et eksisteerivad ka asjakohased 

poliitikaalgatused. Loomulikult pakutakse välja, võetakse vastu ja viiakse erinevatel tasanditel ellu 

erinevat laadi algatusi. Riikidevahelise võrreldavuse tagamiseks käsitletakse selles aruandes vaid 

olulisemaid 2018/19. õppeaastal eksisteerinud riigi tasandi algatusi, nagu strateegiad ja 

 

(36)  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20190102.html.  

(37)  http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07061/SN07061.pdf.  

(38)  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE-
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83.pdf.  

(39)  http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-
ZeQumndtvSoClrL8sN_CI5tJ5zV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJW
elDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufwsuG5x2FZp4dRmpsuHroxzyOwkWo8OopyrDmjZYcMW.  

(40)  http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20190102.html
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN07061/SN07061.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Закон-о-ученичком-и-студентском-стандарду.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Закон-о-ученичком-и-студентском-стандарду.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Закон-о-ученичком-и-студентском-стандарду.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Закон-о-ученичком-и-студентском-стандарду.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8sN_CI5tJ5zV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufwsuG5x2FZp4dRmpsuHroxzyOwkWo8OopyrDmjZYcMW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8sN_CI5tJ5zV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufwsuG5x2FZp4dRmpsuHroxzyOwkWo8OopyrDmjZYcMW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8sN_CI5tJ5zV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufwsuG5x2FZp4dRmpsuHroxzyOwkWo8OopyrDmjZYcMW
http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf


Võrds ed  võ i m a lus ed  E uro op a  k oo l i ha r i dus es  I  o sa :  V õrds use  k äs i t l use d  j a  i nd i k aa to r i d  

52 

tegevuskavad (41). Paljud neist on seotud alasooritajate osakaalu või haridussüsteemist varakult või 

ilma formaalse kvalifikatsioonita lahkujate hulga vähendamisega. Samuti kuulub sarnaste algatuste 

eesmärkide hulka klassikursuse kordamise vähendamine ning mitmekesisema õpetamise või parema 

nõustamise pakkumine. 

Joonis I.3.2: haridusvõimaluste võrdsusega seotud riigi tasandi strateegiad ja poliitikaalgatused, 2018/19 

 

  

 
poliitikaalgatused puuduvad 

 
üks strateegia/tegevuskava 

 
rohkem kui üks strateegia/tegevuskava 

 
muu poliitikaalgatus: üks 

 muu poliitikaalgatus: rohkem kui üks 

 
andmed puuduvad 

  

 

Allikas: Eurydice. 

Valdava osa Euroopa riikide puhul esitati andmeid vähemalt ühe haridusliku võrdsusega seotud 

küsimusi puudutava riigi tasandi poliitikaalgatuse kohta. Täpsemalt on kolmeteistkümnes 

haridussüsteemis praegu jõus üks vastavat valdkonda puudutav riiklik strateegia või tegevuskava 

(Taani, Eesti, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Luksemburg, Holland, Poola, Ühendkuningriik (Šotimaa), 

Albaania, Šveits, Norra ja Serbia) ja veel kaheksateistkümnes rohkem kui üks (Belgia prantsuskeelne 

kogukond, Tšehhi, Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Ungari, Malta, Portugal, 

Slovakkia, Rootsi, Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa), Montenegro ja Põhja-

Makedoonia). Küpros ja Island teatasid, et neil küll riiklik strateegia või tegevuskava puudub, kuid 

eksisteerivad siiski teistsugused võrdsete võimalustega seotud poliitikaalgatused. Ka Belgia 

flaamikeelne kogukond, Austria ja Rumeenia teatasid rohkem kui ühe poliitikaalgatuse olemasolust, 

ehkki need ei kandnud samuti strateegia ega tegevuskava nimetust. Mõnes haridussüsteemis 

kehtivad kõrvuti strateegiad või tegevuskavad ja muud haridusvõimaluste võrdsusega seotud 

algatused. Nende hulka kuuluvad Kreeka, Poola, Portugal, Sloveenia, Ühendkuningriik (Šotimaa) ja 

Montenegro. Kokkuvõttes kehtib mõni olulisem seda valdkonda puudutav poliitikaalgatus lausa 37 

haridussüsteemis. 

Asjaolust, et sedavõrd paljud Euroopa riigid teatasid oluliste hariduse ja võrdsete võimaluste küsimust 

käsitlevate poliitikaalgatuste olemasolust, ei tähenda siiski tingimata, et seda peetakse poliitiliseks 

prioriteediks. Reeglina on võrdsete võimalustega seotud poliitikameetmed pigem vaid üks avarama 

riikliku strateegia või tegevuskava mõõtmetest. Eelkõige on selle põhjus asjaolu, et võimaluste 

võrdsus on hariduspraktika mitmeid eri mõõtmeid hõlmav probleem. Seetõttu võivad hariduslikku 

võrdsust mõjutada ja sellistena selle aruande käsitlusvaldkonda jääda ka eelkõige muude 

 

(41)  Riigi tasandi strateegiateks või tegevuskavadeks loetakse siin riigi tasandi ametiasutuste poolt kas riiklikul või piirkondlikul 
tasandil kehtestatud ametlikes poliitikadokumentides väljendatud strateegiaid ja kavasid. Need kirjeldavad üksikasjalikult 
konkreetseid kavandatavaid eesmärke ja/või soovitud eesmärgi saavutamiseks konkreetse ajavahemiku vältel läbi 
viidavaid meetmeid või tegevusi. 
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valdkondadega seotud sekkumismeetmed. Siin loetletud ja joonisel I.3.2 märgitud riigi tasandi 

strateegiate, tegevuskavade jms arv ei kajasta seega tegelikku olukorda selles tähenduses, et mitte 

kõik neist ei puuduta ainult või peamiselt hariduslikku võrdsust. Seda olukorda kajastab ka alltoodud 

näidete valik. 

2010. aastal võeti Saksamaal vastu nõrkade õpitulemustega õpilaste toetusstrateegia, mis puudutab põhikooliharidust ja 

esmakutseõpet. Selle tänaseni kehtiva strateegia eesmärk on vähendada minimaalset teadmiste taset mitte omandavate õpilaste 

arvu ning suurendada kooli formaalse kvalifikatsiooniga lõpetajate osakaalu. Selle jaoks töötati Saksamaal välja arvukalt 

konkreetseid tegevusi alates individuaalsete õpilaste (eriti sisserändaja taustaga õpilaste) ja pikema õppeaja toetamisest ning 

lõpetades õpetajate väljaõppe ja kutsealase nõustamise parandamisega. Ühtlasi propageerib see strateegia pikapäevaõppe 

laiendamist ja arendamist eesmärgiga kompenseerida puudulikust kodusest toest tingitud hariduslikku ebavõrdsust (42). 

Hispaania Navarra autonoomse piirkonna strateegilise mitmekesisuse suurendamise kava eesmärk on suurendada õpilaskondade 

mitmekesisust, et tagada seeläbi ebasoodsas olukorras õpilaste ühtlasemat jaotumist koolide vahel. Konkreetsete tegevuste hulka 

kuulub koolide mitmekesisusega toimetuleku analüüsimine, mitmekesisusele pidevat tähelepanu tagava õigusraamistiku 

väljatöötamine või täiendamine ning kaasavuse ja mitmekesisuse kohase teadlikkuse suurendamine. 

Luksemburgis on ellu viimisel ulatuslik kõiki haridustasandeid hõlmav reform, mis suure tõenäosusega avaldab mõju ka õpilaste 

sooritusele ning seeläbi muuhulgas haridusvõimaluste ja tulemuslikkuse ebavõrdsusele. Uute rahvusvaheliste koolide ja Euroopa 

koolide loomine avardab kooli valiku võimalusi. Ootuste järgi peaks see tagama õpilastele riigi- ja munitsipaalkoolide kolmekeelse 

õppekava kõrval – mis on mitmetel juhtudel osutunud liialt koormavaks ja sooritust pärssivaks – suurema võimalike valikute spektri. 

Ebavõrdsuse kahandamiseks on strateegias eesmärgiks võetud ka vähendada klassikursuse kordamise levimust. Seda peavad 

soodustama mitmesugused erinevad meetmed. Esiteks võetakse kasutusele kaheaastased õppetsüklid, mis annavad õpilastele 

rohkem aega ja paindlikkust vajaliku oskuste taseme saavutamiseks. Teiseks võimaldab õpetamise suurem diferentseeritus 

paremini täita õpilaste individuaalseid õpivajadusi. Kolmandaks soodustatakse mängulist ja mitteformaalset keeleoskuse arendamist 

ja varajast keeleõpet. Neljandaks on õpilastel põhihariduse 3. astmes võimalik õppida keeli ja matemaatikat kahel eri tasemel, mis 

võimaldab vältida kõrgema taseme omandamise võimetusest tingitud klassikursuse kordamist. Strateegias nähakse ette reforme ka 

teistes valdkondades. Kokkuvõttes peavad need parandama need klassikalise ja üldise keskhariduse vahelist mobiilsust, tagama 

õpilastele sobiva kvalifikatsiooni valimiseks vajaliku nõustamise, suurendama koolide autonoomiat ning tsentraliseerima õpilaste 

toetamiseks mõeldud ressursside jaotamist, mille aluseks saavad iga kolme aasta tagant üle vaadatavad kogukondlikud 

indikaatorid (43). 

Ungaris kehtib mitu erinevat haridusliku võrdsusega seotud riiklikku strateegiat, mis kõik hõlmavad selle eri mõõtmeid. Koolivaliku 

kontekstis on seda mõjutanud 2017. aastal alanud uute piirkondlike haridusasutuste loomine, mille ülesannete hulka kuulub 

hariduskorraldajate nõustamine koolide teeninduspiirkondade ümberkorraldamisel eesmärgiga ühtlustada sotsiaalselt ebasoodsas 

olukorras õpilaste jaotumist. Teiseks on lasteaed alates 3. eluaastast kohustuslik (varem 5. eluaastast). Kolmandaks on varajase 

haridussüsteemist lahkumise ennetamiseks loodud varajase hoiatamise süsteem. Hoiatavate märkide hulka kuuluvad puudumine, 

klassikursuse kordamine, alasooritus, ent ka sotsiaalse taustaga seotud tegurid, nagu sisserändaja taust, õigus lastekaitsetoetusele 

ja kasuvanemate hoole all olemine. Kui 50% või enam 6., 8. ja 10. klassi õpilastest ei täida soorituse baasnõudeid, on kool 

kohustatud paluma alasoorituse ja varajase koolist lahkumisega seotud probleemide lahendamiseks haridusametilt lisatuge (44). 

Hollandis 2016. aastast kehtiva Võrdsusalliansi strateegia eesmärk on suurendada eri õpisuundade vahelist mobiilsust ja lükata 

õpitee valikut edasi hilisema eani. Hetkel on käimas 12 nn teismeeakooli hõlmav pilootprogramm. Neis koolides, milles pakutav 

haridus hõlmab põhihariduse 2. ja 3. astet, õpivad 10–14-aastased lapsed. See võimaldab õpilastel lükata sobiva keskhariduse 

valikut edasi 14-aastaseks saamiseni (tavalise 12 asemel). Lisaks näeb strateegia ette rahalist toetust ebasoodsas olukorras või 

suure tõenäosusega alasooritajatest õpilastega koolidele. Koolidel on õigus ise otsustada, kuidas neid vahendeid õpilaste 

toetamiseks kasutada (45). 

Rumeenia 2014. aastal avaldatud varajase haridussüsteemist lahkumise piiramise strateegia tulipunktis on ebasoodsa sotsiaal-

majandusliku taustaga õpilased, sealhulgas roma lapsed, maapiirkondades elavad lapsed ja hariduslike erivajadustega lapsed. 

 

(42)  https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_03_04-Foerderstrategie-
Leistungsschwaechere.pdf.  

(43)  https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2018/12-decembre/Accord-de-coalition-2018-2023.pdf.  

(44)  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172340.275554 ja   
http://romagov.hu/download/hungarian-national-social-inclusion-strategy-ii/). 

(45)  www.gelijke-kansen.nl. 

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_03_04-Foerderstrategie-Leistungsschwaechere.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_03_04-Foerderstrategie-Leistungsschwaechere.pdf
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2018/12-decembre/Accord-de-coalition-2018-2023.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172340.275554
http://romagov.hu/download/hungarian-national-social-inclusion-strategy-ii/
http://www.gelijke-kansen.nl/
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Strateegia näeb muuhulgas ette meetmeid õppekvaliteedi parandamiseks, teise võimaluse ja koolipäeva järgse õppe programme 

ning sotsiaalseid ja rahalisi tugimeetmeid (46). 

Riiklikes strateegiates ja muud olulistes poliitikaalgatustes sätestatakse sageli konkreetsed eesmärgid, 

mis võimaldavad hariduskorraldajatel hinnata kasutatavate meetmete tõhusust. Ehkki riiklikud 

informaatorid ei esitanud alati näiteid konkreetsete indikaatorite või võrdlusnäitajate kohta, on 

sarnased konkreetsed eesmärgid kehtestatud ligi pooltes siin käsitletud riikides. Eespool lähemalt 

käsitletud riikide seas esitasid näiteid konkreetsetest eesmärkidest vaid Saksamaa, Portugal, Ungari 

ja Rumeenia ning ainult Ungari ja Rumeenia tõid näiteid võrdlusnäitajatest. Huvitaval kombel on 

mainitud võrdlusnäitajad seotud varajase haridussüsteemist lahkumise määraga. 

Saksa strateegia eesmärk on „oluliselt vähendada haridustee lõpus minimaalset teadmiste taset mitte saavutada suutvate õpilaste 

arvu“ (47). See strateegia on seotud veel teisegi poliitikaalgatusega – 2007. aastal käivitatud algatusega „Aufstieg durch Bildung“ 

(„Hariduse kaudu edasi“), mille eesmärkide hulka kuulub kooli lõputunnistuseta õpilaste arvu vähendamine poole võrra. 

Portugali 2016. aastast toimiva riikliku õppeedukuse edendamise programmi eesmärk on vähendada klassikursuse kordamist ja 

varajast koolist lahkumist poole võrra (48). 

Ungaris püütakse erinevate strateegiate kaudu vähendada ilma kvalifikatsioonita koolist lahkujate hulka 10%-ni õpilaskonnast (49). 

Rumeenia strateegia eesmärk on vähendada haridussüsteemist varakult lahkunud noorte osakaalu 2020. aastaks 11,3%-ni kogu 

õpilaskonnast (50). Tegemist on EL 2020 haridusstrateegia riikliku eesmärgiga. Selle olulisust tõendab kasvõi suur lõhe 18–24-

aastaste linna- ja maanoorte vahel (kelle seas haridussüsteemist varakult lahkunud noorte osakaal on vastavalt 9% ja 26%). 

 

 

 

(46)  https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS-
2015.pdf. 

(47)  https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_03_04-Foerderstrategie-
Leistungsschwaechere.pdf. 

(48)  https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74094661/details/maximized?p_auth=J4UPdZ4U. 

(49)  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172340.275554 ja  
http://romagov.hu/download/hungarian-national-social-inclusion-strategy-ii/ 

(50)  https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS-
2015.pdf. 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS-2015.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS-2015.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_03_04-Foerderstrategie-Leistungsschwaechere.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2010/2010_03_04-Foerderstrategie-Leistungsschwaechere.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/74094661/details/maximized?p_auth=J4UPdZ4U
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172340.275554
http://romagov.hu/download/hungarian-national-social-inclusion-strategy-ii/
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS-2015.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fișiere/Invatamant-Preuniversitar/2015/Strategie-PTS/Strategia-PTS-2015.pdf


 

55 

II osa 
 

Haridussüsteemide tunnused 
 
 
 
 

II.1. Alusharidus ja lapsehoid 57 

II.1.1. Ligipääsu parandamine alusharidusele ja lapsehoiule ..................................................................................................................... 58 

II.1.2. Alushariduse ja lapsehoiu kvaliteet ................................................................................................................................................. 61 

II.1.3. Osalemine alushariduses ja lapsehoius: PISA andmed .................................................................................................................... 63 

II.2. Koolihariduse rahastamine 67 

II.2.1. Avaliku sektori rahastus õpilase kohta ............................................................................................................................................ 70 

II.2.2. Avaliku sektori ja erasektori rahastus .............................................................................................................................................. 72 

II.3. Diferentseerimine ja koolitüübid 74 

II.3.1. Õiguslikul vormil põhinev diferentseeritus ...................................................................................................................................... 75 

II.3.2. Õppekavapõhine diferentseeritus ................................................................................................................................................... 78 

II.3.3. Struktuurne diferentseeritus ........................................................................................................................................................... 81 

II.4. Kooli valiku reeglid 83 

II.4.1. Kooli vaba valik ja õpilaste jaotamine elukoha alusel ...................................................................................................................... 85 

II.4.2. Kooli valik ja erinevad koolitüübid ................................................................................................................................................... 89 

II.4.3. Kooli valik ja teabe kättesaadavus ................................................................................................................................................... 91 

II.4.4. Kooli valiku reeglid – ülevaade ........................................................................................................................................................ 94 

II.5. Koolide vastuvõtureeglid 97 

II.5.1. Õpilaste kooli vastuvõtu regulatsioon  ............................................................................................................................................ 99 

II.5.2. Kes kehtestab vastuvõtukriteeriume ja protseduure? ................................................................................................................... 103 

II.5.3. Riigi tasandil kõige sagedamini käsitletavad vastuvõtukriteeriumid .............................................................................................. 105 

II.5.4. Vastuvõtu korraldus – PISA andmed .............................................................................................................................................. 115 

II.6. Hargnemine eri õppesuundade vahel 122 

II.6.1. Esmase hargnemise vanus ............................................................................................................................................................. 123 

II.6.2. Õppesuundade arv ja nende eristumise määr ............................................................................................................................... 125 

II.6.3 Kutseharidussektori osatähtsus ja orienteeritus tööturule ............................................................................................................ 126 

II.6.4. Valikuprotseduurid ........................................................................................................................................................................ 127 

II.6.5. Õppesuundade paindlikkus ........................................................................................................................................................... 130 

II.6.6. Õppeainepõhine hargnemine ........................................................................................................................................................ 132 

II.6.7. Hargnemine: süsteemide vahelised sarnasused ja erinevused ...................................................................................................... 135 

II.7. Klassikursuse kordamine 138 

II.7.1. Klassikursuse kordajate osakaal..................................................................................................................................................... 140 

II.7.2. Kus ja millal on klassikursuse kordamine lubatud? ........................................................................................................................ 141 

II.7.3. Kes otsustab, millal õpilane peab klassikursust kordama? ............................................................................................................ 144 

II.7.4. Klassikursuse kordamise vältimisele suunatud mehhanismid ....................................................................................................... 146 

II.8. Koolide autonoomia 149 

II.8.1. Koolide autonoomia personaliküsimustes ..................................................................................................................................... 151 

II.8.2. Koolide autonoomia avaliku sektori rahastuse kasutamisel .......................................................................................................... 152 

II.8.3. Koolide autonoomia õppetöö sisu ja õppeprotsesside määratlemisel .......................................................................................... 153 

II.8.4. ISCED tasemete ja koolitüüpidega seotud erinevused koolide autonoomia ulatuses.................................................................... 154 



 

56 

II.9. Koolide aruandekohustus 157 

II.9.1. Tõendatud kvalifikatsiooni aluseks olevad riigieksamid ja muud riiklikud testid ........................................................................... 160 

II.9.2. Koolide välishindamine .................................................................................................................................................................. 165 

II.10. Ebasoodsas olukorras koolide toetamine 171 

II.10.1. Riigi tasandi meetmed koolide sotsiaal-majandusliku mitmekesisuse parandamiseks ................................................................ 173 

II.10.2. Ebasoodsas olukorras koolide õpetajaskond: probleemid ja stiimulid ........................................................................................ 176 

II.10.3. Lisarahastus ja mitterahaline toetus ebasoodsas olukorras koolidele ......................................................................................... 180 

II.11. Alasooritajate toetamine 185 

II.11.1. Alasooritajate toetamisele suunatud poliitikameetmed ............................................................................................................. 188 

II.11.2. Alasooritajate tegelik toetamine ................................................................................................................................................. 192 

II.12. Õppimisvõimalused 197 

II.12.1. Kohustusliku õppekava õpetamiseks eraldatud aeg .................................................................................................................... 199 

II.12.2. Ametliku koolipäeva välised lisategevused koolides ................................................................................................................... 202 

II.12.3. Pikad koolivaheajad ja koolis toimuvad lisategevused ................................................................................................................ 205 

 

 



 

57 

II.1. ALUSHARIDUS JA LAPSEHOID 

Peamised tähelepanekud 

• Uuringud näitavad alushariduse ja lapsehoiu selget kasulikku mõju laste üldisele arengule, eriti 

aga akadeemilisele sooritusele. Eriti märgatav on see ebasoodsas olukorras õpilaste puhul. 

Euroopa riigid on hiljuti kasutusele võtnud mitmesuguseid poliitikameetmeid alusharidusele ja 

lapsehoiule parema ligipääsu tagamiseks. 

• Sellest hoolimata näitavad Euroopa Liidu sissetulekute ja elamistingimuste statistikasüsteemi ja 

PISA 2018 andmed ebasoodsas olukorras laste halvemat ligipääsu alusharidusele ja 

lapsehoiule. Alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas võrdseid võimalusi toetavate meetmete 

hulka kuulub nii ligipääsu (nii üldine kui ka suunatud) parandamine kui ka pakutava hariduse 

kvaliteedi tõstmine, näiteks kõrgema kvalifikatsiooniga töötajate palkamise teel. Teised olulised 

meetmed puudutavad ebasoodsas olukorras peresid mõjutavaid probleeme, nagu hariduse 

maksumus, kultuurilised ja keelelised barjäärid ning infonappus. 

• Enamikus Euroopa haridussüsteemidest on kasutusel erinevad sihtmeetmed, mis mõnel juhul 

moodustavad osa haridusele üldise ligipääsu tagamise programmidest, teistel juhtudel aga 

toimivad iseseisvate meetmetena. Sageli on nende eesmärk alushariduse ja lapsehoiu 

ligipääsetavuse ja taskukohasuse parandamine (näiteks eelisjärjekorras vastuvõtu ja 

kohatasusoodustuste kaudu). Kõrge kvalifikatsiooniga (st bakalaureuse- või kõrgema kraadiga) 

töötajaid ei ole siiski veel kõigis süsteemides piisavalt. 

Alusharidus ja lapsehoid (ECEC) on kooliharidusele eelnev haridusaste. Tavaliselt hõlmab see 

perioodi sünnist kuni 6. eluaastani (koolihariduse algus) ja ISCED klassifikatsioonis liigitatakse see 0. 

astmeks. Alusharidust ja lapsehoidu mõistetakse järjest enam elukestva õppe vundamendina ning 

sellest on saamas haridussüsteemi lahutamatu osa. Selles nähakse ka olulist haridusliku võrdsuse 

parandamise vahendit (51). 2019. aasta mais võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu soovitused 

kvaliteetsete alusharidus- ja lapsehoiusüsteemide kohta (52). Soovitustes tõdetakse, et osalemine 

alushariduses ja lapsehoius on kasulik kõikidele lastele ning eelkõige ebasoodsas olukorras olevatele 

lastele. See aitab ka ennetada oskuste nappuse tekkimist juba varajases eas ning on seega oluline 

vahend, millega võidelda ebavõrdsuse ja haridusvaesuse vastu (53). 

Uuringud näitavad alushariduse ja lapsehoiu selget kasulikku mõju nii kognitiivsetele kui ka 

käitumuslikele tulemustele, seejuures eriti ebasoodsas olukorras laste puhul (OECD, 2017a; van 

Huizen ja Plantenga, 2018; Vandenbroeck, Beblavý ja Lenaerts, 2018). Samas sõltub nende 

kasutegur pakutava hariduse kvaliteedist ning võib kaduda, kui kvaliteet ei jää põhihariduse tasemel 

püsima (samas). 

Alusharidust ja lapsehoiuteenust saavate laste osakaal kõigub eri vanuserühmade lõikes riigiti. 2017. 

aasta andmetel kuulub nende hulka keskmiselt vaid 34% kuni kolmeaastastest lastest. Skaala tippu 

jäävad selles vanusevahemikus Taani (72%) ning Luksemburg, Holland ja Island (60–65%). Skaala 

alumises otsas saab Bulgaarias, Tšehhis ja Slovakkias alusharidust või lapsehoiuteenust vähem kui 

10% kuni kolmeaastastest lastest (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019a, indikaator B8). 

 

(51) Komisjoni teatis Nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Haridus- ja koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused, 
KOM/2006/0481 lõplik. 

(52) Nõukogu soovitus kvaliteetsete alusharidus- ja lapsehoiusüsteemide kohta. 22. mai 2019 (ELT C 189/02, 
05.06.2019, lk 4–14). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:189:TOC  

(53) Samas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32019H0605(01)
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Vanemate laste seas (kolmeaastased ja vanemad) suureneb aga alushariduse ja lapsehoiuteenuse 

saajate osakaal järsult – Euroopa Liidu riikide seas keskmiselt 93,3%-ni. Kõigi Eurydice võrgustikus 

osalejate seas on kolmeaastaste kuni kooliealiste laste osalus alushariduses ja lapsehoius suurim 

Prantsusmaal ja Suurbritannias (100%); neist ei jää väga palju maha ka Belgia ja Iirimaa (98,4%). 

Kõige väiksem on see Põhja-Makedoonias (36,5%) (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019a, 

indikaator B9). 

Üldise alushariduses ja lapsehoius osalemise määra kõrval on selle aruande kontekstis oluline ka 

sotsiaalselt ebasoodsas olukorras laste osaluse määr. Hoolimata teatud puudustest võib ebasoodsas 

olukorras laste alushariduses ja lapsehoius osalemise määra mõõtmiseks kasutada Euroopa Liidu 

sissetulekute ja elamistingimuste statistikasüsteemi (EU-SILC) andmeid (Flisi ja Blasko, 2019). 2016. 

aasta andmed näitavad, et Euroopa Liidu riikides on nooremate (st alla 3-aastaste) laste puhul 

ebasoodsas olukorras laste ja teiste laste osaluse määra vahe keskmiselt 15%. Ebasoodsa taustaga 

laste osaluse määr on keskmiselt vaid veidi üle 20% (Euroopa Komisjon, 2019, lk 48–49). Erinevused 

osaluse määras on eriti suured (suure üldise osaluse määraga riikide seas) Hollandis, Prantsusmaal, 

Hispaanias, Belgias ja Sloveenias ning (väikese üldise osaluse määraga riikide seas) Leedus ja 

Ungaris. Vanemate laste seas (3 eluaastast kuni koolieani) lõhe ebasoodsas olukorras ja soodsas 

olukorras laste vahel väheneb, kuid on siiski endiselt märkimisväärne – keskmiselt umbes 11% 

(samas). 

Hiljuti on paljudes Euroopa riikides käivitunud ulatuslikud reformid sihiga tagada parem ligipääs 

alusharidusele ja lapsehoiule ja selle parem kvaliteet. Eurydice 2018/19. kooliaasta kohta kogutud 

andmete (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019a) ja PISA 2018 andmete põhjal antakse 

järgnevas peatükis ülevaade: 

• meetmetest kõigile lastele või konkreetsetele rühmadele parema ligipääsu tagamiseks 

alusharidusele ja lapsehoiule; 

• meetmetest alushariduse ja lapsehoiu kvaliteedi parandamiseks; 

• PISA 2018 andmetest osaluse kohta alushariduses ja lapsehoius. 

II.1.1. Ligipääsu parandamine alusharidusele ja lapsehoiule 

Uuringute ja juhtumianalüüside tulemused osutavad alushariduse ja lapsehoiu valdkonnas 

„progressiivse universalistliku lähenemise“ vajadusele. Selline lähenemisviis hõlmab 

poliitikameetmeid, mis ühendaks kõigile lastele kättesaadava alushariduse ja lapsehoiuteenuse 

pakkumise sihipäraste ja koordineeritud programmidega parema ligipääsu tagamiseks ebasoodsas 

olukorras rühmadele, nagu puudust kannatavatele või sisserändaja või vähemusrühma taustaga 

lastele (Vandekerckhove jt, 2019). Kuigi Eurydice kogutud andmed näitavad, et eri Euroopa riikide 

lähenemised jagunevad neis küsimustes üldjoontes kaheks, esineb vastavate meetmete 

rakendamises olulisi erinevusi. 

II.1.1.1. Üleüldine ligipääs alusharidusele ja lapsehoiule 

Üleüldise ligipääsu tagamiseks alusharidusele ja lapsehoiule on osades riikides kõigil lastel seaduslik 

õigus lasteaia- või lapsehoiukohale, samas kui teistes on osalus alushariduses ja lapsehoius 

kohustuslik. Mõnel juhul kasutatakse mõlema lähenemise kombinatsiooni. Esimese lähenemisviisi 

puhul peavad riigi- või munitsipaalorganid tagama koha alusharidust pakkuvas asutuses kõigile 

(kindlas vanusevahemikus) lastele, kelle vanemad seda nõuavad. Teisel juhul peavad riigi- või 

munitsipaalorganid tagama kõigi alushariduse või lapsehoiukohustusega laste jaoks piisava hulga 
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kohtade olemasolu. Enamikus haridussüsteemides on otsustatud seadusliku õiguse kasuks; 

alushariduse ja lapsehoiu kohustuslikkus on haruldasem ning puudutab tavaliselt vaid paari viimast 

koolile eelnevat aastat. Jooniselt II.1.1 nähtub, et enamik Euroopa haridussüsteeme tagab olenemata 

valitud lähenemisviisist kõigile lastele lasteaia- või lapsehoiukoha. 

Üldise olukorra muudavad keerukamaks märkimisväärsed erinevused selles, millisest vanusest alates 

on lastele tagatud lasteaia- või lapsehoiukoht. Vaid kaheksa riiki (Taani, Saksamaa, Eesti, Läti, 

Sloveenia, Soome, Rootsi ja Norra) tagavad kõigile lastele lasteaia- või lapsehoiukoha varsti pärast 

sündi (6–18 kuu jooksul), seejuures sageli vahetult pärast sünnituspuhkuse lõppu. Kolm Belgia 

kogukonda, Tšehhi, Hispaania, Prantsusmaa, Luksemburg, Ungari, Poola ja Ühendkuningriik 

(Inglismaa, Wales ja Šotimaa) tagavad riikliku või kohaliku omavalitsuse rahastatud lasteaia- või 

lapsehoiukoha alates kolmandast eluaastast või veidi varem. Umbes veerandis Euroopa 

haridussüsteemidest on lasteaia- või lapsehoiukoht tagatud alates 4.–6. eluaastast, mis hõlmab sel 

juhul alushariduse ja lapsehoiu üht või kaht viimast aastat. Sageli on alushariduse eesmärk sellisel 

juhul laste ettevalmistamine koolihariduseks ja osalus selles kohustuslik. 

Veerandis Euroopa haridussüsteemidest puudub õigusraamistik kõigile lastele alushariduse ja 

lapsehoiu tagamiseks. Paljudes neist on osalus alushariduses ja lapsehoius sellest hoolimata suur, 

reeglina eriti alates vanusest, kus alusharidus ja lapsehoid muutub üldise haridussüsteemi osaks. 

Islandil algab see näiteks teisest eluaastast, Maltal ja Ühendkuningriigis (Põhja-Iirimaa) kolmandast 

ning Hollandis neljandast. 

Joonis II.1.1: vanuserühmad, kellele on tagatud alusharidus ja lapsehoid, 2018/19 (54) 

 

 

 

 

Varsti pärast sündi 

 

Umbes 3. eluaastast 

 

4. eluaastast või hiljem 

 

Tagatud kohad puuduvad 

  

  

 
Allikas: Eurydice. 

 

 

BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT 

Tagatud alushariduse ja 
lapsehoiu algus (aastates) 

2,5 3 2,5 5 3 0,5 1 1,5 – 4 3 3 6 – 4,7 1,5 6 3 3 – 5 5 

 

(54)  Joonis pärineb aruandest „Põhiandmed alushariduse ja lapsehoiu kohta, 2019“ (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 
2019a, vt indikaator B1). Värskendatud andmed 2019/20. õppeaasta kohta leiab Euroopa Komisjoni/EACEA/Eurydice 
aruandest „Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide seire struktuursed indikaatorid – 2020“ (ilmumas). 
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 PL PT RO SI SK FI SE  
UK-
ENG 

UK-
WLS 

UK-
NIR 

UK-
SCT 

AL BA* CH IS 
LI 
(55) 

ME MK NO RS TR 

Tagatud alushariduse ja 
lapsehoiu algus (aastates) 

3 4 – 0,9 – 0,8 1  3 3 – 3 – 5 4 – 4 – – 1 5,5 – 

 

Selgitavad märkused (joonis II.1.1) 

Joonisel on toodud varaseim vanus, millest alates on kõigile lastele tagatud lasteaia- või lapsehoiukoht. Must värv tähistab 
seaduslikku õigust, paks tumepunane kiri tähistab kohustuslikku alusharidust ja lapsehoidu. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Kreeka: toimumas on üleminek kohustuslikule alusharidusele ja lapsehoiule, mis rakendub täielikult alates 2020/21. 
õppeaastast, välja arvatud viies omavalitsusüksuses, kus see rakendub plaanide kohaselt täielikult alates 2021/22. 
õppeaastast. 
Prantsusmaa: alusharidus ja lapsehoid on alates 1. septembrist 2019 kolmeaastastele ja vanematele lastele kohustuslik. 

II.1.1.2. Sihipärane ligipääsu tagamine alusharidusele ja lapsehoiule 

Ebasoodsas olukorras lastele parema ligipääsu tagamiseks alusharidusele ja lapsehoiule soovitavad 

uuringud leida tasakaalu üleüldiste ja sihtmeetmete vahel. Alusharidusest ja lapsehoiust 

potentsiaalselt oluliselt kasu saavate alaesindatud rühmadeni jõudmiseks kasutatavad meetmed võib 

lõimida üleüldise osaluse tagamisele suunatud programmidesse. Sihtmeetmete eesmärk peaks olema 

stigmatiseerimise ja segregatsiooni vältimine (Vandekerckhove jt, 2019). 

Enamikus Euroopa haridussüsteemidest on kasutusel erinevad sihtmeetmed, mis mõnel juhul 

moodustavad osa haridusele üldise ligipääsu tagamise programmidest, teistel juhtudel aga toimivad 

iseseisvate meetmetena. Sageli on nende eesmärk alushariduse ja lapsehoiu ligipääsetavuse ja 

taskukohasuse parandamine (näiteks eelisjärjekorras vastuvõtu ja kohatasusoodustuste kaudu). 

Levinuim sihtrühm on vaesuses elavad lapsed. Toetuskriteeriumite hulka kuuluvad perekonna 

sissetulek, perekonna koosseis, sotsiaalhüvitiste saamine ja üksikvanema staatus (Euroopa 

Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019a, indikaator B6 ja lisa 1). 

Mitmetes haridussüsteemides on riik ühtlasi kehtestanud sihipärased seaduslikud õigused, mis 

tagavad ebasoodsas olukorras lastele ligipääsu avaliku sektori rahastusega alusharidusele ja 

lapsehoiule varasemas eas ja/või ligipääsu täiendavale avaliku sektori rahastusega alusharidusele ja 

lapsehoiule (samas). 

II.1.1.3. Alushariduses ja lapsehoius osalemist takistavad asjaolud 

Euroopa Liidu Nõukogu 2019. aasta soovitustes kvaliteetsete alusharidus- ja lapsehoiusüsteemide 

kohta tõdetakse mitmesuguste tõkete olemasolu, mis võivad takistada ligipääsu alusharidus- ja 

lapsehoiuteenustele ja nende teenuste kasutamist. Takistused võivad olla seotud teenuse kulukuse, 

geograafilise asukoha, mittepaindlike töötundide, ebapiisavate erivajadustega lastele suunatud 

teenuste pakkumise, kultuuriliste ja keelebarjääride, diskrimineerimise ja infopuudusega (56). Paljud 

neist probleemidest võivad seejuures ebaproportsionaalselt mõjutada just ebasoodsas olukorras lapsi 

ja perekondi. Ühtlasi mõjutavad nad suurema tõenäosusega alla 3-aastaste laste osalust. 

Eurydice andmed näitavad, et enamik Euroopa perekondi peab ise tasuma alla 3-aastaste laste 

alushariduse ja lapsehoiu eest. Keskmised kuutasud on seejuures suurimad Iirimaal, Hollandis, 

Ühendkuningriigis ja Šveitsis. Vanemas vanuserühmas ligipääsetavus ja taskukohasus paraneb. Ligi 

 

(55) Liechtenstein aruande koostamises ei osalenud. Peatükis esitatud riigipõhiste andmete alus on Euroopa 
Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019a. 

(56) Nõukogu soovitus kvaliteetsete alusharidus- ja lapsehoiusüsteemide kohta. 22. mai 2019 (ELT C 189/02, 
05.06.2019, lk 4–14). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32019H0605(01) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32019H0605(01)
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pooled Euroopa riikidest tagavad umbes kolmandast eluaastast koha alusharidus- või 

lapsehoiuasutuses ning sageli on see teenus tasuta (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019a, 

indikaatorid B4 ja B5). 

Veel üks alushariduses ja lapsehoius osalemist takistav asjaolu võib olla seotud keeleprobleemidega, 

mis võivad puudutada nii lapsi kui ka nende perekondi. Keelelist tuge lastele, kelle jaoks õppekeel ei 

ole kodune keel, pakutakse umbes pooltes haridussüsteemides ning reeglina kolmeaastastele ja 

vanematele lastele. Riigi tasandil soovitatavate meetmete hulka kuuluvad ettevalmistustunnid (nt 

Belgia prantsuskeelses kogukonnas), õppekeele õpetamine teise keelena lisatundides (nt Portugalis) 

ning spetsiaalsete hindamisvahendite kasutamine. Üksikutes haridussüsteemides (nagu Belgia 

prantsuskeelne kogukond, Soome, Luksemburg, Rootsi ja Norra) toimuvad sisserändaja taustaga 

lastele ka kodukeele tunnid (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019a, indikaatorid D11 ja D12). 

Ebasoodsas olukorras laste osalust alushariduses ja lapsehoius on võimalik toetada ka vanematega 

heade suhete loomise ning lapse hariduses osalema julgustamise kaudu. Kuigi infotunnid ning 

lastevanemate ja töötajate koosolekud muutuvad järjest levinumaks, pakutakse vaid veerandis kõigist 

Euroopa haridussüsteemidest lapsevanematele juhiseid koduseks õppetegevuseks, kusjuures veidi 

sagedasem on see kolmeaastaste ja vanemate laste puhul (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 

2019a, indikaator D14). 

II.1.2. Alushariduse ja lapsehoiu kvaliteet 

Euroopa Liidu Nõukogu 2019. aasta soovitustes kvaliteetsete alusharidus- ja lapsehoiusüsteemide 

kohta käsitletakse viit kvaliteedi mõõdet: juurdepääs, töötajad, õppekava, seire ja hindamine ning 

juhtimine ja rahastamine (57). Selles alapeatükis illustreeritakse alushariduse ja lapsehoiu 

kvaliteedierinevusi töötajate mõõtme varal: see võimaldab esile tõsta erinevusi haridustöötajate 

kvalifikatsiooninõuetes, kelle töö on laste arengu toetamine ja heaolu tagamine. 

Kvalifitseeritud, kogenud ja pädevad töötajad võivad alushariduse ja lapsehoiu puhul osutuda vägagi 

määravaks. Pedagoogika või alushariduse ja lapsehoiu vallas bakalaureusekraadi (ISCED 6) omavad 

töötajad oskavad sagedamini kasutada sobivaid pedagoogilisi meetodeid, luua stimuleerivaid 

õpikeskkondi ning tagada lastele hea hoolduse ja toe. Alusharidusasutuste töötajate kõrged 

minimaalsed kvalifikatsiooninõuded soodustavad ühtlasi valdkonna prestiiži ja palkade kasvu 

(Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019b). 

Sellest hoolimata ei ole kõrge kvalifikatsiooniga (st bakalaureuse- või kõrgema kraadiga) töötajaid veel 

kõigis Euroopa alusharidussüsteemides piisavalt. Jooniselt II.1.2 on näha, et vaid seitsmeteistkümnes 

haridussüsteemis nõutakse vähemalt ühelt ükskõik mis vanuses laste eest hoolitseva meeskonna 

liikmelt kõrghariduse olemasolu (58). 

 

(57) Nõukogu soovitus kvaliteetsete alusharidus- ja lapsehoiusüsteemide kohta. 22. mai 2019 (ELT C 189/02, 
05.06.2019, lk 4–14). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32019H0605(01) 

  

(58) Bulgaarias, Saksamaal, Eestis, Kreekas, Horvaatias, Küprosel, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Bosnias ja 
Hertsegoviinas, Montenegros ja Norras on nõutav miinimum bakalaureusekraad (ISCED 6). Portugalis ja Islandil on 
miinimumnõue magistrikraad (ISCED 7). Prantsusmaal nõutakse nooremate lastega tegelevatelt töötajatelt ISCED 6 
kvalifikatsiooni ja vanemate lastega tegelevatelt ISCED 7 kvalifikatsiooni. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32019H0605(01)
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Veel kaheksateistkümnel juhul nõutakse bakalaureusekraadi alushariduse ja lapsehoiu teise taseme 

(kolmeaastased ja vanemad lapsed), kuid mitte esimese taseme puhul (59). Seitsmes 

haridussüsteemis (Tšehhi, Iirimaa, Malta, Austria, Rumeenia, Slovakkia ja Ühendkuningriik (Šotimaa)) 

vähemalt ühe bakalaureusekraadi omava töötaja nõue puudub. Taanis riik seda valdkonda ei 

reguleeri. 

Joonis II.1.2: kõrghariduse (ISCED 6 või kõrgem) olemasolu nõue vähemalt ühel alusharidus- või 

lapsehoiuasutuse töötajal, 2019/20 (60) 

 

  

  

 Kogu alushariduse ulatuses 

 Ainult üle 3-aastaste laste puhul 

 Nõue puudub  

  

 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel on toodud andmed riikide kohta, kus vähemalt üks alusharidus- või lapsehoiuasutuses lasterühmaga töötavatest 
inimestest peab riigi tasandi nõuete järgi omama alushariduse ja lapsehoiu (või pedagoogika) vallas bakalaureusekraadi 
(ISCED 6) või kõrgema taseme kvalifikatsiooni (61). 

Kõige sagedamini on Euroopas alushariduse ja lapsehoiu kahe astme piir kolmas eluaasta. Siiski kehtivad mõningad erandid. 
Belgias (prantsuse- ja flaamikeelne kogukond) toimub üleminek kahe ja poole aasta vanuses ning Kreekas, Hollandis, Šveitsis 
ja Liechtensteinis nelja aasta vanuses. 

 

Nooremate lastega töötavate alusharidus- ja lapsehoiutöötajate kvalifikatsiooninõuded on üldiselt 

madalamad kui vanema vanuserühma puhul. Enamikus haridussüsteemides on ühtlasi lubatud 

alushariduses ja lapsehoius kasutada ilma esmase kvalifikatsiooninõudeta abitöötajaid. Vaid mõnes 

üksikus haridussüsteemis on kutsealane jätkuõpe kohustuslik kõigile alusharidus- ja 

lapsehoiutöötajatele (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019a). 

II.1.3. Osalemine alushariduses ja lapsehoius: PISA andmed 

PISA uuring analüüsib viieteistaastaste õpilaste õpitulemusi ning selle käigus kogutakse andmeid 

õpilaste tausta kohta, sealhulgas nende osalemise kohta alushariduses ja lapsehoius. See võimaldab 

 

(59)  Nende hulka kuuluvad Belgia (kõik kolm keelekogukonda), Hispaania, Itaalia, Luksemburg, Ungari, Holland, Poola, 
Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa), Albaania, Šveits, Liechtenstein, Serbia, Põhja-Makedoonia ja Türgi. 

(60) Joonis pärineb Eurydice ettekandest „Põhiandmeid alushariduse ja lapsehoiu kohta Euroopas“, 2019b, vt joonis 4. 
Värskendatud andmed 2019/20. õppeaasta kohta leiab Euroopa Komisjoni/EACEA/Eurydice aruandest „Euroopa haridus- 
ja koolitussüsteemide seire struktuursed indikaatorid – 2020“ (ilmumas).  

(61)  Täpsemaid andmeid ja märkusi riiklike erisuste kohta vt Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019a, indikaator C1.  
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võrrelda alushariduses ja lapsehoius osalenud õpilaste õpitulemusi nendega, kes alushariduses ja 

lapsehoius osalenud ei ole. 

Eelmised PISA uuringud on näidanud, et vähemalt ühe aasta alushariduses ja lapsehoius osalenud 

õpilaste kognitiivsete võimete testi tulemused on paremad kui neil, kelle kokkupuude alushariduse ja 

lapsehoiuga on lühem või puudub täiesti. Alushariduses ja lapsehoius osalemine näib eriti positiivselt 

mõjutavat madalama sotsiaal-majandusliku taustaga viieteistaastaste õpilaste õpitulemusi (Euroopa 

Komisjon/ EACEA/Eurydice, 2014; OECD, 2011a, 2014a). 

Järgmises jaos uuritakse seetõttu, kui suur osa PISA 2018 testis osalenud viieteistaastastest 

õpilastest oli osalenud alushariduses ja lapsehoius; ühtlasi analüüsitakse selles võimalikke erinevusi 

erineva sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste osalusmääras. 

Joonisel II.1.3 on toodud viieteistaastaste õpilaste osakaal, kes vastasid ankeedis, et osalesid kümme 

kuni viisteist aastat enne PISA 2018 testi enam kui ühe aasta alushariduses ja lapsehoius. Jooniselt 

nähtub, et 25 liikmesriigis osales märkimisväärne osa õpilastest alushariduses ja lapsehoius enam kui 

ühe aasta. Iirimaal (58,1%) ja Soomes (75,9%) ning veel mõnes Euroopa riigis oli selliste vastajate 

osakaal mõnevõrra väiksem. Enam kui pooled Ühendkuningriigi (Põhja-Iirimaa), Serbia ja Türgi 

viieteistaastastest noortest vastasid, et nende osalus alushariduses ja lapsehoius kestis vähem kui 

aasta või nad ei osalenud nad selles üldse. 

Joonis II.1.3: enam kui ühe aasta alushariduses ja lapsehoius osalenud viieteistaastaste õpilaste osakaal, 2018 

 
 

BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

97,6 98,3 98,2 94,1 94,2 95,0 96,6 96,1 58,1 80,0 95,9 96,9 80,9 94,2 85,2 96,1 88,1 90,0 96,9 85,4 89,9 

AT PL PT RO SI SK FI SE 
UK- 
ENG 

UK- 
WLS 

UK- 
NIR 

UK- 
SCT 

AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

92,3 82,4 85,2 94,7 89,8 90,7 75,9 93,3 68,5 76,8 39,7 73,8 68,6 67,5 86,2 98,2 77,5 : 96,4 32,3 41,9 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 

Selgitavad märkused 

Joonisel toodud väärtused arvutati välja PISA 2018 tunnuse DURECEC („alusharidust ja lapsehoidu pakkuvas asutuses oldud 
aeg“) alusel ning põhinevad õpilaste esitatud andmetel. 

Vt lisa II (statistilised tabelid), tabel A6. 

Märkus riikide erisuste kohta 

Põhja-Makedoonia: andmed selle tunnuse kohta puuduvad. 
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Alushariduses ja lapsehoius osalemine mõjutab tugevamini madalama sotsiaal-majandusliku taustaga 

põhihariduse nooremas astmes õppivate õpilaste õpitulemusi (62) (Euroopa Komisjon/Eurydice, 2014). 

PISA 2018 tulemused kinnitavad varasemate rahvusvaheliste uuringute järeldusi (vt OECD, 2014a 

ning Flisi ja Blasko, 2019), mis näitasid, et enamikus Euroopa riikides osalevad madalama sotsiaal-

majandusliku taustaga õpilased väiksema tõenäosusega alushariduses ja lapsehoius üle ühe aasta. 

Kõrgema sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste osalus on seevastu sisuliselt kõigis 

haridussüsteemides sageli neist suurem. 

Joonisel II.1.4 on kajastatud erinevused erineva sotsiaal-majandusliku taustaga viieteistaastaste 

õpilaste osaluses alushariduses ja lapsehoius võrreldes kogu sellesse vanuserühma kuuluvate 

õpilaste populatsiooniga. Joonisel on kajastatud ühelt poolt madalama sotsiaal-majandusliku taustaga 

õpilaste (punane) osaluse määr võrreldes kõigi õpilaste keskmisega ning teiselt poolt kõrgema 

sotsiaal-majandusliku taustaga (sinine) osaluse määr võrreldes kõigi õpilaste keskmisega. 

Joonis II.1.4: erinevused viieteistaastaste õpilaste alushariduses ja lapsehoius osalemise määras sotsiaal-

majandusliku seisundi alusel (%), 2018 

 
 

Positiivsed väärtused: üle ühe aasta alushariduses ja lapsehoius osalenute osakaal oli ühte või teise sotsiaal-majanduslikku rühma kuuluvate 
viieteistaastaste õpilaste seas suurem kui kogu viieteistaastaste õpilaste populatsioonis tervikuna. 

Negatiivsed väärtused: üle ühe aasta alushariduses ja lapsehoius osalenute osakaal oli ühte või teise sotsiaal-majanduslikku rühma kuuluvate 
viieteistaastaste õpilaste seas väiksem kui kogu viieteistaastaste õpilaste populatsioonis tervikuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(62)  Õpilaste haridussüsteemis edasi liikudes alushariduse ja lapsehoiu mõju väheneb. 
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Erinevused,  

statistiliselt olulised 
Erinevused,  

statistiliselt mitteolulised 

Erinevus madalama sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste ja kogu 
õpilaste populatsiooni vahel   

Erinevus kõrgema sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste ja kogu 
õpilaste populatsiooni vahel   

 

 BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

Erinevus 
madalama 
sotsiaal-
majandusliku 
taustaga ja kõigi 
õpilaste vahel  

–1,7 –0,8 –0,2 –2,5 –3,9 –1,9 –1,4 –2,3 –4,8 –5,1 –2,4 –1,0 –14,4 –1,9 –3,3 –1,3 –8,6 –2,6 –0,8 2,1 0,6 

Erinevus 
kõrgema 
sotsiaal-
majandusliku 
taustaga ja kõigi 
õpilaste vahel 

1,0 –0,3 0,2 0,8 2,0 0,6 1,3 1,9 6,0 4,7 1,9 0,6 11,6 1,2 2,8 1,5 5,2 1,7 1,1 –2,6 –0,6 

 
AT PL PT RO SI SK FI SE 

UK- 
ENG 

UK- 
WLS 

UK- 
NIR 

UK- 
SCT 

AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

Erinevus 
madalama 
sotsiaal-
majandusliku 
taustaga ja kõigi 
õpilaste vahel 

–2,0 –13,0 –5,1 –2,2 –4,1 –5,6 –7,0 –3,9 –7,3 –6,9 –3,2 –1,2 –0,7 –12,2 –0,5 –1,6 –7,2 : –3,6 –3,4 –8,9 

Erinevus 
kõrgema 
sotsiaal-
majandusliku 
taustaga ja kõigi 
õpilaste vahel 

2,5 8,5 6,8 2,1 1,3 3,8 5,7 2,3 9,9 3,3 5,1 0,4 0,6 10,8 –0,2 0,8 5,5 : 1,3 3,4 17,5 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 

Selgitavad märkused 

Joonisel on kajastatud protsentuaalsed erinevused vähemalt ühe aasta alushariduses ja lapsehoius osalenud õpilaste 
osakaalus erineva sotsiaal-majandusliku taustaga viieteistaastaste õpilaste seas võrreldes kogu viieteistaastaste õpilaste 
populatsiooniga tervikuna. 
Väärtused arvutati välja PISA 2018 tunnuse DURECEC („alusharidust ja lapsehoidu pakkuvas asutuses oldud aeg“) alusel ning 
põhinevad õpilaste esitatud andmetel. Kategooria „Madala sotsiaal-majandusliku staatusega õpilased“ tähendab õpilasi, kes on 
pärit madala sotsiaal-majandusliku staatusega peredest (sotsiaal-majandusliku staatuse 25. protsentiilist), kes on veetnud 
rohkem kui ühe aasta alusharidust ja lapsehoidu pakkuvas asutuses. Kategooria „Kõrge sotsiaal-majandusliku staatusega 
õpilased“ tähendab õpilasi, kes on pärit kõrge sotsiaal-majandusliku staatusega peredest (sotsiaal-majandusliku staatuse 75. 
protsentiilist), kes on veetnud rohkem kui ühe aasta alusharidust ja lapsehoidu pakkuvas asutuses. 

Paksus kirjas toodud väärtused tähistavad 5% tasemel statistiliselt olulist protsentuaalset erinevust kõigi ja madalama sotsiaal-
majandusliku seisundiga või kõigi ja kõrgema sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilaste vahel. 

Vt lisa II (statistilised tabelid), tabelid A7–8. 

Märkus riikide erisuste kohta 

Põhja-Makedoonia: andmed selle muutuja kohta puuduvad. 

Toodud andmed näitavad, et viieteistaastaste õpilaste sotsiaal-majanduslik taust on hea varasema 

alushariduses ja lapsehoius osalemise indikaator. Kolmveerandis uuritud süsteemidest oli üle ühe 

aasta alushariduses ja lapsehoius osalenud õpilaste osakaal ebasoodsas olukorras õpilaste seas kui 

kõigi õpilaste seas keskmiselt. (Statistiliselt oluline) erinevus osalusmääras oli eriti suur Horvaatias 

(14,4% võrra), Poolas (13,0%) ja Bosnias ja Hertsegoviinas (12,2%) ning Leedus ja Türgis (umbes 

9,0%). Enamikus haridussüsteemidest oli kõrgema sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste 

alushariduses ja lapsehoius osalemise määr keskmisest suurem. Eriti silmatorkav oli see erinevus 

Horvaatias, Poolas, Ühendkuningriigis (Inglismaa), Bosnias ja Hertsegoviinas (kõigil juhtudel ligi 10% 

võrra) ning Türgis (17,5%). 



Võrds ed  võ i m a lus ed  E uro op a  k oo l i ha r i dus es  I I  osa  Har i duss üs t ee mi de  tu nn use d  

66 

Kahe võrreldud rühma – madalama ja kõrgema sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste – vahe oli 

riigiti erinev. Horvaatias, Poolas, Bosnias ja Hertsegoviinas ning Türgis erinesid nende osalusmäärad 

enam kui 20% võrra; üle 10% võrra erinesid need ka Iirimaal, Leedus, Portugalis, Soomes, 

Ühendkuningriigis (Inglismaa ja Wales) ning Montenegros. See võib osutada 10–15 aastat tagasi 

esinenud üldisemale probleemile ligipääsuga alusharidusele ja lapsehoiule enamikus neist 

haridussüsteemidest (vt joonis C1, Euroopa Komisjon/Eurydice, 2014). Belgias (saksa- ja 

flaamikeelne kogukond), Hollandis, Ühendkuningriigis (Šotimaa) ja Šveitsis on õpilaste sotsiaal-

majanduslikust taustast sõltuvad erinevused seevastu väga väikesed (ja statistiliselt ebaolulised). 

Eeltoodud PISA 2018 uuringul põhinevad statistilised andmed kinnitavad, et erineva sotsiaal-

majandusliku taustaga õpilaste alushariduses ja lapsehoius osalemise määr on kõikuv. Ebasoodsa 

taustaga õpilaste osalus kaldub olema väiksem isegi hoolimata üldisest konsensusest alushariduse ja 

lapsehoiu positiivse mõju asjus edasistele õpitulemustele. Seda võivad põhjustada ligipääsuga seotud 

probleemid, nagu näiteks kohtade nappus, kallidus või vanematele kättesaadava teabe puudulikkus. 
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II.2. KOOLIHARIDUSE RAHASTAMINE 

Peamised tähelepanekud 

• Euroopas rahastab kooliharidust valdavalt avalik sektor. 

• Koolihariduse rahastamine avaliku sektori vahenditest tähendab ühtlasi jõukuse ümberjaotamist 

suhteliselt väikese sissetulekuga perede kasuks ning sageli lähtutakse seejuures eeldusest, et 

see peaks looma „võrdse tegevuspinna“, vähendades sotsiaal-majandusliku tausta mõju 

õpilaste edasijõudmisele. 

• Hariduse rahastamine avaliku sektori vahenditest on hariduses võrdsete võimaluste tagamiseks 

tarvilik, kuid mitte piisav tingimus. 

• Põhihariduse avaliku sektori rahastus õpilase kohta kõigub Euroopas 1940 ja 13 430 ostujõu 

standardi (PPS) vahel. Selle mediaanväärtus on 5962 PPS. 

• Üksikutes Euroopa riikides on koolihariduse erarahastuse määr ekvivalentne vähem kui 1%-ga 

riiklikust rahastusest; enamikul juhtudest jääb see 2% ja 10% vahele. Erand on Türgi, kus see 

on 19%. Mediaanväärtus on 5,25%. 

 

Riigikoolide laienemine tagab koolihariduse suuremale hulgale lastele kui kunagi varem. Selle tulemus 

on haridustasemete ebavõrdsuse vähenemine, mis toob nii isiklikke kui ka ühiskondlikke eeliseid 

(Roser ja Ortiz-Ospina, 2016). Kooliharidust võivad rahastada erinevad organid. Nende hulka võivad 

kuuluda valitsused ja omavalitsused (nii kohalikul, piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil), kirik või muud 

usuühendused, mittetulundusühingud ja eraühingud või -isikud. Seejuures on avaliku sektori ja 

eraallikatest pärineva rahastuse vahel fundamentaalne vahe (63). Kui erakoolide puhul teevad 

lapsevanemad (või laste eestkostjad) valikuid ise ja rahastavad vahetult väljavalitud kooli, siis avaliku 

sektori rahastusega hariduse puhul on maksed kaudsed. Lapsevanemad tasuvad makse, mida avalik 

sektor kasutab seejärel koolide rahastamiseks – ametiasutused otsustavad, kui palju raha haridusele 

kulutada ning kuidas jaotada see raha koolide vahel. 

Hariduse avaliku sektori rahastus hõlmab teatavat jõukuse ümberjaotamist. See toimub eelkõige kahel 

viisil. Esiteks maksusüsteemi kaudu: vanemate makstavad maksud sõltuvad nende sissetulekust, 

väiksema sissetulekuga vanemad maksavad vähem makse ning seeläbi ühtlasi ka vähem oma lapse 

riigi- või munitsipaalkooli saatmise eest kui rikkamad vanemad (64). Sellist laadi ümberjaotamine algab 

vahetult lapse koolimineku hetkest. 

Teiseks toimub ümberjaotamine tööturu kaudu, mis tuleb mängu alles pärast kooli lõpetamist. Selle 

selgitus on väga lihtne. Kui avaliku sektori rahastatav kooliharidus on kõigile kättesaadav ja kõigi jaoks 

ühesugune, siis on kõigil õpilastel võrdne võimalus kool edukalt läbida ja saada osa hariduse 

hüvedest. Kuna üks neist hüvedest on tulevikus hea töökoha ja kõrgema sissetuleku saamiseks 

vajalike teadmiste ja oskuste omandamine, siis pakub kooliharidus järelikult madalama sotsiaal-

majandusliku seisundiga peredest pärit õpilastele võimaluse sotsiaal-majanduslikul redelil ülespoole 

 

(63)  Kuna avaliku sektori asutused kasutavad riigi- ja munitsipaalkoolide rahastamiseks maksutulusid, siis võib põhimõtteliselt 
väita, et kogu koolide rahastus pärineb kokkuvõttes eraallikatest. Isegi mööndes, et see rangelt võttes tõele vastab, on 
avalike ja eraallikate eristus sotsiaalse õigluse vaatepunktist siiski oluline. 

(64)  Teatud määral toetuvad avaliku sektori rahastusele ka riigi rahastusest sõltuvad eraõppeasutused (vt ptk II.3) ja vastupidi, 
ka riigi- ja munitsipaalkoolid võivad teatud juhtudel saada raha (või muud samaväärset tuge) eraallikatest. Argumendi 
selguse huvides on neid siin siiski käsitletud lihtsustatud vormis. Riigi- ja munitsipaalkoolide all peetakse siin seepärast 
silmas valdavalt avaliku sektori rahastatavaid koole ning erakoolide all kas ainult või valdavalt erarahastusega koole. 
Avaliku sektori rahastatava kooli mõistet kasutatakse siin seega riigi- või munitsipaalkooli sünonüümina ning 
erarahastusega kooli mõistet erakooli sünonüümina. 
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liikumiseks (65). Avaliku sektori rahastataval kooliharidusel on seega jõukust ümberjaotav ja 

võrdsustav toime. 

Kõigile lastele võrdsete haridusvõimaluste tõotamisega kaasnevad ühtlasi väga kõrged ootused 

avaliku sektori rahastatavale haridusele. Nõnda väidab Merry (2020, lk 21–22), et „alates 19. sajandi 

keskpaigast maailmas üha laiemalt levinud arusaama järgi eksisteerivad koolid kõigile lastele 

võrdsemate õppimistingimuste ja võimaluste tagamiseks“ (66). Teisisõnu tajutakse riigi- ja 

munitsipaalkoole sageli olulise sotsiaalse mobiilsuse tagamise vahendina. Kui see ettekujutus on 

põhjendatud, siis peaks riigi- ja munitsipaalkoolide suurem rahastamine tagama haridusvõimaluste 

suurema võrdsuse, mis omakorda peaks kokkuvõttes suurendama sotsiaal-majanduslikku võrdsust. 

Empiirilised uuringud näitavad, et selline mõttekäik on küll õige, kuid vaid osaliselt. Busemayeri (2015) 

järgi vähendab hariduse rahastamine avaliku sektori vahenditest sissetulekute ebavõrdsust. Nagu 

allpool nähtub, ei ole aga avaliku sektori rahastuse ja haridusvõimaluste võrdsuse seos sugugi lihtne. 

Avaliku sektori rahastuse olulisust koolihariduses võimaldab väga lihtsalt selgitada väike 

mõtteeksperiment. Kuidas mõjutaks võimaluste võrdsust olukord, kus avaliku sektori rahastus täielikult 

puuduks või kui avaliku sektori rahastatavad koolid kaoks? Sellisel juhul võiks kujutleda, kuidas võiks 

toimida ühiskond, kus koole on väga vähe või ei ole üldse ning lapsi õpetaks ainult nende vanemad 

või eraõpetajad, nagu seda minevikus – eelkõige antiikajal – ette on tulnud. Üksikud olemasolevad 

koolid tuginevad erarahastusele ning on avatud vaid õppemaksu tasumiseks piisavalt jõukatele 

peredele (67). Ilmselgelt pärsiks selline olukord võimaluste võrdsust. Haridus muutuks taas 

kättesaadavaks vaid suhteliselt väikesele hulgale lastele, kellele on osaks langenud õnn sündida 

peresse, mis saab endale lubada laste koolitamist või kus vanematel on piisavalt aega ja oskusi teha 

õpetamistööd ise. 

Aruande koostamise ajal puhkenud ülemaailmne COVID-19 pandeemia pakub harukordse (kuid 

kindlasti mitte teretulnud) võimaluse teoreetilistest kontrafaktilistest stsenaariumidest palju 

üksikasjalikumateks analüüsideks. Ühiskondlikud ja majanduslikud piirangud sundisid paljusid 

Euroopa riike sulgema ka koole, mille tagajärjel paljud Euroopa kodanikud ja ametiasutused olid 

sunnitud päriselt tulema toime ilma koolideta või väga piiratud ligipääsuga koolidele ning hakkasid 

aduma, millised võivad olla selle tagajärjed võimaluste võrdsusele. 

Ühiskonnaanalüütikud ja -teadlased hoiatasid peagi, et piirangute mõju on suurim kõige 

ebasoodsamas olukorras laste puhul. Sellistel lastel võib puududa ligipääs distantsõppeks vajalikele 

vahenditele või õppetööd toetavad vanemad, mille tagajärjel ei pruugi nad kodus õppetööga järje peal 

püsida (68). Mitmed ajakirjanduses ilmunud artiklid (nt The Guardian, 2020 ja The Economist, 2020a, 

2020b, 2020c) rõhutasid samuti, et koolide sulgemine mõjutab negatiivselt haridusvõimaluste 

võrdsust. 

Kõige enam kannatavad üldjuhul vaesemad lapsed. Õppetundide läbiviimisest Zoomi kaudu ei ole suurt kasu, kui kodus puudub hea 

WiFi-ühendus või kui laps peab telefoni kasutamise üle kaklema kolme õe-vennaga. Kui rikkamates peredes on sageli ka haritud 

 

(65)  Atkinson (2015) leiab siiski, et hariduse ja sissetuleku seos ei ole lineaarne. „Ainuüksi hariduslik kvalifikatsioon ei selgita 
üksikinimeste sissetulekute analüüsimisel vaadeldavat tihedama gradatsiooniga mustrit“ (samas, lk 104). 

(66)  Universaalseid ja võrdseid haridusvõimalusi pakkuvate koolide idee oli algselt osa üldisematest poliitilistest ideaalidest. 
Saksa filosoof Johann Gottlieb Fichte (1762–1814), üks universaalse ja võrdse koolihariduse üks esimesi eestkõnelejaid, 
põhjendas kõigile võrdsete õppimisvõimaluste pakkumist sellega, et haridus võiks aidata kaasa ühiskonna kõlbelisele 
transformatsioonile ja ühtse saksa rahva väljakujunemisele (Vincent, 2013). 

(67)  Ajalooliselt on kooliealiste laste harimine üldjuhul olnud eraasi (Roeder, 2015) ning taskukohane vaid murdosale lastest; 
mitmetes Euroopa osades toimus üleminek massiharidusele alles kaheksateistkümnendal sajandil (Lawton ja Gordon, 
2002). 

(68)  Kuigi aruande valmimishetkeks ei olnud veel ilmunud ühtegi teaduslikku uuringut COVID-19 mõjudest haridusvõimaluste 
võrdsusele, käsitleb Teadusuuringute Ühiskeskuse poliitikaülevaade „Hariduslik ebavõrdsus Euroopas ja koolide füüsiline 
sulgemine seoses Covid-19 pandeemiaga“ mitmesuguseid huvitavaid tähelepanekuid 
(https://ec.europa.eu/jrc/en/research/crosscutting-activities/fairness). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research/crosscutting-activities/fairness
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vanemad, kes torgivad oma järeltulijaid koduseid ülesandeid lahendama ja on valmis neid vajaduse korral aitama, siis vaesemates 

peredes ei pruugi see sugugi nii olla. Tavaoludes aitab kool tagada õpilastele võrdsemaid tingimusi. Ilma selleta võib oodata heal 

järjel ja töölisklassist laste vahelise soorituslõhe suurenemist […]. (The Economist, 2020c). 

Avaliku sektori rahastuse puudumine mõjutaks seega kõige tugevamini kõige ebasoodsamas 

olukorras lapsi. Kui aga avaliku sektori rahastuse puudumist võib võrrelda koolide hiljutise 

sulgemisega, mille mõju võimaluste võrdsusele loetakse negatiivseks, siis vastupidine olukord võiks ju 

ometi tulla võimaluste võrdsusele kasuks? Ometigi oleks ju piisava avaliku sektori rahastuse 

puudumise korral riigi- ja munitsipaalkoolidel või riigi rahastusest sõltuvatel erakoolidel võimatu 

investeerida vajalikku taristusse ja palgata õpetajaid. Just sel põhjusel käsitletaksegi järgmises 

alapeatükis (II.2.1) avaliku sektori rahastuse määra õpilase kohta erinevates Euroopa 

haridussüsteemides. Teadusuuringud näitavad siiski, et rahastuse ja võimaluste võrdsuse vaheline 

seos ei ole sugugi lineaarne. 

Ühelt poolt kinnitasid Roser ja Ortiz-Ospina (2016) küll positiivse korrelatsiooni olemasolu 

hariduskulude ja õpilaste edasijõudmise vahel. Teisalt aga „teatud rahvusliku koguprodukti tasemest 

alates muutub seos PISA hinnete ja hariduskulude vahel õpilase kohta sisuliselt olematuks“ (samas). 

Samamoodi näitavad ka Schütz, Ursprun ja Wößmann (2008), et OECD riikide keskmine 

hariduskulude määr (õpilase kohta) ei mõjuta võimaluste võrdsust, Kyriakides (2015, lk 218) aga 

rõhutab, et „õpilase kohta kasutatavate rahaliste vahendite suurendamine ei paranda tingimata 

õpilaste õpitulemusi“ ning Wößmann (2003) väidab, et erinevusi õpilaste edasijõudmises oleks õigem 

seostada struktuuriliste kui ressursierinevustega. 

Merry (2020) nägemuses võimaldab suurem avaliku sektori rahastus rakendada mitmesuguseid 

„õiglusepõhiseid strateegiaid“. Täiendavaid rahalisi ressursse võib nõnda kasutada erinevate asjade 

jaoks, nagu: 

väiksemad klassid; vähemuste sooritust jälgivad kasvumõõdikud; kodutööde mahu vähendamine; kooliväline mentorlus ja suvised 

kümblusprogrammid; kakskeelne õpe; optomeetrilised ja audioloogilised diagnostikateenused; töötajate arvu suurendamine; 

koolikliinikud (samas, lk 69). 

Kuigi need meetmed (millest mitmeid käsitletakse alapeatükkides II.10–II.12) näivad pealtnäha 

paljulubavatena, on paljud neist „osutunud vaid mõõdukalt edukateks“ (samas). 

Lisarahastuse ja haridusvõimaluste võrdsuse vahelise mõnevõrra ebaintuitiivse seose (puudumise) 

vahel on mitmeid võimalikke põhjusi. Esiteks ei pruugi avaliku sektori rahastuse suurendamisest üksi 

piisata. Selle potentsiaalse positiivse mõju võivad neutraliseerida haridussüsteemi struktuurilised 

erisused, nagu laste varajane suunamine erinevatele õpiteedele või õppekavadele (Franck ja Nicaise, 

2017). Teiseks ei pruugi olemasolev lisarahastus alati jõuda seda kõige enam vajavate koolide ja 

õpilasteni (Merry, 2020) (69). Kolmandaks ei ole taristusse või töötajatesse tehtavatel 

lisainvesteeringutel erilist mõju, kui ebasoodsas olukorras õpilased tajuvad endiselt ennast 

õppeprotsessist kõrvale jäetuna (samas). Viimase, kuigi kindlasti mitte vähem olulise tegurina ei 

kõrvalda hariduse suurem rahastamine haridusvõimaluste ebavõrdsust põhjustavaid asjaolusid, nagu 

vaesuse piirkondlik kontsentratsioon (samas). 

Kokkuvõttes osutab asjaolu, et koolid vajavad püsimiseks ja toimimiseks raha, kuid suurem avaliku 

sektori rahastus ei taga uuringutulemuste järgi alati haridusvõimaluste suuremat võrdsust, sellele, et 

seos avaliku sektori rahastuse ja võimaluste võrdsuse vahel ei ole lineaarne. 

Veel üks oluline rahastusega seotud tõdemus on, et „perekondliku tausta mõju [võimaluste 

võrdsusele] on suurem riikides, mida iseloomustab erasektori vahenditest rahastamise suurem 

 

(69)  vt ka ptk II.10. 
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osakaal“ (Schütz, Ursprung ja Wößmann, 2008, lk 281) (70). See võib olla tingitud erinevatest 

teguritest. Nõnda võib erasektori vahenditest rahastamise suurem osakaal tähendada nii erakoolides 

õppivate õpilaste suuremat osakaalu, erakoolide suuremat arvu, erakoolihariduse suhtelist kallidust 

kui ka seda, et vanemad peavad investeerima rohkem teistesse erahariduse vormidesse (või soovivad 

seda teha) (71). Kõigil juhtudel kaasneb aga erarahastuse suurema osakaaluga tõenäoliselt 

haridusvõimaluste võrdsuse vähenemine, kuna eraharidusse investeerimise võimalused ei jaotu 

ühiskonnas võrdselt. Teisisõnu, parema sotsiaal-majandusliku seisundiga lapsevanematel on 

suuremad rahalised võimalused ja/või suurem valmisolek kulutada osa oma sissetulekust järeltulijate 

haridusele kui kehvemas seisus vanematel. Nagu eespool selgitatud, on koolihariduse avaliku sektori 

vahenditest rahastamise üks eesmärke osaliselt neutraliseerida haridusvõimaluste ebavõrdsust, kuid 

see ei välista eraviisilist investeerimist laste haridusse. See omakorda tähendab, et avaliku sektori 

rahastusega võrreldes suhteliselt suur koolihariduse rahastamine erasektori vahenditest võib olla 

korrelatsioonis haridusvõimaluste suhteliselt väikese võrdsusega. 

Olles eespool lühidalt käsitlenud avaliku sektori rahastatava hariduse potentsiaalset mõju 

haridusvõimaluste võrdsusele, käsitletakse järgmises kahes alapeatükis: 

• avaliku sektori kulutuste jaotumist põhi- ja keskhariduse vahel (II.2.1) ja 

• erasektori (kodumajapidamiste) ja avaliku sektori rahastuse osakaalu eri Euroopa riikide 

haridussüsteemides (II.2.2). 

II.2.1. Avaliku sektori rahastus õpilase kohta 

Koolide avaliku sektori vahenditest saadav rahastus sõltub mitmesugustest teguritest. Olulisel kohal 

on siin nii majanduse ja valitsuse käsutuses oleva maksutulu maht kui ka muude avalike teenuste ja 

kooliväliste haridusasutuste konkureerivad vajadused. Oma mõju avaldab ka õpilaste ja koolide arv 

ning õpilaskonna ja koolide paiknemise tihedus. Kokkuvõttes nõuavad konkureerivad vajadused ja 

rahalised piirangud koolidele kulutatava summa asjus poliitilise otsuse langetamist. Mõistagi on 

jõukamatel riikidel selleks kasutada suuremad summad, suurema õpilaste arvuga riigid peavad aga 

sellega seotud suuremate vajaduste rahuldamiseks kulutama rohkem raha. 

Joonisel II.2.1 ei ole püütud kulutusi majanduse suuruse alusel ühtlustada. Selle asemel analüüsitakse 

põhi- ja keskhariduse rahastamist avaliku sektori vahenditest ühe õpilase kohta (72). 

Haridusvõimaluste võrdsuse vaatepunktist on siin olulisemad just nimelt keskmised kulud õpilase 

kohta, isegi kui see näitaja ei kajasta tingimata haridussüsteemide rahalist võimekust (73). 

 

(70)  Busemayer (2015) seevastu näitab, et erasektori rahastuse suhteliselt suure osakaaluga kaasneb sotsiaal-majandusliku 
võrdsuse suurenemine. 

(71)  Schütz, Ursprung ja Wößmann (2008) leidsid ühtlasi, et sotsiaal-majandusliku tausta mõju võimaluste võrdsusele kaldub 
suurema erakoolide arvuga riikides olema väiksem. Wößmann (2003) leiab siiski, et erakoolide pakutav konkurents võib 
parandada õpilaste õpitulemusi. Eraharidus kui selline ei pruugi seega tingimata haridusvõimaluste võrdsust kahjustada. 

(72)  Andmed põhinevad Eurostati statistikal, mis hõlmab summeeritud andmeid ISCED 1.–2., kuid mitte ISCED 1.–3. taseme 
kohta. 

(73)  Avaliku sektori hariduskulude ja majanduse suuruse seostest huvitatud lugejatele võib pakkuda huvi Roser ja Ortiz-
Ospina (2016). 
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Joonis II.2.1: avaliku sektori kulutused haridusele õpilase kohta täiskoormusega õppes ostujõu standardi 

ühikutes (ISCED 1–2), 2016 

 

PPS 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

8173 3345 4527 : 7249 4651 6489 4232 5125 6179 : 5852 8353 4619 4108 13 430 3863 5785 7357 

AT PL PT RO SI SK FI SE  UK AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

10 248 4733 5787 1940 6073 4541 8178 8449  7100   12 562 8 809  : 9409 : 2416 

Allikas: Eurostat [educ_uoe_fine09] (viimati värskendatud: 24.02.20). 

Selgitavad märkused 

Süsteemide omavahelise võrdlemise hõlbustamiseks on kulutused väljendatud ostujõu standardühikutes (PPS). Toodud 
väärtuste saamiseks on algväärtus riiklikus valuutas jagatud vastava ostujõu pariteedi (PPP) koefitsiendiga. Ostujõu pariteet on 
valuutade vahetuskurss, mis teisendab riiklikes valuutades väljendatud majandusnäitajad kunstlikku ühisesse vääringusse, 
võrdsustades sellega erinevate valuutade ostujõu. Ostujõu standard võimaldab seega osta kõigis riikides ühes ja samas mahus 
tooteid ja teenuseid. 

Uusimate saadaolevate Eurostati andmete järgi oli 2016. aastal Euroopa riikide keskmine kulu õpilase 

kohta 5962 PPS (ostujõu standardühikut) (74). Kuna Euroopa riikide majanduste suurus erineb 

oluliselt, ei ole sugugi üllatav, et erinevad ka avaliku sektori kulutused ühe õpilase kohta. Jõukamad 

riigid (SKP alusel elaniku kohta) saavad seepärast isegi riikidevahelisi hinnavahesid arvesse võttes 

lubada iga õpilase kohta suuremaid kulutusi kui teised riigid (Roser ja Ortiz-Ospina, 2016) (75). 

Täpsemalt kulutavad Luksemburg, Austria ja Šveits avaliku sektori vahenditest iga kooliõpilase kohta 

üle 10 000 PPSi, samas kui Bulgaaria, Ungari, Rumeenia ja Türgi kulutused jäävad alla 4000 PPSi (vt 

joonis II.2.1). Enamikus riikidest – nagu Tšehhi, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, 

Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Malta, Holland, Poola, Portugal, Sloveenia, Slovakkia ja Ühendkuningriik – 

jäävad avaliku sektori kulutused ühe õpilase kohta 4000 ja 8000 PPSi vahele. 

Suuremad avaliku sektori kulutused ühe õpilase kohta võiksid pealtnäha olla haridusvõimaluste 

võrdsuse vaatepunktist rõõmustav uudis, kuid nagu eelmisest alapeatükist nähtus, kehtib see vaid 

teatavate kvalifikatsioonidega. Suur avaliku sektori rahastus ei taga alati võrdsete võimaluste 

vaatepunktist häid tulemusi ning selle mõju ei ole suure tõenäosusega kõikjal ühetaoline. Seetõttu ei 

kaasne ka avaliku sektori hariduskulude erinevusega tingimata samaväärsed erinevused võimaluste 

võrdsuses (Roser ja Ortiz-Ospina, 2016). Seda asjaolu käsitleb lähemalt aruande III osa, milles 

esitatakse avaliku sektori rahastuse ja haridusvõimaluste võrdsuse vaheliste seoste empiiriline 

analüüs. 

 

 

(74)  Kui ei ole öeldud teisiti, tähendab „keskmine“ selles peatükis mediaanväärtust. Ostujõu standardi kohta vt selgitavaid 
märkusi joonisele II.2.1. 

(75) Vt eelkõige joonist „Government expenditure per primary student vs GDP per capita, 2013“ (Valitsuse kulutused algkooli 
õpilaste kohta võrrelduna SKPga inimese kohta), https://ourworldindata.org/grapher/government-expenditure-per-primary-
student-vs-gdp-per-capita?country=ESP~GBR~LVA~NLD~SWE~AUT~FIN~SVK~UKR~ALB [vaadatud 12.06.2020]. 

https://ourworldindata.org/grapher/government-expenditure-per-primary-student-vs-gdp-per-capita?country=ESP~GBR~LVA~NLD~SWE~AUT~FIN~SVK~UKR~ALB
https://ourworldindata.org/grapher/government-expenditure-per-primary-student-vs-gdp-per-capita?country=ESP~GBR~LVA~NLD~SWE~AUT~FIN~SVK~UKR~ALB
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II.2.2. Avaliku sektori ja erasektori rahastus 

Teise Eurostati indikaatorina analüüsitakse selles peatükis kodumajapidamiste kulutuste mahtu 

võrreldes avaliku sektori summaarsete kulutustega kooliharidusele (ISCED 1–3). Need andmed on 

võimaluste võrdsuse vaatepunktist olulised, kuna kajastavad tõsiasja, et enamikel juhtudel puudub 

riigil täielik monopol laste hariduse üle. Isegi kui haridussüsteem põhineb valdavalt riigi- ja 

munitsipaalkoolidel, võivad vanemad ikkagi investeerida täiendavatesse eraharidusteenustesse või 

isegi asendada avaliku sektori rahastatava hariduse eraharidusega (76). 

Vanemad, kellel on võimalik saata lapsi kallisse erakooli või täiendada nende riiklikku haridust 

eratundide või kooliväliste tegevustega, võivad sellega potentsiaalselt suurendada oma laste 

eduvõimalusi. Kuna eraharidusse investeerimise võimalused jaotuvad ühiskonnas ebaühtlaselt, on 

lihtne mõista, miks suuremat era- ja avaliku sektori rahastuse suhtarvu võib seostada 

haridusvõimaluste väiksema võrdsusega. 

Kodumajapidamiste (era-) rahastuse suurem osakaal tähendab suhteliselt suuremaid 

erainvesteeringuid kooliharidusse. Kuna erasektori investeeringud haridusse sõltuvad vanemate 

sissetulekust ning suuremate erainvesteeringute tulemus on õpitulemuste paranemine, siis asetab see 

madalama sotsiaal-majandusliku taustaga peredest pärinevad lapsed suhteliselt ebasoodsasse 

olukorda. See omakorda tähendab, et kui koolihariduse avaliku sektori vahenditest rahastamise 

eesmärk on tagada olukord, kus õpilaste sotsiaal-majanduslik taust minetaks soorituse vaatepuntist 

tähtsuse, siis teoorias osutab erarahastuse suurem osakaal, et see eesmärk võib olla ohus. Riikides, 

kus erarahastuse osakaal on hariduses suur, võib see pärssida haridusvõimaluste võrdsust (eeldusel, 

et kõik teised tegurid püsivad muutumatuna). 

Joonis II.2.2: kodumajapidamiste (era-) rahastuse osakaal võrreldes avaliku sektori summaarsete hariduskuludega 

(ISCED 1–3), 2016 (%) 

 
 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

3,2 2,4 7,1 : : 6,5 3,0 7,8 14,2 8,3 : 5,0 10,8 2,1 2,6 2,6 : 11,1 4,7 

AT PL PT RO SI SK FI SE  UK AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

3,4 7,9 12,5 0,7 9,6 5,5 0,4 :  13,2   : 3,5  : 0,4 : 18,9 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid, mis põhinevad Eurostati indikaatoritel [educ_uoe_fine02] ja [educ_uoe_fine03] (viimati 
värskendatud: 24.02.20). 

Selgitavad märkused 

Toodud andmed põhinevad protsentuaalsel kujul esitatud Eurostati indikaatoritel [educ_uoe_fine03] (kodumajapidamiste 
netokulutused ISCED 1.–3. taseme haridusele miljonites eurodes) ja [educ_uoe_fine02] (valitsemissektori kogukulud ISCED 1.–
3. taseme haridusele miljonites eurodes). 

 

 

 

 

 

(76)  Erasektori suhtelise mahu kohta vt ptk II.3. 
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Kodumajapidamiste kulutused kooliharidusele on keskmiselt võrdsed 5,25 protsendiga avaliku sektori 

kulutustest. See näitab selgelt, et vanemate investeeringud haridusse moodustavad vaid murdosa 

kogu hariduse rahastamisest. Teisisõnu rahastatakse Euroopas kooliharidust valdavalt avaliku sektori 

vahenditest. 

Samas nähtub jooniselt II.2.2, et riigiti esineb selles vallas olulisi erinevusi. Kuigi enamikus riikides 

rahastab kooliharidust enamjaolt avalik sektor, on mitmetel juhtudel märkimisväärne ka erasektori 

panus, kuigi see ei küüni kusagil avaliku sektori omani. Enamikus Euroopa riikidest (mille kohta on 

vastavad andmed olemas) jäi see näitaja alla 10%, mõningatel juhtudel on erasektori kulutused 

haridusele aga sisuliselt olematud. Nõnda on see näiteks Soomes, Rumeenias ja Norras, kus 

majapidamiste kulutused haridusele jäävad alla 1% avaliku sektori omadest. 

Kuues haridussüsteemis on erasektori rahastuse roll suurem ning moodustab üle 10% avaliku sektori 

kulutustest. Kasvavas järjestuses on sellised riigid Küpros, Malta, Portugal, Ühendkuningriik, 

Hispaania ja Türgi. Viimane eristub seejuures eriti tugevalt: erasektori kulutused on ligi 19% avaliku 

sektori omadest (vt joonis II.2.2). Samal ajal näeme järgmises peatükis (vt joonis II.3.1), et Türgis on 

erakoolides õppivate laste osakaal üks madalamaid (põhihariduse nooremas astmes 4,3%, 

põhihariduse 3. astmes 5,2% ja keskhariduses 8,8%). Kuna sama ei vasta tõele ei Hispaania, 

Küprose, Malta, Portugali ega Ühendkuningriigi puhul, võib sellest järeldada, et erasektori kulutuste 

suur osakaal Türgis peab tulenema muudest teguritest kui erakoolides õppivate laste osakaal. 

Asjaolu, et kodumajapidamiste kulutused on kõigis loetletud riikides (k.a Türgis) suhteliselt suured, 

võib siiski viidata haridusvõimaluste väiksemale võrdsusele nendes riikides. Seoseid 

haridusvõimaluste võrdsuse ning era- ja avaliku sektori rahastuse osakaalu vahel kontrollitakse 

empiiriliselt III osas. 
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II.3. DIFERENTSEERIMINE JA KOOLITÜÜBID 

Peamised tähelepanekud 

Erinevate Euroopa riikide diferentseerumise määra mõistmist hõlbustab koolitüüpide analüüsimine 

eri vaatenurkadest. Kuigi koolitüüpide suur mitmekesisus võib aidata paremini rahuldada õpilaste 

erilaadseid vajadusi, suurendab see sageli ka hariduslikku ebavõrdsust. Seetõttu on väga tähtis 

leida sobiv tasakaal erinevate hariduslike vajaduste rahuldamise ja võrdsete võimaluste tagamise 

vahel. 

Enamik Euroopa haridussüsteeme hõlmab õpilaste mitmekesiste vajaduste rahuldamiseks mitut 

erinevat liiki koole. Diferentseerimine võib põhineda juhtimis- ja rahastamisviisil (avalik või 

erasektor), erinevustel õppekavades (nt erinevaid erialavalikuid või haridusteid pakkuvad koolid) või 

strukturaalsetel teguritel (erinevat liiki koolid pakuvad haridust erinevatele vanuserühmadele või 

paralleelselt erinevatele haridustasemetele).  

• Erakoolid – eriti tasulised erakoolid – võivad suurendada haridussüsteemi sotsiaalset ja 

hariduslikku segregatsiooni ja selle tagajärjel omakorda hariduslikku ebavõrdsust. Samas on 

uuringud näidanud, et hariduslik ebavõrdsus võib suurema erasektoriga süsteemides olla ka 

väiksem. 

• Pooled aruandes analüüsitud haridussüsteemid hõlmavad diferentseeritud õppekavasid. 

Üldreegel on, et põhihariduse nooremas astmes alanud diferentseerimine kestab ka järgmistes 

õppeastmetes. 

• Struktuurne diferentseeritus on omane vaid üheksale haridussüsteemile. Samas on sellel 

diferentseerumise vormil olulised tagajärjed muudele süsteemi tasandi tunnustele, nagu kooli 

valik, koolide vastuvõtureeglid ja hargnemine eri õppesuundade vahel. 

Kuigi loetletud haridussüsteemide tunnused võivad olla üksteisest sõltumatud, on nad tegelikkuses 

sageli omavahel seotud. Kuna eraõppeasutuste autonoomia on sageli riiklikest suurem, siis võib 

riiklike ja erakoolide eristus soodustada ka õppekavade suuremat diferentseerumist. Sarnaseid 

seoseid on võimalik leida ka riiklike ja erakoolide eristuse ning struktuurse diferentseerituse vahel. 

 

Kõigis haridussüsteemides leidub erineva tausta, kogemuste, võimete ja vajadustega õpilasi. Paljud 

riigid on nende erisustega arvestamiseks loonud diferentseeritud haridussüsteemid. Diferentseerimise 

alus on õpilaste rühmitamine võimete, huvide ja muude tunnuste alusel. Rühmadeks jagunemine võib 

toimuda ühe ja sama klassi piires, eri klasside, koolide või õppekavade/õpiteede vahel. Rühmitamine 

võib toimuda isikliku valiku (vt ptk II.4) või sõelumise ehk selektsiooni teel (vt ptk II.5). Hoolimata selle 

aluseks olevast süsteemist on aga üks diferentseerimise olulisi tagajärgi, et sarnase oskuste 

tasemega õpilased koonduvad ühtedesse ja samadesse koolidesse või klassidesse (Parker jt, 2016, 

lk 12). 

Selle peatüki fookuses on eri koolitüüpide alusel toimuv diferentseerimine. Erinevate koolitüüpide arvu 

suurendamise kaudu toimuva haridusliku mitmekesisuse suurendamine põhineb arusaamal, et 

haridus on „kvaasiturg“ ning haridusturu konkurentsi suurenemine aitab potentsiaalselt suurendada 

haridus- ja koolitusasutuste töö tulemuslikkust ja seeläbi kokkuvõttes ka õpilaste õpitulemusi, mille 

tulemusena paraneb pakutava hariduse efektiivsus (Dumay ja Dupriez, 2012). Erinevatele õpilastele 

võivad sobida erinevat liiki koolid; pakkumiste mitmekesisus võib seega tagada kõigile paremaid 

haridusvõimalusi. Samas näitavad empiirilised tõendid, et õiguslikul vormil põhinev diferentseeritus ja 

mitmekesisus kaldub suurendama sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilaste sooritusele 
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(Ammermüller, 2005; Strietholt jt, 2019). Tugevalt diferentseeritud süsteemides on lõhed kõrgema ja 

madalama sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste soorituses suuremad. 

Eespool käsitletud teguritest lähtudes käsitletakse selles peatükis erinevate koolitüüpide esinemist 

haridussüsteemides kolmest perspektiivist (77): 

• Õiguslikul vormil põhinev diferentseeritus: selle alus on riigi- ja munitsipaalkoolide kõrval ka 

erakoolide olemasolu, mida seejuures iseloomustab esimestest erinev juhtimiskord. 

• Õppekavapõhine diferentseeritus: esineb juhul, kui erinevat liiki koolides võivad õppetöö 

aluseks olla erinevad põhiõppekavad või teatud liiki koolid võivad põhiõppekavast kõrvale 

kalduda. 

• Struktuurne diferentseeritus: kirjeldab olukorda, kus haridussüsteemis eksisteerivad 

paralleelselt erinevad põhi- ja keskhariduse mudelid. Struktuurse diferentseerituse puhul võivad 

õpilased eri liiki koolidesse astuda erinevas vanuses, mis omakorda tähendab, et erinevate 

õpilaste rühmade jaoks toimuvad üleminekud ühest koolist teise koolitee erinevates punktides. 

II.3.1. Õiguslikul vormil põhinev diferentseeritus 

Õiguslikul vormil põhinev diferentseeritus tekib olukorras, kus haridussüsteem hõlmab 

eraõppeasutusi, mille juhtimine põhineb avaliku sektori omast erineval juhtimiskorral või 

õigusraamistikul. Riigi- ja munitsipaalkoole juhivad ja haldavad avaliku sektori hariduskorraldajad ja 

muud avaliku sektori asutused (78), samas kui eraõppeasutusi juhivad ja haldavad valitsusvälised 

eraasutused (79). Juhtimiskorra erinevused võivad omakorda tähendada olulisi erinevusi asutuste 

vastuvõtuprotseduure reguleerivas õiguslikus raamistikus (vt ptk II.5), hariduse sisus, hindamises ja 

muudes valdkondades. Juhul kui erakoolid ei pea järgima samu ettekirjutusi kui riigi- ja 

munitsipaalkoolid, suurendab see hariduslikke valikuvõimalusi. Eraõppeasutuste esinemine 

haridussüsteemis suurendab selle „kvaasiturulikkust“. 

Veel üks oluline erinevus õppeasutuste vahel on seotud nende peamiste rahastusallikatega. 

Eraõppeasutused võivad seejuures olla nii riigi rahastusest sõltuvad kui ka sellest sõltumatud, 

olenevalt sellest, kas nende põhirahastusest pärineb üle või alla 50% avaliku sektori vahenditest (80). 

Kuigi riigi rahastusest sõltuvaid eraõppeasutusi juhivad ja haldavad eraorganisatsioonid, saavad need 

vähemalt 50% põhirahastusest (või õpetajate palgaraha) valitsemissektorilt (UNESCO-

UIS/OECD/Eurostat, 2018). Riigi rahastusest sõltumise tõttu erineb selliste erakoolide haldamise 

 

(77) Koolitüüpe võib eristada ka neljanda mõõtme, koolide selektiivsuse alusel. Selektiivse diferentseeritusega on tegu ühte 
ja samasse sektorisse kuuluvate ja sama õppekava järgivate ning ühesugustele tegutsemispõhimõtetele rajatud koolide 
puhul, mida kõige selle juures eristavad ikkagi erinevad vastuvõtukriteeriumid. Üks selektiivse diferentseerituse liike on 
akadeemiline selektiivsus. Akadeemiliselt selektiivseid koole leidub näiteks Ühendkuningriigis (Inglismaal ja Põhja-
Iirimaal) (nn grammar school) ning Kreekas (näidis-eksperimentaalgümnaasiumid ja lütseumid). Veel üks selektiivse 
diferentseerituse vorm on õpilaste sõelumine usutunnistuse alusel, mida esindavad näiteks mõned Ühendkuningriigi 
riikliku rahastusega koolid (Inglismaa usukoolid (faith school) ja Põhja-Iirimaa integreeritud koolid). Selektiivset 
diferentseeritust käsitletakse lähemalt koolide vastuvõtureegleid analüüsivas peatükis II.5. 

(78) Haridusasutusi loetakse riiklikeks, juhul kui neid juhib ja haldab 1) vahetult riiklik hariduskorraldaja või muu asutus või 
2) vahetult valitsussektori asutus või haldusorgan (nõukogu, komisjon vms), mille liikmetest enamiku määrab 
valitsemissektori asutus või keda valitakse avalikult (UNESCO-UIS, 2019). 

(79) Haridusasutusi loetakse eraõppeasutusteks, juhul kui neid juhib ja haldab valitsemissektori väline eraorganisatsioon 
(nagu kirik, ametiühing või äriettevõte, välis- või rahvusvaheline organisatsioon) või selle nõukogu koosneb peaasjalikult 
liikmetest, keda ei ole sinna valinud valitsemissektori asutus (UNESCO-UIS, 2019). 

(80) „Riigi rahastusest sõltuvate“ ja „riigi rahastusest sõltumatute“ eraõppeasutuste eristus puudutab vaid nende 
valitsemissektori allikatest pärineva rahastuse määra ning ei ole seotud nende riikliku suunamise või reguleerimise 
määraga. Riigi rahastusest sõltuv eraõppeasutus on õppeasutus, mis saab vähemalt viiskümmend protsenti 
põhirahastusest valitsemissektori organisatsioonidelt või mille õpetajate töötasusid maksab kas vahetult või riigi 
vahendusel valitsemissektori organisatsioon. Riigi rahastusest sõltumatu eraõppeasutus on õppeasutus, mis saab 
vähem kui viiskümmend protsenti põhirahastusest valitsemissektori organisatsioonidelt või mille õpetajate töötasusid ei 
maksa ei vahetult ega riigi vahendusel ükski valitsemissektori organisatsioon (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat, 2018, lk 26). 
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aluseks olev õigusraamistik tavaliselt riigi- ja munitsipaalkoolidest vähem kui valitsemissektorist 

täielikult sõltumatute koolide oma. Sellest hoolimata on riiklikel ja riigi rahastusest sõltuvatel 

eraõppeasutustel mitmeid õigusraamistikuga seotud erinevusi, mida käsitletakse lähemalt aruande II 

osa vastavates temaatilistes peatükkides. 

Haridusvõimaluste võrdsuse ja õiguslikul vormil põhineva diferentseerituse seosed ei ole läbinisti 

ühemõttelised. Ühelt poolt võib erakoolide olemasolu suurendada haridussüsteemi sotsiaalset ja 

hariduslikku segregatsiooni ja selle mõjul hariduslikku ebavõrdsust (Ammermüller, 2005; Bodovski jt, 

2017; vt ka ptk II.2). Nagu rõhutatud peatükis II.2, näitavad võrdlevad uuringud, et suurema erasektori 

kulutuste osakaaluga haridussüsteeme iseloomustab sageli suurem sotsiaal-majandusliku tausta mõju 

õpilaste sooritusele (Schütz, Ursprung ja Wößmann, 2008). Teisisõnu võib lapsevanemate panuse 

(näiteks erakoolide õppemaksude) suurus mõjutada negatiivselt haridusvõimaluste võrdsust. 

Kui aga võtta tähelepanu alla ainult eraharidussektori suurus, jättes seejuures kõrvale erasektori ja 

valitsemissektori suhtelised panused, on selle tulemusel avanev pilt hoopis teistsugune. Uuringud on 

näidanud mõõdukat negatiivset seost sotsiaal-majandusliku tausta õpilaste sooritusele avaldatava 

mõju ning erakoolide osakaalu vahel (Bodovski jt, 2017; Schlicht, Stadelmann-Steffen ja Freitag, 

2010; Schütz, Ursprung ja Wößmann, 2008). Teisisõnu võib hariduslik ebavõrdsus suurema 

erasektoriga süsteemides olla teatud juhtudel väiksem. Üks võimalik selgitus sellele seisneb asjaolus, 

et eraõppeasutuste suure osakaaluga haridussüsteemides on need õppeasutused pigem riiklikust 

rahastusest sõltuvad kui täielikult sõltumatud, mis omakorda piirab võimalikke erinevusi avaliku 

sektoriga (Schlicht, Stadelmann-Steffen ja Freitag, 2010). 

Joonisel II.3.1 võrreldakse eri haridussüsteemides eraõppeasutustes põhihariduse 1., 2. ja 3. astmes 

õppivate ning keskharidust omandavate (ISCED 1–3) õpilaste osakaalu, eristades seejuures 

võimaluse korral riiklikust rahastusest sõltuvaid ja sõltumatuid eraõppeasutusi. Jooniselt nähtub, et 

kaheksateistkümnes haridussüsteemis on eraõppeasutustes põhiharidust omandavate õpilaste (ja 

kolmeteistkümnes haridussüsteemis keskhariduse omandajate) osakaal alla 5%. Eraharidussektori 

osakaal on neis riikides sisuliselt tähtsusetu ning see koosneb sageli peamiselt riigi rahastusest 

sõltumatutest eraõppeasutustest (81). 

Avalik sektor on suhteliselt domineeriva rolliga veel päris paljudes riikides: neljateistkümnes 

haridussüsteemis omandab 80% õpilastest riigi- või munitsipaalkoolides põhihariduse 1. ja 2. astme, 

üheteistkümnes haridussüsteemis põhihariduse 3. astme ja viieteistkümnes süsteemis keskhariduse. 

Riigi rahastusest sõltuvate ja sõltumatute eraõppeasutuste osakaal on seejuures neis riikides erinev. 

Kui enamik erakoolis põhihariduse nooremas astmes olevatest õpilastest õpib enamikus 

haridussüsteemides riigi rahastusest sõltuvates õppeasutustes, siis põhihariduse 3. astme ja 

keskhariduse puhul sama reegel ei kehti (82). 

Neljas riigis on riiklikes õppeasutustes põhihariduse nooremas astmes olevate õpilaste osakaal alla 

80%. Erasektori osakaal on neist suurim Belgias (ligi 55%), järgnevad Malta (44%), Hispaania (umbes 

30%) ja Ühendkuningriik (umbes 24%). Kõigis neljas riigis domineerivad erasektoris riigi rahastusest 

sõltuvad eraõppeasutused; Belgias on riigi rahastusest sõltumatute koolide osakaal alla 1%. Kõige 

rohkem lapsi õpib riigi rahastusest sõltumatutes õppeasutustes Maltal – enam kui 13%. 

Põhihariduse vanemas astmes on erasektori suhteline osakaal mõnevõrra suurem: üle 20% õpilastest 

õpib selle astme eraõppeasutustes vastavalt seitsmes ja kaheksas riigis. Põhihariduse 1. ja 2. astme 

 

(81) Saksamaa puhul andmed eraõppeasutuste riigi rahastusest sõltuvuse kohta puuduvad. 

  

(82) Austria puhul andmed eraõppeasutuste riigi rahastusest sõltuvuse kohta puuduvad. 
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ning põhihariduse 3. astme võrdluses on erinevus eraõppeasutuste osakaaludes väiksem, ulatudes 

üle 10 protsendi vaid Taanis ja Ühendkuningriigis, kusjuures riiklikes õppeasutustes põhihariduse 3. 

astmes õppijate osakaal on 1. ja 2. astme omast väiksem. Suurim on see erinevus seejuures 

Ühendkuningriigis, kus põhiharidust omandab 1. ja 2. astmes erakoolides alla 25% õpilastest, kuid 

põhihariduse 3. astmes on sama näitaja 66% (83). 

Joonis II.3.1: eraõppeasutustes õppivate laste osakaal (ISCED 1–3), 2017 

II.3.1.A: ISCED 1 

 
 

II.3.1.B: ISCED 2 

 
 

II.3.1.C: ISCED 3 

 

 
riigi rahastusest sõltuvad 
eraõppeasutused  

riigi rahastusest sõltumatud 
eraõppeasutused  

eraõppeasutused (määratluste erinevuste tõttu eraldi 
andmed riigi rahastusest sõltuvate ja sellest sõltumatute 
eraõppeasutuste kohta puuduvad) 

Allikas: Eurostat, [educ_uoe_enra01], viimati värskendatud 02.12.2019. 

 

(83)  Eelkõige on see tingitud akadeemiate (riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste) süsteemi loomisest Inglismaal. 
Programm käivitati 2002. aastal põhihariduse vanemas astmes ning laienes 2010. aastal põhihariduse nooremas 
astmesse, kusjuures selles osalevate koolide arv on kiiresti kasvanud (akadeemiate kohta vt ka ptk II.3.2). 
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ISCED 1 BE MT ES UK HU DK FR PT LU SE CY SK AT IT PL EL CH EE 

Riigi rahastusest sõltuvad 53,7 30,3 27,8 20,0 14,2 16,4 14,5 3,5 0,3 10,5 (–) 7,7 : 0,0 1,6 (–) 1,5 (–) 

Riigi rahastusest sõltumatud 0,7 13,5 3,6 4,2 2,5 0,2 0,4 9,4 11,6 0,0 8,9 (–) : 6,0 4,2 5,5 4,0 5,2 

 DE TR NO LT IS CZ LV FI BG RO SI IE HR NL RS ME MK  

Riigi rahastusest sõltuvad : (–) 3,0 (–) 2,8 2,4 (–) 1,8 (–) 0,0 0,9 0,0 (–) (–) (–) 0,0 0,0  

Riigi rahastusest sõltumatud : 4,3 0,4 3,2 0,0 (–) 2,1 (–) 1,3 1,1 0,0 0,6 0,5 0,4 0,2 0,0 0,0  

ISCED 2 BE MT ES UK HU DK FR PT LU SE CY SK AT IT PL EL CH EE 

Riigi rahastusest sõltuvad 57,6 35,5 28,6 61,2 15,1 29,2 21,7 5,9 8,4 17,1 (–) 8,1 : 0,0 2,1 (–) 2,6 (–) 

Riigi rahastusest sõltumatud 0,5 11,5 3,7 5,2 2,5 0,6 0,4 7,6 11,9 0,0 17,0 (–) : 3,6 5,1 4,6 6,0 3,8 

 DE TR NO LT IS CZ LV FI BG RO SI IE HR NL RS ME MK  

Riigi rahastusest sõltuvad : (–) 3,8 (–) 1,6 3,5 (–) 5,1 (–) 0,0 0,6 0,0 (–) (–) (–) 0,0 0,0  

Riigi rahastusest sõltumatud : 5,2 0,3 3,6 0,0 (–) 1,9 (–) 3,2 0,6 0,0 0,0 0,7 1,6 0,1 0,0 0,0  

ISCED 3 BE MT ES UK HU DK FR PT LU SE CY SK AT IT PL EL CH EE 

Riigi rahastusest sõltuvad 58,5 20,6 18,9 74,1 14,6 3,2 28,3 4,2 6,7 18,3 (–) 16,0 : 5,2 1,7 (–) 8,5 (–) 

Riigi rahastusest sõltumatud 0,5 6,7 8,4 5,2 11,8 0,2 0,7 17,2 10,2 0,0 19,2 (–) : 3,7 12,8 4,1 6,0 3,3 

 DE TR NO LT IS CZ LV FI BG RO SI IE HR NL RS ME MK  

Riigi rahastusest sõltuvad : (–) 9,7 (–) 21,1 15,5 (–) 19,6 (–) 0,0 1,9 0,0 (–) (–) (–) 0,0 0,0  

Riigi rahastusest sõltumatud : 8,8 0,0 2,2 0,9 (–) 4,8 (–) 2,6 1,7 4,2 0,6 4,1 12,6 1,2 0,4 0,0  

Allikas: Eurostat, [educ_uoe_enra01], viimati värskendatud 02.12.2019. 

Selgitavad märkused 

Haridussüsteemide järjestuse aluseks on ISCED 1. tasemel eraõppeasutustes õppivate laste osakaal. 

Täiendavaid andmeid riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste kohta vt joonis II.4.3. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Saksamaa ja Austria: UOE andmestikus andmed eraõppeasutuste riigi rahastusest sõltuvuse kohta puuduvad. Jooniselt II.4.3 
nähtub siiski, et mõlemas riigis leidub riigi rahastusest sõltuvaid erakoole. 
Sloveenia: riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste osakaal muutub erahariduse rahastamise korraldusest tingituna aastast 
aastasse. Kõik ametlikult tunnustatud õppekavasid pakkuvad eraõppeasutused saavad 85% õppekava kuludest riigieelarvest. 
Riik ei kompenseeri seejuures eraharidusega seotud investeeringuid põhivarasse, mistõttu eraõppeasutuste riigi rahastusest 
sõltuvuse määr võib aastast aastasse põhivara suurusest sõltuvalt muutuda. 
Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina: ei osale Eurostati andmete kogumises. 

 

Põhihariduse 1. ja 2. astme ning keskhariduse (ISCED 3) võrdluses on pilt mõnevõrra segasem. 

Üldise mustrina on riiklikes õppeasutustes keskhariduse omandajate osakaal pigem väiksem kui 

põhihariduse omandajate oma. Seejuures on Tšehhis, Prantsusmaal, Küprosel, Hollandis, Soomes, 

Ühendkuningriigis ja Islandil põhihariduse 1. ja 2. astme ja keskhariduse vaheline erinevus üle 10%. 

Suurima erinevusega eristub jällegi Ühendkuningriik, kus eraõppeasutustes õpib ligi 80% keskharidust 

omandavatest lastest. Samas on avaliku sektori osakaal keskhariduses suurem kui nooremates 

kooliastmetes; näiteks Taanis ja Maltal erineb avaliku sektori osakaal põhihariduse nooremas astmes 

ja keskhariduses üle 10%. 

II.3.2. Õppekavapõhine diferentseeritus 

Lisaks avaliku ja erasektori õppeasutuste eristusele võivad haridussüsteemid eristada koole ka 

õppekava sisu järgi. Just selliseid eristusi hõlmabki õppekavapõhise diferentseerituse mõiste. 

Õppekavapõhine diferentseeritus kirjeldab olukorda, kus erinevat liiki koolid järgivad samas 

õppeastmes erinevat õppekava. Levinuim õppekavapõhise diferentseerituse vorm on hargnemine eri 

õppesuundade vahel, kuid õppekavapõhine diferentseeritus ei piirdu siiski vaid erinevate 

õppesuundade või õpiteedega. Eelkõige hõlmab see ka eristusi sama õpiteega seotud koolitüüpide 

vahel, mis erinevad üksteisest õppekava sisu ja/või sama sisu kohta ette nähtud (minimaalse) 

õppetundide hulga poolest. 
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Kuna hargnemist eri õppesuundade vahel ning kutse- ja üldsuundade erinevusi käsitletakse lähemalt 

peatükis II.6, siis vaadeldakse selles peatükis vaid üldhariduse õppekavapõhist diferentseeritust riigi- 

ja munitsipaalkoolides ning riigi rahastusest sõltuvates erakoolides. 

Joonisel II.3.2 antakse ülevaade õppekavapõhise diferentseerituse esinemisest eri 

haridussüsteemides ja erinevatel ISCED tasemetel. Jooniselt on näha, et diferentseeritud 

õppekavasid kasutatakse pooltes aruandes analüüsitud haridussüsteemides. 

Joonis II.3.2: õppekavapõhine diferentseeritus üldhariduses (ISCED 1–3), 2018/19 

 

 

 

 Alates ISCED 1 

 Alates ISCED 2 

 Alates ISCED 3 

 Üldhariduses puudub 

 Andmed puuduvad 

 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonis hõlmab nii riigi- ja munitsipaalkoole kui ka riigi rahastusest sõltuvaid erakoole. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Taani: riigi- ja munitsipaalkoolides ISCED 3. tasemel õppekavapõhine diferentseeritus puudub. 
Saksamaa: ISCED 1. tasemel järgivad liidumaad kohalikku õppekava, kuid liidumaa piires peavad kõik koolid järgima üht ja 
sama õppekava. 
Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales, Põhja-Iirimaa): Viiendas põhiastmes, mis vastab ISCED 3. tasemele (vanus 16–18/19), 
kohustuslik õppekava puudub. 
Ühendkuningriik (Šotimaa): ISCED 0. kuni 3. taseme riiklik õppekava Curriculum for Excellence sätestab vaid juhtnöörid 
koolide õppekavade kohta. Tundide sisu eest vastutavad kohalikud omavalitsused ja koolid ning koolid võivad teha ise valikuid 
õppetöö sisu kohta, mille juures tuleb siiski arvesse võtta riiklikke ettekirjutusi ja nõuandeid. 
Šveits: ISCED 1. tasemel järgivad kõik keelepiirkonnad kohalikku õppekava, kuid iga regiooni piires peavad kõik koolid järgima 
üht ja sama õppekava. 

 

Üldise mustrina võib öelda, et õppekavapõhise diferentseerituse esinemise korral madalamal ISCED 

tasemel jääb see püsima kogu edasise koolihariduse vältel. Nõnda jääb haridussüsteemis ISCED 1. 

taseme (põhihariduse) õppekavapõhise diferentseerituse korral selline diferentseeritus süsteemseks 

tunnuseks ka ISCED 2. ja 3. tasemel (põhihariduse 3. aste ja keskharidus). Joonisel on seetõttu 

esitatud ISCED tase, millest diferentseeritus algab. Ainuke erand on siin Taani, kus erinevat liiki koolid 

võivad küll ISCED 1. ja 2. tasemel kasutada erinevaid õppekavasid, kuid ISCED 3. tasemel 

õppekavapõhine diferentseeritus kaob. 

Kuues haridussüsteemis algab õppekavapõhine diferentseeritus esimese taseme haridusest. Need 

süsteemid on Taani, Prantsusmaa, Luksemburg, Sloveenia, Ühendkuningriik (Inglismaa) ja Norra. 

Taanit, Sloveeniat, Inglismaad ja Norrat iseloomustavad seejuures erinevused ühelt poolt riigi- ja 

munitsipaalkoolide ning teiselt poolt riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste õppekavades, kuna 

riigi rahastusest sõltuvad erakoolid võivad välja töötada oma õppekava või õppeprogrammi. 
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Õppekavapõhise diferentseerituse määr võib sellistel juhtudel ilmselgelt erineda olenevalt riigi 

rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste suhtelisest osakaalust (vt eelmine alapeatükk). 

Taanis võivad riigi rahastusest sõltuvad „sõltumatud koolid“ koostada oma õppekavad ise, tingimusel, et neis pakutav haridus on 

võrdväärne riigi- ja munitsipaalkoolides pakutavaga ning tagab õpilastele samasugused haridussüsteemis edasi liikumise 

võimalused. 

Ühendkuningriigi (Inglismaa) „akadeemiad“ on riigi rahastusest sõltuvad erakoolid, mis ei pea järgima riiklikku õppekava, kuid 

nende õppekava peab siiski olema avar ja tasakaalustatud ning hõlmama teatavaid kohustuslikke aineid. Akadeemiad pakkusid 

alguses põhihariduse 3. astet ja keskharidust, kuid 2010. aastast hõlmab programm ka põhihariduse 1. ja 2. astet. 

Prantsusmaal ja Luksemburgis on peamine õppekavapõhise diferentseerituse allikas erineva 

keeleprofiiliga riigi- ja munitsipaalkoolide (Prantsusmaal ka riigi rahastusest sõltuvate erakoolide) 

olemasolu. 

Prantsusmaa rahvusvahelised koolid (või koolide rahvusvahelised õppeharud) pakuvad alates põhihariduse nooremas astmest kuni 

keskhariduseni tugeva võõrkeele komponendiga haridust, seda kokku 17 eri keeles. 

ISCED 2. või 3. tasemest algav õppekavapõhine diferentseeritus on sageli seotud hargnemisega eri 

õppesuundade vahel, mistõttu erinevaid õppekavasid käsitletakse selles kontekstis sageli eri 

õpiteedena (vt ptk II.6). Sedalaadi erisusi võib esineda ka haridussüsteemides, kus õppekavapõhine 

diferentseeritus algab juba põhihariduse tasandil. Põhihariduse 3. astmes ja/või keskhariduses 

lisandub neile sel juhul veel uusi erisusi. 

Riigi rahastusest sõltuvate erakoolide suhtelise autonoomia kõrval võib põhihariduse vanemas astmes 

õppekavapõhine diferentseeritus esineda veel kahel olulisel kujul. Esiteks esinevad mitmetes 

haridussüsteemides nende astmete õppeasutused eelkõige valitud õppesuuna poolest. Teiseks 

võivad erinevused esineda ka erinevat liiki haridusasutuste erinevates õpetamis- või õppimisnõuetes. 

Haridussüsteemides, kus erinevat liiki teise taseme õppeasutused pakuvad erinevaid õppesuundasid, 

on kasutusel teatud õppeaineid või valdkondi (sotsiaalteadused, keeled, matemaatika jms) 

süvendatult käsitlevad õppekavad. Sellist laadi õppekavapõhine diferentseeritus iseloomustab Belgiat, 

Bulgaariat, Tšehhit, Horvaatiat, Itaaliat, Lätit, Norrat ja Türgit. 

Horvaatias võivad üldkeskhariduskoolid (gimnazije) olla üldise või süvendatud õppega. Üldkeskhariduslikke õppekavasid on viis 

ning need erinevad süvendatult õpetatavate ainete poolest: üldkeskharidus (opća gimnazija), süvendatud keeleõppega 

üldkeskharidus (jezična gimnazija), klassikaliste keelte süvaõppega üldkeskharidus (klasična gimnazija), loodusteaduste ja 

matemaatika süvaõppega üldkeskharidus(prirodoslovno-matematička gimnazija) ning loodusteaduste süvaõppega üldkeskharidus 

(prirodoslovna gimnazija). 

Itaalias leidub samamoodi kuut erinevat liiki keskharidusasutusi (liceo), mis spetsialiseeruvad järgmistele valdkondadele: kunstid 

(Liceo artistico), klassikaline filoloogia (Liceo classico), matemaatika ja loodusteadused (Liceo scientifico), keeled (Liceo linguistico), 

muusika ja tants (Liceo musicale e coreutico) ning humanitaarteadused (Liceo delle scienze umane). Mõned liceo tüübid jagunevad 

omakorda alaliikideks (nt Liceo delle scienze umane alaliik on sotsiaalteaduste süvaõppega Liceo economico-sociale). 

Erinevat liiki õppeasutustes kehtivate õpetamis- ja õppimisnõuete erinevuste tüüpilised näited on 

Saksamaa, Hollandi, Austria ja Šveitsi üldhariduse õpiteede hierarhiad. Sarnaseid põhimõtteid 

kasutatakse aga ka teistes haridussüsteemides (nagu Tšehhi, Prantsusmaa, Luksemburg, Ungari ja 

Slovakkia). Erinevat liiki koolides pakutavad õppekavad võivad sellisel juhul isegi – kuigi mitte 

ilmtingimata – anda õpilastele erinevat liiki teise haridustaseme kvalifikatsiooni. 

Saksamaal saavad teatud liiki koolides põhihariduse 3. astme ja keskhariduse omandanud õpilased kooli tüübi alusel erineva 

lõputunnistuse. Traditsiooniliselt on nende hulka kuulunud Hauptschule, Realschule ja Gymnasium, kusjuures viimases on 

vastavate ainete nõuded kõige suuremad (kõige „akadeemilisemad“). Enamikus liidumaadest eksisteerivad ka kooperatiivsed või 

integreeritud keskkoolid. Kooperatiivne keskkool (kooperative Gesamtschule) koondab Hauptschule, Realschule ja Gymnasium’i 

õppekavad ühe pedagoogilise ja organisatsioonilise katuse alla. Integreeritud keskkool (integrierte Gesamtschule) kujutab endast 
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põhihariduse 3. astme kolme õppesuunda koondavat pedagoogilist ja organisatsioonilist üksust, st tundides käivad koos kõigi kolme 

õppesuuna õpilased. Mitmekursuselised koolid (Schularten mit mehreren Bildungsgängen) koondavad ühe katuse alla kaks või kolm 

erinevat õppekava. 

Prantsusmaal on üldkeskhariduses kasutusel kaks õppesuunda, mida võidakse pakkuda kas erinevat liiki koolides või ühes ja 

samas koolis (Lycée général et technologique). 

Austrias pakutakse põhihariduse 3. astme (ISCED 2) kaht peamist liiki koolides: uus põhikool (Neue Mittelschule) ja akadeemiline 

põhikool (Allgemeinbildende Höhere Schule). 

II.3.3. Struktuurne diferentseeritus 

Struktuurne diferentseeritus on omane haridussüsteemidele, kus õpilased võivad erinevas vanuses 

astuda erinevat liiki koolidesse, mis tingimata ei erine üksteisest kasutatava õppekava poolest. 

Üleminek ühest koolist teise ei toimu sel juhul kõigi õpilaste puhul ühel ja samal ajal (nt põhihariduse 

omandamise järel), vaid erinevas vanuses, olenevalt nende valitud kooli tüübist. See tähendab, et 

haridussüsteemis eksisteerivad paralleelselt erinevaid põhi- ja keskhariduse mudeleid esindavad 

õppeasutused. Struktuurset diferentseeritust võib seetõttu kirjeldada ka paralleelsete või 

alternatiivsete haridusstruktuuride olemasoluna. 

Struktuurse diferentseerituse mõiste hõlmab üsnagi erinevaid institutsioonilise korralduse vorme. 

Joonis II.3.3 hõlmab kõiki paralleelsete haridusstruktuuridega haridussüsteeme, mis on joonisel 

rühmitatud asjakohaste ISCED tasemete alusel. Struktuurne diferentseeritus ei ole Euroopas eriti 

levinud. See on iseloomulik vähem kui veerandile aruandes käsitletud haridussüsteemidest. 

Kolmes haridussüsteemis hõlmab struktuurne diferentseeritus ISCED 1. kuni 3. taset. Need on 

Hispaania, Läti ja Leedu. Hispaania koolisüsteem hõlmab üldjuhul eraldi põhi- (ISCED 1) ja keskkoole 

(liidetud ISCED 2 ja ISCED 3), kuid mõnes autonoomses piirkonnas on haridussüsteemi ülesehitus 

teistsugune. Erinevusi esineb ka autonoomsete piirkondade piires, kuna riigi rahastusest sõltuvate 

erakoolide struktuur võib olla teistsugune (nt ISCED 1.–3. taseme haridust pakutakse ühes ja samas 

õppeasutuses). 

Navarra piirkonnas on ISCED 1. tase ja ISCED 2. taseme paar esimest klassi või ISCED 2. tase ja ISCED 3. taseme esimene klass 

(kohustuslik keskharidus) koondatud eraldi koolidesse. Castilla-La Mancha piirkonnas leidub ISCED 1. taset, ISCED 2. taset ja 

ISCED 3. taseme esimest klassi (kohustuslik keskharidus) koondavaid koole. 

Ka Lätis ja Leedus võib põhihariduse 2. astme järgne haridus hargneda paralleelseteks struktuurideks. 

Mõlemas haridussüsteemis võivad nii põhi- kui ka keskkoolid pakkuda erineva pikkusega 

õppekavasid, mis võivad hõlmata kas ainult ühte haridustaset või hõlmata koolihariduse (ISCED 1–3) 

erinevaid tasemeid või klasse. 

Lätis võib üldhariduse omandamine toimuda kahel viisil. Õpilased võivad esmalt astuda kuueklassilisse algkooli (sākumskola), kus 

õpetatakse ainult ISCED 1 õppekava, mille järel astuvad nad ISCED 2. ja 3. taseme hariduse saamiseks edasi kuueklassilisse 

gümnaasiumi. Neile lisaks on olemas põhiharidust (ISCED 1 ja 2) hõlmavad põhikoolid (pamatskola), millele järgneb kolmeaastane 

keskkool (vidusskola). 

Leedus võivad lapsed põhihariduse 1. ja 2. astme (ISCED 1) omandamiseks õppida eraldi algkoolides (pradinė mokykla), ISCED 1. 

taset ja osa ISCED 2. tasemest ühendavates progümnaasiumides (progimnazija) või ühtsetes ISCED 1. ja 2. taset hõlmavates 

põhikoolides (pagrindinė mokykla). Nendest koolidest edasi liikumiseks keskharidust tavaliselt koos põhihariduse 3. astme õppega 

pakkuvatesse gümnaasiumidesse (gimnazija) on mitmeid eri võimalusi. Progimnazija’id leidub põhiliselt linnades, samas kui 

maapiirkondades on levinumad pigem pagrindinė mokykla’d (ŠMSM, 2019, lk 18). 
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Joonis II.3.3: paralleelsed haridusstruktuurid üldhariduses (ISCED 1–3), 2018/19 

 

 

 

 ISCED 1–3 

 ISCED 2–3 

 ISCED 3 

 Puuduvad 

 Andmed puuduvad 

 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonis hõlmab nii riigi- ja munitsipaalkoole kui ka riigi rahastusest sõltuvaid erakoole. 

Märkus riikide erisuste kohta 

Šveits: mõnes üksikus kantonis võivad õpilased Baccalauréat-kooli (gymnasiale Maturitätsschule) astuda erinevas vanuses kas 
kohe pärast ISCED 1. taseme kooli lõpetamist või ISCED 2. taseme ajal. 

 

Tšehhi, Ungari ja Slovakkia haridussüsteemidele on omane põhihariduse 3. astme ja keskhariduse 

struktuurne diferentseeritus. Kui põhiharidust pakuvad nendes süsteemides ühtsed ISCED 1. ja 2. 

taseme koolid, siis keskkoolid võivad olla erineva organisatsioonilise vormiga. Õpilased võivad nõnda 

lahkuda ühtsest põhikoolist erineval ajal enne ISCED 2. taset, selle keskel või pärast selle lõpetamist, 

olenevalt sellest, kas nad kavatsevad astuda kaheksaklassilisse, kuueklassilisse või neljaklassilisse 

keskkooli (gümnaasiumi) (84). 

Ühendkuningriigis (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) algab struktuurne diferentseerimine alles 

keskhariduse tasandil, pärast kohustusliku koolihariduse lõppu. ISCED 3. taseme teise osa (Key 

Stage 5) eel on õpilastel võimalik valida, kas jääda edasi samasse keskkooli või astuda riigi 

rahastusest sõltuvasse eraõppeasutusse, nagu kuuenda astme (sixth form) kolledž või 

täiendushariduskolledž. 

Kirjeldatud struktuurse diferentseerituse mustrid mõjutavad teisi haridussüsteemide tunnuseid, nagu 

kooli valik, vastuvõtureeglid ja selektiivsus ning hargnemine eri õppesuundade vahel. Koosmõjus 

teiste diferentseerituse vormidega võivad nad seega avaldada märgatavat mõju haridusvõimaluste 

võrdsusele. Järgmistes peatükkides püütakse anda täpsemat ülevaadet sellest, kuidas erinevate 

koolitüüpide olemasolu võib mõjutada haridussüsteemi struktuuri ja seeläbi ühtlasi võimaluste 

võrdsust. 

 

 

(84)  Tšehhis ja Ungaris on nii kaheksa- (ISCED 2 + 3), kuue- (osaline ISCED 2 + ISCED 3) kui ka neljaklassilisi (ISCED 3) 
gümnaasiume (gymnázium/gimnázium); Slovakkias eksisteerib kaheksaklassiline gymnázium (osaline ISCED 2 + 
ISCED 3) paralleelselt neljaklassilise gymnázium’iga (ISCED 3). 
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II.4. KOOLI VALIKU REEGLID 

Peamised tähelepanekud 

Vabadus kooli valikul annab peredele võimaluse kindlustada lastele võimalikult hea haridus. Samas 

näitavad uuringud, et vabadus kooli valikul võib ühtlasi põhjustada koolide sotsiaal-majanduslikku ja 

võimekusepõhist kihistumist, mis võib mõjutada nii hariduse andmise tõhusust kui ka õpitulemuste 

võrdsust. 

• Kolmes neljandikus riikidest püütakse põhikooli valikut riiklikul tasandil piirata, jaotades õpilased 

vähemalt esimese sammuna elukoha alusel riigi- ja munitsipaalkoolidesse. Kümnes riigis 

võivad pered neile määratud põhikoolist loobuda vaid rangelt piiritletud tingimustel – näiteks 

juhul, kui koolijärgset lapsehoidu pakutakse teise kooli lähedal, või tingimusel, et teise kooli 

valimine ei mõjuta negatiivselt määratud või valitud kooli õpilaskonna sotsiaalset koosseisu. 

Veel üheksateistkümnes haridussüsteemis võivad perekonnad valida põhikooliks piiranguteta 

ükskõik millise teise riigi- või munitsipaalkooli, andes aktiivsetele ja informeeritud vanematele 

vabad käed kooli valikul. 

• Pooltes riikides, kus avalikus sektoris järgitakse õpilaste elukoha järgi koolidesse jaotamise 

kohustust, kehtivad riigi rahastusest sõltuvatele erakoolidele ja/või konkreetset liiki riigi- ja 

munitsipaalkoolidele teistsugused reeglid. Neil koolidel on kas teistsugune teeninduspiirkond 

või ei laiene neile õpilaste elukohajärgse jaotamise kohustus ning nad võivad üldjuhul õpilasi 

vastu võtta kogu riigist. 

• Paljudes riikides on põhihariduse 3. astme tasandil kooli valiku võimalused suuremad kui 

põhihariduse nooremas astmes ning keskhariduse tasandil annab enamik riike kooli valikul 

peredele vabad käed. 

• Paljudes üleüldise valikuvabadusega ja/või põhihariduse tasemel erinevaid koolitüüpe ette 

nägevates riikides pakuvad riigiasutused teadliku valiku hõlbustamiseks ühtlasi valikute kohta 

tsentraliseeritud teavet. 

Euroopas võib põhihariduses kehtivate reeglite sarnasuse alusel eristada kokku viit erinevat kooli 

valiku süsteemi. 

1. Süsteemid, kus õpilased jaotatakse koolidesse elukoha alusel ning teise kooli valimine on 

võimalik vaid kindlalt piiritletud olukordades. Riik ei jaga teise kooli valimisega seotud teavet. 

2. Süsteemid, kus õpilased jaotatakse koolidesse elukoha alusel ning teise kooli valimine on 

võimalik vaid kindlalt piiritletud olukordades, kuid need tingimused ei kehti riigi rahastusest 

sõltuvatele erakoolidele ja teatud liiki riigi- ja munitsipaalkoolidele. Enamikul juhtudest ei jaga 

riik teise kooli valimisega seotud teavet. 

3. Süsteemid, kus õpilased jaotatakse koolidesse elukoha alusel, kuid teise kooli valimist piiravad 

tingimused puuduvad. Kõigile riigi- ja munitsipaalkoolidele ning riigi rahastusest sõltuvatele 

erakoolidele kehtivad ühesugused reeglid. Riik ei jaga üldjuhul kooli valimisega seotud teavet. 

4. Süsteemid, kus õpilased jaotatakse koolidesse elukoha alusel, kuid teise kooli valimist piiravad 

tingimused puuduvad. Riigi rahastusest sõltuvad erakoolid ja teatud liiki riigi- ja 

munitsipaalkoolid ei pea järgima elukohapõhiseid jaotusreegleid või järgivad teistsuguseid 

reegleid. Riik jagab avalikult kooli valikut hõlbustavat teavet. 

5. Süsteemid, kus peredel on üleüldine vabadus kooli valimiseks, kusjuures enamikul juhtudest 

jagab riik avalikult kooli valikut hõlbustavat teavet. 
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Kooli valiku reeglid reguleerivad perede võimalusi valida ise õppeasutust, milles nende laps käib. 

Valikuvõimaluste skaala ühes otsas on haridussüsteemid, kus kooli valiku võimalus puudub ning 

lapsed peavad käima kodule lähimas koolis; skaala teises otsas on peredel vabadus valida ükskõik 

millise vastavasse haridussüsteemi kuuluva kooli kasuks. Tegelikkuses jääb enamik haridussüsteeme 

nende kahe äärmuse vahele, andes peredele rohkem või vähem vabadust neile sobiva kooli 

valimiseks. Valikuvabaduse määr sõltub põhimõtteliselt hariduskorraldajate kehtestatud tingimustest, 

kuid ka mitmetest muudest teguritest. Nende hulka kuuluvad haridussüsteemis tegutsevate koolide 

hulk ja tüübid (vt ptk II.3); lapsevanematele õiguste ja võimaluste kohta kättesaadav teave (vt joonis 

II.4.4); kasutatavad vastuvõtureeglid (vt ptk II.5) ja muude valdkondade, näiteks rahastuse, 

haridusalase toe ja transpordi reguleerimine (vt ptk-d II.10–12). 

Üks põhiargumente kooli vaba valiku toetuseks on vanemate õigus valida oma lapsele parim võimalik 

haridus. Veel ühe argumendina ajendab see õppeasutusi konkureerima õpilaste kooli meelitamise 

nimel ning konkurents parandab hariduse kvaliteeti. Koolihariduse kvaliteedi parandamine viib 

paremate õpitulemusteni. Valikuvabaduse propageerijad rõhutavad lisaks, et see tagab kõigile 

õpilastele paremad haridusvõimalused, kuna nad saavad tänu sellele valida kõige enam oma 

vajadustele ja eelistustele vastava hariduse. Haridusvõimaluste võrdsuse küsimuses rõhutatakse, et 

kooli valiku võimalus vabastab sotsiaal-majanduslikult ebasoodsas olukorras õpilased elukoha 

kammitsaist, võimaldades neil astuda väljaspool oma (sageli ebasoodsas olukorras) kodukanti 

asuvasse kooli. Mitmed analüütikud on siiski seadnud kooli vabast valikust tuleneva suurema 

efektiivsuse ja võrdsuse kahtluse alla. Seejuures toonitavad nad, et kõigil lapsevanematel ja õpilastel 

ei pruugi olla ühesuguseid võimalusi valikuvabaduse teostamiseks (Burgess ja Briggs, 2010), mille 

tagajärg võib olla võimekamate ja sotsiaal-majanduslikult soodsamas olukorras õpilaste koondamine 

üksikutesse koolidesse ja selle tulemusena vähem võimekate ja sotsiaal-majanduslikult 

ebasoodsamas olukorras õpilaste akadeemiline ja sotsiaalne segregatsioon (Musset, 2012; Wilson ja 

Bridge, 2019). 

Uuringud näitavad, et kõik lapsed ega õpilased, kellele kooli valimise võimalust pakutakse, ei kasuta 

seda alati aktiivselt ning need, kes seda kasutavad, põrinevad tavaliselt soodsamas olukorras 

peredest, kes valdavad rohkem teavet valikuvõimaluste kohta. Rahaliselt, elukoha, transpordi või 

kättesaadava teabe poolest kehvemas olukorras õpilaste haridusvõimalusi parandab kooli valimise 

võimalus vaid piiratud määral (Cornelisz, 2017; Echazarra ja Radinger, 2019). Õpilaste 

valikuvõimalused võivad olla väga piiratud näiteks hõredamini asustatud piirkondades, kus koole on 

ainult üks või teised koolid asuvad kaugel, suuremates asulates. Kodust kaugemal asuvasse 

õppeasutusse ei pruugi olla võimalik astuda ka rasketes sotsiaal-majanduslikes tingimustes elavatel 

õpilastel, kellel puuduvad selleks vajalikud aja- või finantsressursid. 

Lapsevanemad eelistavad sageli õpitulemuste poolest tugevamaid koole. Lapsevanemate ja õpilaste 

käitumises kajastub ühtlasi kalduvus eelistada koole, kus kaasõpilased pärinevad sotsiaal-

majanduslikult sarnase või parema taustaga peredest (kui elukohajärgse kooli õpilased) (Butler ja van 

Zanten, 2007; Rowe E. ja Lubienski C., 2017; Wouters jt, 2018). Vaba kooli valik võib seega 

soodustada õpilaste sõelumist võimekuse (Seppanen, 2003; Soderstrom ja Uusitalo, 2010) ja sotsiaal-

majandusliku tausta järgi (OECD, 2016b). 

Kooli valiku mõju õpilaste sõelumisele on oluline ka sel põhjusel, et õpilaskonna koosseis (eriti 

„rühmaefekt“) mõjutab õpilaste sooritust (Gibbons S. jt, 2006). PISA 2018 empiirilised andmed 

(OECD, 2019b) näitavad ühtlasi, et sotsiaalselt vähem mitmekesiste koolidega haridussüsteemides on 

seosed õpilaste õpitulemuste ja sotsiaal-majandusliku seisundi vahel sageli tugevamad. Väiksem 

mitmekesisus kaldub andma eelise soodsamas olukorras õpilastele, kuna see näib olevat teatud 

korrelatsioonis soodsas olukorras õpilaste paremate õpitulemuste ja ebasoodsas olukorras õpilaste 
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nõrgemate õpitulemustega (OECD, 2019c). PISA 2015 ja muud teadusuuringud näitavad ühtlasi, et 

võimekamate ja sotsiaal-majanduslikult soodsamas olukorras õpilaste väljasõelumisel on eriti 

negatiivne mõju ebasoodsas olukorras koolide õpilaste õpitulemustele (OECD, 2019c) (vt ka ptk II.10). 

Empiirilised tõendid kooli valiku mõjude kohta sotsiaalsele sidususele on piiratud. Kooli valimine võib 

mõjutada õpilaste sotsiaalset kapitali ja vanemate osalemist hariduses ning seeläbi suurendada 

sotsiaalset sidusust, kuna võimaldab kokku viia erineva sotsiaal-majandusliku taustaga õpilasi ja 

perekondi. Samas osutab õpilaskonna tegelik kihistumine kooli valiku reeglite mõjul (Philips jt, 2014) 

sellele, et kooli valik võib suurendada hariduse isiklikku kasutegurit, seejuures potentsiaalselt selle 

sotsiaalsete eesmärkide arvelt (Cornelisz, 2017). Õpilaste võimete või sotsiaalse seisundi alusel 

koolidesse jaotamine võib negatiivselt mõjutada nii haridussüsteemi efektiivsust kui ka 

haridusvõimaluste võrdsust (OECD, 2019c). 

Kooli valiku reeglite tagajärgi, sealhulgas õpilaste sõelumist, mõjutavad mitmesugused tegurid. Nende 

hulka kuuluvad koolide rahastamine ning erinevad kooli valimist toetavad rahalised ajendid, kehtivad 

õigusaktid ja koolidele pakutavad tugiteenused (Ladd, 2002; Levin, 2009). Näiteks võivad ebasoodsas 

olukorras ja nõrkade tulemustega õpilasi toetavad valikureeglid suurendada võimaluste võrdsust 

(Hanushek, 2003). Kooli valiku mõju oleneb suuresti ka teistest seotud valdkondadest, nagu 

erakoolide või erinevat liiki riigi- ja munitsipaalkoolide olemasolu (vt ptk II.3). Teiste oluliste tegurite 

hulka kuuluvad vanematele koolikohtade kohta kättesaadav teave, kooli valimise tingimused ja kord, 

aga ka õpilaste valimise vabadust ja korda käsitlevad reeglid (vt ptk II.5). 

Selle peatüki eesmärk on vaadelda lähemalt mõningaid Euroopa haridussüsteemide kooli valikuga 

seotud reegleid. Lähemalt tuleb vaatlemisele: 

• kas õpilased jaotatakse vähemalt esialgu koolidesse elukoha alusel või on perekondadel 

võimalik ise vabalt kooli valida ja kas õpilaste esialgse elukohapõhise jaotamise järel on neil 

võimalik otsustada määratud kooli asemel mõne teise kasuks; 

• erinevate koolitüüpidega, sh riigi rahastusest sõltuvate erakoolidega seotud valikureeglid; 

• kooli valiku aluseks oleva teabe tsentraliseeritud kättesaadavus. 

II.4.1. Kooli vaba valik ja õpilaste jaotamine elukoha alusel 

Perekondade kooli valikuvabaduse hindamisel tuleb muuhulgas arvesse võtta, kas: 

• õpilasi suunatakse kindlatesse koolidesse ja kas neil on sellisel juhul võimalus otsustada mõne 

teise kooli kasuks; 

• perekonnad saavad and teada oma koolieelistusest või peavad seda tegema. 

Enamikus riikidest on õpilasi juba pikka aega suunatud nende elukohale lähimasse kooli. Õpilaste 

elukoha alusel koolidesse jaotamine on riiklikus hariduses endiselt levinuim jaotusviis. Mõnel juhul on 

koolidele määratud teeninduspiirkonnad, mille piires elavad lapsed peab kool vastu võtma või tagama 

koolitee alguses või ühest koolist teise üleminekul nende eelisjärjekorras vastuvõtmise. Koolide 

teeninduspiirkondade kehtestamine võib olla seotud koolivõrgu ressursside haldamisega, kuid selle 

üks eesmärke võib olla ka koolide õpilaskonna sotsiaal-majandusliku heterogeensuse tagamine (vt ptk 

II.10.1). 

Uuringute tulemused võimaldavad teha teatavaid järeldusi õpilaste elukohapõhise koolidesse 

jaotamise kohta: 
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• elukohapõhine jaotamine vähendab õpilaste võimete ja sotsiaal-majandusliku tausta põhjal 

sõelumist. Üldtunnustatud arusaama järgi võimaldab koolidele teeninduspiirkondade 

määramine tagada ka kohalike koolide õpilaskonna sotsiaal-majandusliku mitmekesisuse; 

• see ei lahenda suurlinnade segregeeritud rajoonide ega puudust kannatavate maa-asulate 

koolide sotsiaal-majandusliku segregatsiooni probleemi; 

• see ei takista heal järjel peresid valimast kooli oma eelistuse järgi, kuna neil on võimalik kolida 

soovitud kooli lähedale või hankida kooli teeninduspiirkonnas paiknev ametlik aadress. Soodsas 

olukorras perede kolimine sellistesse piirkondadesse toob kaasa eluasemehindade tõusu, mis 

võib ajapikku halvemal järjel pered sealt välja tõrjuda (Leech ja Campos, 2003). 

Joonisel II.4.1 antakse ülevaade haridussüsteemidest, kus õpilased jaotatakse põhi- ja keskhariduse 

tasandil vähemalt esialgu riigi- ja munitsipaalkoolidesse geograafiliste kriteeriumide/elukoha alusel. 

Toodud andmed kajastavad ainult esmakordselt kooli astuvaid või tavalisel ajal järgmisesse 

kooliastmesse edasi liikuvaid ning mõne haridussüsteemi puhul ka ühe ja sama õppeastme piires 

ühest konkreetsest klassist järgmisesse klassi liikuvaid lapsi ja noori. Joonisel antakse ülevaade 

reeglitest, mis kehtivad haridussüsteemis konkreetses haridusastmes kõige enam lapsi vastu võtvates 

riigi- ja munitsipaalkoolides. Juhul kui teist liiki riigi- ja munitsipaalkoolides ning riigi rahastusest 

sõltuvates erakoolides kehtivad teised reeglid, leiab ülevaate neist tabelist II.4.3. 

Joonis II.4.1: õpilaste jaotamine riigi- ja munitsipaalkoolidesse geograafiliste kriteeriumide/elukoha alusel (ISCED 

1–3), 2018/19 

 

 
 

 ISCED 1 

 ISCED 2 

 ISCED 3 

 
Kooli valik ISCED 1.–3. tasemel 
vaba 

  



ISCED 1. ja 2. taseme vahel või 
ISCED 2. taseme keskel kooli ei 
vahetata 



ISCED 2. ja 3. taseme vahel või 
ISCED 3. taseme keskel kooli ei 
vahetata 

 
Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel antakse ülevaade haridussüsteemidest, kus riigi tasandi õigusaktide/soovituste kohaselt jaotatakse õpilased vähemalt 
esialgu riigi- ja munitsipaalkoolidesse elukoha (koduse aadressi) alusel. Esialgne jaotamine tähendab, et õpilased suunatakse 
kindlasse kooli, kuid lapsevanemad või õpilased ise võivad vastutava organi määratletud tingimustel valida selle asemel mõne 
teise kooli. 

Enamikus haridussüsteemides vahetavad õpilased kooli põhihariduse 2. ja 3. astme vahel või kindlal hetkel põhihariduse 3. 
astme keskel ja/või põhi- ja keskhariduse vahel või keskhariduse omandamise keskel. Mõnes riigis kehtivad samas 
haridussüsteemi struktuurist tulenevalt teistsugused reeglid; kollased ja oranžid täpid tähistavad seetõttu olukorda, kus 
konkreetses punktis tavaliselt kooli ei vahetata. 
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Märkused riikide erisuste kohta 

Malta: andmed kajastavad ISCED 3 kohustuslikku haridust. Õpilastel on mittekohustusliku keskhariduse alguses võimalik ise 
kooli valida. 
Tšehhi, Ungari, Läti ja Slovakkia: kõigis neis riikides eksisteerivad alates põhihariduse 3. astmest paralleelsed 
haridusstruktuurid (vt joonis II.3.3). Enamik õpilasi ISCED 1. ja 2. taseme (ühtse struktuuriga alg- ja põhihariduse) vahel kooli ei 
vaheta. Osa õpilastest, kes otsustavad ISCED 2. tasemes õppida teist liiki koolis, vahetavad siiski ka kooli. vt selgitust joonise 
II.4.3 all. 
Hispaania: enamik õpilasi ei vaheta (mittekohustuslikust) põhiharidusest keskharidusse üleminekul kooli, kuna keskkoolid 
pakuvad erinevaid õppesuundi/õpiteesid. Kooli vahetamise võimalus on siiski olemas. Juhul kui õpilane kooli vahetab, peab ta 
läbima tavalise vastuvõtuprotseduuri (vt ptk II.5). 
Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales, Põhja-Iirimaa): ISCED 2. tasemelt 3. tasemele üleminekul koolivahetust ei toimu. 
Õpilased võivad siiski kooli vahetada ISCED kolmanda taseme keskel üleminekul neljandast põhiastmest (kohustusliku 
hariduse järgsesse) viiendasse põhiastmesse. 
Šveits: keskhariduse tasandil on kooli valiku vabadus (mõningate eranditega) võimalik vaid ühe ja sama kantoni piires. 

Põhihariduse nooremas astmes jaotatakse enamikus Euroopa haridussüsteemides õpilased vähemalt 

esialgu põhikoolidesse elukoha alusel. Üheteistkümnes haridussüsteemis (kõik Belgia kogukonnad, 

Iirimaa, Itaalia, Holland, Portugal, Rootsi ja Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa)) on 

vanematel siiski õigus või kohustus lastele nii põhi- kui ka keskhariduse tasemel (riiklik või era-) kool 

valida. Lapse tegeliku õppimiskoha määravad aga koolide vastuvõtukriteeriumid (vastuvõtureeglite 

kohta vt ptk II.5). 

Põhihariduse 3. astmes kasutab elukohapõhist jaotusmehhanismi vähem riike kui põhihariduse 

nooremas astmes. Kaheksateistkümnes haridussüsteemis toimib ühtne põhiharidus, mis tähendab, et 

enamik õpilasi tavaliselt põhihariduse 2. ja 3. astme vahel või 3. astme keskel kooli ei vaheta (kollased 

punktid joonisel II.4.1). Kahekümne neljast haridussüsteemist, kus õpilased tavaliselt kooli vahetavad, 

suunatakse vaid kaheteistkümnel juhul õpilased esmalt kohalikku kooli. Ülejäänud riikides (lisaks 

põhihariduse 1. ja 2. astme kontekstis mainitud riikidele veel ka Saksamaal ja Luksemburgis) võivad 

lapsevanemad ja õpilased põhihariduse 3. astet pakkuva kooli ise valida. 

Keskhariduse tasandil võivad perekonnad enamikus riikides ise kooli valida. Vaid kuus riiki (Taani, 

Kreeka, Prantsusmaa, Küpros, Malta ja Türgi) jaotavad õpilasi koolidesse elukoha alusel. Kooli vaba 

valiku võimaldamine keskhariduse tasandil võib olla seletatav selle taseme haridusvõimaluste 

suurema mitmekesisusega: õppida on võimalik erinevat liiki koolides ja erinevatel õppekavadel. 

ISCED 3. tase ei kuulu paljudes riikides kohustusliku hariduse sisse (85), mistõttu ei pruugi riigil olla 

eesmärki tagada, et kõiki koolide ja õppekavade liike leiduks ühtemoodi üle kogu riigi. Neljas 

süsteemis (Hispaania, Iirimaa, Holland ja Ühendkuningriik (Šotimaa)) ei vaheta seejuures õpilased 

üldjuhul põhihariduse 3. astme ja keskhariduse vahel või keskhariduse omandamise keskel kooli 

(joonisel II.4.1 tähistatud oranži punktiga). Selle põhjuseks võivad olla pikad õppekavad, mis 

hõlmavad nii põhihariduse 3. astet kui ka keskharidust, aga ka nende astmete õppekavade õpetamine 

ühes ja samas koolis. Belgia prantsuse- ja flaamikeelses kogukonnas, Hispaanias ja Luksemburgis, 

kus koolid õpetavad samuti üldjuhul nii põhihariduse 3. astme kui ka keskhariduse õppekavasid, ei 

vaheta enamik õpilasi küll kooli, kuid neil on siiski võimalik seda teha, kui nad seda soovivad või kui 

nende koolis ei õpetata soovitud keskhariduse õppekava. 

Riikides, kus õpilased jaotatakse põhikooli tasemel koolidesse elukoha alusel, tähendab see sageli 

vaid nende esialgset paigutamist. Mitmetes neist riikidest on perekondadel võimalik pakutud kohast 

loobuda ja valida selle asemel teine kool, teisalt on see võimalik aga vaid teatud piiritletud juhtudel, 

mis võivad seejuures eri haridussüsteemides erineda. 

Joonisel II.4.2 antakse ülevaade teise kooli valimise võimalusest põhikooli tasemel, kuna selles 

kooliastmes eraldatakse õpilastele tavaliselt koht nende kodule lähimas koolis. Joonisel kajastuvad 

seejuures andmed vaid riigi- ja munitsipaalkoolide kohta, kuna erakoolide (olgu need siis riigi 

 

(85)  Tšehhi, Taani, Eesti, Kreeka, Horvaatia, Läti, Küpros, Poola, Sloveenia, Soome, Rootsi, Albaania, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Šveits, Island, Montenegro, Norra ja Serbia. 
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rahastusest sõltuvad või täielikult sõltumatud) puhul võimaldavad riigid tavaliselt täielikku 

valikuvabadust. 

Joonis II.4.2: algselt määratud riigi- või munitsipaalkooli asemel teise kooli valimise võimalikkus (ISCED 1–2), 

2018/19 

 

 

 

 Võimalik teatud tingimustel 

 
Võimalik ilma igasuguste 
kitsendusteta 

 Ei ole võimalik 

 
Kohaliku omavalitsuse 
otsustada 

 
Kooli vaba valik (esialgset 
jaotamist ei toimu) 

 Andmed puuduvad 

 
Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel antakse ülevaade haridussüsteemidest, kus lapsevanematel/õpilastel on riigi tasandi õigusaktidest/soovitustest 
lähtudes võimalik valida põhikooli tasemel algselt määratud riigi- või munitsipaalkooli asemel mõne teise kooli kasuks. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Saksamaa ja Luksemburg: toodud andmed kajastavad olukorda põhihariduse nooremas astmes. Põhihariduse 3. astmes 
õpilaste elukoha järgi koolidesse jaotamist ei toimu (vt joonis II.4.1). 
Austria: joonisel toodud andmed kajastavad riiklikus raamseaduses sätestatud tingimusi. Eri provintsides võivad kehtida 
erinevad tingimused. 
 

Üheteistkümnes riigis on võimalik teatud tingimustel valida algselt määratud riigi- või munitsipaalkooli 

asemel mõne teise kasuks. Seejuures rakendatakse selles olukorras kolme laadi tingimusi. 

1. Valikut on võimalik muuta juhul, kui väljavalitud koolis pakutakse eriõpet, mida kodule lähim kool 

ei paku – näiteks süvaõppega või eriklassidega koolid, alternatiivseid pedagoogilisi meetodeid 

kasutavad koolid või erikallakuga (nagu muusika, sport jne) koolid. Sellised reeglid kehtivad 

Kreekas, Horvaatias, Maltal, Bosnias ja Hertsegoviinas, Šveitsis ja Türgis. 

2. Valikut on võimalik muuta juhul, kui vajaduse astuda teise kooli tingib perekondlik olukord või 

koolijärgset lapsehoidu pakutakse ainult teise kooli lähedal – sellised reeglid kehtivad 

Prantsusmaal, Küprosel ja Maltal. 

Prantsusmaal on teise kooli valimise võimalused tugevalt piiratud ning omavalitsused muutumas selles küsimuses üha rangemaks. 

Siiski tehakse muidu rangetes elukohapõhistes koolidesse jaotamise reeglites (carte scolaire) erandeid juhul, kui lapse õde või vend 

õpib mõnes teises koolis. 

Küprosel võivad lapsevanemad juhul, kui õpilast hoitakse koolipäeva järel kuskil mujal kui kodus – näiteks vanavanemate juures –, 

valida sellele aadressile lähemal asuva kooli. 

Ka Maltal võivad vanemad taotleda algklassiealise lapse suunamist oma töökoha lähedal paiknevasse või pikapäevarühmaga 

(Klabb 3–16) kooli, kuna seda teenust ei pakuta päris kõigis koolides. 
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3. Valikut on võimalik muuta juhul, kui teise kooli kasuks otsustamine ei riku algselt määratud kooli 

või selle teeninduspiirkonna sotsiaalset koosseisu ega mõjuta õpilaskonna koosseisu selliselt, et 

see seaks ohtu hariduse kvaliteedi või kooli püsimajäämise – sellest reeglist lähtutakse 

Luksemburgis ja Sloveenias. 

Luksemburgis võivad kohalikud omavalitsused kooli sotsiaalse mitmekesisuse säilitamiseks teatud rangelt piiratud tingimustes 

võimaldada perekondadel valida alghariduse tasemel lapsele teise kooli. Seejuures peavad lapsevanemad esitama põhjendatud 

taotluse kooli vahetamiseks ning tõendama, et valitud kooli teeninduspiirkonnas tagab mõni lähisugulane või akrediteeritud 

lapsehoidja lapse koolijärgse hooldamise. 

Sloveenias peavad lapsevanemad lapse esmalt panema oma teeninduspiirkonna kooli ning võivad seejärel taotleda lapse 

üleviimist mõnda teise riigi- või munitsipaalkooli. Väljavalitud kool võib taotluse rahuldada, juhul kui ei teeninduspiirkonna kool ega 

väljavalitud kool selle muutuse läbi ei kannata, st õpilaste arvu kahanemine ei põhjusta klasside arvu vähendamist, kooli staatuse 

muutmist või kooli sulgemist. 

Kaheksateistkümnes haridussüsteemis ei nõuta põhikooli tasemel teist kooli valida soovivatelt 

perekondadelt mingite eritingimuste täitmist, mis tähendab informeeritud ja aktiivsete perede jaoks 

praktikas kooli vaba valikut. Paljudes neist süsteemidest on elukohajärgne kool seejuures kohustatud 

vastu võtma oma teeninduspiirkonnas elavaid õpilasi, kuid lapsevanemad ei ole kohustatud panema 

oma last elukohajärgsesse kooli. (Õpilase elukoha järgi määratud kooli asemel mõnda teise kooli 

vastuvõtmine sõltub aga kehtivatest vastuvõtureeglitest – vt nende kohta ptk II.5.) 

Lisaks eeltoodule on huvitav võrrelda ka erinevates riikides teise kooli astumise taotluste menetlemise 

haldamise või järelevalve viise. Mõnes riigis peavad lapsevanemad väljavalitud kooliga ühendust 

võtma ja õpilase vastuvõtmise otsustab kooli juhtkond (näiteks Poolas ja Serbias), samas kui teistes 

süsteemides (nagu Austria, Saksamaa, Hispaania, Malta, Island ja Norra) tegelevad määratud kooli 

asemel teise kooli astumise taotluste menetlemise ja kinnitamisega kohalikud või riigi tasandi 

ametiasutused. Sloveenias peavad algselt määratud ja valitud kool koos tagama kõigi teise kooli 

valikuga seotud õiguslike kohustuste ja tingimuste täitmise. 

II.4.2. Kooli valik ja erinevad koolitüübid 

Koolivaliku reeglite analüüsimisel on oluline hinnata, kas haridussüsteemis kehtib kõigi koolide puhul 

üks ja sama lähenemine. Näiteks tasub küsida, kas õpilased suunatakse vähemalt esimese sammuna 

lähimasse riigi- või munitsipaalkooli või riigi rahastusest sõltuvasse erakooli või on mõnda liiki koolid 

sellest vabastatud. Vaba valikuga süsteemide puhul tasub aga uurida, ega mõnda liiki koolide puhul ei 

kehti rangemad valikureeglid. See küsimus on oluline, kuna erinevate koolivaliku reeglite kehtimine 

ühe ja sama süsteemi piires, eriti aga suurem valikuvabadus haridussüsteemi ühe sektori piires, võib 

anda osadele peredele suuremad võimalused valikuvabaduse kasutamiseks ning luua paremad 

tingimused süsteemi kihistumiseks. 

Joonis II.4.3 antakse ülevaade erinevustest koolivaliku reeglites põhihariduse 3. astmes erinevate 

avaliku sektori koolide (joonis II.4.3.A) ning riigi- ja munitsipaalkoolide ja riigi rahastusest sõltuvate 

eraõppeasutuste vahel (joonis II.4.3.B). Põhihariduse 3. astmele keskendumise põhjus on asjaolu, et 

erinevused Koolivaliku reeglites on selles õppeastmes levinumad. 

Jooniseid II.4.1 ja II.4.3 kõrvutades ilmneb, et juhul kui koolivalik on enamiku riigi- ja 

munitsipaalkoolide puhul vaba, siis laieneb see reegel üldjuhul kogu süsteemile tervikuna, mitte ei ole 

piiratud ainult teatavat liiki avaliku sektori õppeasutuste või riigi rahastusest sõltuvate erakoolidega. 

Haridussüsteemides, kus õpilased suunatakse üldjuhul elukoha alusel riigi- või munitsipaalkooli, ei 

hõlma see aga sugugi mitte kõiki riigi- ja munitsipaalkoole ning riigi rahastusest sõltuvaid erakoole. 
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A v a l i k u  s e k t o r i  õ p p e a s u t u s e d  

Mida kõrgem kooliaste, seda suuremaks muutub riigi- ja munitsipaalkoolide mitmekesisus. 

Põhihariduse nooremas astmes leidub vaid viies haridussüsteemis kaht või enamat liiki riigi- ja 

munitsipaalkoole. Põhihariduse 3. astmes kasvab see arv viieteistkümneni ja keskhariduse tasandil 

neljakümne kaheni. 

Hispaanias, Lätis, Leedus ja Luksemburgis kehtivad põhihariduse nooremas astmes kõigile riigi- ja 

munitsipaalkoolide tüüpidele ühesugused koolivaliku reeglid. Õpilased jaotatakse sõltumata kooli 

tüübist algselt riigi- ja munitsipaalkoolidesse elukoha või kooli teeninduspiirkonna alusel. Prantsusmaal 

puuduvad teeninduspiirkonnad rahvusvahelistel koolidel ning põhi- või keskkooli tasemel erinevaid 

õppekavasid pakkuvatel riigi- ja munitsipaalkoolidel või riigi rahastusest sõltuvatel erakoolidel (vt 

joonis II.3.2). 

Jooniselt II.4.3.A nähtub, et viieteistkümnest haridussüsteemist, kus avalikus sektoris eksisteerib mitut 

liiki põhihariduse 3. astme haridust pakkuvaid koole, kehtivad seitsmel juhul kõigile riigi- ja 

munitsipaalkoolidele ühesugused koolivaliku reeglid. Belgias, Iirimaal, Luksemburgis ja Hollandis on 

koolivalik kõigil juhtudel ühtemoodi vaba, samas kui Hispaanias ja Šveitsis toimub õpilaste esialgne 

jaotamine elukoha alusel. 

Joonis II.4.3: erinevused koolivaliku reeglites koolitüüpide alusel (ISCED 2), 2018/19 

II.4.3.A: erinevate riiklike õppeasutuste vahel  II.4.3.B: riiklike ning riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste 
vahel 

 
 

 

 Erinevad reeglid  Ühesugused reeglid  Ei ole kohaldatav   Andmed puuduvad 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel II.4.3.A hõlmavad riiklikud õppeasutused erineva üldharidusliku põhiõppekavaga koole (joonis II.3.2) ja 
kutseõppekavaga koole (joonis II.6.2); aga ka ühte ja sama põhiõppekava järgivaid, kuid erineva struktuuriga koole 
(joonis II.3.3). Kuigi joonistel II.3.2, II.3.3 ja II.6.2 käsitletakse nii riigi- ja munitsipaalkoole kui ka riigi rahastusest sõltuvaid 
erakoole, kajastatakse joonisel II.4.3.A ainult avaliku sektori õppeasutusi (kuigi mõned käsitletud koolitüübid võivad eksisteerida 
ka erasektoris). 

„Ei kohaldata“ joonisel II.4.3.A tähendab, et põhihariduse 3. astme tasandil eksisteerib vaid üks riigi- ja munitsipaalkoolide liik. 
Joonisel II.4.3.B tähendab see põhihariduse 3. astet pakkuvate riigi rahastusest sõltuvate erakoolide puudumist. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Hispaania: õpilased suunatakse riigi rahastusest sõltuvatesse koolidesse elukoha järgi ainult siis, kui riiklikus koolivõrgus vabad 
kohad puuduvad. 
Šveits: erinevates kantonites kehtivad erinevad reeglid. 
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Üheksas koolisüsteemis, kus õpilased suunatakse esialgu kodulähedasse riigi- või munitsipaalkooli, 

kehtivad mõne koolitüübi puhul teistsugused reeglid. Tšehhis, Lätis, Ungaris ja Slovakkias on need 

seotud paralleelsete haridusstruktuuridega (vt joonis II.3.3). Enamik õpilasi astub neis süsteemides 

piirkondlikku ühtse struktuuriga alg- ja põhiharidust pakkuvasse kooli (vähemalt esialgne jaotamine 

toimub elukoha alusel). Põhihariduse 1. ja 2. astme lõpetamise järel või põhihariduse 3. astme keskel 

läheb osa õpilastest aga üle nii põhihariduse 3. astet kui ka keskharidust pakkuvasse kooli. Sellised 

koolid on teeninduspiirkonnata ning perekonnad võivad ise neis kohta taotleda. 

Prantsusmaal, Leedus, Austrias ja Türgis on erisused koolivaliku reeglites seotud õppekavapõhise 

diferentseeritusega (vt joonis II.3.2). Austrias ei ole ISCED 2. taseme madalamatel akadeemilistel 

keskkoolidel (Allgemein Bildende Höhere Schule) teeninduspiirkonda, Neue Mittelschule on aga kindla 

teeninduspiirkonnaga. Leedus puuduvad teeninduspiirkonnad põhihariduse 3. astme 

kutseõppeasutustel. Saksamaal, kus lapsevanematel on tavaliselt võimalik põhihariduse 3. astme 

hariduse tasandil ise lapsele kooli valida, peavad Hauptschule’sse astuda soovivad lapsed käima 

kohalikus koolis; samuti võivad eri liidumaade koolivaliku reeglid üksteisest erineda. 

Keskhariduse tasandil on koolivaliku reeglid kõigi koolitüüpide puhul samad, seda ka neis kuues riigis 

(Taani, Küpros, Kreeka, Hispaania, Malta ja Türgi), kus õpilaste esialgne koolidesse jaotamine toimub 

elukoha alusel. Ainus erand on Prantsusmaa, kus kutseõppeasutuste teeninduspiirkonnad erinevad 

ISCED 3. taseme üldhariduskoolide ja rahvusvaheliste koolide omadest, millel teeninduspiirkond 

puudub. 

R i i g i -  j a  m u n i t s i p a a l k o o l i d  n i n g  r i i g i  r a h a s t u s e s t  s õ l t u v a d  e r a õ p p e a s u t u s e d  

Joonisel II.4.3.B analüüsitakse erinevusi riigi- ja munitsipaalkoolide ning riigi rahastusest sõltuvate 

eraõppeasutuste vahel põhihariduse 3. astmes (samad erinevused esinevad ka põhihariduse 

nooremas astmes). Riigi rahastusest sõltuvaid eraõppeasutusi leidub põhihariduse 3. astmes 

kolmekümne kolmes haridussüsteemis, millest kaheksateistkümnel juhul kehtivad riigi- ja 

munitsipaalkoolidele ja riigi rahastusest sõltuvatele eraõppeasutustele ühesugused koolivaliku reeglid. 

Viieteistkümnes haridussüsteemis, kus õpilaste vähemalt esialgne koolidesse jaotamine toimub 

elukoha alusel, ei laiene see reegel lähimale riigi rahastusest sõltuvale erakoolile. Selle asemel 

võimaldatakse lapsevanematel ja õpilastel määratud riigi- või munitsipaalkooli asemel valida ükskõik 

millist riigi rahastusest sõltuvat erakooli. See omakorda tähendab, et riigi rahastusest sõltuvatel 

erakoolidel puudub tavaliselt teeninduspiirkond, mille piires nad oleksid kohustatud õpilasi vastu 

võtma (86). Täiendavat analüüsimist vajab veel küsimus, millistes neist viieteistkümnest 

haridussüsteemist võetakse formaalselt arvesse riigi tasemel kogu haridussüsteemis õppekohtade ja 

rahaliste vahendite jaotamise planeerimisel. 

II.4.3. Koolivalik ja teabe kättesaadavus 

Olukorras, kus lapsevanematel ja õpilastel on võimalik teha haridusega seotud valikuid, on aktiivse 

valiku tegemise juures üks olulisemaid tegureid teabe kättesaadavus. Valiku tegemisel on tähtis 

arvesse võtta kooli asukohta, transpordivõimalusi, pakutavaid õppekavasid, hariduse kvaliteeti, 

 

(86) Hispaanias suunatakse õpilased riigi rahastusest sõltuvatesse koolidesse elukoha järgi ainult siis, kui riiklikus koolivõrgus 
vabad kohad puuduvad. 

Ungaris sõlmivad osad riigi rahastusest sõltuvad erakoolid riigiga lepingu („riiklik haridusleping“), millega kohustuvad vastu 
võtma vähemalt teatud protsendi kohalikke õpilasi ja järgima teatavaid riigi- või munitsipaalkoolidele kehtivaid reegleid. See 
tähendab, et sellisel erakoolil võib samuti olla teeninduspiirkond (mis on aga riigi- ja munitsipaalkoolide 
teeninduspiirkondadest suurem – näiteks terve asula või (Budapesti) rajoon) – ning see võib olla kohustatud võtma teatud 
osa õpilastest vastu oma teeninduspiirkonnast (vähemalt 25% kooli maksimaalsest täituvusest). Juhul kui selline riigi 
rahastusest sõltuv erakool on asulas ainuke kool, peab see vastu võtma kõik kohalikest elanikest õpilased.  
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sisseastumis- ja vastuvõtutingimusi, hariduslikke tugiteenuseid, aga ka õppemaksu. Parimad 

võimalused teadliku valiku langetamiseks on neil, kellele selline teave on kättesaadav või kes teavad, 

kust seda otsida (Ambler, 1994). Inimesed, kellel teave puudub, ei pruugi osata olemasolevaid 

koolivaliku võimalusi ära kasutada ning ebasobivad valikud või suutmatus valikut langetada võib tulla 

õpilasele kahjuks. Riigil lasub seetõttu vastutus tagada kõigile peredele võrdne ligipääs koole 

puudutavale teabele. 

Joonisel II.4.4 antakse ülevaade sellest, kas ja millisel määral on riik teinud teabe kõigile kergesti 

kättesaadavaks. Vaatluse alla tulevad kaks meetodit, mis võivad potentsiaalselt kindlustada kõigile 

perekondadele ligipääsu olulisele koolivalikuga seotud teabele: 

• teabe vahetu levitamine riigi poolt näiteks tsentraliseeritud veebiportaalide või igal aastal 

ilmuvate tunnustatud trükiväljaannete kaudu, mis sisaldavad koolide ja nende õppekavade, 

sisseastumisnõuete jms loetelu; 

• teabe kaudne levitamine ettevalmistuskoolides ehk madalama astme koolides riigi nõudel 

vanuses, kus õpilased tavaliselt valmistuvad kooli vahetama. 

Kuigi ettevalmistuskoolides jagatava teabe kvaliteet kaldub olema kõikuv, mistõttu ühes koolis õppiva 

lapse perekond võib olla paremini informeeritud kui teisel, jõuab teave siiski mõningase tõenäosusega 

ühtemoodi kõigi peredeni. Juhul kui koolivalikut puudutava teabe levitamine on kohaliku omavalitsuse 

ülesanne või kui koolid ise otsustavad, kas ja kuidas teavitada vanemaid õppimisvõimalustest, ei 

pruugi teave kõigi potentsiaalselt huvitatud perekondadeni jõuda või siis võib jagatava teabe kvaliteet 

erinevates omavalitsuspiirkondades ja/või koolides kõikuda. 

Joonis II.4.4: peredele koolivaliku kohta pakutav teave (ISCED 1–3), 2018/19 

 

 

 

 ISCED 1 

 ISCED 2 

 ISCED 3 

 
Nõuded või soovitused 
puuduvad  

 Andmed puuduvad 

  

 
Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel antakse ülevaade sellest, millistes haridussüsteemides levitab riik kas vahetult või kaudselt ettevalmistuskoolide kaudu 
peredele kooli valikul abistavat teavet. See võib sisaldada kooli kontaktandmeid, vastuvõtukriteeriume, õppekavasid jne. 

Märkus riikide erisuste kohta 

Belgia (BE fr, BE nl), Itaalia, Malta, Austria, Portugal ja Norra: Toodud andmed hõlmavad nii riigi kui ka ettevalmistuskoolide 
levitatavat teavet. 
 

Kolmveerandis Euroopa haridussüsteemidest võimaldab riik kooli valimise hõlbustamiseks avalikku 

ligipääsu vähemalt ühe haridusastme koole käsitlevale teabele. Levitatava teabe vorm, üksikasjalikkus 
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ja ligipääsetavus kaldub aga riigiti oluliselt erinema. Kreekas ja Slovakkias on näiteks koolide 

nimekirjad leitavad riigi ametlikest väljaannetest või õigusaktidest, ent kuigi need nimekirjad 

sisaldavad üldisemat laad andmeid koolide kohta, ei ole neist kooli valimisel formaalsuse ja 

üksikasjade vähesuse tõttu väga palju kasu. Horvaatias, Sloveenias, Montenegros (87) ja Põhja-

Makedoonias sisaldavad gümnaasiumide iga-aastased kandideerimiskutsed teavet koolide ja nende 

õppekavade kohta. Austria provintsid avaldavad paberkujul Schulführer’eid (koolijuht), mis sisaldavad 

üksikasjalikku teavet koolide kohta. Küprosel (88) ja Maltal (89) avaldab haridusministeerium 

mitmesugust teavet koolide, sealhulgas nende paiknemise ja vastuvõtukriteeriumide kohta. Ka 

Bulgaarias avaldavad teavet piirkondlikud haridusametid, samas kui Saksamaal ja Šveitsis (90) on 

koolide nimekirjad leitavad liidumaade ja kantonite ministeeriumide veebisaitidel. Taanis avaldab 

haridusministeerium oma kodulehel ka andmeid koolide õpitulemuste kohta. 

Seitsmeteistkümnes haridussüsteemis (neljateistkümnes riigis) on loodud kesksed 

otsinguvõimalusega koolide andmebaasid (Belgia prantsuskeelne (91), saksakeelne (92) ja flaami (93) 

kogukond, Tšehhi (94), Horvaatia (95), Prantsusmaa (96), Itaalia (97), Läti (98), Leedu (99), Ungari (100), 

Holland (101), Portugal (102), Rootsi (103), Ühendkuningriik (Wales (104) ja Põhja-Iirimaa (105)), Norra (106) 

ja Serbia (107)). Andmebaasid sisaldavad teavet kas põhi- ja keskkoolide kohta (Belgia, Prantsusmaa, 

Itaalia, Läti, Leedu, Ungari, Holland, Portugal, Rootsi, Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa) ja Serbia) või 

keskenduvad ainult keskharidusele, kus õpilastel on üldjuhul olenevalt huvidest võimalik valida 

erinevat liiki koolide ja haridusteede vahel (Tšehhi, Horvaatia, Ühendkuningriik (Wales) ja Norra). 

Hollandis ja Portugalis on avalikud ka andmed kooli õpitulemuste kohta; Itaalias on veebiportaalis 

leitav ka kolme aasta plaan pakutavate haridusvõimaluste kohta ning kooli enesehindamisaruanne. 

Seejuures on huvitav märkida, et mitmed neist riikidest, mille tsentraliseeritud andmebaasid 

sisaldavad teavet nii põhi- kui ka keskkoolide kohta, kuuluvad selliste hulka, mis annavad vanematele 

ja õpilastele juba põhikoolist peale koolivalikul kõige suurema vabaduse; samuti on just neis suurim 

erinevate koolitüüpide hulk. 

 

(87) http://www.mps.gov.me/vijesti/185873/KONKURS-ZA-UPIS-UcENIKA-U-I-RAZRED-SREDNJIH-sKOLA-U-CRNOJ-GORI-
ZA-sKOLSKU-2018-2019-GODINU.html 

(88) http://www.moec.gov.cy 
(89) https://education.gov.mt/en/education/Pages/Colleges/Colleges.aspx 

https://knisja.mt/l-arcidjocesi/skejjel-tal-knisja/ 
(90) https://mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/maturitaetsschulen/kantonale_mittelschulen.html 

(91) http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=149; http://www.inscription.cfwb.be/ 

(92) http://www.ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-2270//4284_read-31613/ 

(93) https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=311 

(94) https://www.infoabsolvent.cz/ 

(95) https://www.upisi.hr/upisi/ -, 

(96) https://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html 

(97) https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

(98) https://www.viis.lv 

(99) https://www.aikos.smm.lt/en/Pages/Default.aspx 

(100) https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso 

(101) https://scholenopdekaart.nl 

(102) http://infoescolas.mec.pt/l kutsekoolid: http://www.anqep.gov.pt/default.aspx 

(103) https://www.utbildningsinfo.se – põhikoolid; 

http://www.gymnasieinfo.se/ - üldhariduslikud keskkoolid 

(104) http://www.careerswales.com/en/cap/ 

(105) https://www.eani.org.uk/admissions-guides/primary-schools-admission-guide/find-a-primary-school-and-read-the-published; 
https://www.eani.org.uk/admissions-guides/post-primary-schools-admission-guide/find-a-post-primary-school; 
https://www.nidirect.gov.uk/articles/options-after-year-12 

(106) https://utdanning.no/ 

(107) www.upis.mpn.gov.rs/ 

http://www.mps.gov.me/vijesti/185873/KONKURS-ZA-UPIS-UcENIKA-U-I-RAZRED-SREDNJIH-sKOLA-U-CRNOJ-GORI-ZA-sKOLSKU-2018-2019-GODINU.html
http://www.mps.gov.me/vijesti/185873/KONKURS-ZA-UPIS-UcENIKA-U-I-RAZRED-SREDNJIH-sKOLA-U-CRNOJ-GORI-ZA-sKOLSKU-2018-2019-GODINU.html
http://www.moec.gov.cy/
https://education.gov.mt/en/education/Pages/Colleges/Colleges.aspx
https://knisja.mt/l-arcidjocesi/skejjel-tal-knisja/
https://mba.zh.ch/internet/bildungsdirektion/mba/de/maturitaetsschulen/kantonale_mittelschulen.html
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=149
http://www.inscription.cfwb.be/
http://www.ostbelgienbildung.be/desktopdefault.aspx/tabid-2270/4284_read-31613/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?hs=311
https://www.infoabsolvent.cz/
https://www.upisi.hr/upisi/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.viis.lv/
https://www.aikos.smm.lt/en/Pages/Default.aspx
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
https://scholenopdekaart.nl/
http://infoescolas.mec.pt/l
http://www.anqep.gov.pt/default.aspx
https://www.utbildningsinfo.se/
http://www.gymnasieinfo.se/
http://www.careerswales.com/en/cap/
https://www.eani.org.uk/admissions-guides/primary-schools-admission-guide/find-a-primary-school-and-read-the-published
https://www.eani.org.uk/admissions-guides/post-primary-schools-admission-guide/find-a-post-primary-school
https://www.nidirect.gov.uk/articles/options-after-year-12
https://utdanning.no/
http://www.upis.mpn.gov.rs/
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Kõigis 31 eespool kirjeldatud haridussüsteemis hõlmavad riiklikud teabeallikad olenemata teabe 

edastamise viisist ja üksikasjalikkusest tavaliselt nii riigi- ja munitsipaalkoole kui ka riigi rahastusest 

sõltuvaid erakoole. Lisaks jagatakse asjakohastel juhtudel teavet erinevate koolitüüpide kohta. 

Portugalis on olukord siiski mõnevõrra erinev, kuna eksisteerib kaks eraldi andmebaasi – üks 

üldhariduse, teine kutsehariduse kohta. 

Ainult üksikutes riikides nõutakse kõigi haridusastmete koolidelt teabe jagamist järgmise õppeastme 

õppimisvõimaluste kohta. Nende hulka kuuluvad Belgia prantsuskeelne ja flaami kogukond, 

Hispaania, Austria ja Portugal. Bosnias ja Hertsegoviinas ning Norras lasub õpilaste järgmise 

haridusetapi kohta teadlike valikute tegemisel abistamise kohustus vaid põhihariduse 3. astme 

koolidel. 

II.4.4. Koolivaliku reeglid – ülevaade 

Peatükkides II.4.1–3 kirjeldati Euroopa riikides levinud koolivaliku reeglite erinevusi. Järgmises 

alapeatükis võetakse vaatluse alla haridussüsteemide ühised jooned. Eelkõige keskendutakse 

haridussüsteemidele, kus kogu põhihariduses kehtivad ühesugused reeglid (keskhariduse tasandil 

võimaldab enamik haridussüsteeme kooli vabalt valida). Joonisel II.4.5 on haridussüsteemid ühiste 

koolivaliku reeglite ja regulatsioonide alusel (vt joonised II.4.1–4) koondatud viide rühma. 

Joonis II.4.5: koolivaliku reeglid – ülevaade (ISCED 1–2), 2018/19 

 

  

 Kooli vaba valik 

 

Õpilaste jaotamine elukoha alusel, teise 
kooli valimine võimalik piiratud 
tingimustel 

 
Õpilaste jaotamine elukoha alusel, teise 
kooli valimisel piirangud puuduvad 

 
Avalikus sektoris erinevate 
valikureeglitega koolid  

 

Avalikus sektoris ja riigi rahastusest 
sõltuvas erasektoris erinevad 
valikureeglid 

 

Erinevused valikureeglites nii erinevate 
avaliku sektori õppeasutuste kui ka 
avaliku ja riigi rahastusest sõltuva 
erasektori vahel. 

 
Erinevused valikureeglites puuduvad 

 Koolivalikut toetav teave 

 
Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel antakse ülevaade põhilistest koolivaliku reeglitest (sisemine ring) ja sektoripõhistest erinevustest (välimine ring) ISCED 
1. ja 2. tasemel. Kui kahe ISCED taseme valikureeglid üksteisest erinevad, kajastatakse joonisel lapsevanematele suuremat 
vabadust võimaldava astme reegleid. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Saksamaa: Joonisel esitatud andmed esindavad koolivaliku reegleid põhihariduse 3. astmes. Põhihariduse nooremas astmes 
jaotatakse kõik õpilased elukoha alusel riigi- või munitsipaalkoolidesse ning lapsevanematel on teatud tingimustel õigus teise 
kooli valimiseks. Alghariduse tasemel lapsi riigi rahastusest sõltuvatesse erakoolidesse ei suunata. 
Luksemburg: Joonisel esitatud andmed esindavad koolivaliku reegleid põhihariduse 3. astmes. Põhihariduse nooremas 
astmes jaotatakse kõik õpilased elukoha alusel riigi- või munitsipaalkoolidesse ning lapsevanematel on teatud tingimustel õigus 
teise kooli valimiseks. 
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1. rühm: Bulgaaria, Kreeka, Küpros ja Bosnia ja Hertsegoviina 

• Sellesse rühma kuuluvates haridussüsteemides jaotatakse õpilased vähemalt esialgu 

koolidesse geograafiliste kriteeriumide/elukoha alusel (tavaliselt koduse aadressi alusel). 

• Perekondadel on ainult teatud piiratud juhtudel võimalik valida elukoha alusel määratud kooli 

asemel mõni teine kool (riigi- või munitsipaalkool või (olemasolu korral) riigi rahastusest sõltuv 

erakool). 

• Riigi tasandil perekondadele koolivaliku kohta teavet ei jagata (ainus erand: Kreeka). 

2. rühm: Prantsusmaa, Horvaatia, Malta, Sloveenia, Šveits ja Türgi 

• Sellesse rühma kuuluvates haridussüsteemides jaotatakse õpilased vähemalt esialgu 

koolidesse geograafiliste kriteeriumide/elukoha alusel (tavaliselt koduse aadressi alusel). 

• Perekondadel on ainult teatud piiratud juhtudel võimalik valida elukoha alusel määratud kooli 

asemel mõni teine kool. 

• Riigi rahastusest sõltuvatele erakoolidele ning Prantsusmaal ja Türgis ka teatud liiki riigi- ja 

munitsipaalkoolidele kehtivad teistsugused valikureeglid. 

• Riigi tasandil jagatakse sellest rühmast perekondadele koolivaliku kohta teavet vaid 

Prantsusmaal ja Maltal. 

3. rühm: Rumeenia, Soome, Ühendkuningriik (Šotimaa), Albaania, Island, Montenegro, Põhja-

Makedoonia, Norra ja Serbia 

• Õpilased jaotatakse (vähemalt esialgu) riigi- ja munitsipaalkoolidesse geograafiliste 

kriteeriumide/elukoha alusel (tavaliselt koduse aadressi alusel). 

• Perekondadel on piiramatu õigus mõne teise kooli valimiseks. 

• Kõigile riigi- ja munitsipaalkoolidele ning viimaste olemasolu korral ka riigi rahastusest 

sõltuvatele erakoolidele kehtivad ühesugused reeglid. 

• Riigi tasandil koolivalikut toetavat teavet ei jagata (ainus erand: Serbia). 

4. rühm: Tšehhi, Taani, Eesti, Hispaania, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Austria ja Slovakkia 

• Õpilased jaotatakse (vähemalt esialgu) riigi- ja munitsipaalkoolidesse geograafiliste 

kriteeriumide/elukoha alusel (tavaliselt koduse aadressi alusel). 

• Perekondadel on piiramatu õigus mõne teise kooli valimiseks. 

• Riigi rahastusest sõltuvatele erakoolidele (kõikjal, kus neid leidub) ning ka teatud liiki riigi- ja 

munitsipaalkoolidele kehtivad teistsugused valikureeglid. Koolidel puuduvad 

teeninduspiirkonnad. Teisisõnu ei jaotata õpilasi koolidesse mitte elukoha alusel, vaid 

perekondadel on õigus ise kooli valida. 

• Koolivalikut toetav teave on avalikult kättesaadav riiklikest allikatest või ettevalmistuskoolidest, 

välja arvatud Tšehhis, Eestis ja Poolas. 

5. rühm: Belgia (prantsuskeelne, flaamikeelne ja saksakeelne kogukond), Saksamaa, Iiri, Itaalia, 

Luksemburg, Holland, Portugal, Rootsi, Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) 

• Perekondadel on õigus või kohustus ise aktiivselt kooli valida (sh nii riigi- ja munitsipaalkoolide 

kui ka erakoolide, sh riigi rahastusest sõltuvate koolide seast). Põhihariduse nooremas astmes 
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on siin erandiks Saksamaa ja Luksemburg, kus õpilased jaotatakse koolidesse koduse aadressi 

alusel. 

• Kõigile koolitüüpidele kehtivad ühesugused reeglid, välja arvatud Saksamaal põhihariduse 3. 

astmes, kus osad konkreetset liiki riigi- või munitsipaalkooli valinud õpilased suunatakse õppima 

koduse aadressi alusel. 

• Enamikus süsteemides (Belgia (prantsuskeelne, flaamikeelne ja saksakeelne kogukond), 

Saksamaa, Itaalia, Holland, Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa), Portugal, Rootsi) jagab riik 

koolivalikut toetavat teavet, teistes (Iirimaa, Luksemburg ja Ühendkuningriik (Inglismaa ja 

Wales)) aga mitte. 
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II.5. KOOLIDE VASTUVÕTUREEGLID 

Peamised tähelepanekud 

Koolide vastuvõtureeglid panevad suuresti paika, millistele õpilastele konkreetses koolis kohta 

pakutakse. Mida suurem on vanemate ja õpilaste vabadus kooli valimisel (olgu see siis tingitud 

võimalike valikute mitmekesisusest või hulgast või koolivaliku reguleerimisest), seda kaalukam on 

vastuvõtukriteeriumide ja vastuvõtu korralduse roll õpilaste jagunemises koolide vahel. Koolide 

suurem autonoomia õpilaste vastuvõtul võib aidata kaasa õpilaskonna suuremale kihistumisele ning 

põhjustada seeläbi õpilaste võimaluste ja õpitulemuste vaatepunktist haridussüsteemide võrdsuse 

vähenemist. 

• Enamikus haridussüsteemides on kesksemad vastuvõtupõhimõtted paika pandud riigi tasandil 

ning riik määrab, kas koolidel on lubatud kasutada oma vastuvõtukriteeriume. 

• Kõigis Euroopa riikides on riigil ka oluline roll lubatud vastuvõtukriteeriumide sätestamisel või 

piiritlemisel; enam kui kolmandikus haridussüsteemidest on koolidel siiski suhteliselt suur 

vabadus kehtestada lisaks riiklikult paika pandud vastuvõtukriteeriumidele ka omapoolseid 

nõudeid. Paljudes süsteemides on riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste või konkreetset 

liiki riigi- või munitsipaalkoolide autonoomia teistest koolidest mõnevõrra suurem. 

• Põhihariduse 1. ja 2. astme puhul ei ole riigi tasandil määratletud vastuvõtukriteeriumid 

tavaliselt seotud akadeemilise sooritusega. Sagedasemad on akadeemilist laadi 

vastuvõtukriteeriumid põhihariduse 3. astmes ja keskhariduse tasandil, kus toimub õpilaste 

suunamine erinevatele õppesuundadele või õpiteedele võimete või sobivuse alusel. 

Kolmandikus haridussüsteemidest algab sedalaadi akadeemiline sõelumisprotsess juba 

põhihariduse 3. astmes – mõnel juhul läbivad sellise sõelumise kõik õpilased, samas kui teistes 

riikides puudutab akadeemiline sõelumine vaid kindlat liiki kooli valinud õpilasi. 

• Keskhariduse tasemel toimub akadeemiline sõelumine enamikus Euroopa 

haridussüsteemidest, kusjuures erinevat liiki koolides ja eri õppekavadel kehtivad sageli 

erinevad protseduurid ja nõuded; enamikus riikidest kehtivad üldhariduslikel õppekavadel 

kõrgemad nõuded. 

• Keskhariduse tasemel kasutatakse vaid üksikutes süsteemides mitteakadeemilisi 

vastuvõtukriteeriume, kusjuures põhirõhk on eelkõige sotsiaal-majanduslikel kriteeriumidel. 

Rangelt selektiivsetes süsteemides läheb sellega kaotsi võimalus laiendada koolide 

õpilaskonna sotsiaal-majanduslikku koosseisu või potentsiaalselt kahandada sotsiaal-

majanduslikult soodsas ja ebasoodsas olukorras õpilaste õpitulemuste vahelisi erinevusi. 

• PISA 2018 empiirilised andmed viieteistaastaste õpilaste kohta näitavad, et kõige sagedamini 

kasutatavate vastuvõtukriteeriumide hulka kuuluvad (koolijuhtide esitatud andmetel) õpilaste 

elukoht ja akadeemiline sooritus. Mõnes haridussüsteemis on siiski laialt kasutusel ka teised 

kriteeriumid, nagu õpilaste huvid või vajadused ning vanemate nõustumine kooli haridus- või 

religioonifilosoofiaga.  

Koolide vastuvõtureeglid on tihedalt seotud koolivaliku reeglitega. Kui koolivaliku reeglid panevad 

paika, millisel määral on lapsevanematel ja lastel võimalik väljendada eelistust ühe või teise kooli, 

koolitüübi või haridustee suhtes, siis vastuvõtureeglitest sõltub, kellele konkreetses koolis või 

õppekaval tegelikult kohta pakutakse. Mida suurem on vanemate ja õpilaste valikuvabadus (olgu see 

siis tingitud võimalike valikute mitmekesisusest või hulgast või koolivaliku reguleerimisest; vt ptk-d II.3 
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ja II.4), seda kaalukam on vastuvõtukriteeriumide ja vastuvõtu korralduse roll õpilaste jagunemises 

koolide vahel. 

Põhimõtteliselt võivad koolid vastu võtta kõik kandideerijad. See võib juhtuda olukorras, kus kohtadele 

kandideerijaid on vähem kui vabu õppekohti, harvemini aga juhul, kui koolil on võimalik õppekohtade 

arvu nii palju suurendada, et see rahuldaks kogu nõudluse. Kui õppekohtade arv koolides on piiratud 

ja kandideerijate hulk suur, tekib õppekohtade nimel konkurents ning vajadus teatud liiki sõelumise 

järele. 

Vastuvõtt kooli võib olla „pime“, mis tähendab, et selle juures ei oma õpilase iseloomuomadused 

tähtsust. Kooli kandideerivad õpilased võetakse vastu juhusliku valiku teel, näiteks loosiga või muu 

sarnase anonümiseeritud protseduuriga. Teiselt poolt võib vastuvõtt kooli põhineda õpilase teatud 

iseloomujoontega seotud kriteeriumidel. Üks neist võib olla õpilase sooritus või võimekus. 

Vastuvõtureeglid võivad aga hõlmata ka teistsuguseid, mitte-akadeemilisi elemente, nagu sotsiaal-

majanduslikud kriteeriumid, elukoha lähedus või registreerimise järjekord. Kasutatavad 

vastuvõtukriteeriumid sõltuvad vastuvõtureeglite eesmärkidest (Merry ja Arum, 2018). 

Olukordades, kus õppekohtade nõudlus on suurem kui kohtade arv, peetakse pimedaid 

valikuprotseduure õiglasteks ja sotsiaalselt vastuvõetavamateks. See tuleneb asjaolust, et õpilaste 

iseloomujooni nende valikul arvesse ei võeta: kui õpilaste valik on juhuslik (Musset, 2012), siis on 

nende valituks osutumise võimalused võrdsed ja sotsiaalse sõelumise mõju väiksem. Mõned uurijad 

leiavad aga, et kuigi pime valik võib tagada õpilaste võimaluste suurema võrdsuse, ei taga see veel 

tingimata kõigile õpilastele ühesugust ligipääsu ressurssidele ega vajalikku tähelepanu. Seetõttu 

kombineeritakse loosimist sageli teatud liiki õpilasi eelistavate vastuvõtumehhanismidega. Kui 

prioriteetsed õpilased on vastu võetud, valitakse ülejäänud õpilased loosi teel (Parrao jt, 2018). 

Nii erialakirjanduses kui ka erialastes dokumentides käsitletakse vastuvõtureeglitest kõige sagedamini 

akadeemilise sooritusega seotud reegleid. Sageli nimetatakse neid ka selektiivseteks 

vastuvõtureegliteks või akadeemiliselt selektiivseteks süsteemideks. Ühe argumendina kaitstakse 

akadeemiliselt selektiivseid vastuvõtureegleid sellega, et need võimaldavad tagada õpilaste suurema 

sobivuse kooliga ja vastupidi, suurendades sellega hariduse efektiivsust. Sobivus võib olla seotud 

näiteks õpilase huvidega (erikoolid), võimete või oskustega, aga ka õpetajatega (õpetajatel on lihtsam 

hallata sarnaste võimete, huvide jms-ga klasse). Akadeemiliselt selektiivsete süsteemide kaitsjad 

kinnitavad ühtlasi, et meritokraatlikud süsteemid parandavad sotsiaal-majanduslikult ebasoodsas 

olukorras, kuid andekate õpilaste sotsiaalse mobiilsuse võimalusi (Coe jt, 2008). 

Siiski sünnitab akadeemiline sõelumine ka mitmesuguseid probleeme. Süsteemides, kus sotsiaal-

majanduslikult soodsas ja ebasoodsas olukorras õpilaste akadeemilise edasijõudmise erinevused on 

suured, võib akadeemilise soorituse põhine sõelumine neid erinevusi võimendada, eriti kui see toimub 

varajases eas (vt joonis II.6.1). Mitmed uurijad kirjeldavad seda nähtust seetõttu teenimatutel eelistel 

või nõrkustel põhineva sõelumisena (Mason, 2016; Merry ja Arum, 2018). Eelised ja nõrkused on 

teenimatud, kuna erinevused õpitulemustes on nooremates klassides seotud pigem perekonna 

sotsiaal-majandusliku tausta kui õpilase enda võimetega. Akadeemiliselt selektiivsetes süsteemides 

on ka koolidevahelised erinevused õpitulemustes suuremad kui vähem selektiivsetes süsteemides. 

Samuti kinnitavad empiirilised tõendid akadeemilise selektsiooni negatiivset mõju õpilastele, kes 

jäävad üliselektiivsetes süsteemides heade koolide uste taha, kuid kelle akadeemiline sooritus on 

olnud sama hea kui väljavalitutel. Halvemates koolides käies jäävad nad ilma ka rühmaefekti 

kasulikest mõjudest (vt ka ptk II.10). Akadeemilisel sooritusel põhinev sõelumine kaldub põhjustama 

ka sõelale mitte jäänute häbimärgistamist – nende sildistamist alasooritajatena, mis võib avaldada 

mõju nii õpilase kui ka õpetaja motivatsioonile (Field, Kuczera ja Pont, 2007). Samuti kaldub 
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akadeemiline sõelumine – eriti suurema koolide valikuga olukordades (vt ptk II.4) – võimendama 

koolide sotsiaalset kihistumist. 

Mitteakadeemiliste vastuvõtukriteeriumide mõju käsitlevate uurimuste tulemused ei ole päris 

ühemõttelised. PISA andmed osutavad väikestele üldistele erinevustele usukuuluvusel, 

perekonnaliikmete eelistustel või elukoha lähedusel põhinevaid vastuvõtukriteeriume järgivates 

koolides õppivate õpilaste õpitulemustes. Mõnes riigis on sellistel kriteeriumidel põhinev selektsioon 

siiski tugevamini seostatav õpitulemuste ebavõrdsusega (OECD, 2016b). Sotsiaal-majanduslike 

kriteeriumide rakendamine õpilaste vastuvõtmisel suure konkursiga koolidesse võib seevastu 

parandada ebasoodsa sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste võimalusi ning mõjutada rühmaefekti 

kaudu ka nende õpitulemusi (vt ptk II.10). See on üks sagedamini kontrollitud valikuga süsteemide 

kontekstis käsitletavatest meetmetest (Musset, 2012). 

Ligipääsu erinevatele koolidele (koolitüüpidele) võib oluliselt parandada vastuvõtukriteeriumide ning 

valikule eelnevate protseduuride ja vastuvõtutulemuste läbipaistvus (vt ptk II.4). Koolide suurem 

autonoomia nii üldiste kui ka õppekavaspetsiifiliste vastuvõtukriteeriumide kehtestamisel (st riigi 

tasandi regulatsiooni puudumine) võib tuua kaasa õpilaste suurema sõelumise ning võimendada 

koolidevahelisi erinevusi ja sotsiaalset segregatsiooni (Cobb ja Glass, 1999; Field, Kuczera ja Pont, 

2007; Wilson ja Bridge, 2019). Juhul kui koolidel on õigus ise vastuvõtukriteeriume kehtestada, 

kalduvad nad eelistama teatud kindlat liiki õpilasi; seejuures potentsiaalselt neid, keda on lihtne 

õpetada (West jt, 2006). Juhul kui konkurss ise vastuvõtukriteeriume kehtestavatesse koolidesse on 

suurem kui õppekohtade arv, jääb isegi olukorras, kus vastuvõtukriteeriumid on avalikud, ikkagi ruumi 

varjatud sõelumiseks muude tegurite põhjal (Merry ja Arum, 2018). Üksikasjalikumad riigi tasandi 

regulatsioonid ja juhendid ning vastuvõtureeglite rakendamise mõningane jälgimine seevastu võib 

ebavõrdsete selektsioonimehhanismide kasutamist vähendada (West jt, 2006). 

Eespool käsitletud asjaolusid silmas pidades võetakse selles peatükis vaatluse alla Euroopa 

haridussüsteemides kasutatavate vastuvõtureeglite peamised tunnused, lähtudes seejuures PISA 

2018 uuringus kirjeldatud vastuvõtupraktikatest. Täpsemalt käsitletakse peatükis lähemalt: 

• õpilaste vastuvõtmise reguleerimist ning olukordi, kus koolid võivad teatud vastuvõtukriteeriume 

ja -protseduure kohaldada; 

• vastuvõtukriteeriume ja -protseduure puudutavate otsuste langetamise astmeid; 

• riigi tasandil sätestatud vastuvõtukriteeriume ja -protseduure. 

II.5.1. Õpilaste kooli vastuvõtu reeglite regulatsioon 

Esimene oluline erisus vastuvõtureeglites on seotud sellega, kas reeglid kehtestab riik või vastutavad 

nende määratlemise eest kohalikud omavalitsused ja koolid. Riiklik raamistik võib seejuures 

sätestada, kas vastuvõtukriteeriumide kehtestamine on lubatud ja kui on, siis millistes olukordades. 

Nagu eespool märgitud, võib riikliku regulatsiooni või juhendite olemasolu suurendada selle valdkonna 

läbipaistvust. Riiklik raamistik võib ühtlasi tagada vastuvõtukriteeriumide või -protseduuride 

ettenägematu mõju kiire tuvastamise ja korrigeerimise. 

Selles peatükis keskendutakse eelkõige kooli kui terviku vastuvõtureeglitele. Koolide ja nende 

pakutava hariduse korraldus võib eri Euroopa riikides aga suuresti erineda. Mõnedel juhtudel toimub 

koolis õpe vaid ühe õppekava alusel ning vastuvõtureeglid kehtivad ühtemoodi nii koolile tervikuna kui 

ka selles rakendatavale õppekavale. Teistel juhtudel õpetatakse koolis mitut erinevat õppekava (mis 

vastavad näiteks erinevatele keskhariduse õppesuundadele – vt ptk II.6), millest igale võivad kehtida 

erinevad kriteeriumid. Paljudes riikides on need kaks mudelit kasutusel paralleelselt, mistõttu ei ole 
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selles aruandes päris kõigil juhtudel olnud võimalik eristada kooli vastuvõtukriteeriume konkreetse 

õppekava omadest. 

Jooniselt II.5.1 nähtub, et sisuliselt kõigis riikides on riigi tasandil kehtestatud põhi- ja keskkoolide 

vastuvõtureegleid reguleerivad raamistikud. Bulgaarias põhikooli vastuvõttu reguleeriv raamistik 

puudub ning selle reguleerimine on jäetud kohalikele omavalitsustele või koolidele. 

Joonis II.5.1: õpilaste vastuvõtmise reguleerimine riigi tasandil (ISCED 1–3), 2018/19 

 

 

ISCED 1 

ISCED 2 

ISCED 3 

Erinevused riiklike ja riigi rahastusest 
sõltuvate eraõppeasutuste vahel 

 

 

Vasakul:  
kõik koolitüübid 

või enamik neist  

Paremal:  
valitud 
koolitüübid 

 

Vastuvõtukriteeriumid 
võimalikud juhul, kui 
kandidaate on rohkem kui 
kohti 

 
Vastuvõtukriteeriumid 
võimalikud  

Vastuvõtukriteeriumid 
kohustuslikud  

Kohaliku 
omavalitsuse 
vastutusala 

 

Enamik õpilasi kooli ei vaheta / riigi rahastusest sõltuvaid erakoole ei ole  
Erinevused riiklike ning riigi rahastusest sõltuvate 
eraõppeasutuste vahel 

 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel antakse ülevaade koolide vastuvõtureeglite reguleerimisest riigi tasandil. Sellel on kokku võetud riikide lähenemisviisid 
riigi- ja munitsipaalkoolide ning riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste vastuvõtukriteeriumide kehtestamisele; samuti on 
välja toodud süsteemid, kus erinevatele koolitüüpidele kehtivad erinevad reeglid (vt ptk-d II.3 ja II.6). 

Juhul kui kõigile koolitüüpidele kehtivad avalikus sektoris konkreetses õppeastmes ühesugused vastuvõtureeglid, on kuusnurga 
mõlemad pooled ühte värvi. Kahevärvilised kuusnurgad tähistavad süsteeme, kus erinevat liiki avaliku sektori õppeasutused (vt 
joonised II.3.2, II.3.3 ja II.6.3) järgivad erinevaid reegleid: kuusnurga vasak pool tähistab kõigi või enamiku koolide 
vastuvõtureegleid (või enamikku koolidest esindavaid tüüpilisi reegleid) ja parem pool kindlatele koolitüüpidele kohaldatavaid 
reegleid. Tumesinine ring tähistab erinevusi riigi- ja munitsipaalkoolide ning riigi rahastusest sõltuvate erakoolide vahel. 

Õpilaste (esialgset) jaotamist koolide vahel nende elukoha alusel (vt joonis I.4.1) ei käsitleta siin vastuvõtuprotsessi osana, kuigi 
see võib sageli ära määrata, millises koolis käib kõige enam õpilasi. See küsimus oli koolivaliku reeglite ühe osana vaatluse all 
peatükis II.4. Geograafilise läheduse kriteeriumi võetakse siiski arvesse juhtudel, kui see kehtib olukorras, kus lapsevanemad 
lapsele määratud koolikohast loobuvad ja esitavad avalduse teise kooli või kui koolivalik on vaba (vt joonis II.4.2). 

Märkused riikide erisuste kohta 

Belgia: põhikooli lõpetamise järel jätkab enamik õpilasi keskhariduse omandamist samas koolis. Siiski on kõigil võimalik soovi 
korral või juhul, kui nende koolis soovitud õppekava puudub, kooli vahetada. ISCED 3. taseme kohta esitatud andmed 
kirjeldavad vastuvõttu ühe ja sama kooli erinevatesse õppesuundadesse või teise kooli. 
Hispaania: koolid peavad vastuvõtukriteeriume rakendama juhul, kui konkurss kooli on suurem kui õppekohtade arv. Põhikooli 
lõpetamise järel jätkab enamik õpilasi samas koolis mittekohustusliku keskhariduse omandamisega, mis ei nõua mingisuguse 
vastuvõtuprotsessi läbimist. Juhul kui õpilane soovib aga lõpetada keskkooli mõnes teises õppeasutuses, peavad nad läbima 
vastuvõtuprotsessi, mille jaoks rakendatavatest kriteeriumidest antakse ülevaade joonisel II.5.6. 
Iirimaa: põhihariduse tasemel tuleb vastuvõtukriteeriume rakendada juhul, kui konkurss kooli on suurem kui õppekohtade arv. 
Põhikooli lõpetamise järel jätkab enamik õpilasi samas koolis mittekohustusliku keskhariduse omandamisega, mistõttu ei nõua 
ligipääs keskharidusele üldjuhul vastuvõtuprotsessi läbimist. Soovi korral või juhul kui kool soovitud õppekava ei paku, on kooli 
vahetamise võimalus siiski olemas; vastuvõtukriteeriume tuleb rakendada juhul, kui konkurss valitud kooli on suurem kui 
õppekohtade arv. 
Malta: ISCED 3. taset käsitlevad andmed puudutavad keskhariduse kohustuslikku osa. Keskhariduse (ISCED 3) 
mittekohustusliku osa vastuvõtureegleid joonisel II.5.1 ei kajastata. Mittekohustusliku keskhariduse puhul on 
vastuvõtukriteeriumide rakendamine kohustuslik. 
Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales, Põhja-Iirimaa): enamik koole peavad vastuvõtukriteeriume rakendama juhul, kui 
konkurss kooli on suurem kui õppekohtade arv. Kohustusliku hariduse järgse keskhariduse tasandil ei ole vastuvõtueeskirja 
järgimine riigi rahastusest sõltuvatele erakoolidele kohustuslik. 

 

Ligi pooltes Euroopa haridussüsteemidest ei ole koolidel põhihariduse tasemel lubatud õpilasi valida. 

Keskhariduse tasemel lubavad kõik süsteemid seevastu mõnda liiki vastuvõtukriteeriumide 

rakendamist; Küprosel, Maltal, Albaanias ja Türgis on see siiski lubatud vaid teatud liiki koolides. 
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Haridussüsteemides, kus riik vastuvõtukriteeriume rakendada ei luba, võib eristada kolme erinevat 

lähenemist õpilaste vastuvõtule, mis eelkõige puudutavad seejuures põhikooli nooremaid astmeid: 

• õpilased jaotatakse koolidesse elukoha alusel (vt ptk II.4.1). Küprosel on see küllaltki range ning 

perekondade võimalused määratud kooli asemele teise valimiseks on üsnagi piiratud. Mõnes 

teises elukohapõhist jaotust kasutavas riigis võivad koolid vabade õppekohtade olemasolu 

korral võtta õpilasi vastu ka väljastpoolt oma teeninduspiirkonda ning keelduda 

teeninduspiirkonnast väljaspool elavaid õpilasi vastu võtmast vaid juhul, kui kandidaate on 

rohkem kui õppekohti (põhikooli tasemel on see nii näiteks Taanis, Horvaatias, Slovakkias, 

Ühendkuningriigis (Šotimaal), Albaanias, Islandil, Põhja-Makedoonias ja Serbias). Sloveenias 

võivad koolid teeninduspiirkonnast väljaspool elavate õpilaste vastuvõtmisest keelduda ka juhul, 

kui sellega kaasneks negatiivne mõju koolile (vt ptk II.4); 

• õpilased jaotatakse üldjuhul koolidesse elukoha alusel. Kohtade jaotamine loosi teel on lubatud 

vaid põhikoolis ja juhul, kui kandidaate on rohkem kui vabu kohti; Kreekas lubatakse seda 

kasutada ka vastuvõtul eksperimentaalsetesse põhikoolidesse; 

• koolid ei tohi vastuvõtukriteeriume rakendada, kuid nad võivad ületäituvuse korral keelduda 

kandidaatide vastuvõtmisest (põhikooli nooremates astmetes, Belgia prantsuskeelne 

kogukond). 

Kaheksateistkümnes haridussüsteemis ei vaheta enamik õpilasi seejuures põhiharidust omandades 

kooli, kuna nad õpivad ühtse struktuuriga põhikoolides. Õpilased ei vaheta põhihariduse 3. astme ja 

keskhariduse vahel või keskhariduse kestel üldjuhul kooli ka Belgias, Iirimaal, Hispaanias, Hollandis 

ega Ühendkuningriigis (Šotimaa) (vt joonis II.4.1). Belgias vahetavad õpilased siiski sageli kooli piires 

õppesuunda ning sel juhul rakenduvad neile teatavad vastuvõtukriteeriumid. 

Enamikus haridussüsteemidest, kus vastuvõtukriteeriumide kasutamine on lubatud (kokku 

kolmkümmend kuus süsteemi), reguleeritakse seda erinevates kooliastmetes erinevalt. Viies 

haridussüsteemis kehtivad siiski nii põhihariduses ühesugused reeglid. Belgia saksa- ja flaamikeelses 

kogukonnas peavad kõik koolid (sh kõik riigi- ja munitsipaalkoolid ning riigi rahastusest sõltuvad 

eraõppeasutused) õpilastele õppekohtade eraldamisel lähtuma kindlatest kriteeriumidest. Saksamaal, 

Itaalias, Leedus ja Portugalis on aga vastuvõtukriteeriumide kasutamine lubatud (108) vaid siis, kui 

kandidaate on rohkem kui vabu õppekohti. Joonisel II.5.1 antakse ülevaade oludest erinevates 

Euroopa haridussüsteemides. 

Põhihariduse nooremates astmetes peavad kõik koolid vastuvõtukriteeriume järgima Bosnias ja 

Hertsegoviinas ning, nagu eespool märgitud, Belgia saksa- ja flaamikeelsetes piirkondades. Iirimaal, 

Itaalias, Hollandis, Rootsis ja Ühendkuningriigis (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) (süsteemid, mida 

iseloomustab kooli vaba valik põhikooli 1. ja 2. astmes) võib vastuvõtukriteeriume rakendada vaid siis, 

kui kandidaate on rohkem kui vabu õppekohti. Tšehhis, Ungaris, Poolas ja Rumeenias võivad koolid 

rakendada vastuvõtukriteeriume juhul, kui tegemist ei ole kandidaadile elukoha järgi määratud kooliga 

(vt joonised II.4.1 ja II.4.2) ja kandidaate on rohkem kui vabu õppekohti. Eestis, Prantsusmaal ja 

Soomes on vastuvõtukriteeriumide kasutamine üldiselt lubatud. 

Nõnda võivad Soomes erikallakuga koolid (mis seejuures järgivad siiski üht ja sama riiklikku õppekava) kehtestada 

vastuvõtukriteeriume, mis võimaldavad hinnata õpilaste soodumust või võimeid teatud ainetes. 

 

(108)  Hispaanias ja Ühendkuningriigis (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) peavad koolid järgima siis, kui kandidaate on rohkem 
kui vabu õppekohti, kindlaid kriteeriume. 
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Põhikooli 3. astmes järgib enamik riike kooli või õppekava vahetamisel samu vastuvõtureegleid kui 1. 

ja 2. astmes (109). Viies haridussüsteemis tuleb siiski alates sellest astmest kõigis või enamikus riigi- ja 

munitsipaalkoolides sisseastujatel läbida teatud liiki vastuvõtuprotseduur või muutub õpilaste 

vastuvõtmine kohustuslikuks. Hollandis ja Šveitsis on vastuvõtukriteeriumide kasutamine kohustuslik 

põhikooli 3. astmes. Kreekas on vastuvõtukriteeriumide kasutamine sellest astmest lubatud; nõnda on 

see ka Belgias (prantsuskeelne kogukond) ja Luksemburgis, kuid ainult juhul, kui kandidaatide arv 

ületab vabade õppekohtade oma. 

Keskkooliastmes on vastuvõtukriteeriumide rakendamine, nagu eespool märgitud, laialt levinud kõikjal 

Euroopas. Neljateistkümnes haridussüsteemis on see kohustuslik. Veel kahekümne ühes süsteemis 

on see lubatud ning neist vaid kümnel juhul ainult olukorras, kus kandidaatide arv ületab vabade 

õppekohtade oma. Belgias, Hispaanias, Iirimaal, Hollandis ja Ühendkuningriigis (Šotimaa) ei vaheta 

enamik õpilasi keskkoolis üldiselt kooli (kuigi see on lubatud). Seetõttu on vajadus 

vastuvõtukriteeriumide rakendamise järele väike või puudub üldse. Siiski kasutatakse neid näiteks 

Belgias koolides, kus õpilastel on võimalik valida erinevate õppesuundade vahel (vt joonis II.6.5). 

Koolitüüpide vahelised erinevused vastuvõtureeglites 

Eelkirjeldatud vastuvõtureeglid kehtivad kõige levinumat liiki riigi- ja munitsipaalkoolides. Siiski võivad 

vastuvõtureeglid varieeruda ka ühe ja sama haridussüsteemi piires: erinevad reeglid võivad kehtida nii 

erinevat liiki avaliku sektori koolides kui ka riigi rahastusest sõltuvates erakoolides (vt joonis II.5.1). 

Prantsusmaal kehtivad põhihariduse tasemel teistsugused reeglid vaid école internationale’idele 

(rahvusvahelised koolid), mis on kindlat võõrkeelset õppekava pakkuvad riigi rahastusest sõltuvad 

koolid (vt joonis II.3.2). Nendelt koolidelt eeldatakse vastuvõtukriteeriumide rakendamist. 

Üheksas riigis võivad põhikooli 3. astmes kehtida erinevad vastuvõtureeglid. Üldjuhul on 

vastuvõtukriteeriumide kasutamine sel juhul erinevate koolitüüpide jaoks kas lubatud või kohustuslik. 

Tšehhis, Lätis, Ungaris ja Slovakkias ei vaheta küll enamik õpilasi kooli ning jääb õppima samasse 

ühtse struktuuriga põhikooli, kuid osa õpilasi otsustab siiski astuda koolidesse, milles õpe algab 

põhikooli 3. astmest ja lõpeb keskhariduse omandamisega (struktuurse diferentseerituse kohta vt ptk 

II.3.3). Sellise kooli valinud õpilased peavad läbima vastuvõtuprotseduuri. 

Erinevused vastuvõtureeglites võivad põhikooli 3. astmes olla seotud ka akadeemiliselt selektiivsete 

koolitüüpidega. Kreekas on vastuvõtukriteeriumid seetõttu kohustuslikud nn mudelkoolides, samas kui 

vastuvõtt „eksperimentaalkoolidesse“ toimub suure kandidaatide arvu korral loosi teel. 

Ühendkuningriigi (Inglismaa ja Põhja-Iirimaa) grammar school’id võivad akadeemilisi valikukriteeriume 

kasutada ka siis, kui kandidaate on vähem kui vabu õppekohti. 

Austrias on erinevused reeglites seotud õppekavapõhise diferentseeritusega (vt joonis II.3.2). 

Vastuvõtukriteeriume võib üldjuhul kasutada olukorras, kus kooli kandideerijate arv on kohtade arvust 

suurem; Allgemeinbildende Höhere Schule’d võivad aga vastuvõtueksameid ja teisi akadeemilisi 

kriteeriume arvesse võtta isegi siis, kui õppekohad täidetud ei ole. 

Sarnased erisused kindlatele koolitüüpidele kehtivad mitmes eelmainitud riigis ka keskhariduse 

tasemel. Küprosel ja Albaanias on vastuvõtukriteeriumide rakendamine keskhariduse tasemel lubatud 

vaid kutsekoolides ja „orienteeritud“ (erikallaku või süvaõppega) koolides; muudes koolides neid 

rakendada ei tohi. 

 

(109)  Vt joonis II.4.1 – kaheksateistkümnes haridussüsteemis ei vaheta enamik õpilasi põhikooli 2. ja 3. astme vahel või viimase 
keskel kooli. 
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Üheteistkümnes haridussüsteemis kolmekümne kuuest, kus leidub riigi rahastusest sõltuvaid erakoole 

(Taani, Saksamaa, Prantsusmaa, Ungari, Malta, Holland, Austria, Poola, Sloveenia, Rootsi ja Šveits; 

vt joonis II.5.1), kirjutab riik neile koolidele ette, kas kasutada vastuvõtukriteeriume olukordades, kus 

see riigi- ja munitsipaalkoolides on tavaliselt keelatud, või lisada riigi- ja munitsipaalkoolidele 

kehtestatutele täiendavaid vastuvõtukriteeriume. Lubatud vastuvõtukriteeriumide liike käsitletakse 

allpool (vt ptk II.5.3). 

II.5.2. Kes kehtestab vastuvõtukriteeriume ja protseduure? 

Juhul kui riik lubab koolidel vastuvõtukriteeriume kasutada või on need kohustuslikud ja seeläbi 

lubatud õpilaste teatud viisil sõelumine, on oluline uurida, millisel haldustasandil 

vastuvõtukriteeriumide ja -protseduuride kehtestamine tegelikult toimub. See küsimus on tihedalt 

seotud ka koolide üldise autonoomiaga (vt ptk II.8). Uurijad on viidanud autonoomse vastuvõtureeglite 

kehtestamise kahjulikule mõjule. Mida suurem on koolide otsustusõigus õpilaste vastuvõtul, seda 

enam võib see võimendada haridussüsteemi selektiivsust (Wilson ja Bridge, 2019). Õpilaste vastuvõtu 

tsentraliseerimine annab seevastu suuremad võimalused reguleerimiseks ja järelevalveks ning 

sekkumiseks olukordades, kus kooli vastuvõtudünaamika hakkab avaldama osale õpilastest 

negatiivset mõju. 

Joonisel II.5.2 antakse ülevaade sellest, millisel tasandil pannakse paika vastuvõtukriteeriumid, mida 

riigi- ja munitsipaalkoolid võivad põhi- ja keskhariduse tasandil kasutada või peavad kasutama (110). 

Joonisel on riikide esitatud andmete alusel eristatud nelja erinevat otsustustasandit: 

• vastuvõtukriteeriumid määratletakse riigi tasandil, koolidel puudub nende kehtestamisel 

autonoomia või iseseisev roll peale nende kriteeriumide kasutamise õpilaste vastuvõtmisel; 

• kohalikud omavalitsused vastutavad oma territooriumil tegutsevate koolide 

vastuvõtukriteeriumide kehtestamise eest. See võib muuhulgas aidata kaasa õpilaste ühtlasele 

jaotamisele koolide vahel. Samuti võimaldab see kehtestada kohaliku kogukonna piires 

vastuvõtukriteeriume (111), mis aitavad ära hoida või leevendada koolide akadeemilist ja 

sotsiaal-majanduslikku segregatsiooni (vt ptk II.10). Koolide vastuvõtukriteeriumide 

kehtestamise jätmisel kohalike omavalitsuste hooleks võib siiski olla ka mõningaid varjupooli. 

Näiteks võivad ühes omavalitsuses kasutatavad kriteeriumid erineda naaberomavalitsuse 

omast. Olenevalt sellest, milliseid kriteeriume ja protseduure neis rakendatakse, võib selle 

tagajärg olla õpilaskonna segregeeritud jagunemine kahe omavalitsuse vahel; 

• riik kehtestab peamised vastuvõtukriteeriumid, mida koolid võivad aga oma eesmärkidest 

lähtudes täiendada. See kategooria on äärmiselt sarnane neljandale, koolide autonoomiale; 

• koolidel on vastuvõtukriteeriumide ja -protseduuride kehtestamisel täielik autonoomia. 

 

(110)  Nagu eespool märgitud (vt joonis II.5.1), ei toimu ligi pooltes Euroopa riikidest põhikooli tasandil ning mõnes riigis ka 
keskkooli tasandil eraldi vastuvõtuprotsessi (peale peatükis II.4 käsitletud õppekohtade elukohapõhise jaotamise) (tühjad 
lahtrid). 

(111)   Koolid võivad tegutseda kahes või enamas hoones või linnakus, millest üks võib paikneda teise omavalitsusüksuse 
territooriumil. 
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Joonis II.5.2: koolide vastuvõtukriteeriumide kehtestamise tasand (ISCED 1–3), 2018/19 

 

 

ISCED 1 

ISCED 2  

ISCED 3 

 
 

 Ainult riik   Riik, kuid koolid võivad lisada oma kriteeriume  Kohalik omavalitsus  Koolide autonoomia 
 

Vasakul: 
kõik koolitüübid või enamik neist  

 

Paremal: 
valitud koolitüübid 

 Enamik õpilasi ei vaheta kooli  

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel kajastatakse avaliku sektori koole puudutavate otsuste langetamise tasandit. Juhul kui mõnele koolitüübile kehtivad 
teistsugused reeglid (vt joonised II.3.2 ja II.3.3), on kuusnurk keskelt poolitatud ja selle vasak pool tähistab enamikule 
koolitüüpidele (või kõige enam levinud koolitüübile) kehtivaid reegleid, parem pool aga valitud koolitüüpidele laienevaid reegleid. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Belgia: põhikooli lõpetamise järel jätkab enamik õpilasi keskhariduse omandamist samas koolis. Siiski on kõigil võimalik näiteks 
juhul, kui nende koolis soovitud õppekava puudub, kooli vahetada. ISCED 3. taseme kohta esitatud andmed kirjeldavad 
vastuvõttu ühe ja sama kooli erinevatesse õppesuundadesse või teise kooli. 
Iirimaa: Põhikooli lõpetamise järel jätkab enamik õpilasi samas koolis mittekohustusliku keskhariduse omandamisega, mistõttu 
ei nõua ligipääs keskharidusele üldjuhul vastuvõtuprotsessi läbimist. Soovi korral või juhul kui kool soovitud õppekava ei paku, 
on kooli vahetamise võimalus siiski olemas; juhul, kui konkurss valitud kooli on suurem kui õppekohtade arv, rakendavad koolid 
ise valitud vastuvõtukriteeriume. 
Malta: keskkooliastme kohta käivad andmed kirjeldavad kohustusliku keskharidusega seotud reegleid. Mittekohustusliku 
keskharidusega seotud reegleid joonisel II.5.2 ei kajastata, kuid selles astmes määratleb riik kõigi koolitüüpide 
vastuvõtukriteeriumid. 
Sloveenia: keskkooli tasandil on vastuvõtukriteeriumide lisamine lubatud vaid üksikutel juhtudel – olukorras, kus riigi 
kehtestatud vastuvõtukriteeriumide rakendamisel jääb sõelale vabadest kohtadest rohkem kandidaate ning künnisele jääb enam 
kui üks võrdse punktide arvuga õpilane. 
Soome riik määratleb nii põhi- kui ka keskkooliastmes sisseastumise eeldused, millele kohalikud omavalitsused võivad lisada 
täiendavaid kriteeriume. 
Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales, Põhja-Iirimaa): riik kehtestab vastuvõtukriteeriumide loetelu. Kohalikud omavalitsused 
või koolid võivad kriteeriumide kehtestamisel lähtuda sellest loetelust ja/või lisada täiendavaid kriteeriume. 
 

Põhikooli tasandil määrab kahekümne seitsmest vastuvõtukriteeriume kasutada lubavast 

haridussüsteemist (vt joonis II.5.1) kaheteistkümnel juhul need riik. Bulgaarias, Taanis ja Soomes on 

põhikooli vastuvõtukriteeriumide kehtestamine kohalike omavalitsuste ülesanne. Veel üheteistkümnes 

haridussüsteemis on koolidel suurem autonoomia põhikooli vastuvõtukriteeriumide kehtestamisel. 

Eestis, Iirimaal, Hispaanias, Itaalias, Rumeenias ja Ühendkuningriigis (Inglismaa, Wales ja Põhja-

Iirimaa) kehtestab riik teatud osa kriteeriumidest; Tšehhis reguleerib riik seda, milliseid kriteeriume 

kasutada ei tohi, kuid koolidel on vabadus ise kriteeriume juurde lisada. Saksamaal ja Poolas (112) on 

koolidel õigus kehtestada ise vastuvõtukriteeriume. 

Ühendkuningriigis (Inglismaa) peavad vastuvõtvad asutused (kohalikud omavalitsused või koolid) oma kriteeriumide 

kehtestamisel lähtuma haridusministeeriumi 2014. aastal kehtestatud koolide vastuvõtueeskirjast. Eeskirjas esitatud ühiste 

vastuvõtukriteeriumide loetelu ei ole ammendav ning kohalikud omavalitsused/koolid võivad sellest valida kohalike oludega sobivaid 

kriteeriume ja/või neid ise täiendada. Eeskiri kehtib ka „akadeemiatele“, kuid mitte täiendusõppekolledžitele (mõlemad on riigi 

rahastusest sõltuvad eraõppeasutused). 

Põhihariduse 3. astme vastuvõtukriteeriumidega seotud otsused võetakse enamikus riikides, mille 

haridussüsteem seda nõuab, vastu samal tasandil kui 1. ja 2. astmes (113). Belgia prantsuskeelse 

 

(112)  Poolas puudutab see väljastpoolt teeninduspiirkonda pärinevaid kandidaate. 

(113)  Teisisõnu kehtib see reegel ainult haridussüsteemides, kus õpilased vahetavad üldjuhul põhihariduse 2. ja 3. astme vahel 
või 3. astme keskel kooli (või õppekava). 
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kogukonna, Kreeka, Luksemburgi ja Šveitsi puhul määratleb riik vastuvõtukriteeriumid kõigile 

koolidele, mille puhul põhikooli 3. astmes toimub eraldi vastuvõtuprotseduur. 

Keskhariduse tasemel vahetavad enamikus haridussüsteemides kooli kõik õpilased. Just see asjaolu 

võib olla ka vastuvõtukriteeriume puudutavate otsuste kasvava tsentraliseerimise taga. Riik kehtestab 

kas kõik kriteeriumid (kaheksateistkümnes süsteemis) või vähemalt osa kriteeriumidest, kusjuures 

koolid võivad neid omalt poolt täiendada (neljateistkümnes süsteemis). Vaid paaris riigis kehtestavad 

selles õppeastmes kõik vastuvõtukriteeriumid kohalikud omavalitsused (Soome) või koolid (Saksamaa 

ja Island). 

Koolitüüpide vahelised erinevused otsustamise tasandites 

Enamikus Euroopa haridussüsteemides langetatakse kõigi riigi- ja munitsipaalkoolide tüüpide 

vastuvõtukriteeriume puudutavad otsused ühel ja samal tasandil. Ainsad erandid on põhihariduse 

tasandil Tšehhi, Läti, Ungari ja Slovakkia ning keskhariduse tasandil Küpros, Malta ja Albaania. 

Lätis näevad riigi kehtestatud eeskirjad ette, et juhul kui kohaliku omavalitsuse territooriumil tegutseb mitu õppeasutust, mille 

lõpetajad pälvivad keskharidustunnistuse, võib kohalik omavalitsus korraldada neile ühised sisseastumiskatsed ja sätestada ühised 

vastuvõtukriteeriumid. Teistel juhtudel määratlevad osa kriteeriumidest kohalikud omavalitsused ja gümnaasiumid võivad neid omalt 

poolt täiendada. 

Üheteistkümnes haridussüsteemis (vt joonis II.5.1) võivad riigi rahastusest sõltuvad erakoolid või ühte 

või mitut sarnast kooli haldavad asutused ise kehtestada oma vastuvõtukriteeriumid. Rootsis ja Norras 

hindavad ja haldavad neid otsuseid siiski riigiasutused, nagu kooliinspektsioonid või muud 

kvaliteedikontrolliasutused. 

Rootsis võivad riigi rahastusest sõltuvad erakoolid määratleda vastuvõtukriteeriumid, mida kasutatakse juhul, kui kandidaate on 

rohkem kui vabu õppekohti. Kriteeriumid peavad eelnevalt saama Rootsi kooliinspektsiooni heakskiidu. Inspektsioon kontrollib, kas 

vastuvõtukriteeriumid vastavad haridusseaduses määratletud avatuse nõuetele (st kõik koolid peavad olema avatud kõigile 

õpilastele). 

II.5.3. Riigi tasandil kõige sagedamini käsitletavad vastuvõtukriteeriumid 

Selles alapeatükis võetakse vaatluse alla vastuvõtukriteeriumid, mida lähenemisviisist sõltumatult (st 

kas need on lubatud või kohustuslikud; vt joonis II.5.1) riigi tasandil kõige sagedamini käsitletakse. 

Seejuures hõlmavad peatükis käsitletavad andmed nii põhiharidust kui ka keskharidust. Joonis II.5.3 

annab üldise ülevaate ISCED 1.–3. tasemel ühelt poolt akadeemilisi ja teiselt poolt mitteakadeemilisi 

vastuvõtukriteeriume rakendavatest haridussüsteemidest. Joonised II.5.4–II.5.6 käsitlevad lähemalt 

igas kooliastmes kasutatavaid kriteeriume. 

Joonis II.5.3: riigi tasandil määratletud akadeemilisi ja mitteakadeemilisi vastuvõtukriteeriume kasutavate 

haridussüsteemide arv (ISCED 1–3), 2018/19 

 

  

 Mitteakadeemilised kriteeriumid 

 Akadeemilised kriteeriumid 



Nii akadeemilised kui ka 
mitteakadeemilised kriteeriumid  

 
Allikas: Eurydice. 

Mitteakadeemilised kriteeriumid hõlmavad: 

• sotsiaal-majanduslikke kriteeriume, mis on seotud õpilaste sotsiaal-majandusliku taustaga, 

nagu perekonna sissetulek, elukutse, kas last kasvatab üks või kaks vanemat; 
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• elukoha lähedust: õpilase kodu kaugus koolist, mida võetakse arvesse näiteks juhul, kui 

lapsevanematel on võimalik ise vabalt kooli valida või kui nad otsustavad algselt elukoha alusel 

määratud kooli asemel mõne teise kasuks. (See kriteerium ei hõlma kolmekümne ühes 

haridussüsteemis toimuvat õpilaste automaatset jaotamist (vt joonis II.4.1), kuna seda 

käsitletakse automaatse otsuse, mitte vastuvõtuprotsessi osana.); 

• vanemate õdede-vendade õppimist samas koolis; 

• usukuuluvust: kuulumist kindlasse usurühma. 

Akadeemilised kriteeriumid on seotud õpilaste akadeemiliste saavutuste või võimekusega. Nende 

hindamise kontekstis võib esile tõsta nelja liiki andmeid: 

• riiklikud/standardiseeritud testid (114): koostatakse riigi tasandil ja viiakse läbi riigi järelevalve 

all. Riiklikud või standardiseeritud testid on kõik testid, mis (a) nõuavad läbijatelt ühtedele ja 

samadele küsimustele või ühest ja samast küsimuste kogumist valitud küsimustele vastamist 

ning (b) mida hinnatakse standardiseeritud või ühetaolisel moel; 

• sisseastumiseksamid: korraldavad koolid ise. Need võivad hõlmata kirjalikke teste või suulisi 

vestlusi ühel või mitmel teemal. Eksameid hindavad kooli töötajad. Koolid võivad avaldada 

vastuvõtutingimused enne sisseastumiseksameid; 

• varasem akadeemiline sooritus: arvesse võidakse võtta eelmises õppeastmes ühes või 

mitmes klassis ühes või mitmes aines saadud hindeid või saavutatud õpiväljundeid; 

• eelmiste koolide/õpetajate soovitused: soovituskirjad, mille tavaliselt koostavad eelmise 

kooli/õppeastme või klassi õpetajad või nõukogu; sisaldavad sageli ülevaadet õpilase 

akadeemilisest sooritusest ja mõnikord ka andmeid tema psühholoogiliste ja sotsiaalsete 

oskuste kohta. Soovitused õpilasele kõige sobivama õppekava või õpisuuna kohta võivad olla 

siduvad või mittesiduvad. 

Joonistel II.5.3–II.5.6 on käsitletud ainult riigi tasandil nõutavaid või soovitatavaid 

vastuvõtukriteeriume. Need ei hõlma kohaliku omavalitsuse või kooli tasandi kriteeriume. 

Joonisel II.5.3 antakse ülevaade Euroopa haridussüsteemidest, kus vastuvõtuprotsessi osana 

kasutatakse akadeemilisi ja/või mitteakadeemilisi vastuvõtukriteeriume. Nimetatud kaht liiki 

vastuvõtukriteeriumide võrdlusest ilmnevad äärmiselt selged erinevused õppeastmete vahel. 

Põhihariduse nooremates astmetes on vastuvõtukriteeriumid kehtestatud umbes kolmandikus 

süsteemidest ning enamikul juhtudest on need riikide esitatud andmetel mitteakadeemilised (115). 

Põhihariduse 3. astmes kasutatavate vastuvõtukriteeriumide kohta on esitanud andmed umbes pooled 

haridussüsteemidest ning need hõlmavad nii mitteakadeemilisi kui ka akadeemilisi kriteeriume. Seda 

õppeastet iseloomustab lähenemisviiside suur variatiivsus eri riikides. Keskhariduse tasemel kasutab 

enamik haridussüsteeme seevastu tavaliselt akadeemilisi vastuvõtukriteeriume ja väiksemal määral ka 

mitteakadeemilisi kriteeriume. 

 
 
 
 
 

 

(114) Kooli tasandil tsentraalselt kehtestatud raamistiku põhjal koostatud teste ei loeta siin riiklikeks testideks. Samuti ei kuulu 
nende hulka rahvusvahelised uuringud, nagu PISA. 

(115) Nende hulka ei ole arvatud alusharidusest ja lapsehoiust kooli üleminekul toimuvaid koolivalmiduse katseid. Vt Euroopa 
Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019a, joonis D6. 
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II.5.3.1. Põhihariduse 1. ja 2. aste 

Põhihariduse nooremates astmetes lubatakse koolidel teatavaid vastuvõtukriteeriume rakendada 

seitsmeteistkümnes riigis. Joonisel II.5.4 antakse ülevaade riikide poolt kõige sagedamini ära märgitud 

kriteeriumidest. 

Joonis II.5.4: riigi tasandi vastuvõtukriteeriumid (ISCED 1), 2018/19 
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õed-vennad samas koolis  

usukuuluvus 
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kooli sisseastumiseksamite 
tulemused 

  

 

 kõik või enamik koolitüüpe  valitud koolitüübid 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel on kajastatud riikide esitatud andmetel kõige sagedamini põhihariduse 1. ja 2. astmes kasutatavaid kriteeriume. Mõnes 
haridussüsteemis eksisteerib selles õppeastmes erinevat liiki koole (vt ptk-d II.3 ja II.6): punasega on seetõttu tähistatud kõigile 
või enamikule avaliku sektori koolidele omased vastuvõtukriteeriumid, roosaga aga avaliku sektori valitud koolidele omased 
kriteeriumid. 

Märkus riikide erisuste kohta 

Belgia (BE fr, BE de): õpilased võetakse kooli vastu tingimusel, et vanemad nõustuvad kooli eesmärkidega. 

Jooniselt II.5.4 nähtub, et vaid seitse haridussüsteemi kasutab ISCED 1 tasemel õpilaste 

vastuvõtmisel sotsiaal-majanduslikke kriteeriume. Nende eesmärk on kas ebasoodsas olukorras 

õpilaste positiivne diskrimineerimine, st eelisjärjekorras vastuvõtmine (Hispaania, Ungari, Portugal, 

Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa)) või kooli kohaliku omavalitsusüksuse sotsiaal-

majandusliku koosseisu kajastamine (Belgia flaamikeelne kogukond). 

Belgia flaamikeelse kogukonna puhul puudutavad sotsiaal-majanduslikud kriteeriumid õpilasi, kes vastavad vähemalt ühele 

järgmistest tunnustest: a) õpilase perekond on eelmisel õppeaastal saanud flaamikeelselt kogukonnalt vähemalt ühte liiki 

õppetoetust, b) õpilase emal puudub keskharidustunnistus või keskhariduse kolmanda astme teise aasta või sellega samaväärse 

õppeastme lõputunnistus. Koolid peavad eelisjärjekorras vastu võtma koolide haldusnõukogu kehtestatud „topeltkvootide“ süsteemi 

(kvootide üksikasju vt joonis II.10.1) põhjal nii kirjeldatud sotsiaal-majanduslikke kriteeriume täitvaid kui ka neid mitte täitvaid õpilasi. 

Hispaanias võtavad kõik koolid arvesse järgmisi sotsiaal-majanduslikke kriteeriume: a) perekonna sissetulek leibkonna liikme 

kohta, b) vastavus suurpere määratlusele, c) kasuperes elavad lapsed, d) puudega õpilased või mõne teise pereliikme puue. 

Ungaris peavad algkoolid, kus pärast kooli teeninduspiirkonnast kõigi õpilaste vastuvõtmist on veel vabu kohti, eelisjärjekorras 

võtma vastu väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid ebasoodsas olukorras õpilasi. Juhul kui kõigi õpilaste ettenähtud korras 

vastuvõtmiseks pole piisavalt vabu kohti, täidetakse vabad õppekohad väljaspool teeninduspiirkonda elavate õpilastega loosi teel. 

Avalduse esitajad tuleb kutsuda loosimisele. Seejuures tuleb siiski arvesse võtta ebasoodsas olukorras õpilaste maksimaalset 

osakaalu reguleerivaid õigusakte (vt joonis II.10.1). 

Portugalis puudutavad sotsiaal-majanduslikud vastuvõtukriteeriumid a) koolitoetuste saajaid, kelle vanemad/eestkostjad elavad 

valitud kooli/koolide rühma teeninduspiirkonnas, b) koolitoetuste saajaid, kelle vanemad/eestkostjad töötavad valitud kooli/koolide 

rühma teeninduspiirkonnas, c) õpilasi, kes läbisid eelmisel õppeaastal eelkooli valitud kooli/koolide rühma teeninduspiirkonnas 

asuvas erasektori asutuses (IPSS) või samas koolis. 

Ühendkuningriigis (Inglismaa) võivad koolid eelisjärjekorras võtta vastu lisarahastusele (pupil premium) kvalifitseeruvaid õpilasi, 

mis hõlmab tasuta koolilõunale õigust omavaid ebasoodsas olukorras lapsi. Inglismaa ja Walesi koolid peavad ühtlasi võtma 
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eelisjärjekorras vastu KOV eestkoste aluseid lapsi. Ka Põhja-Iirimaal peavad koolid võtma eelisjärjekorras vastu eestkoste aluseid 

lapsi. 

Üheteistkümnest süsteemist, kus õpilaste esialgset elukoha järgi koolidesse jaotamist ei toimu, võib 

kaheksal juhul (Belgia flaami- ja saksakeelne kogukond, Itaalia, Portugal, Rootsi ja Ühendkuningriik 

(Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa)) eelistada või peab eelistama kooli lähedal elavaid õpilasi. Ungaris 

võtavad koolid lisaks eelisjärjekorras vastu väljastpoolt teeninduspiirkonda pärinevaid, kuid kooli 

läheduses elavad õpilasi. 

Ligi veerandis süsteemidest on üks vastuvõtukriteeriume samas koolis õppivate õdede-vendade 

olemasolu. Usukuuluvust võetakse arvesse ainult Ühendkuningriigis (Šotimaa). 

Erinevused eri liiki avaliku sektori õppeasutuste vastuvõtureeglite vahel põhihariduse nooremas 
astmes 

Neljas haridussüsteemis (Hispaania, Läti, Leedu ja Luksemburg) (vt ptk II.3) nõuab või soovitab riik 

kõigile riigi- ja munitsipaalkoolidele põhihariduse nooremas astmes ühesuguseid vastuvõtukriteeriume. 

Prantsusmaa, Kreeka ja Ühendkuningriigi puhul on selles vallas siiski märgatavad mitmed erinevused 

(vt joonis II.5.4). Nagu eelmistelt joonistelt nähtus, lähtuvad Prantsusmaa rahvusvahelised koolid 

õpilaste vastuvõtmisel ise korraldatud sisseastumiseksamite tulemustest. Kreeka 

eksperimentaalkoolid võivad arvesse võtta õdede-vendade õppimist samas koolis. Ühendkuningriigis 

(Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) võidakse teatud liiki koolidesse sisseastumisel arvesse võtta 

õpilase usukuuluvust. 

Ühendkuningriigi (Inglismaa ja Wales) „usukoolid“, mis võivad olla nii riiklikud koolid kui ka riigi rahastusest sõltuvad 

eraõppeasutused, on seaduse mõistes usulistel alustel toimivad koolid. Sellised koolid võivad õpilaste vastuvõtmisel eelistada 

teatud religiooni või usulahu esindajaid, tingimusel, et see ei ole vastuolus teiste seadustega, nagu võrdõiguslikkust puudutavad 

seadused. 

Põhja-Iirimaal võetakse usukuuluvust arvesse ainult “integreeritud koolides“. Nende koolide vastuvõtukriteeriumide eesmärk on 

saavutada tasakaal katoliiklaste, protestantide, muude religioonide esindajate ja mitteusklike vahel. 

II.5.3.2. Põhihariduse 3. aste 

Põhihariduse nooremates astmetes on pooltes uuritud haridussüsteemidest koolidel õigus või 

kohustus kasutada vastuvõtukriteeriume (vt joonis II.5.5). Veerandis kõigist haridussüsteemidest 

kasutab enamik koole selles õppeastmes vaid mitteakadeemilisi kriteeriume. Belgias (saksakeelne 

kogukond), Hollandis ja Šveitsis võetakse põhikooli 3. astmesse sisseastumisel seevastu tavaliselt 

arvesse ainult akadeemilisi kriteeriume. Enamik Belgia flaamikeelse kogukonna, Luksemburgi ja 

Austria koolidest kasutab aga nii akadeemilisi kui ka mitteakadeemilisi kriteeriume. Spetsiifilist laadi 

kriteeriume võetakse teatud liiki koolide puhul arvesse ka Tšehhis, Kreekas, Prantsusmaal, Lätis, 

Ungaris, Slovakkias ja Ühendkuningriigis (Inglismaa ja Põhja-Iirimaa). 
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Joonis II.5.5: riigi tasandi vastuvõtukriteeriumid (ISCED 2), 2018/19 
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 kõik või enamik koolitüüpe   valitud koolitüübid 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel on kajastatud riikide esitatud andmete järgi kõige sagedamini põhikooliastmes kasutatavaid vastuvõtukriteeriume. 
Mõnes haridussüsteemis eksisteerib selles õppeastmes erinevat liiki koole (vt ptk-d II.3 ja I.6); punasega on seetõttu tähistatud 
kõigile või enamikule avaliku sektori koolidele omased vastuvõtukriteeriumid, roosaga aga valitud selle sektori koolidele omased 
kriteeriumid. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Belgia (BE fr, BE de): õpilased võetakse kooli vastu tingimusel, et vanemad nõustuvad kooli eesmärkidega. 
Belgia (BE de, BE nl): akadeemilised vastuvõtukriteeriumid on olulised teatud õppekavadele ja -suundadele vastuvõtu 
kontekstis. 
 

Kahekümne kuuest haridussüsteemist, kus kõik õpilased või enamik neist vahetavad põhihariduse 2. 

ja 3. astme vahel või viimase jooksul kooli või õppekava, võetakse kolmeteistkümnes arvesse ka 

mitteakadeemilisi kriteeriume (sotsiaal-majanduslikud kriteeriumid, elukoha lähedus, samas koolis 

õppivad õed-vennad, usukuuluvus). Enamik neist süsteemidest kasutab samu kriteeriume juba 

põhihariduse nooremas astmes. Belgias (prantsuskeelne kogukond – vt joonis II.10.1) kerkivad 

põhikooliastmes päevakorrale sotsiaal-majanduslikud kriteeriumid, samas kui Luksemburgis võetakse 

kooli kandideerimisel selles astmes esimest korda arvesse elukohta ja samas koolis õppivate õdede-

vendade olemasolu. 

Viieteistkümnes haridussüsteemis on määratletud põhikooliastme koolide või õppekavade 

vastuvõtuga seotud akadeemilised kriteeriumid. Sageli on need seotud diferentseeritud koolide, 

õpiteede või õppesuundade olemasoluga. Riigid erinevad omavahel selle poolest, kas akadeemiline 

sõelumine on universaalne või mitte (st kas selle peavad läbima kõik või ainult osad õpilased). Ligi 

pooltes neist süsteemidest läbivad kõik õpilased seejuures mingit laadi akadeemilise selektsiooni, 

ülejäänud juhtudel puudutab see aga vaid teatud liiki koolidesse kandideerivaid õpilasi. 

Haridussüsteemid erinevad üksteisest põhihariduse tasemel ka sisseastumisel õpilaste akadeemilise 

soorituse hindamise viiside poolest. Erinevates Euroopa riikides hinnatakse õpilasi mitmesuguste 

erinevate kriteeriumide alusel, kuid tavaliselt võetakse igas haridussüsteemis neist arvesse vaid üht 

või kaht. Enam kui ühte liiki kriteeriumide rakendamine peaks oodatavalt suurendama akadeemilise 

võimekuse hindamise täpsust ja usaldusväärsust (Merry ja Arum, 2018). 

Neljas haridussüsteemis kasutatakse selleks riiklike/standardiseeritud testide tulemusi; kõigi õpilaste 

kohta kehtib see aga vaid Hollandis, kus testide tulemusi võetakse arvesse kõrvuti põhihariduse 2. 

astme õpetaja soovituskirjaga. 
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Hollandis läbivad kõik õpilased põhihariduse 2. astme viimasel õppeaastal standardiseeritud testi. Selle testi tulemusi koos eelmise 

kooli õpetajate soovituskirjadega käsitletakse nõuannetena õpilase akadeemilise soorituse kohta, mis mõjutab õpilasele 

ligipääsetavaid haridusteid. Seejuures olgu siiski rõhutatud, et õpetajate soovitused on vastuvõtul suurema kaaluga kui 

standardtestide tulemused. 

Kõige sagedasem akadeemiline kriteerium on õpilase eelmises koolis saadud hinnete põhjal hinnatav 

akadeemiline sooritus. Seda kasutatakse näiteks Luksemburgis, Austrias ja Šveitsis (ning osade 

õpilaste puhul ka Belgia saksa- ja flaamikeelses kogukonnas, Prantsusmaal, Ungaris ja Slovakkias; vt 

allpool). Luksemburgis ja Šveitsis võetakse koos õpitulemustega arvesse ka eelmise kooli 

soovituskirju. 

Luksemburgis väljastatakse algkooli lõpus igale õpilasele décision d’orientation (orientatsiooniotsus). Põhikool, kuhu õpilane 

kandideerib, võtab seda arvesse tema ainetele registreerimisel, kuid mitte vastuvõtul. Décision d’orientation ei ole pelgalt soovitus; 

see paneb paika, millistele õppekavadele õpilane võib kandideerida. Õpilane saab selle alusel valida konkreetset õppekava pakkuva 

kooli. 

Šveitsis määratleb iga kanton iseseisvalt põhikooli võimetepõhiste õppekavade vastuvõtukriteeriumid. Nende reguleerimise 

üksikasjad on eri piirkondades erinevad, kuid kõige sagedamini kasutatakse andmeid varasema akadeemilise soorituse kohta ja 

õpetajate soovitusi. Õpetajate soovitused võivad käsitleda ka sotsiaalsed või emotsionaalseid aspekte (nagu õpilase soov või 

valmisolek edasi jõuda). 

Erinevused erinevat liiki avaliku sektori õppeasutuste vastuvõtureeglite vahel põhihariduse 3. 
astmes 

Jooniselt II.5.5 on näha, et seitsmes haridussüsteemis kehtivad mõned vastuvõtukriteeriumid ainult 

teatud põhikooliastme koolidele (õppekavadele). 

Mitteakadeemiliste kriteeriumide asjus kasutavad selles õppeastmes kooli tüübist sõltuvalt erinevat 

lähenemist ainult Iirimaa, Ungari ja Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa). Ungaris õpib 

enamik lapsi alg- ja põhikooliastet ühendavates ühtse struktuuriga põhikoolides, mille 

vastuvõtuprotseduurides võetakse arvesse sotsiaal-majanduslikke kriteeriume ja samas koolis 

õppivate õdede-vendade olemasolu. Osad õpilased võivad siiski alghariduse omandamise järel astuda 

kuue- või kaheksaklassilisse gimnázium’i (vt joonis II.3.3), kus mitteakadeemilisi vastuvõtukriteeriume 

ei kasutata. Iirimaal võivad „denominatsioonikoolid“ ületäituvuse korral arvesse võtta kandidaatide 

usukuuluvust. Usukuuluvust võivad teatud liiki koolid arvesse võtta ka kolmes Ühendkuningriigi 

haridussüsteemis (vt ptk II.5.3.1). 

Koolitüüpide vahelised erinevused ilmnevad eelkõige akadeemiliste kriteeriumide kontekstis. Tšehhis, 

Ungaris, Slovakkias ja Lätis on need seotud struktuurse diferentseeritusega (vt joonis II.3.3), mis 

algab põhikooli 3. astmes. Prantsusmaal ja Austrias on erinevused seotud õppekavapõhise 

diferentseeritusega (vt joonis II.3.2). Kreekas ja Ühendkuningriigis (Inglismaa ja Põhja-Iirimaa) 

kasutavad akadeemilisi kriteeriume selektiivsed koolid. 

Tšehhis, Ungaris ja Lätis kasutatakse riiklike/standardiseeritud testide tulemusi. Need testid näivad 

aga erinevat Hollandis põhikoolis kasutatavatest riiklikest/standardiseeritud testidest, kuna nad on 

välja töötatud otseselt kindlat liiki kooli astuda soovivate õpilaste akadeemilise soorituse hindamiseks. 

Seetõttu on neid õigem nimetada pigem „standardiseeritud riiklikeks sisseastumiseksamiteks“. 

Õpilased seatakse testitulemuste alusel pingeritta ning parimate tulemustega õpilased võetakse vastu 

akadeemilistele põhihariduse 3. astme ja keskhariduse õppekavadele (Tšehhis kaheksa- või 

kuueklassiline gymnasia, Ungaris kaheksa- või kuueklassiline gimnázium ja Lätis riiklik gymnasia). 

Põhihariduse tasemel algavad õppekavad lõpevad keskhariduse lõputunnistuse saamisega, mis tagab 

lõpetajatele ligipääsu kõrgharidusele. Riiklike testide tulemused on osa vastuvõtupaketist, kuhu lisaks 

kuuluvad andmed varasema akadeemilise soorituse kohta ja/või täiendavad sisseastumiskatsed. 
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Lisaks Tšehhile ja Ungarile võidakse mõnes põhikoolis õpilaste sõelumiseks sisseastumiseksamite 

tulemusi kasutada ka Kreekas, Prantsusmaal, Lätis, Austrias, Slovakkias ja Ühendkuningriigis 

(Inglismaa ja Põhja-Iirimaa). 

Austrias suunatakse õpilased elukoha alusel Neue Mittelschule’sse, kuid Allgemeinbildende Höhere Schule (akadeemiline 

põhikool) valinud õpilaste sõelumiseks võidakse kasutada sisseastumiseksamite tulemusi ja andmeid varasema akadeemilise 

soorituse kohta. 

Ühendkuningriigi (Inglismaa ja Põhja-Iirimaa) grammar school’id võivad põhikooli vanemas astmes rakendada akadeemilisi 

sisseastumiskriteeriume, tavaliselt sisseastumiseksamite vormis.  

Belgias (saksa- ja flaamikeelse kogukonna koolides) võetakse varasemat akadeemilist sooritust 

arvesse vaid teatud liiki põhikooli õppekavadele astujate puhul. Üldhariduslikele õppekavadele astuda 

soovijatele kehtivad kindlad miinimumnõuded, teiste õppekavade puhul on vastuvõtmine sisuliselt 

automaatne. 

Belgia saksakeelse kogukonna koolides peavad õpilased keskhariduse (ISCED 2 + 3) üldharidusliku suuna valimiseks olema 

omandanud Abschlusszeugnis der Grundschule ehk GAZi (põhihariduse 2. astme lõputunnistus). ISCED 2. ja 3. taseme 

kutseõppekavadele astumisel seda tunnistust ei nõuta. Õpilased, kellel tunnistus puudub, võivad selle omandada ISCED 2. tasemel. 

ISCED 2. taseme kutseõppekavadele võetakse automaatselt vastu õpilased, kes on lõpetanud algkooli (ISCED 1) 6. klassi või 

saanud 12-aastaseks. 

Belgia flaamikeelse kogukonna haridussüsteemis peab õpilastel põhikooli 3. astme A-harusse astumiseks olema põhikooli 2. 

astme lõputunnistus. B-harusse astumiseks seda tunnistust vaja ei lähe. 

II.5.3.3. Keskharidus 

Keskharidusse vastuvõtu kriteeriumid määratletakse enamikus haridussüsteemides riigi tasandil (vt 

joonis II.5.6). Sisuliselt kõigil juhtudel on tegu akadeemiliste kriteeriumidega ning vaid veerandis 

süsteemidest kasutatakse selles õppeastmes mitteakadeemilisi kriteeriume. Valdavalt akadeemiliste 

kriteeriumide kasutamine selles õppeastmes on märkimisväärne, kuna kahekümne neljas 

haridussüsteemis (116) tähistab keskhariduse algus mittekohustusliku hariduse algust. 

 

(116)  Tšehhi, Taani, Eesti, Kreeka, Horvaatia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Sloveenia, Soome, Rootsi, 
Ühendkuningriik, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Šveits, Island, Montenegro, Norra ja Serbia 



Võrds ed  võ i m a lus ed  E uro op a  k oo l i ha r i dus es  I I  osa  Har i duss üs t ee mi de  tu nn use d  

112 

Joonis II.5.6: riigi tasandi vastuvõtukriteeriumid (ISCED 3), 2018/19 

 

  

 

Mitteakadeemilised 
kriteeriumid 

sotsiaal-majanduslikud 
kriteeriumid 

elukoha lähedus 

õed-vennad samas koolis  

usukuuluvus 

Akadeemilised 
kriteeriumid 

riikliku/standardiseeritud testi 
tulemused 

kooli sisseastumiseksamite 
tulemused  

varasem akadeemiline 
sooritus 

soovituskirjad eelmistelt 
koolidelt/õpetajatelt 

  

 

 kõik või enamik koolitüüpe  valitud koolitüübid 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel on kajastatud riikide esitatud andmete järgi kõige sagedamini keskhariduse tasemel kasutatavaid vastuvõtukriteeriume. 
Sellel haridustasemel eksisteerib kõigis haridussüsteemides erinevat liiki koole (vt ptk-d II.3 ja II.6): punasega on seetõttu 
tähistatud kõigile või enamikule avaliku sektori koolidele omased vastuvõtukriteeriumid, roosaga aga valitud avaliku sektori 
koolidele omased kriteeriumid. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Belgia: põhikooli lõpetamise järel jätkab enamik õpilasi keskhariduse omandamist samas koolis. Siiski on kõigil võimalik soovi 
korral või näiteks juhul, kui nende koolis soovitud õppekava puudub, kooli vahetada. ISCED 3. taseme kohta esitatud andmed 
kirjeldavad vastuvõttu ühe ja sama kooli erinevatesse õppesuundadesse või teise kooli. 
Belgia (BE fr, BE de): õpilased võetakse kooli vastu tingimusel, et vanemad nõustuvad kooli eesmärkidega. 
Iirimaa: põhikooli lõpetamise järel enamik õpilasi mittekohustusliku keskhariduse omandamiseks kooli ei vaheta, mistõttu 
keskkooliastmes üldjuhul vastuvõtuprotsessi ei toimu. 
Hispaania: vastuvõtukriteeriumid on olulised ainult juhul, kui õpilane otsustab kohustusliku hariduse omandamise järel astuda 
teise kooli ning ka siis ainult juhul, kui kandidaate on rohkem kui vabu õppekohti. 
Malta: joonisel esitatud andmed kirjeldavad kohustusliku keskharidusega seotud reegleid. Mittekohustuslikku haridust 
joonisel II.5.6 ei kajastata. Kõigi mittekohustusliku keskhariduse õppekavade ja koolitüüpide vastuvõtukriteerium on 
standardiseeritud testi tulemused. 
Sloveenia: koolid võivad läbi viia täiendavaid sisseastumisvestlusi või kasutada muid koolispetsiifilisi kriteeriume, kuid seda 

vaid juhul, kui kandidaate on rohkem kui vabu õppekohti ja varasema akadeemilise soorituse ja riikliku hindamise tulemused ei 

võimalda õpilaste seast selget valikut teha. 

Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales, Põhja-Iirimaa): joonisel toodud andmed kirjeldavad vastuvõttu mittekohustusliku 
keskhariduse õppekavadele (viies põhiaste). Üleminekul ISCED 2. tasemelt ISCED 3. tasemele õpilased kooli ei vaheta. 
Šveits: eri kantonites kehtivad erinevad reeglid. „Standardiseeritud riiklike testide tulemused“ tähendavad Šveitsi kontekstis 
kantonite standardiseeritud teste. 

Mitteakadeemiliste vastuvõtukriteeriumide lähem analüüs näitab, et vaid kuues haridussüsteemis 

(Hispaania, Horvaatia, Portugal ja Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa)) viidatakse 

selles kontekstis riigi tasandil sotsiaal-majanduslikele kriteeriumidele. Kõigil kuuel juhul on nende 

kriteeriumide eesmärk ebasoodsas olukorras kandidaatide positiivne diskrimineerimine. 

Horvaatias antakse keskkooli vastuvõtukatsetel lisapunkte õpilastele, kes elavad rasketes sotsiaal-majanduslikes oludes või kellel 

üks vanematest põeb pikaajalist rasket haigust, on pikaajaline töötu vms. 

Õpilase elukoha lähedust koolile ja samas koolis õppivate õdede-vendade olemasolu võetakse 

arvesse vähem kui veerandis haridussüsteemidest (117). 

Kõikjal Euroopas kasutatakse keskkooliastmes akadeemilisi sisseastumiskriteeriume sagedamini kui 

põhikooliastmes. Suurem on ka õpilaste akadeemilise soorituse hindamiseks kasutatavate 

 

(117)  Ühendkuningriigis (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) on need kriteeriumid ikka veel kasutusel, kuid akadeemiliste 
kriteeriumide kasutamise lubamise järel on nende kasutamine vähenenud. 
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protseduuride mitmekesisus, mis on selge märk sellesse õppeastmesse astumisel õpitulemustele 

omistatavast tähtsusest. Samuti on selles astmes suurem nende haridussüsteemide arv, kus koolid 

eristuvad üksteisest mitte ainult õppekavade, vaid ka akadeemiliste vastuvõtukriteeriumide ja 

vastuvõtuprotseduuride poolest (vt allpool). 

Kõige sagedamini kasutatakse vastuvõtuprotsessis akadeemilise soorituse hindamiseks varasemaid 

õpitulemusi. Kahes kolmandikus analüüsitud haridussüsteemidest koguvad selle kohta andmeid kõik 

koolid (sõltumata nende tüübist ja õpetatavatest õppekavadest). Kogutavate andmete üksikasjalikkus 

võib siiski erineda: erinev võib olla nii arvesse võetavate õppeainete kui ka õppeaastate arv. Riigi 

piires esineb erinevusi ka erinevat liiki koolidesse astumisel arvesse võetavates ainetes (vt allpool). 

Lisaks eelmise kooli või eelmise klassi õpitulemustele võivad mõnes haridussüsteemis (Tšehhi, Eesti, 

Sloveenia ja Slovakkia) kõik koolid korraldada ka vastuvõtukatseid või -vestlusi. See ei ole tavaliselt 

siiski kohustuslik. 

Kümme haridussüsteemi võtab keskkooli astumisel arvesse riiklike standardiseeritud testide tulemusi. 

Taanis, Poolas, Rumeenias, Sloveenias, Slovakkias, Ühendkuningriigis (Inglismaa, Wales ja Põhja-

Iirimaa), Bosnias ja Hertsegoviinas (mõnes kantonis), Montenegros ja Serbias on nende testide 

eesmärk mõõta ja jälgida õpilaste edasijõudmist. Kuigi testitulemusi võetakse arvesse kõigis 

üheteistkümnes haridussüsteemis, ei kasutata tulemusi kõikjal ühtemoodi. Enamikus süsteemidest on 

testitulemuste kasutamine universaalne (st hõlmab kõiki õpilasi). Sloveenias võivad õpilased, kes 

soovivad astuda koolidesse, kus kandidaate on rohkem kui vabu õppekohti, taotleda testitulemuste 

arvesse võtmist, kuid ainult juhul, kui vastuvõtmine varasema akadeemilise soorituse põhjal ei ole 

võimalik. 

Standardiseeritud testide tulemused moodustavad ühe osa kombineeritud akadeemiliste 

vastuvõtukriteeriumide paketist; tavaliselt võetakse neid arvesse kõrvuti õpilase varasema 

akadeemilise sooritusega (Taani, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Montenegro ja Serbia), ent ka 

sisseastumiseksamite tulemustega (Bosnia ja Hertsegoviina). 

Rumeenias moodustavad kõigile õppesuundadele ja koolidele kehtiva vastuvõtuprotseduuri järgi standardiseeritud testi tulemused 

80% ja põhikooli õpitulemused 20% punktisummast. Õpilaste sisseastumisavaldused seatakse punktisumma alusel pingeritta ning 

suurem punktisumma tähendab suuremat võimalust valitud kooli sisse saada. Siiski võetakse kohustusliku koolihariduse läbimiseks 

automaatselt keskkooli (kutsekooli, duaalsesse kutsekooli või keskkooli kahte esimest klassi hõlmavasse õppesse) vastu ka kõik 

need, kes riigieksamit ei ole teinud või kellel seda läbida ei õnnestunud. Õpilased suunatakse koolidesse, kus riiklikel 

hindamistulemustel põhineva jaotamise järel on veel vabu õppekohti. 

Erinevused erinevat liiki avaliku sektori õppeasutuste vastuvõtureeglite vahel keskhariduses 

Erinevate koolitüüpide vahelised erinevused vastuvõtukriteeriumides ja -protseduurides on kõige 

ilmsemad keskhariduse tasemel. Kahekümnes haridussüsteemis on riigi tasandil kehtestatud erinevat 

liiki koolidele või õppekavadele erinevad vastuvõtukriteeriumid, -protseduurid või -nõuded. 

Ainsad riigid, kus erinevatele koolidele kehtivad erinevad mitteakadeemilised vastuvõtukriteeriumid, on 

Küpros ja Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa – vt ptk II.5.3.1). 

Küprosel võivad kutsekoolid teatud ülipopulaarsetel erialadel, nagu automehaanikute, juuksurite või kokkade-ettekandjate väljaõpe, 

rakendada ületäituvuse korral spetsiaalseid vastuvõtukriteeriume. Nende hulka kuuluvad akadeemiline sooritus ja õpilase 

perekonna sotsiaal-majanduslik olukord (nt madal sissetulek). Juhul kui kandidaatide arv ei ületa vabade õppekohtade arvu, on nii 

üldhariduslike kui ka kutsekeskkoolide ainus vastuvõtukriteerium põhikooli lõputunnistus. 

Kõigis teistes süsteemides on erinevused seotud akadeemilise soorituse arvesse võtmisega. 

Üldhariduskoolidesse kandideerida soovivad õpilased peavad tavaliselt esitama erinevaid tõendeid 

oma akadeemiliste saavutuste kohta. 
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Viies riigis (Tšehhi, Läti, Ungari, Šveits ja Türgi) võtavad standardiseeritud riiklike testide tulemusi 

arvesse ainult teatud liiki koolid ja/või kindlat liiki erialade vastuvõtukomisjonid. Riikliku testi peavad 

läbima vaid õpilased, kes soovivad astuda kindlat liiki – tavaliselt üldhariduslikku – õppekava 

järgivasse kooli. Need testid sarnanevad alapeatükis II.5.3.2 käsitletud põhikooli „standardiseeritud 

riiklikele sisseastumiseksamitele“. 

Tšehhis on õpilaste hindamise alus varasem akadeemiline sooritus ning kooli juhtkonna otsusel võidakse neilt nõuda ka 

sisseastumiseksami läbimist. Õpilased, kes soovivad astuda neljaklassilisse gymnázia’sse või kutsekeskhariduse õppekavadele, 

mille lõpetajatele väljastatakse kõrgharidusele ligipääsu võimaldav keskharidustunnistus (maturita), peavad lisaks läbima 

standardiseeritud riikliku testi. 

Kolmeteistkümnes haridussüsteemis ei ole sisseastumiseksamid või -vestlused vastuvõtusüsteemi 

üldkehtiv osa, vaid neid nõutakse või võidakse kasutada ainult kindlat liiki koolides. Tavaliselt on need 

üldhariduslikku või süvendatud õpet pakkuvad koolid, harvemini kutsekoolid. 

Maltal läbivad alternatiivsesse õppeprogrammi (ALP) kandideerivad õpilased vestluse; vastuvõtmisel võetakse arvesse ka 

varasemat akadeemilist sooritust ja eelmiste koolide või õpetajate soovitusi. Enamik kohustuslikku keskharidust pakkuvaid koole 

siiski vastuvõtukriteeriume rakendada ei tohi. 

Nagu eespool märgitud, nõuavad paljud riigid õpilastelt andmeid varasema akadeemilise soorituse 

kohta. Mõnel juhul puudutab see nõue ühte või mitut konkreetset õppeainet (näiteks Horvaatias, 

Montenegros ja Põhja-Makedoonias) ning nõuded võivad olenevalt kooli tüübist või õppekavast olla 

erinevad: sagedased on näiteks erisused üldhariduslike ja kutseõppekavade vahel. Mõnel juhul on 

kehtestatud ka vastuvõtulävend (Horvaatia ja Põhja-Makedoonia). 

Horvaatias võetakse nii üldkeskhariduslikele kui ka kutsekeskhariduslikele õppekavadele astuda soovijate hindamisel arvesse 

eelmise nelja õppeaasta keskmisi hindeid ning neile lisaks ühtlasi põhikooli kahe viimase klassi horvaatia keele, matemaatika ja 

esimese võõrkeele hindeid. Gümnaasiumi ja nelja- või viieaastasesse kutseõppesse astumisel võetakse aga arvesse varasemaid 

hindeid kolmes asjakohase keskhariduse õppekavaga seotud õppeaines. Ühe neist kolmest täiendavast õppeainest valib kool. 

Nimetatud koolid võivad ühtlasi kehtestada sisseastujatele akadeemilise soorituse lävendi; lühemat kui nelja-aastast õpet pakkuvate 

koolide puhul ei ole lävendid lubatud. 

Montenegros peavad kõik õpilased keskkooli kandideerimiseks esitama andmed üldise õppeedukuse kohta põhikooli viimases 

õppetsüklis ning põhikooli lõpus läbitud standardiseeritud riikliku testi tulemused. Gymnasium’ides võetakse arvesse montenegro 

keele või emakeele, matemaatika ja muude oluliste ainete hindeid. Kutsekoolides võetakse arvesse kaht olulist ainet. 

Mõnes teises riigis ei võeta varasemat akadeemilist sooritust arvesse üksnes kandidaatide pingeritta 

seadmisel, vaid see toimib otseselt haridusele ligipääsu tingimusena. Teisisõnu ei ole kindlatele 

kriteeriumidele mitte vastavatel õpilastel võimalik kandideerida teatud liiki koolidesse või 

õppekavadele (tavaliselt üldhariduslikele keskhariduse õppekavadele). 

Taanis peab õpilastel teatud keskhariduse õppekavadele astumiseks olema „õppimisvalmiduse“ tunnistus ning kolmel õppekaval 

(üldhariduslik keskhariduse õppekava STX, ettevõtlusalase keskhariduse õppekava HHX ja kõrgem tehniline õppekava HTX) 

õppimiseks keskmine hinne vähemalt „viis“ ja ühel õppekaval (kõrgema ettevalmistava eksami õppekava HF) õppimiseks keskmine 

hinne „neli“. Kutsehariduse õppekavadele (EUX ja EUD) astumiseks peab õpilase keskmine hinne olema vähemalt „kaks“. 

Sloveenias on lühike kutsekeskhariduse õppekava avatud kõigile õpilastele, kes on edukalt läbinud seitsmeaastase kohustusliku 

hariduse või erivajadustega õpilastele kohandatud õppekava. Teistele keskhariduse õppekavadele astumiseks peavad õpilased 

olema edukalt läbinud üheksa-aastase põhikooli õppekava. 
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II.5.3.4. Erinevused riiklike ning riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste vahel põhihariduse 
tasemel 

Joonistel II.5.1 ja II.5.2 viidati juba asjaolule, et riigi rahastusest sõltuvatel erakoolidel on õpilaste 

vastuvõtmisel üldjuhul suurem vabadus kui riigi- ja munitsipaalkoolidel. 

Kahekümne ühes haridussüsteemis peavad riigi rahastusest sõltuvad erakoolid kasutama sama liiki 

vastuvõtukriteeriume kui riigi- ja munitsipaalkoolid (vt joonised II.5.4–5.6). Neljateistkümnes süsteemis 

võib selles vallas aga esineda erinevusi kõigis õppeastmetes (Belgia saksakeelne kogukond, 

Prantsusmaa, Saksamaa, Horvaatia, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Ühendkuningriik 

(Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa), Šveits ja Türgi). Taanis puudutavad sedalaadi erinevused 

põhihariduse vanemat astet. 

Erinevusi on kaht põhilist liiki. Esiteks ei võta riigi rahastusest sõltuvad erakoolid tavaliselt 

vastuvõtukriteeriumina arvesse õpilase elukohta. Teiseks võivad nad kas kasutada riigi tasandil riigi- 

ja munitsipaalkoolidele kehtestatud vastuvõtukriteeriumide asemel oma kriteeriume või esitada riigi 

tasandil kehtestatud kriteeriumide kõrval täiendavaid nõudeid. Viimased on kõige sagedamini seotud 

usukuuluvusega (kirikute hallatavates koolides), ideoloogilised (fondide ja eraühingute hallatavates 

koolides) või soolised (Austrias). Maltal võtavad ainult riigi rahastusest sõltuvad erakoolid 

põhihariduse nooremates astmetes arvesse samas koolis õppivate õdede-vendade olemasolu. 

Belgias (prantsuskeelne ja saksakeelne kogukond) võetakse õpilasi kooli vastu tingimusel, et vanemad nõustuvad kooli 

eesmärkidega. Kirikute hallatavate koolide puhul on need tavaliselt seotud usukuuluvusega. Nõue kehtib põhihariduse tasemel. 

II.5.4. Vastuvõtu korraldus – PISA andmed 

Selles alapeatükis antakse eespool käsitletud riigi tasandi vastuvõtureeglite taustal ülevaade koolide 

tegelikest põhimõtetest viieteistaastaste õpilaste vastuvõtmisel. Ülevaade põhineb koolijuhtide 

vastustel PISA 2018 küsimustikule. 

Joonisel II.5.7 antakse ülevaade koolijuhtide kirjeldatud kriteeriumidest, mida õpilaste vastuvõtmisel 

arvesse võetakse. 
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Joonis II.5.7: viieteistaastaste õpilaste osakaal koolides, kus märgitud vastuvõtukriteeriume alati arvesse 

võetakse. Koolijuhtide esitatud andmed ISCED tasemete järgi, 2018. 
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Selgitavad märkused 

Protsentuaalsed väärtused arvutati koolijuhtide vastuste põhjal järgmisele PISA 2018 kooliküsitluse küsimusele. „Kui sageli 
võetakse nimetatud tegureid arvesse õpilase kooli vastuvõtmisel?“ Arvesse võeti ainult vastuseid „Alati“ ning järgmisi tunnuseid: 

SC012Q01TA (õpilase akadeemilise soorituse andmed (k.a sisseastumiseksamite kohta)) 
SC012Q02TA (eelmiste õppeasutuste soovitused) 
SC012Q03TA (vanemate toetus kooli pedagoogilisele või usulisele filosoofiale) 
SC012Q04TA (õpilase vajadus eriõppekava järele või huvi selle vastu) 
SC012Q05TA (praeguste või endiste õpilaste pereliikmete eelistamine) 
SC012Q06TA (elukoht konkreetses piirkonnas) 

Teisisõnu kajastavad joonisel toodud näitajad viieteistaastaste noorte osakaalu, kes õpivad koolides, mille direktorid märkisid 
vastuseks, et kooli vastuvõtmisel võetakse vastavat kriteeriumi alati arvesse. 

Riiklike haridussüsteemide omaduste tõttu võivad 15-aastased õppida kas põhihariduse 3. astmes (ISCED 2) või keskhariduse 
tasemel (ISCED 3). Riikides, mille puhul õpilaste osakaalu tähistab üksainus tulp, õpib enam kui 90% PISA 2018 uuringus 
osalenud viieteistaastastest noortest märgitud õppeastmes (118). (Valimi suurus teisel ISCED tasemel on tavaliselt liiga väike 
oluliste/tähenduslike tulemuste saamiseks.) Kui haridussüsteemi kohta on ära toodud kaks tulpa (nagu Tšehhi, Iirimaa, 
Luksemburgi, Hollandi, Portugali, Slovakkia, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ja Šveitsi puhul), näitab see nii põhi- kui ka 
keskkooliõpilaste võrdlemisi suurt osakaalu PISA 2018 valimis; see võimaldab omakorda võrrelda kahe õppeastme vastuvõtu 
korraldust. 

Vt lisa II (statistilised tabelid), tabelid A7–8. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Austria: andmed ei ole ISCED tasemete järgi klassifitseeritud. 
Poola: 2018. aastal, kui PISA uuring toimus, õppisid viieteistaastased noored gimnazjum’is, mis oli põhikooli ülemine aste. 
Õpilaste vastuvõtt gimnazjum’i toimus elukoha (teeninduspiirkonna) alusel. Alates 2018/19. õppeaastast õpivad 
viieteistaastased noored ühtse struktuuriga põhikoolides. Riigi tasandi reeglite kohta esitatud andmed kajastavad selles 
aruandes 2018/19. õppeaastal kehtima hakanud uut korraldust. 

Olenevalt riikliku haridussüsteemi struktuurist ja muudest tunnusjoontest võivad PISA uuringus 

osalevad viieteistaastased noored õppida kas põhihariduse 3. astmes (ISCED 2) või keskhariduses 

(ISCED 3). Enamikus Euroopa riikidest õpib valdav osa valimisse kuuluvatest õpilastest ühes neist 

kahest õppeastmest. Siiski leidub ka riike, kus mõlemas õppeastmes õppijaid on võrdlemisi palju (119). 

Seetõttu on haridussüsteemid joonisel järjestatud õppeastme järgi, kus viieteistaastased noored 

õpivad. Järjekorras esimesed on haridussüsteemid, kus viieteistaastased õpilased käivad valdavalt 

põhikoolis (ISCED 2). Neile järgnevad haridussüsteemid, kus viieteistaastased õpilased käivad 

valdavalt keskkoolis (ISCED 3). Kõige viimasena on joonisel välja toodud haridussüsteemid, kus 

mõlemas õppeastmes õppijaid on märkimisväärne arv. 

Kõige sagedamini arvesse võetavate kriteeriumide hulka kuuluvad õpilase elukoht ja akadeemiline 

sooritus. Joonis II.5.7 näitab, et mida suurem on elukoha alusel vastu võetavate õpilaste osakaal, 

seda väiksem akadeemiline soorituse alusel vastu võetute oma ja vastupidi, eriti kui vastav suhtarv 

hõlmab enamikku õpilaskonnast. Haridussüsteemides, kus enamiku viieteistaastaste noorte puhul on 

vastuvõtukriteeriumina arvesse võetud nende elukohta, on akadeemilise soorituse tähtsus tavaliselt 

väiksem. Nõnda on see näiteks Kreekas, Hispaanias, Küprosel, Poolas ja Ühendkuningriigis 

(Šotimaa). Riikides, kus valdava osa õpilaste puhul on peamine vastuvõtutingimus akadeemiline 

sooritus, omistatakse seevastu elukohale palju väiksemat kaalu (nii on see näiteks Bulgaarias, 

Horvaatias, Rumeenias, Serbias ja Türgis). 

Elukoha ja akadeemilise soorituse kõrval näivad mõnes Euroopa haridussüsteemis olevat tähtsad ka 

mõned teised vastuvõtukriteeriumid. Üks neist on õpilase vajadus või huvi konkreetse õppekava 

järele. Enam kui pooltes haridussüsteemides puudutab see kriteerium vähemalt viiendikku õpilastest. 

 

(118)  OECD kasutab selles kontekstis „tüüpilise ISCED taseme“ mõistet (vt selgitavad märkused joonisele II.6.7), mis tähistab 
peamist ISCED taset, milles uuringus osalenud noored õpivad. Tšehhi, Iirimaa, Luksemburgi, Slovakkia ja Albaania puhul 
tüüpiline ISCED tase puudub (või mõlemad astmed on tüüpilised). 

(119)  Taanis, Saksamaal, Eestis, Hispaanias, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Islandil ja Norras õpivad 
viieteistaastased noored üldiselt põhikoolis. Belgias, Bulgaarias, Kreekas, Horvaatias, Itaalias, Küprosel, Ungaris, Maltal, 
Rumeenias, Ühendkuningriigis, Montenegros, Põhja-Makedoonias, Serbias ja Türgis õpivad viieteistaastased noored 
üldjuhul keskkoolis. Tšehhis, Iirimaal, Prantsusmaal, Luksemburgis, Hollandis, Portugalis, Slovakkias, Albaanias, Bosnias 
ja Hertsegoviinas ning Šveitsis õppis nii ühes kui ka teises õppeastmes märkimisväärsel arvul PISA 2018 valimisse 
kuulunud õpilasi. 
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Mõnes haridussüsteemis võetakse enamik õpilasi koolijuhtide andmetel vastu just nimelt huvi või 

vajaduse alusel (Belgia saksakeelne kogukond, Itaalia, Sloveenia, Montenegro ja Serbia). 

Veel üks õpitulemustega seotud vastuvõtukriteerium on eelmise õppeasutuse soovitus. Euroopas 

tervikuna ei ole see väga sagedane, kuid Hollandi ja Albaania koolijuhtide esitatud andmetel on 

soovituse olemasolu põhiline vastuvõtu tingimus. 

Umbes pooltes haridussüsteemidest võetakse koolijuhtide esitatud andmete järgi vähemalt 

kahekümne protsendi viieteistkümneaastaste noorte vastuvõtmisel arvesse muid mitteakadeemilisi 

kriteeriume peale elukoha. Nende hulka kuuluvad teiste perekonnaliikmete õppimine samas koolis 

ja/või vanemate toetus kooli haridus- või religioonifilosoofiale. Luksemburgis mainisid koolijuhid 

vastuvõtukriteeriumina kõige sagedamini teiste perekonnaliikmete õppimist samas koolis, Belgias 

(prantsuskeelne ja saksakeelne kogukond) aga kooli filosoofiaga nõustumist. 

Nagu eespool mainitud, on aga kõige levinumad vastuvõtukriteeriumid siiski koolijuhtide esitatud 

andmetele tuginedes õpilase elukoht ja akadeemiline sooritus. Joonistel II.5.8 ja II.5.9 keskendutakse 

seetõttu just neile kahele kriteeriumile, klassifitseerides seejuures andmed võimaluse korral ISCED 

taseme järgi. 

Joonis II.5.8 näitab, et kolmandikus Euroopa haridussüsteemidest õpib pool või enam PISA uuringus 

osalenud viieteistaastastest õpilastest koolides, kus kooli juhtkonna esitatud andmetest lähtudes 

võetakse vastuvõtuprotsessis alati arvesse õpilase elukohta. Seejuures võetakse elukohta sagedamini 

arvesse sellistes süsteemides, kus viieteistaastased noored (või vähemalt osa PISA uuringus 

osalenud õpilastest) õpivad põhikoolis ja oluliselt vähem süsteemides, kus viieteistaastased õpivad 

juba keskkoolis. Sellele reeglile leidub siiski ka erandeid: Kreekas, Prantsusmaal, Küprosel, Portugalis 

ja Ühendkuningriigis (Inglismaa ja Šotimaa) võetakse enam kui pooltel juhtudel õpilaste keskkooli 

vastuvõtmisel arvesse ka nende elukoha lähedust. 

Joonis II.5.8: viieteistaastaste õpilaste osakaal koolides, kus elukohta vastuvõtukriteeriumina alati arvesse 

võetakse. Koolijuhtide esitatud andmed ISCED tasemete järgi, 2018 

 
 

 ISCED 2  ISCED 3 
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Andmed (joonis II.5.8) 

 

BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

ISCED 2 –: – – – 54,1 39,8 52,8 64,6 37,8 – 62,9 77,1 – – – 26,2 46,9 51,6 – – – 

ISCED 3 7,7 10,1 1,8 16,0 0,9 – – – 33,8 73,1 – 64,1 5,2 30,4 68,0  – – 44,3 11,3 42,0 11,8 

 
AT PL PT RO SI SK FI SE 

UK-
ENG 

UK- 
WLS 

UK- 
NIR 

UK- 
SCT 

AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

ISCED 2 : 72,9 60,0 – – 37,9 74,0 35,6 – – – – 43,0 68,9 82,5 57,2 – – 57,7 – – 

ISCED 3 : – 55,4 8,1 0,1 3,2 – – 51,6 48,5 27,1 73,6 46,4 7,4 44,0 – 17,1 6,3 – 3,6 12,6 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 

Selgitavad märkused 

Protsentuaalsete väärtuste arvutamise alus oli PISA koolijuhtide küsimustiku tunnus SC012Q06TA (elukoht konkreetses 
piirkonnas). Arvesse võeti ainult vastuseid „Alati“. Teisisõnu kajastavad joonisel toodud näitajad viieteistaastaste noorte 
osakaalu, kes õpivad koolides, mille direktorid märkisid vastuseks, et kooli vastuvõtmisel võetakse alati arvesse õpilase 
elukohta. 

Joonisel kajastatud õppeastmete kohta vt selgitavaid märkusi joonisele II.5.7. 

Vt lisa II (statistilised tabelid), tabelid A7–8. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Austria: andmed ei ole ISCED tasemete järgi klassifitseeritud. 
Poola: 2018. aastal, kui PISA uuring toimus, õppisid viieteistaastased noored gimnazjum’is, mis oli põhikooli ülemine aste. 
Õpilaste vastuvõtt gimnazjum’i toimus elukoha (teeninduspiirkonna) alusel. Alates 2018/19. õppeaastast õpivad 
viieteistaastased noored ühtse struktuuriga põhikoolides. Riigi tasandi reeglite kohta esitatud andmed kajastavad selles 
aruandes 2018/19. õppeaastal kehtima hakanud uut korraldust. 
 

Põhihariduse vanemas astmes on haridussüsteemid, kus enam kui pooled uuringus osalenud 

viieteistaastastest õpilastest on kooli vastu võetud elukoha alusel, enamjaolt sellised, kus riigi tasandil 

kehtivad reeglid õpilaste elukoha alusel koolidesse jaotamise (ja koolide teeninduspiirkondade) kohta 

(vt joonis II.4.1). Ühelt poolt kuulub nende hulka mitmeid ühtse struktuuriga süsteeme, kus õpilased 

jaotatakse (vähemalt esialgu) koolidesse, kuhu nad jäävad kuni põhikooli lõpuni (Tšehhi, Eesti, 

Soome, Bosnia ja Hertsegoviina ning Island). Samas on nende seas ka süsteeme, kus õpilased 

suunatakse põhihariduse tasemel kooli vahetades kodulähedasse kooli (Hispaania, Prantsusmaa, 

Küpros, Šveits ja Norra). 

Mõnes haridussüsteemis, kus perekonnad võivad põhihariduse vanemas astmes kooli vabalt valida (vt 

joonis II.4.1), kuid riik paneb koolidele kohustuse või soovitab neil võtta õpilaste vastuvõtmisel arvesse 

nende elukoha lähedust koolile (vt joonis II.5.5), õpib selle tulemusena võrdlemisi suur osa õpilastest 

tegelikkuses koolides, mis PISA 2018 andmetest lähtudes alati võtavad vastuvõtmisel arvesse 

õpilaste elukohta (Luksemburg ja Portugal). 

Üsnagi sarnane muster kordub ka keskhariduse tasemel. Nii haridussüsteemides, kus õpilased 

suunatakse esialgse otsusega õppima lähikonnas asuvasse kooli (Kreeka, Prantsusmaa, Küpros, 

Malta ja Ühendkuningriik (Šotimaa) (vt joonis II.4.1) kui ka süsteemides, kus riik nõuab koolidelt või 

soovitab neil võtta õpilaste vastuvõtmisel arvesse nende elukoha lähedust koolile (Luksemburg, 

Portugal ja Ühendkuningriik (Inglismaa ja Wales) (vt joonis II.5.6), on suurema osa viieteistaastaste 

õpilaste vastuvõtmisel alati arvesse võetud nende elukohta. Märkigem seejuures, et Ühendkuningriigis 

(Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) jätkavad kõik viieteistkümneaastased õpilased ning Luksemburgis 

kõik üldhariduslikel õppekavadel õppivad õpilased üldjuhul ka keskhariduse tasemel samas koolis, 

kuhu nad põhikooli vastu võeti; seetõttu kehtivad nende puhul enamjaolt riiklikud põhikooli vastuvõtu 

reeglid. 

Keskhariduse tasemel ei nõua ega soovita riik üldjuhul õpilaste koolidesse jaotamist või vastuvõtmist 

elukoha alusel. Seda tõendab enam kui kolmandikus haridussüsteemides viieteistaastaste õpilaste 

väike osakaal ISCED 3. tasemel, kelle kooli juhtkond uuringus teatas elukoha arvesse võtmisest 

vastuvõtuprotsessis. 
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Mitmetes haridussüsteemides ei näi PISA 2018 empiirilised andmed siiski langevat kokku enamikule 

koolidele kehtivate riigi tasandi reeglitega. Nendes süsteemides näevad riigi tasandil (enamikule) riigi- 

ja munitsipaalkoolidele kehtivad reeglid põhikoolis ette õpilaste elukoha alusel koolidesse jaotamist (vt 

joonis II.4.1); samal ajal märkisid aga koolijuhid vähem kui poolte viieteistaastaste uuringus osalenute 

puhul, et vastuvõtuprotsessis võetakse elukohta alati arvesse (Taani, Leedu, Läti, Slovakkia, Albaania 

ja Šveits). See võib olla seotud asjaoluga, et erinevat liiki avaliku sektori koolidele või riigi rahastusest 

sõltuvatele erakoolidele kehtivad põhikooliastmes erinevad koolivaliku- ja vastuvõtureeglid (mis 

muutub eriti oluliseks süsteemides, kus suur osa õpilasi õpib riigi rahastusest sõltuvates erakoolides) 

(vt joonised II.3.1, II.4.3 ja II.5.5). 

Haridusvõimaluste võrdsuse ja efektiivsuse vaatepunktist võib süsteemide puhul, kus enamik õpilasi 

õpib koolides, mis võtavad õpilasi vastu (ainult) elukoha alusel, eeldada, et kooli õpilaskonna sotsiaal-

majanduslik koosseis peegeldab kooli ümbritseva piirkonna oma. Mida heterogeensem on kohalik 

elanikkond, seda kirevam on kooli sotsiaal-majanduslik koosseis ja vastupidi. 

Joonisel II.5.9 antakse ülevaade selliste õpilaste osakaaludest, kelle koolide juhtkondade andmetel 

võetakse vastuvõtuprotsessis alati arvesse õpilaste akadeemilist sooritust. Joonis näitab selgelt, et 

keskhariduses on akadeemiline sooritus vastuvõtukriteeriumina levinum kui põhihariduses. Enamikus 

haridussüsteemides langevad need tulemused kokku joonistel II.5.5 ja II.5.6 kajastatud riigi tasandi 

reeglitega. Mõnes haridussüsteemis (Bulgaaria, Tšehhi, Horvaatia, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, 

Serbia ja Türgi) toimub õpilaste vastuvõtmine keskkooli valdavalt akadeemilise soorituse alusel. 

Saksamaal, Luksemburgis, Hollandis ja Šveitsis kinnitab soorituse alusel põhikooli vastu võetud 

õpilaste suur osakaal neis haridussüsteemides varakult toimuvat akadeemilist sõelumist (vt joonis 

II.6.1). 

Joonis II.5.9: viieteistaastaste õpilaste osakaal koolides, kus akadeemilist sooritust vastuvõtukriteeriumina alati 

arvesse võetakse. Koolijuhtide esitatud andmed ISCED tasemete järgi, 2018 

 
 

 ISCED 2  ISCED 3 
 

 

BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

ISCED 2 – – – – 15,0 4,9 40,1 24,7 13,5 – 2,7 11,3 – – – 24,7 20,2 56,2 – – 67,8 

ISCED 3 9,2 14,3 26,6 81,2 95,1 – – – 12,5 2,9 – 28,4 90,2 44,2 21,3 – – 53,3 95,2 39,0 64,4 

 
AT PL PT RO SI SK FI SE 

UK-
ENG 

UK- 
WLS 

UK- 
NIR 

UK- 
SCT 

AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

ISCED 2 : 16,2 3,1 – – 11,6 3,2 1,0 – – – – 51,8 22,6 45,1 3,4 – – 4,9 – – 

ISCED 3 : – 8,4 82,4 26,2 94,4 – – 18,5 10,5 48,4 4,9 62,2 73,5 45,6 – 50,4 49,3 – 84,8 80,4 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 
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Selgitavad märkused 

Protsentuaalsete näitajate arvutamise alus oli koolijuhtide küsimustiku tunnus SC012Q01TA (õpilase akadeemilise soorituse 
andmed (k.a sisseastumiseksamite kohta)). Arvesse võeti ainult vastuseid „Alati“. Teisisõnu kajastavad joonisel toodud näitajad 
viieteistaastaste noorte osakaalu, kes õpivad koolides, mille direktorid märkisid vastuseks, et kooli vastuvõtmisel võetakse alati 
arvesse õpilase akadeemilist sooritust. 

Joonisel kajastatud õppeastmete kohta vt selgitavaid märkusi joonisele II.5.7. 

Vt lisa II (statistilised tabelid), tabelid A7–8. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Austria: andmed ei ole ISCED tasemete järgi klassifitseeritud. 
Poola: 2018. aastal, kui PISA uuring toimus, õppisid viieteistaastased noored gimnazjum’is, mis oli põhikooli ülemine aste. 
Õpilaste vastuvõtt gimnazjum’i toimus elukoha (teeninduspiirkonna) alusel. Alates 2018/19. õppeaastast õpivad 
viieteistaastased noored ühtse struktuuriga põhikoolides. Riigi tasandi reeglite kohta esitatud andmed kajastavad selles 
aruandes 2018/19. õppeaastal kehtima hakanud uut korraldust. 

Tšehhis, Lätis ja Slovakkias võib akadeemilise soorituse arvestamine põhikooli vastuvõtmisel olla 

seotud mõningate paralleelsete haridusstruktuuride sissetoomisega selles õppeastmes (vt joonised 

II.3.3 ja II.5.5). Ka Eestis ja Leedus ei nõua ega soovita riik põhikooli vastuvõtul akadeemilise 

soorituse arvesse võtmist, kuid sellest hoolimata andsid koolijuhid uuringus teada tegelikkuses 

akadeemilise sooritusega arvestamisest, mis võib nimetatud juhtudel kajastada koolide võrdlemisi 

suurt autonoomiat oma sisseastumiskriteeriumide sätestamisel (vt joonis II.5.2). 

Haridusvõimaluste võrdsuse ja efektiivsuse vaatepunktist võib süsteemide puhul, kus õpilaste 

vastuvõtt koolidesse toimub enamjaolt akadeemilise soorituse alusel, prognoosida erisusi koolide 

õpilaskondade akadeemilises koosseisus. Tippsooritajad võivad õppida alasooritajatest erinevates 

koolides. Juhul kui õpilaste vastuvõtmisel ei arvestata teisi tegureid, on koolidevahelised erinevused 

selgitatavad puhtalt õpilaste akadeemilise sooritusega, mille kõrval õpilaste elukoha või sotsiaal-

majanduslike tegurite mõju on olematu. Juhul kui õpilaste õpitulemused on aga tugevalt seotud nende 

sotsiaal-majandusliku taustaga, võib eeldada, et akadeemilisel sooritusel põhinev vastuvõtt põhjustab 

lisaks õpilaste võimetepõhisele kihistumisele ka nende sotsiaal-majanduslikku kihistumist. Need 

seosed tulevad lähema vaatluse alla III osas. 
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II.6. HARGNEMINE ERI HARIDUSLIIKIDE VAHEL 

Peamised tähelepanekud 

Uuringud näitavad, et hargnemine eri haridusliikide või õpiteede vahel mõjutab märkimisväärselt 

haridusvõimaluste võrdsust. Hargnemise mõju sõltub aga selle korraldusest. 

• Varaseim vanus, mil õpilasi eri haridusliikide või õppekavade vahel jaotatakse, on kümnes 

eluaasta, kuid enam kui pooltes haridussüsteemides algab see siiski alles viieteistkümnendast 

eluaastast või hiljem. Kõigis haridussüsteemides toimub hiljemalt kuueteistkümnendaks 

eluaastaks mingit laadi hargnemine. 

• Eri haridusliikide hulk koolisüsteemis sõltub üldhariduslike ja kutsehariduslike õpiteede 

eristumise määrast ning erinevate pakutavate kvalifikatsioonide hulgast. 

• Kutseõppekavadel õppivate keskkooliõpilaste suhteline osakaal kõigub Euroopas riigiti 

märgatavalt, ulatudes umbes viieteistkümnest protsendist kuni seitsmekümne viie protsendini. 

• Valdav osa Euroopa riike jaotab õpilasi eri haridusliikide vahel teatud akadeemiliste 

kriteeriumide, kõige sagedamini eelmise õppeastme akadeemilise soorituse põhjal. Siiski 

peavad õpilased paljudes riikides üldhariduslikule või nõudlikumale õppekavale 

kandideerimiseks läbima (heade tulemustega) standardiseeritud eksami. 

• Haridusliikide paindlikkus võimaldab õpilastel õppekava vahetada ka haridustee keskel. 

Õppesuuna vahetamine ei ole võimalik siiski kaugeltki mitte kõigis haridussüsteemides, eriti kui 

küsimus puudutab üleminekut kutseõppelt üldhariduslikule õppesuunale. Süsteemides, kus 

õppesuuna vahetamine on võimalik, toimub see tihti vaid teatud eeltingimustel, mille mõnel 

juhul kehtestavad koolid ise. 

• Õppeainepõhine hargnemine, mille korral õpilased jaotatakse kindlateks ainetundideks eri 

rühmadesse või „harudesse“, on põhihariduse vanemas astmes levinum kui põhihariduse 

nooremas astmes. 

Euroopa koolisüsteemides võib eristada viit eri suunitusega õppekavade vahel hargnemise viisi: 

1. süsteemid, kus hargnemine algab varakult (10. ja 13. eluaasta vahel) ning hõlmab sageli 

hierarhilisi üldhariduse õppekavasid; 

2. süsteemid, kus hargnemine algab 14.–15. eluaasta paiku ja sellega kaasneb märkimisväärne 

diferentseerimine valdavalt kutseõppe suunitlusega õppekavade vahel; 

3. süsteemid, kus hargnemine algab 14. ja 16. eluaasta vahel ja sellega kaasneb märkimisväärne 

diferentseerimine valdavalt üldhariduslike õppekavade vahel; 

4. süsteemid, kus hargnemine algab suhteliselt hilja (15–16 aasta vanuses), eri haridusliike on 

vähe, akadeemiline sõelumine piiratud ja paindlikkus võrdlemisi suur; 

5. süsteemid, kus hargnemine toimub peamiselt õppeaine kaupa. 

 

„Hargnemine“ tähendab hariduse kontekstis õpilaste jaotamist erinevat õppekava järgivate õppeliikide, 

-suunade või õpiteede vahel (Checchi jt, 2014). Tavaliselt toimub see põhihariduse vanemas astmes. 

Hargnemist võib seetõttu lugeda üheks õppekavapõhise diferentseerimise vormiks (vt ptk II.3.2). 

Eelkõige eristatakse üksteisest üldhariduslikke ja kutseõppekavasid; need võivad omakorda jaguneda 

kallaku või eriala järgi alasuundadeks. Hargnemise üheks vormiks võib lugeda ka „mitteformaalset 

sisemist diferentseeritust“ (Triventi jt, 2016) või „võimetepõhist kihistumist“ (Parker jt, 2016). Need 
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mõisted kirjeldavad õppeainepõhist hargnemist, mille korral erineva võimete taseme või 

õppeedukusega õpilased võivad isegi ühtluskooli mudelil põhinevates süsteemides jaguneda 

erinevatesse klassidesse (Chmielewski, 2014). 

Selles aruandes käsitletakse õppekavasid diferentseerunud õpiteedena juhul, kui need 1) lõpevad 

erinevat liiki kvalifikatsiooni omandamisega või 2) hõlmavad erinevaid süvaõppe suundi või kallakuid, 

mida võivad pakkuda eraldiseisvad ja eri tüüpi koolid. 

Kõigis haridussüsteemides toimub põhihariduse vanemas astmes ühel hetkel õpilaste hargnemine eri 

õppesuundade vahel. Selle pooldajad leiavad, et suhteliselt sarnaste võimetega õpilaste võrdlemisi 

homogeensesse klassikeskkonda paigutamine võimaldab õpetamistempot nende võimetega paremini 

kohandada. See omakorda tagab maksimaalse võimaliku teadmiste taseme ja õpitulemused 

(Hanushek ja Wößmann, 2006). Teisisõnu tagab õpilaste jaotamine erinevate õpiteede vahel nende 

võimetele ja vajadustele vastava hariduse. See vähendab alasoorituse või isegi varajase 

haridussüsteemist lahkumise ohtu, mis võib olla tingitud kooli võimetusest kohandada õppimisele 

seatud nõudeid õpilaste võimetega. Kirjeldatud loogika järgi tuleb haridussüsteemides leida 

kompromiss õpitulemuste (ehk sageli kasutatava väljendi kohaselt haridussüsteemi „efektiivsuse“) ja 

võrdsete võimaluste vahel: kuigi hargnemine eri haridusliikide või õpiteede vahel suurendab tipp- ja 

alasooritajate vahelist lõhet, tagab see samal ajal diferentseerituse kaudu maksimaalselt head 

õpitulemused. 

Siiski puuduvad tugevad empiirilised tõendid nii hargnemise positiivse mõju kohta keskmistele 

õpitulemustele kui ka väidetava kompromissi kohta efektiivsuse ja võrdsete võimaluste vahel (vt ka ptk 

I.1). Vastupidi, analüütikud on leidnud, et ka erineva võimete tasemega õpilastest koosnevad klassid 

võivad saavutada häid keskmisi õpitulemusi. Klassi koosseis võib oluliselt mõjutada üksiku õpilase 

õpitulemusi: seda nimetatakse ka hariduslikuks rühmaefektiks. Heterogeensetes rühmades mõjutab 

alasooritajate õpitulemusi kõige enam just klassi koosseis ja kokkupuude võimekamate õpilastega 

(Hanushek ja Wößmann, 2006; Zimmer, 2000; Zimmer ja Toma, 2000). See omakorda tähendab, et 

ühtluskool (ja hargnemise puudumine) võib suurendada nii hariduse efektiivsust kui ka 

haridusvõimaluste võrdsust. 

Kirjeldatud dünaamika sõltub siiski hargnemise korraldamise viisist. Empiirilised uuringud näitavad, et 

hargnemise mõju sõltub mitmesugustest teguritest, nagu: 

• esmase hargnemise vanus; 

• õppesuundade arv ja nende eristumise määr; 

• kutseõppesuundade orienteeritus tööturule ja osatähtsus; 

• valikuprotseduurid; 

• paindlikkus õppesuuna vahetamisel; 

• õppeainepõhise hargnemise levimus. 

Allpool võtame loetletud tegurid ükshaaval lähema vaatluse alla. Peatüki viimases osas on esitatud 

haridussüsteemide tinglik rühmitus hargnemise erinevate aspektide alusel. 

II.6.1. Esmase hargnemise vanus 

Õpilaste esmakordse erinevate õppesuundade vahel jaotamise vanusega seotud mõjudele on 

pühendatud arvukalt empiirilisi uurimusi. Paljudest neist nähtub, et mida varem hargnemine toimub, 

seda suuremad on erinevused õpilaste õpitulemuste vahel (Hanushek ja Wößmann, 2006; OECD, 
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2012). Teisisõnu näib haridusvõimaluste võrdsus olevat pöördvõrdelises seoses vanusega, millal 

õpilased erinevate õppesuundade vahel jagunevad. Varajane hargnemine mõjutab võimaluste 

võrdsust mõlemas mõõtmes – nii kaasavuse kui ka õigluse plaanis. Teisisõnu suurendab varajane 

hargnemine nii ala- ja tippsooritajate vahelist lõhet kui ka sotsiaal-majandusliku tausta mõju 

õpitulemustele (Contini ja Cugnata, 2018; Horn, 2009; Schütz, Ursprung ja Wößmann, 2008). 

Varajane hargnemine õppesuundade vahel võimendab nooremate laste sooritust, mida sotsiaal-

majanduslik taust mõjutab tugevamini kui hilisema kooliea sooritust. See kinnistab ühelt poolt 

perekondliku tausta mõju, teiselt poolt aga on üks raskemas olukorras õpilaste hariduslikke ootusi 

pärssivaid tegureid (Buchmann ja Park, 2009; Dupriez jt, 2012; Parker jt, 2016). Hariduslike ootuste ja 

püüdluste pärssimine avaldab omakorda mõju hariduslikele valikutele, mis veelgi piirab 

haridustulemuste võrdsust. 

Joonisel II.6.1 antakse ülevaade eri õppesuundade vahel hargnemise de facto (teoreetilisest) algusest 

erinevates Euroopa haridussüsteemides, st vanusest, millal õpilased suunatakse diferentseeritud 

haridust pakkuvatesse koolidesse, isegi kui nende õppekavad ei tarvitse päris kohe lahkneda. Ühtlasi 

annab joonis ülevaate diferentseeritud koolikeskkonnas veedetud ajast nii koolikohustuse raames kui 

ka pärast selle lõppu. 

Joonis II.6.1: hargnemise alguse de facto vanus ja diferentseeritud koolikeskkonnas veedetud aeg, 2018/19 

 

 
Aastat  Aastat 

 Koolikohustuse raames  Pärast koolikohustuse lõppu 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel on kajastatud eri õppesuundade vahel hargnemise alguse de facto vanus erinevates Euroopa haridussüsteemides. 
Riigid on järjestatud alates noorimast vanuserühmast, kus õpilased suunatakse eri liiki koolidesse, sõltumata sellest, kas 
diferentseeritud õppekavad saavad tegelikkuses alguse samas vanuses või mitte. Juhul kui õppekavade pikkus erineb, kajastab 
joonis pikima üldharidusliku õppekava kestust (vt ka ülevaadet struktuursest diferentseeritusest joonisel II.3.3). 

Märkused riikide erisuste kohta 

Tšehhi, Läti ja Ungari: joonis kajastab kaheksa-aastase (Tšehhi ja Ungari) või kuueaastase (Läti) gümnaasiumi õppekava 
pikkust, kuna nendesse koolidesse astunud õpilasi hiljem enam ei sõeluta. Hargnemine hõlmab siiski kõiki õpilasi, ehkki 
hilisemas vanuses, ISCED 3. taseme hariduse alguses. 
Malta: joonisel on kajastatud alternatiivse õppeprogrammi (ALP) pikkus, millele õpilastel on alates viieteistkümnendast 
eluaastast võimalik astuda. Kõigi teiste õpilaste puhul toimub hargnemine erinevate õppesuundade vahel kuueteistkümnendast 
eluaastast (kohustusliku hariduse lõppedes). 
Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales, Põhja-Iirimaa): õppekavad ei hõlma üksteisest eristuvaid õppesuundi, kuna kõik neist 
võivad hõlmata kombinatsiooni üldhariduslikest ja kutsekvalifikatsioonidest. 
 

Jooniselt on näha, et kõigis Euroopa haridussüsteemides toimub hiljemalt kuueteistkümnendaks 

eluaastaks mingit laadi hargnemine. Enam kui pooltel juhtudel algab see viieteistkümnendast 

eluaastast või hiljem. Kolmes riigis (Saksamaa, Ungari ja Austria) toimub esmakordne hargnemine 

Vanus 
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juba kümnenda eluaasta paiku. Teise äärmusse kuuluvad põhjamaad (Taani, Eesti, Soome, Rootsi ja 

Island) ning Ühendkuningriik (120), kus diferentseeritud õppesuunad algavad kuueteistkümnenda 

eluaasta paiku. Ligi pooltes haridussüsteemides toimub hargnemine koolikohustuse lõppedes või 

varsti pärast selle lõppu. 

Noorim vanus, millal õpilasi hakatakse erinevat liiki koolidesse suunama, ei lange alati kokku 

diferentseeritud õppekavade ametliku algusega. Paralleelseid haridusstruktuure hõlmavates 

haridussüsteemides (vt ptk II.3.3) võib õpilastel olla võimalik erinevat liiki koolidesse (kus nad lõpuks 

omandavad lõputunnistuse) astuda erinevas vanuses. Näiteks Tšehhis ja Ungaris astuvad õpilased 

kaheksaklassilisse gümnaasiumi vastavalt üheteistkümne- ja kümneaastaselt, põhihariduse 3. astme 

alguses. Osa õpilasi jääb seetõttu 14.–15. eluaastani ühtse struktuuriga alg- ja põhikooli, samas kui 

teised võivad juba varem kandideerida ühtse struktuuriga põhi- ja keskkooli (vt ka joonis II.5.5). De 

facto algab hargnemine seega – vähemalt osade õpilaste jaoks – juba nooremates klassides, ehkki 

diferentseeritud õppekavad või õppesuunad ei pruugi alata enne keskkooliastet. Ka Lätis võivad osad 

õpilased ühtse struktuuriga pamatskola’dest lahkuda juba kolmeteistkümneaastaselt (algkooli lõpus), 

samas kui teised jäävad samadesse koolidesse kuni kuueteistkümnenda eluaastani (st põhikooli 

lõpuni). 

II.6.2. Õppesuundade arv ja nende eristumise määr 

Veel üks õpilaste õpitulemuste erinevuste ja haridusliku ebavõrdsuse määra mõjutav tegur on 

erinevate õppesuundade arv ja nende eristumise määr. Mida suurem on erinevate koolitüüpide ja/või 

õppesuundade arv haridussüsteemis, seda tugevamini mõjutab sotsiaal-majanduslik taust õpitulemusi 

(Ammermüller, 2005; Horn, 2009; Marks, 2005). 

Joonis II.6.2 kajastab õppesuundade või -harude arvu põhikooli 3. astmes (ISCED 2) ja keskkoolis 

(ISCED 3). Vaid üheteistkümnes haridussüsteemis algab hargnemine eri õppesuundade vahel juba 

ISCED 2. tasemel; ülejäänud juhtudel toimub see kas ISCED 3. taseme alguses või millalgi selle 

keskel. Riikides, kus hargnemine algab ISCED 2. tasemel (põhikooliastmes), on selles õppeastmes 

erinevaid õppesuundi sageli vähem kui ISCED 3. tasemel, mille põhjus on reeglina asjaolu, et 

madalamas õppeastmes on kutseõppesuundi vähem või need puuduvad üldse. 

Joonis II.6.2: eristuvate õppesuundade arv (ISCED 2 ja 3), 2018/19 

ISCED 2 ISCED 3 

 
 

 

 
2 või 3 
õppesuunda  

4 
õppesuunda  

5 või enam 
õppesuunda  

Hargnemist selles õppeastmes ei 
toimu  

Andmed 
puuduvad 

Allikas: Eurydice. 

 

(120)  Ühendkuningriigi (Inglismaa, Wales, Põhja-Iirimaa) koolide õppekavad ei hõlma teiste riikide sarnaselt üksteisest 
eristuvaid õppesuundi. 
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Selgitavad märkused 

Arvesse on võetud vaid keskharidusele vastavat kvalifikatsiooni andvaid õppesuundi. Õpilasi, kes keskkooli ei astu (ja kes 
omandavad vaid põhiharidusele vastava kvalifikatsiooni, juhul kui selliseid haridussüsteemis väljastatakse), eraldi õppesuunal 
olevatena ei käsitleta. 

Aruande lisa sisaldab loetelu kõigi haridussüsteemide erinevatest õppesuundadest. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Prantsusmaa: Baccalauréat général ja Baccalauréat technologique vastavad mõlemad klassifikatsioonilt ISCED 34. tasemele 
(ja esimesel õppeaastal toimub mõlemal juhul õpe ühe ja sama õppekava järgi). Kutsehariduses vastavad nii Certificat 
d'aptitude professionnelle (CAP) kui ka Baccalauréat professionel mõlemad ISCED 35. tasemele. Ehkki enamik õpilasi 
omandab enne Baccalauréat professionnel’i ka CAP, ei taga viimane aga vahetut ligipääsu kõrgharidusele. 
Portugal: põhiharidus (ISCED 2) hõlmab küll piiratud määral kutseõpet, kuid see on pigem erand ning suunatud 
viieteistaastastele ja vanematele või väljalangemise ohus õpilastele. 
 

Õppesuundade arv haridussüsteemis erineb riigiti oluliselt. Mõnel pool on selle põhjus erinevate 

üldhariduslike õppesuundade olemasolu. Saksamaal, Hollandis, Austrias ja Šveitsis on algkooli järel 

võimalik näiteks valida mitme erineva üldhariduse suuna vahel. Need on sageli hierarhilise 

ülesehitusega (õpilase võimetele või hariduslike vajaduste alusel) ning tihti seotud kindlat liiki 

koolidega (vt ka ptk II.3). Erinevate õppesuundade õpilased lõpetavad keskkooli sageli erineva 

kvalifikatsiooniga. 

Hollandis eksisteerib ISCED 2. tasemest (kaheteistkümnendast eluaastast) kolm erinevat õppesuunda: õpilasi ülikooliks ette 

valmistav üldkeskharidus (VWO), õpilasi kõrgema taseme kutseõppeks või rakendusteaduste ülikooliks ette valmistav 

üldkeskharidus (HAVO) ja kutseharidusele eelnev keskharidus (VMBO). 

Teistes haridussüsteemides (nagu Bulgaaria, Läti ja Norra) võetakse õppesuundade eristuse aluseks 

erinevused õppekavades (nagu matemaatika või humanitaarkallakuga õppekavad). Erisused 

erinevate üldhariduse õppesuundade vahel võivad sellisel juhul olla väiksemad kui hierarhilise 

ülesehitusega süsteemides. 

Lätis on nii põhikooli- kui ka keskkooliastmes neli erinevat üldhariduse õppesuunda: 1) üldhariduslik suund, 2) matemaatika, 

loodusteaduste ja tehnoloogia suund, 3) humanitaar- ja sotsiaalteaduste suund ja 4) üldharidussüsteemi alla kuuluv 

kutseõppesuund. Viimane kaotatakse 2019/20. õppeaastast. 

Norras on keskkooliastmes üldharidusliku õppe kõrval võimalik valida viie kitsama õppekava vahel: 1) muusika, 2) tants ja 

teatrikunst; 3) sport; 4) meedia ja kommunikatsioon; 5) kunst, disain ja arhitektuur. 

Erinevate õppesuundade arv (ja nende eristumise määr) sõltub ka kutsehariduse korraldusest. 

Riikides, kus erinevaid kutsekvalifikatsioone on mitu, võib kutseõppesuundade arv olla selle võrra 

suurem. Mitmetes haridussüsteemides leidub kutseõppesuundi, mis võimaldavad omandada 

üldhariduslikega samaväärse keskhariduse kvalifikatsiooni. Lisaks võivad mõned kutseõppesuunad 

anda õpilastele madalama taseme kvalifikatsiooni, mis ei taga vahetut ligipääsu kolmanda taseme 

haridusele. Sellisel juhul võivad erinevate kutseõppesuundade vahelised erinevused olla isegi 

suuremad kui ühe ja sama kvalifikatsioonitaseme andvate üldhariduslike ja kutseõppesuundade vahel. 

Tšehhi koolid pakuvad kaht üldhariduslikku (gymnázium ja lyceum) ja üht kutseõppesuunda, mille lõpetajad omandavad kõik ühe ja 

sama kolmanda taseme haridusele ligipääsu tagava keskhariduse kvalifikatsiooni (maturita). Neile lisaks on olemas veel kaks 

madalama taseme kvalifikatsiooni andvat kutseõppesuunda, mis kolmanda taseme haridusele ligipääsu ei taga. 

II.6.3 Kutseharidussektori osatähtsus ja orienteeritus tööturule 

Eelmises alapeatükis viimasena mainitud asjaolu seostub omakorda Euroopa haridussüsteemide 

õppesuundade jaotuse ühe olulise tunnusega: selleks on kutseharidussektori osatähtsus ning 

küsimus, kas kutseharidus valmistab õpilasi ette kõrgema taseme õppeks või vahetult tööturule 

sisenemiseks. Uuringud näitavad, et õpilaste jaotamisel üldhariduslike ja kutseõppesuundade vahel 

võib olla erinevaid mõjusid hariduslikule ebavõrdsusele, millest mõned on negatiivsed, teised 

positiivsed. Ühelt poolt võib õpilaste suunamine madalama astme kutseõppekavadele – eriti nooremas 
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eas – ühtaegu suurendada hariduslikku ebavõrdsust ja avaldada negatiivset mõju üldisele 

haridustasemele. Selle põhjus on eelkõige kutsekvalifikatsioonide madal tase, mis ei võimalda osadel 

õpilastel ilma täiendava kvalifikatsiooni omandamiseta edasi liikuda kolmanda taseme õppesse. Seda 

nimetatakse ka hargnemisega seotud „ümbersuunamisefektiks“ (Brunello ja Checchi, 2007). Tugevalt 

tööturule orienteeritud kutsekoolid võivad samal ajal edukamalt kultiveerida tööturul eeliseid andvaid 

erialaseid oskusi. Kutsehariduse selline „spetsialiseerumisefekt“ on suurem tugeva 

kutseharidussektoriga haridussüsteemides (Brunello ja Checchi, 2007; Checchi jt, 2014). 

Kutseharidus võib seetõttu paljudele tähendada lihtsamat üleminekut igapäevatöö maailma, mis 

omakorda mõjutab positiivselt võimaluste võrdsust, eriti kui samal ajal jääb alles ka kolmanda taseme 

hariduse omandamise võimalus (Field, Kuczera ja Pont, 2007). 

Joonisel II.6.3 antakse ülevaade erinevates Euroopa riikides kutseõppekavadel õppivate 

keskkooliõpilaste osakaalust. Nagu jooniselt näha, võib see ulatuda kuueteistkümnest (Küpros) 74,4 

protsendini (Serbia) (121). Serbia järel suurima keskkooliastme kutseharidussektoriga on Tšehhi, 

Horvaatia, Austria ja Slovakkia, kus kutseõppesuundadel õpib ligi 70% õpilastest. 

Joonis II.6.3: seitsmeteistaastaste õpilaste osakaal kutseõppekavadel (ISCED 3), 2017 

 
 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

55,2 49,1 70,9 16,6 28,1 28,8 0,5 21,1 21,7 37,2 68,8 56,3 16,0 33,3 18,6 56,3 20,4 34,8 55,2 

AT PL PT RO SI SK FI SE  UK AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

67,7 53,5 39,6 54,8 63,7 68,4 45,9 29,5  50,8   61,5 14,8 66,5 : 46,0 74,4 50,3 

Allikas: Eurostat, UOE andmekogu [educ_uoe_enrs05] (viimati värskendatud: 21.01.2020). 

Selgitavad märkused 

Seitsmeteistkümnes eluaasta valiti statistika aluseks sel põhjusel, et kõigis riikides on kutseõpe selleks ajaks alanud, kuid 
õpilased ei ole tavaliselt keskkooli veel lõpetanud. 

II.6.4. Valikuprotseduurid 

Mille alusel õpilased erinevate õppesuundade vahel jaotatakse? Õpilaste jaotamine põhineb 

kokkuvõttes teatud sõelumisprotsessil. Erinevate haridussüsteemide vahel erineb teatud erisusi selles, 

mil määral on selles protsessis ruumi õpilase (või lapsevanemate) isiklikule valikule ja mil määral 

piirab võimalikke valikuid õpilase akadeemiline sooritus (koolivaliku ja vastuvõtureeglite kohta vt 

lähemalt ptk-d II.4 ja II.5). Mida nõrgem on valiku mõju, seda akadeemiliselt selektiivsem on süsteem 

tervikuna (Jackson ja Jonsson, 2013). 

Nagu eespool peatükis II.5 näidatud, ei ole akadeemilise selektiivsuse seosed haridusvõimaluste 

võrdsusega päris ühemõttelised. Ühest küljest väidavad uurijad, et juhul kui õpilaste jaotamine 

 

(121)  Iirimaal õpib joonise järgi kutseõppes väga väike osa õpilastest. See tuleneb asjaolust, et ISCED määratluse järgi 
klassifitseeruvad Iiri kutseõppekavad üldhariduslikeks õppekavadeks. 
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erinevate õppesuundade vahel põhineb puhtalt õpitulemustel, ei peaks see suurendama sotsiaal-

majandusliku tausta mõju (ja seeläbi hariduslikku ebavõrdsust), kuna soodsamas olukorras rühmadel 

puudub ilma vajalike õpitulemusteta ligipääs akadeemilisemat laadi õppesuundadele (Jackson ja 

Jonsson, 2013; Marks, 2005). Õpilaste jaotamine erinevate õppesuundade vahel suurendab sel juhul 

sotsiaal-majanduslikku ebavõrdsust ainult siis, kui „sõelumisprotsessi hakkab suunama 

ühiskonnaklasside küsimuse kahjulik mõju“ (Marks, 2005). Teisest küljest võib akadeemiline 

selektiivsus süsteemides, kus sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse mõju on alumistes õppeastmetes 

juba tuntav, sotsiaal-majanduslikke erinevusi veelgi võimendada. 

Pea kõik haridussüsteemid lähtuvad õpilaste erinevate õppesuundade vahel jaotamisel mingit liiki 

õpitulemustel põhinevast sõelumisest. Peatükist II.5 ilmnes juba, et akadeemiline sõelumine põhineb 

kolmel peamisel hindamise vormil. 

1. Standardiseeritud testid või eksamid on ühetaolised standardiseeritud testid või 

sisseastumiseksamid, mille peavad läbima kas kõik õpilased või kõik 

üldhariduslikele/akadeemilistele õppesuundadele astuda soovivad õpilased. Teste võidakse 

kasutada õpilaste õpitulemuste põhjal pingeritta seadmiseks või õppesuundade 

miinimumnõuete määratlemiseks. 

2. Koolide korraldatavad sisseastumiseksamid või -vestlused on mõeldud õpilaste teadmiste ja/või 

motivatsiooni ja püüdluste hindamiseks. Nii eksamite/vestluste sisu kui ka õpilaste pingeritta 

seadmise eest vastutavad koolid ise. 

3. Senise õppeasutuse hinnang (või õppesuuna valiku eel antav hinnang senisele sooritusele) 

võib arvesse võtta ühe või mitme õppeaine hindeid või saavutatud õpiväljundeist ülevaadet 

andvat portfooliot või tugineda õpetajate või õppeasutuste esitatud soovituskirjadel. Sellist laadi 

hinnanguid võidakse õpilaste eri õppesuundade vahel jaotamisel arvesse võtta kõrvuti 

täiendavate testide või vestlustega või ilma nendeta. 

Joonisel II.6.4 on haridussüsteemid rühmitatud õpilaste kõrgeimatele või kõige akadeemilisema 

suunitlusega õppekavadele suunamise vormi alusel. 

Sisemine ring väljendab levinuimat õpilaste diferentseeritud õppekavade vahel jaotamisel kasutatavat 

hindamismeetodit: senise õppeasutuse hinnangut, mis põhineb kõige sagedamini seejuures 

õppesuuna valikule eelneval sooritusel. Sellist liiki hindamine mõjutab jaotusotsuseid enamikus 

haridussüsteemides (28) ning on kaheteistkümnel juhul ainuke hindamise liik. Siiski võib selle mõju 

õppesuuna valikule riigiti erineda. 

Rootsis on küll õpilastel ise võimalik õppekava (ja kooli) valida, kuid õppekohtadele toimub siiski konkurss, mille alus on ISCED 2. 

taseme sooritusel põhinev „võimekusnäitaja“ (meritvärde). 

Luksemburgis väljastavad algkoolid õpilastele siduva „orientatsiooniotsuse“ (décision d’orientation), mis sätestab, millise 

õppesuuna võib õpilane põhikoolis valida. 

Senise õppeasutuse hinnangule või õppesuuna valikule eelneva soorituse hindamisele lisanduvad 

siiski õpilaste jaotamise eel sageli ka täiendavad testid, eksamid või vestlused (kuueteistkümnes 

süsteemis). Sinised ja roosad sektorid joonise teises kihis tähistavad haridussüsteeme, kus kõik 

õpilased (või üldhariduslikele/akadeemilistele õppekavadele astuda soovivad õpilased) peavad läbima 

täiendava testi/eksami/vestluse. Jooniselt on näha, et nii on see enamikus akadeemiliste 

valikukriteeriumidega haridussüsteemides. Neljas haridussüsteemis (Bulgaaria, Malta, Slovakkia ja 

Türgi) on testide, eksamite või vestluste tulemused hindamise ainuke alus ning varasemat sooritust 

arvesse ei võeta. 
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Joonis II.6.4: akadeemilise võimekuse hindamine õpilaste jaotamisel kõrgema taseme õppesuundade vahel, 

2018/19 

 

  

 
Senise õppeasutuse hinnang  
on üks tegureist  

 
Senise õppeasutuse hinnang  
ei ole üks tegureist 

 
Standardiseeritud test/eksam 
(tulemused) 

 
Standardiseeritud test/eksam  
(sätestatud miinimumnõuded) 

 Kooli sisseastumiseksam  

 

Üheski koolis ei kasutata ei standardiseeritud 
teste/eksameid ega 
sisseastumiseksameid/vestlusi 

 Vabatahtlik sisseastumiseksam 

Kohalik autonoomia: DE, FI, IS 

Akadeemilist sõelumist ei toimu: IE, EL, ES, IT, PT, 
UK-SCT, AL 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Mõnel juhul on kooli sisseastumisnõudeid keeruline eristada õppesuuna valikust, seda eriti juhul, kui õpilased peavad 
hargnevate õppesuundadega õppesse astumiseks kooli vahetama. Seetõttu hõlmab joonis ka süsteeme, kus selged õppesuuna 
valiku kriteeriumid puuduvad, tingimusel, et üldhariduslikke õppesuundi pakkuvad koolid võivad ühe vastuvõtukriteeriumina 
kasutada akadeemilist sooritust. 

Joonise teises kihis tähistavad sinised sektorid haridussüsteeme, kus kõik kõrgema taseme õppesuunale astuda soovivad 
õpilased peavad läbima standardiseeritud testi/eksami, ja roosad sektorid süsteeme, kus sisseastumiseksameid viivad läbi kõik 
kõrgema taseme õppesuundi pakkuvad koolid. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Kreeka: kuigi akadeemilist sooritust üldiselt õpilaste erinevate õppesuundade vahel jaotamisel arvesse ei võeta, korraldavad 
teatud liiki koolid siiski ise sisseastumiseksameid. 
Taani: STX, HHX või HTXi õppekavadele kandideerimiseks peavad õpilased põhikooli kohustuslike lõpueksamite (Folkeskolens 
lovbundne prøver) keskmiseks hindeks saama vähemalt viis palli. Siiski on neil ka madalamate hinnete korral (keskmiselt siiski 
vähemalt üle kahe palli) võimalik taotleda kokkuleppel väljavalitud keskkooli direktoriga vastuvõttu soovitud õppekavale. 
Leedu: akadeemiline sooritus muutub oluliseks juhul, kui kandidaate on rohkem kui vabu õppekohti. Tavaliselt võtavad koolid 
arvesse varasemaid õpitulemusi. 
Sloveenia: akadeemiline sooritus muutub oluliseks juhul, kui kandidaate on rohkem kui vabu õppekohti. Tavaliselt võtavad 
koolid arvesse varasemaid õpitulemusi. Juhul kui õpilaste seast ei ole varasema akadeemilise soorituse põhjal võimalik valikut 
teha, võib akadeemilise soorituse alusel ühepalju punkte saanud õpilaste seast valiku tegemiseks kasutada standardiseeritud 
testide tulemusi. Juhul kui kandidaate on rohkem kui vabu õppekohti ja varasem akadeemiline sooritus ja standardiseeritud 
testide tulemused ei võimalda õpilaste seast selget valikut teha, võivad koolid läbi viia täiendavaid sisseastumisvestlusi või 
kasutada muid koolispetsiifilisi kriteeriume. 
Slovakkia: kaheksa-aastasesse gymnázium’i astuda soovivatele õpilastele standardiseeritud eksameid läbi ei viida; küll aga 
toimub standardiseeritud eksam ISCED 3. taseme hariduse alguses. 
Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales, Põhja-Iirimaa): õppekavad ei hõlma üksteisest eristuvaid õppesuundi, kuna need kõik 
võivad hõlmata kombinatsiooni üldhariduslikest ja kutsekvalifikatsioonidest. 
Bosnia ja Hertsegoviina: erinevates piirkondades kehtivad erinevad reeglid: mõnel pool korraldatakse standardiseeritud 
teste/eksameid, teistes kasutatakse õpilaste soorituse hindamiseks koolispetsiifilisi sisseastumiseksameid. 
Šveits: erinevates kantonites kehtivad erinevad reeglid. kõige sagedamini kasutatakse andmeid varasema akadeemilise 
soorituse kohta ja õpetajate soovitusi. Mõnes kantonis kasutatakse ka standardiseeritud teste/eksameid. 
 

Lõpu- või sisseastumistestid võivad olla kas standardiseeritud (kõigile õpilastele ühesugused) või 

koolipõhised. Standardiseeritud testid või eksamid võivad õpilaste jaotamist õppesuundade vahel 

mõjutada kahel viisil. Esiteks, enamikus haridussüsteemides (kokku kuueteistkümnes) hinnatakse 

õpilaste sooritust uude kooli (või sama kooli üldhariduslikule õppekavale) kandideerimisel riiklike 

testide või eksamite alusel ja koolid saavad nõnda välja valida parimate õpitulemustega õpilased. 
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Teiseks võib riik sarnaselt Taanile kehtestada riigieksamite alusel õpilastele minimaalsed lävendid või 

nõuded teatud õppesuundadele astumiseks. Bulgaarias standardiseeritud teste ega eksameid ei 

kasutata; õpilasi sõelutakse sisseastumiseksamite tulemuste alusel. 

Eelkirjeldatud olulisemate õpitulemuste hindamisviiside kõrval võimaldab riik seitsmes 

haridussüsteemis (Tšehhi, Eesti, Horvaatia, Läti, Ungari, Slovakkia ja Sloveenia) koolidel korraldada 

õpilaste pingeritta seadmiseks täiendavaid eksameid või vestlusi (mustad punktid joonise II.6.4 

välimises ringis). Seda võimalust ei kasuta siiski mitte kõik koolid või kasutavad nad seda vaid 

erandjuhtudel. 

Nõnda on Eesti koolidel lubatud ise korraldada sisseastumiskatseid, kuid need ei ole koolidele kohustuslikud. Enamik koole lähtub 

õpilaste sõelumisel varasematest õpitulemustest ning korraldab vestlusi kandidaatide huvide, hoiakute ja õppimistahte 

väljaselgitamiseks. 

Seitsmes haridussüsteemis akadeemilist sõelumist ei toimu. Need on Iirimaa, Kreeka, Hispaania, 

Itaalia, Portugal, Ühendkuningriik (Šotimaa) ja Albaania. Õpilastel ja lapsevanematel on õppesuuna 

valikul täielik vabadus ning koolid ei kasuta üldhariduslikele suundadele õpilaste valimisel akadeemilisi 

kriteeriume. 

II.6.5. Õppesuundade paindlikkus 

Õpilased võivad erinevatel põhjustel soovida õppesuunda vahetada. Õppesuundade paindlikkus (ehk 

horisontaalne paindlikkus) võimaldab seda teha ka enne õppekava lõppu. Paindlikkus on hargnemisel 

põhinevate süsteemide oluline tunnusjoon – eriti kui hargnemine erinevate õppesuundade vahel algab 

juba võrdlemisi varajases eas. Paindlikus süsteemis ühelt õppesuunalt teisele liikumise võimaldamine 

toimib õpilasele sobimatuks osutunud esmase jaotamise puhul potentsiaalse 

korrektsioonimehhanismina (Jacon ja Tieben, 2019). Nagu eespool märgitud, on nooremas koolieas 

perekonna sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilaste jaotamisele eri õppesuundade vahel tugevam 

ning õpilaste jaotamine võib seetõttu suurendada hariduslikku ebavõrdsust. Ühelt õppesuunalt teisele 

ülemineku võimalus võib esmase jaotuse ebavõrdset mõju osaliselt leevendada. 

Eeltoodust tingituna on teadustöö üheks fookuseks olnud kõrgema taseme õppesuunale ülemineku 

eeltingimused. Üleminek madalama taseme õppesuunale või üldhariduslikult kutseõppesuunale on 

tavaliselt võimalik kõigis haridussüsteemides. Ülespoole liikumise tingimused on aga eri süsteemides 

erinevad ning sõltuvad muuhulgas esmase jaotusprotsessi akadeemilisest selektiivsusest (vt eelmine 

alapeatükk). OECD andmetel – mis hõlmavad küll vaid väikest osa vaadeldavatest riikidest (OECD, 

2017b, lk 163) – lõpetab vaadeldud süsteemides (122) vaid väike osa algselt üldharidusliku õppesuuna 

valinud õpilastest kooli kutsekvalifikatsiooniga, samas kui vastupidise hüppe teinud õpilaste arv on 

kõigil juhtudel nullilähedane. See asjaolu näitab, et Euroopa haridussüsteemide paindlikkus on 

kutseõppelt üldhariduslikule õppele ülemineku plaanis väga väike. 

Isegi kui üleminekuid ühelt õppesuunalt teisele ette tuleb, ei pruugi need alati madalama sotsiaal-

majandusliku taustaga õpilastele kasulikud olla. Uurijad on esile tõstnud, et kõrgema sotsiaal-

majandusliku taustaga õpilased vahetavad kooli ajal õppesuunda – eriti kõrgema taseme õppesuuna 

vastu – keskmisest sagedamini (Backes ja Hadjar, 2017; Bernardi, 2012). See võib tuleneda asjaolust, 

et majanduslikult halvemal järjel perekondade jaoks ei kaalu kõrgema taseme õppest väljakukkumise 

oht üles selle potentsiaalset kasutegurit (samas). Tasuvusanalüüsi mõjutavad ka õppesuundade vahel 

liikumise tingimused. Nõnda kaasnevad uuel õppesuunal õppeaasta kordamise nõudega tavalisest 

 

(122) OECD aruanne „Education at a Glance 2017“ sisaldab andmeid Belgia flaamikeelse kogukonna, Eesti, Prantsusmaa, Läti, 
Luksemburgi, Hollandi, Austria, Portugali, Soome, Rootsi ja Norra kohta (OECD, 2017b, lk 163). Nende seast vaid Norras 
on üleminekud kutseõppesuundadelt üldhariduslikele võrdlemisi sagedased. 
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veelgi suuremad alternatiivkulud, mis eriti mõjutavad madalama sotsiaal-majandusliku taustaga õpilasi 

(Jacob ja Tieben, 2019). 

Eeltoodud põhjustel on väga oluline analüüsida õppesuuna vahetamise tingimusi. Vaatluse alla 

tulevad kaht liiki üleminekud: 1) üldhariduslike suundade vahel hierarhilises õppesuundade süsteemis 

(vt ptk II.6.2); 2) kutseõppesuundadelt üldhariduslikele õppesuundadele. Õppesuuna positsioon 

mõjutab neil juhtudel oluliselt nii õpingute sisu kui ka keskkooli lõpus omandatavaid kvalifikatsioone. 

See omakorda avaldab mõju ka vahetult keskhariduse omandamise järel kolmanda taseme õppesse 

astumise võimalustele. 

Sisuliselt kõik mitme erineva üldharidusliku õppesuunaga haridussüsteemid võimaldavad õpilastel 

minna üle ühelt õppesuunalt teisele. Türgis ja Maltal ei ole see võimalik ilma esialgset õppesuunda 

lõpetamata (Türgis nii põhi- kui ka keskkooliastmes, Maltal keskkooliastmes). Isegi kui üleminek ühelt 

üldhariduse õppesuunalt teisele on mõnes haridussüsteemis lubatud, peavad õpilased selleks aga 

sageli vastama teatud eeltingimustele. Süsteemides, kus need eeltingimused sätestatakse riigi 

tasandil, on informaatorite esitatud andmetel põhikooliastmes kõige sagedasem eeltingimus väga hea 

akadeemiline sooritus (Saksamaal, Austrias ja Šveitsis), kuid mõnel pool võidakse õpilaselt kõrgemate 

nõuetega õppesuunale astumiseks nõuda ühtlasi täiendavate eksamite läbimist (Saksamaa). 

Keskkooliastmes on täiendavate eksamite nõue oluliselt levinum. 

Joonis II.6.5 illustreerib kutseõppesuundadelt üldhariduslikele õppesuundadele üle minna soovivatele 

õpilastele kehtivate õigusraamistike mitmekesisust. Joonise fookuses on keskharidus, kuna vaid 

üksikutes riikides algavad kutseõppesuunad põhikooliastmes. 

Joonis II.6.5: üleminek kutseõppesuundadelt üldhariduslikele (ISCED 3), 2018/19 

 

  

 
Üleminek kutseõppesuunalt üldhariduslikule on 
teoreetiliselt võimalik 

 
Üleminek kutseõppesuunalt üldhariduslikule ei 
ole võimalik või on seda vaid üksikutel juhtudel 

 Üleminekureeglid sätestatud riigi tasandil 

 
Koolidel õigus määratleda ise 
vastuvõtukriteeriume 

 
Küsimust ei reguleerita:  
IE, LT, UK (ENG/WLS/NIR) 

 
Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Juhul kui haridussüsteemis eksisteerib mitu kutseõppesuunda ja üleminek kutseõppesuunalt üldhariduslikule ei ole kõigil 
juhtudel võimalik, on see haridussüsteem arvatud kategooriasse „Üleminek kutseõppesuunalt üldhariduslikule ei ole võimalik või 
on seda vaid üksikutel juhtudel“. Siiski on ka sellistel juhtudel üleminek kõrgeima tasemega kutseõppesuunalt üldhariduslikule 
siiski võimalik, kuna sageli omandavad sellist laadi õppekava lõpetajad sama kvalifikatsiooni kui (mõne) üldharidusliku 
õppesuuna lõpetajad. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Slovakkia: kuigi üleminek kutsekoolist neljaklassilisse gymnázium’i on võimalik, ei saa teiste koolide õpilased 
kaheksaklassilisse gymnázium’i õpingute keskel (st pärast esimese õppeaasta algust) astuda. 
Serbia: kuigi õppesuuna vahetamine on koolide kehtestatud tingimustel lubatud, ei ole võimalik astuda õpingute keskel 
erikallakuga kooli, nagu kunstikoolid, andekatele õpilastele mõeldud koolid (matemaatika erikool, Belgradi filoloogiline keskkool, 
spordikeskkool, erikool füüsika ja IT vallas andekatele õpilastele) ega võõrkeelekallakuga koolidesse. 
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Kahekümne kaheksas haridussüsteemis võimaldavad riigi tasandi õigusaktid õpilastel 

kutseõppesuunalt üldhariduslikule üle minna ka õpingute keskel, st ilma senist õppesuunda 

lõpetamata. Üheksas haridussüsteemis ei ole see võimalik: õpilased peavad enne üldharidusliku või 

täiendõppe õppekava alustamist lõpetama senise kutseõppesuuna. Viis haridussüsteemi seda 

küsimust riigi tasandil ei reguleeri. 

Kutseõppesuundadelt üldhariduslikele õppesuundadele üleminekut võimaldavates süsteemides 

võivad ülemineku eeltingimused üksteisest erineda. Viieteistkümnes haridussüsteemis on need 

reguleeritud riigi tasandil. Üldjuhul nõuab riik ühelt õppesuunalt teisele üleminekul täiendava eksami 

läbimist. Levinud eeltingimus on ka tugev akadeemiline sooritus senisel õppesuunal. Viie 

haridussüsteemi (Belgia saksakeelne ja prantsuskeelne kogukond, Austria, Rumeenia ning Bosnia ja 

Hertsegoviina) esindajad märkisid, et õpilaselt võidakse ühtlasi nõuda uuel õppesuunal nooremasse 

klassi astumist (ja sellega sisuliselt klassikursuse kordamist). Kolmeteistkümne haridussüsteemi puhul 

on ühelt õppesuunalt teisele ülemineku võimalus sätestatud küll riigi tasandil, kuid koolidele jääb 

autonoomia vastuvõtukriteeriumide määratlemisel. 

Mõne haridussüsteemi esindajad tõstsid esile asjaolu, et õppesuundade paindlikkuse tagamine on 

nende koduriigi võimude otsene siht. Sellega seotud õigusaktide vastuvõtmine võib potentsiaalselt 

üleminekuid lihtsustada. Esiteks võib riik süsteemi läbipaistvuse suurendamiseks sätestada 

üksikasjalikud tingimused kõikvõimalike õppesuundade vahel liikumiseks (nagu Belgia saksakeelse 

kogukonna, Küprose ja Bosnia ja Hertsegoviina puhul). Teiseks võib üleminekuid hõlbustada 

erinevate õppesuundade õppekavade ühtlustamine (näiteks Austrias (üldhariduslikud õppesuunad), 

Portugalis ja Norras). 

Austrias on riigi tasandil põhikooliastmes (Neue Mittelschule) ISCED 2. tasemel kasutusele võetud diferentseeritud õppekavad, 

mida eristab teatud ainete süvendatud õpe. Süvaõppega klassides õppivatel noortel on lihtsam liikuda edasi akadeemilise kallakuga 

keskkoolidesse (Allgemeinbildende höhere Schule). 

Norras võivad kutseõppesuunal õppivad, kuid üldhariduslikule suunale üle minna soovivad õpilased läbida täienduskursuse 

õppekava põhiainetes, milles senise õppekava järgi on tundide arv olnud vajalikust väiksem. 

II.6.6. Õppeainepõhine hargnemine 

Hariduse kontekstis peetakse hargnemisest kõneldes tavaliselt silmas erinevate õppesuundade või 

õppekavade olemasolu. Siiski võib teatud juhtudel hargnemine olla ka õppeainepõhine. Isegi 

ühtluskoolil põhinevates süsteemides võidakse erinevate võimete või õpitulemustega õpilasi teatud 

õppeainetes jaotada erinevatesse rühmadesse (Chmielewski, 2014; Parker jt, 2016). Seda nähtust 

võib nimetada „õppeainepõhiseks hargnemiseks“ (Chmielewski, 2014), „mitteformaalseks sisemiseks 

diferentseerituseks (Triventi jt, 2016) või koolisiseseks „võimetepõhiseks kihistumiseks“ (Parker jt, 

2016). Selles aruandes kasutatakse õppeainepõhise hargnemise mõistet. 

Õppeainepõhine hargnemine erineb teistest eespool kirjeldatud hargnemise vormidest kolmes olulises 

aspektis. Esiteks toimub õppeainepõhine hargnemine alati ühe ja sama kooli sees. Teiseks eristuvad 

selle puhul üksteisest õppeained, mitte õpilased (mis tähendab, et üks ja sama õpilane võib ühes 

aines kuuluda nõrgemasse ja teises tugevamasse rühma). Kolmandaks ei mõjuta õppeainepõhine 

hargnemine ligipääsu kolmanda taseme haridusele (Chmielewski, 2014). Siiski on uurijad neist 

erinevustest hoolimata esile toonud ka sarnasusi teiste hargnemise vormidega. Kõige olulisemana 

neist võimendab ka õppeainepõhine hargnemine sotsiaal-majanduslikke erinevusi, ehkki need 

erinevused jäävad ühe ja sama kooli piiresse (samas). 
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Riigi tasandil õppeainepõhist hargnemist sisuliselt ei reguleerita. Enamikul juhtudel on õpilaste 

õppeainepõhine rühmitamine kooli autonoomne otsus. Isegi kui vastavad ettekirjutused või soovitused 

siiski eksisteerivad, võivad need seejuures sõltuda näiteks õppeastmest või koolitüübist. 

Põhihariduse nooremas astmes ei ole õppekavapõhine hargnemine tavaliselt soovitatav. Vastupidi, 

riik soovitab selles õppeastmes pigem heterogeensete, mitmekesise võimete tasemega klasside 

moodustamist (nt mõnel Saksa liidumaal, Prantsusmaal, Luksemburgis, Portugalis, Rumeenias ja 

Montenegros). 

Riikides, kus õppekavapõhist hargnemist kasutatakse, algab see tavaliselt kas põhikooli- või 

keskkooliastmes. Õpilaste ajutistesse „klassidesse“ või rühmadesse koondamist soovitavad teatud 

õppeainetes näiteks mõned Saksamaa liidumaad ja Malta riik. Austrias soovitatakse seda vaid teatud 

liiki koolides, kus selle eesmärk on hõlbustada üleminekuid üht liiki üldhariduskoolist teise (vt ptk 

II.6.5). 

Maltal toimib ISCED 2. ja 3. taseme kohustuslikus hariduses teatud tuumikainetes (matemaatika, emakeel, inglise keel) 

„tasemesüsteem“, mille eesmärk on piirata õpilaste võimete varieeruvust. Teistes ainetes järgitakse endiselt heterogeensuse 

põhimõtet: ühes ja samas rühmas õpivad erineva võimete tasemega õpilased. 

Õpilaste võimetepõhise eristamise otsest piiramist riigi tasandil tõstsid aruande koostamisel esile vaid 

Norra ja Portugali esindajad. Siiski võivad ka vastavate õigusaktide puudumisel mõne riigi võimud 

õpilaste võimetepõhise rühmitamise takistamiseks kasutada teistsuguseid viise, nagu õppeainepõhise 

hargnemise mõjusid puudutavate uuringute avalikustamine, mis on toimunud näiteks Rootsis ja 

Ühendkuningriigis (123). 

Koolide suure autonoomia tõttu võib täielikuma ülevaate sellest valdkonnast anda õppekavapõhise 

hargnemise korralduse analüüsimine erinevates Euroopa koolides. Andmeid selle kohta võib leida 

rahvusvahelistest uuringutest, nagu TIMSS 2015 ja PISA 2018. 

Kuna üheski haridussüsteemis ei alga õpilaste formaalne rühmitamine enne neljandat klassi, peaksid 

TIMSS 2015 tulemused andma õppeainepõhise hargnemise korraldusest selgema ülevaate kui PISA 

2018 (vt ka allpool). Joonisel II.6.6 antakse seetõttu ülevaade neljandas klassis õppivate laste 

osakaalust, kes õpivad koolides, kus õpilaste matemaatikatundideks rühmadesse jaotamine põhineb 

õpilaste sooritusel. 

Jooniselt nähtub, et kahekümne viiest uuringus osalenud haridussüsteemist on võimetepõhine 

rühmitamine või – selle aruande mõistes – õppeainepõhine hargnemine neljandates klassides valdav 

ainult Hollandis, kus enamik õpilasi käib koolides, mis lähtuvad õpilaste rühmadesse jaotamisel nende 

sooritusest. Siiski käib sellise töökorraldusega koolides ka ligi pool Ühendkuningriigi (Inglismaa) 

neljanda klassi õpilastest ja ligi kolmandik Belgia flaamikeelse kogukonna, Hispaania ja Küprose 

õpilastest. Kõige vähem toimub õpilaste rühmitamist neljandas klassis Tšehhis, Leedus ja Poolas. 

 

(123)  Vt nt Rootsi Riikliku Teadusagentuuri uuringud või Ühendkuningriigi Haridusfondi avaldatud õppimise ja õpetamise 
abivahendite kannet „Setting or Streaming“ (https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-
learning-toolkit/). 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
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Joonis II.6.6: neljandas klassis õppivate laste osakaal, kes õpivad koolides, kus õpilaste matemaatikatundideks 

rühmadesse jaotamine põhineb õpilaste sooritusel, 2015 

 
 

BE 
nl 

BG CZ DK DE IE ES FR HR IT CY LT HU NL PL PT SI SK FI SE 
UK- 
ENG 

UK- 
NIR 

NO RS TR 

36,3 7,7 1,5 3,8 6,3 13,7 31,4 17,3 5,5 : 29,5 0,0 6,9 88,4 0,6 10,2 23,7 5,0 14,6 4,0 49,0 14,7 3,2 10,0 2,3 

Allikas: IEA, TIMSS 2015 andmebaas 

Selgitavad märkused 

Neljanda klassi õpilased kuuluvad kõigis siin vaadeldud haridussüsteemides algkooliastmesse (ISCED 1). 

Toodud protsentuaalsed näitajad kajastavad selliste õpilaste osakaalu, kes õpivad koolides, mis vastasid TIMSS 2015. aasta 
uuringus koolide küsimustikus jaatavalt järgmisele küsimusele: „Kas kooli üldine põhimõte on suunata õpilasi soorituse põhjal 
<neljandas klassis> erineva tasemega õpirühmadesse?“ (tunnus ACBG10A). 

Joonisel esitatud andmed esindavad ainult TIMSS 2015 uuringus osalenud haridussüsteeme. 

Märkus riikide erisuste kohta 

Norra: parema võrreldavuse tagamiseks teiste haridussüsteemidega on neljanda klassi asemel võrdlusaluseks võetud viies 
klass. 
 

Põhihariduse vanemas astmes ja keskhariduses on õppeainepõhine hargnemine oluliselt levinum. 

Joonis II.6.7 annab PISA 2018 andmetest lähtudes ülevaate sellest, milline osa viieteistaastastest 

õpilastest käib koolides, kus vähemalt mõnes õppeaines toimub õpilaste võimetepõhine rühmitamine 

(124). Seejuures on oluline silmas pidada, et joonisel toodud näitajad kajastavad lisaks 

õppeainepõhisele hargnemisele ka seda osa õpilaskonnast, kes õpivad erinevaid õppesuundi 

hõlmavates koolides (kus õpilasi seetõttu jaotatakse formaalselt erinevatesse rühmadesse nende 

õppesuuna alusel). Eelmises alapeatükis käsitletust lähtudes on viimased juhud kõige sagedasemad 

haridussüsteemides, mida iseloomustab varajane hargnemine eri õppesuundade vahel ja mitme 

hierarhilise õppesuuna olemasolu. 

PISA 2018 uuringu andmetel on õpilaste võimetepõhine rühmitamine kõige levinum Iirimaal ja 

Ühendkuningriigis, kus enam kui 90% õpilastest õpib seda praktiseerivates koolides. Lisaks Iirimaale 

ja Ühendkuningriigile õpib enamik viieteistkümneaastaseid õpilasi võimetepõhist rühmitamist 

praktiseerivates koolides ka Belgia saksa- ja flaamikeelsetes piirkondades, Luksemburgis, Maltal, 

Hollandis, Rumeenias, Šveitsis, Montenegros, Põhja-Makedoonias ja Türgis. Mõnes neist riikidest 

(nagu Luksemburg, Holland ja Šveits) kajastavad toodud näitajad siiski suure tõenäosusega vähemalt 

osaliselt muid hargnemise vorme. 

 

(124)  Valim piirdub kõigi haridussüsteemide „tüüpilise ISCED tasemega“ (vt OECD, 2019b). 
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Joonis II.6.7: viieteistkümneaastaste noorte osakaal, kes õpivad tüüpilisel ISCED tasemel koolides, kus vähemalt 

mõnes aines rühmitatakse õpilasi nende võimete põhjal, 2018 

 

BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

16,8 67,8 54,7 32,2 20,5 23,5 27,2 33,7 92,8 9,4 38,4 16,9 35,0 13,7 29,1 19,0 42,9 64,3 29,7 78,9 68,1 

AT PL PT RO SI SK FI SE 
UK-

ENG 

UK-

WLS 

UK-

NIR 

UK-

SCT 
AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

10,7 33,0 12,2 54,4 32,8 35,7 31,8 15,9 98,7 100,0 90,1 98,8 49,6 47,0 73,4 11,0 50,8 58,3 13,1 38,8 54,5 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 

Selgitavad märkused 

Protsentuaalsed väärtused arvutati koolijuhtide küsimustiku tunnuse SC042Q01TA põhjal (kooli põhimõtted <15-aastaste 
õpilaste modaalklass antud riigis> klassidele: õpilased jagatakse soorituse alusel rühmadesse). Vastused „kõigis õppeainetes“ 
ja „osades õppeainetes“ liideti omavahel. Teisisõnu kajastavad joonisel toodud näitajad viieteistaastaste noorte osakaalu, kes 
õpivad koolides, mille direktorid märkisid vastuseks, et õpilased jaotatakse vähemalt mõnes aines võimete alusel rühmadesse. 

PISA 2018 uuringu valim koostati õpilaste vanuse, mitte klassi alusel. See tähendab, et viieteistaastaste õpilaste jaotus 
erinevate koolide, õppesuundade või klasside vahel võib olenevalt haridussüsteemi strukturaalsetest omadustest olla erinev. 
Kooli tasandi tunnuste analüüs piirneb joonisel seetõttu koolidega, kus on viieteistaastaste õpilaste „tüüpiline ISCED tase“. 
Praktilises mõistes tähendab tüüpiline ISCED tase ISCED taset, milles õpib suurim osa valimisse kuuluvaid õpilasi. See võib 
olla kas põhikooliaste (ISCED 2), keskkooliaste (ISCED 3) või mõlemad (nagu näiteks Tšehhis, Iirimaal, Luksemburgis, 
Slovakkias ja Albaanias). Paljudes riikides pakutakse ülemise astme põhiharidust ja keskharidust ühtedes ja samades koolides. 
Kuna sellega seotud piiranguid tehakse kooli tasandil, siis hõlmas analüüs ka mõningaid õpilasi, kes ei õppinud tingimata selle 
vanuserühma tüüpilisel ISCED tasemel. (OECD, 2019b, lk 247). Kuna Austria puhul andmed ISCED tasemete kohta puudusid, 
siis kasutati analüüsis kogu valimit. Riikide tüüpilisi ISCED tasemeid vt OECD (2019b, lk 365–366) tabel II.C.1. 

II.6.7. Hargnemine: süsteemide vahelised sarnasused ja erinevused 

Eelmistes alapeatükkides illustreeriti erinevaid Euroopa riikides toimivaid hargnemissüsteeme ja 

nende võimalikku mõju haridusvõimaluste võrdsusele. Kuigi erinevates haridussüsteemides kasutusel 

olevad protsessid ja protseduurid erinevad üksteisest mõnevõrra, on neil siiski korralduslikus plaanis 

ka mitmeid ühisjooni. 

1. rühm: Belgia saksa- ja flaamikeelne kogukond, Tšehhi, Saksamaa, Läti, Luksemburg, Ungari, 

Holland, Austria, Slovakkia, Šveits ja Türgi. 

• Neid süsteeme iseloomustab varajane hargnemine eri õppesuundade vahel ja õppesuundade 

suur hulk. 

• Üldhariduslikke õppesuundi on mitu ja nende omavahelised seosed hierarhilised. Kõigis 

süsteemides kasutatakse õpilaste erinevate õppesuundade vahel jaotamiseks akadeemilist 

sõelumist, ehkki hindamismeetodid võivad riigiti erineda. 
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• Kõigis neist peale Saksamaa, Läti ja Ungari toimib tugev kutseharidussektor (125). 

• Üleminekud erinevate õppesuundade vahel toimuvad rühma kuuluvates riikides erinevalt. 

Kolmandik neist lubab kutseõppesuundadelt üldhariduslikele üle minna riigi tasandil selgelt 

määratletud tingimustel (Belgia saksakeelne kogukond, Luksemburg, Austria ja Šveits). Veel 

kolmandik lubab koolidel autonoomselt üleminekutingimuste üle otsustada (Tšehhi, Läti, Ungari 

ja Slovakkia). Viimases kolmandikus riikidest on paindlikkus äärmiselt piiratud (Belgia 

flaamikeelne kogukond, Saksamaa, Holland ja Türgi). 

2. rühm: Bulgaaria, Horvaatia, Itaalia, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Bosnia ja Hertsegoviina, 

Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Serbia. 

• Hargnemine algab 14.–15. eluaasta paiku; kutseõppekavadel õpib väga suur osa 

keskkooliõpilastest (126). Kutseharidussektor on ühtlasi tugevalt diferentseerunud ning mitmed 

kutsealased või ametialased õppesuunad lõpevad erineva kvalifikatsiooni omandamisega. 

• Enamik neist haridussüsteemidest kasutab õpilaste esialgseks jaotamiseks õppesuundade 

vahel akadeemilisi valikukriteeriume; Sloveenias kehtib see siiski vaid koolide ületäituvuse 

olukorras. Itaalias ja Portugalis akadeemilist sõelumist ei toimu. 

• Kõik loetletud haridussüsteemid peale Montenegro ja Põhja-Makedoonia võimaldavad õpilastel 

minna õpingute keskel üle kutseõppesuundadelt üldhariduslikele õppesuundadele. 

3. rühm: Belgia prantsuskeelne kogukond, Taani, Prantsusmaa, Leedu ja Norra. 

• Ka nendes riikides algab hargnemine eri õppesuundade vahel 14.–16. eluaasta paiku ja 

õppesuundade arv on võrdlemisi suur. Samal ajal puudutavad õppesuundade erisused 

vähemalt osalt üldõppesuundi. 

• Kõigis loetletud haridussüsteemides peale Taani toimub õpilaste jaotamine õppesuundade 

vahel varasema akadeemilise soorituse alusel. 

• Õppesuundade paindlikkus on võrdlemisi suur. 

4. rühm: Eesti, Kreeka, Hispaania, Küpros, Soome, Rootsi, Albaania ja Island. 

• Hargnemine algab võrdlemisi hilja, õppesuundi on vähe ja paindlikkus võrdlemisi suur. 

• Loetletud riikidest vaid Islandil on rohkem kui kolm õppesuunda. 

• Sisuliselt kõik võimaldavad õpingute keskel minna üle kutseõppesuunalt üldhariduslikule 

suunale. Kreekas on üleminek ühelt õppesuunalt teisele piiratud; samas ei rakendata seal 

õpilaste algsel õppesuundade vahel jaotamisel akadeemilisi valikukriteeriume. 

• Selle rühma riikidest võivad vaid Eestis koolid õpilaste sõelumisel korraldada 

sisseastumisvestlusi või -katseid; teised lähtuvad selles varasemast akadeemilisest sooritusest 

(Küpros ja Rootsi), annavad olulise autonoomse otsustusõiguse kohalikele omavalitsustele 

(Soome ja Island) või ei kasuta üldse mingit akadeemilist sõelumist (Kreeka, Hispaania ja 

Albaania). 

 

(125)  Belgia kolme kogukonna kohta eraldi andmed kutseõppekavadel õppivate noorte kohta puuduvad. 

(126)  Bosnia ja Hertsegoviina kohta eraldi andmed kutseõppekavadel õppivate noorte kohta puuduvad. 
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5. rühm: Iirimaa, Malta ja Ühendkuningriigi kõik neli haridussüsteemi. 

• Loetletud süsteemides on eeltoodutest oluliselt tähtsam õppeainepõhise hargnemise roll. Osalt 

tuleb see ranges tähenduses formaalse hargnemise puudumisest (Ühendkuningriigis, st 

Inglismaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal, ei hõlma õppekavad üksteisest eristuvaid õppesuundi, 

kuna kõik neist võivad hõlmata kombinatsiooni üldhariduslikest ja kutsekvalifikatsioonidest), 

osalt aga juba varasemates õppeastmetes eksisteerivast praktikast (Inglismaa kohta vt joonis 

II.6.6). 

• Iirimaal ja Ühendkuningriigis (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) puuduvad õppesuundade 

vahelisi üleminekuid reguleerivad eeskirjad; Iirimaal ja Šotimaal ei toimu akadeemilist sõelumist. 

Kuigi hargnemine on kahtlemata haridusvõimaluste võrdsust mõjutav süsteemne tunnus, võib 

sarnasel põhimõttel korraldatud hargnemisega haridussüsteemide võrdsus erineda ka muude 

struktuursete tegurite tõttu. Kuna hargnemine on vaid üks paljudest struktuursetest teguritest, ei ole 

seda võimalik hinnata teistest lahus. Aruande III osa aitab seetõttu kokku panna tervikliku pildi, 

vaadeldes Euroopa haridussüsteemide mitmesuguste struktuursete tunnuste ja haridusvõimaluste 

võrdsuse vahel toimivaid vastasmõjusid. 
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II.7. KLASSIKURSUSE KORDAMINE 

Peamised tähelepanekud 

• Keskmiselt (mediaanväärtus) neli protsenti õpilastest jääb vähemalt üheks aastaks 

klassikursust kordama. Mõnes haridussüsteemis võib see näitaja aga küündida üle 

kolmekümne protsendi. 

• 2009/2010. õppeaastaga võrreldes on praeguse seisuga klassikursuse kordama jätmine 

võimalik vähemates Euroopa riikides. Õpilastel automaatselt järgmisse klassi üle minna 

võimaldavate haridussüsteemide arv on põhikooli nooremates astmetes (ISCED 1) suurenenud 

neljalt kuuele, vanemas astmes (ISCED 2) aga kahelt neljale. 

• Üldiselt on õpilaste klassikursust kordama jätmine siiani levinud praktika. Riigi tasandil 

kehtestatud piirangud puudutavad selles vallas eelkõige põhikooli 1. ja 2. astet. Üheksas riigis 

on õpilaste klassikursust kordama jätmine keelatud põhikooli alguses, kõige sagedamini 1.–3. 

klassis. 

• Klassikursuse kordamisega seotud otsuste langetamisel on kesksel kohal õpetajate hinnang 

õpilasele. Siiski ei langeta seda otsust üldjuhul klassijuhataja üksinda. Enamikus Euroopa 

haridussüsteemides on vastutus otsuste eest jagatud: eelkõige teiste õpetajate, direktori, 

ekspertide ning mõnikord ka lapsevanematega. 

• Enamikus haridussüsteemides on paigas mehhanismid klassikursuse kordamise vältimiseks. 

Sageli kasutatakse selleks enne uue kooliaasta algust toimuvaid eksameid. Lisaks võivad 

umbes veerandis kõigist haridussüsteemidest õpilased minna üle järgmisse klassi, kui nad 

täidavad järgmisel õppeaastal teatud eeltingimusi. 

• Üldiselt kehtivad riigi- ja munitsipaalkoolidele ning riigi rahastusest sõltuvatele erakoolidele 

ühesugused reeglid. 

Klassikursuse kordamine tähendab olukorda, kus õpilane peab erinevatel põhjustel eelmise 

õppeaasta ainekava uuesti läbima. Tavaliselt on see seotud nende arvatava (kognitiivse või 

käitumusliku) sooritusega lõppenud õppeaastal. Kui õpilane ei ole hinnangu järgi saavutanud oodatud 

minimaalset soorituse taset, võidakse tal paluda jääda klassikursust kordama. Selle teguviisi tavalised 

põhjendused on võrdlemisi selged, tagajärjed aga kaugeltki mitte. 

Klassikursuse kordamist põhjendavad pedagoogilised põhimõtted võivad olla sihilt nii karistava kui ka 

toetava loomuga (Donné, 2014). Esimesed iseloomustavad pigem vanemaid õpetamiskäsitlusi, mille 

järgi järgmisesse klassi üleminekut tajutakse preemiana, mis tuleb õpilasel välja teenida. Sellise vaate 

kohaselt ei vääri õpilased, kes pole oodatud minimaalset soorituse taset suutnud saavutada, 

järgmisesse klassi edasi liikumist või veel hullem, väärivad karistust järgmisesse klassi edasi 

liikumisest keeldumise näol. (127). Toetav käsitlus on mõnevõrra heatahtlikum. Klassikursuse 

kordamist ei võeta mitte kui karistust, vaid võimalust aidata õpilasel toime tulla järgmise klassi 

nõudmistega. Lähtutakse eeldusest, et kui õpilane on selles klassis olnud alasooritaja, siis ei ole ta 

võimeline täitma ka järgmise klassi nõudeid ning satub seetõttu veelgi suurematesse raskustesse. 

Klassikursuse kordamine tähendab sellest vaatepunktist õpilasele kõige vajaliku õppimiseks uue 

võimaluse andmist, et ta järgmises klassis teistest maha ei jääks ning oleks võimeline kooli edukalt 

lõpetama. 

 

(127)  Välijärvi ja Sahlberg (2008) tõdevad näiteks, et enne 1972. aasta ühtluskoolireformi ei olnud sugugi haruldased juhtumid, 
kus õpetajad ähvardasid õpilasi klassikursuse kordamisega nende käitumise muutmiseks või isiksuse väljenduste 
kammitsemiseks. 
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Mõlemal eespool kirjeldatud juhul on lõpptulemus siiski sama. Klassikursust kordama jäänud õpilane 

peab lõpetamiseks vähemalt ühe aasta kauem koolis käima. See omakorda mõjutab õpilast ja tema 

perekonda mitmel moel. Õpilasele tähendab see, et ta peab enne tööturule sisenemist või haridustee 

jätkamist veetma rohkem aega koolis. Ühtlasi lõikab see õpilase ära oma eakaaslastest ja sõpradest 

ning suurendab koolikogemuses pettumise tõenäosust (128). Klassikursuse kordamine mõjutab nii 

psühholoogiliselt kui ka rahaliselt õpilase perekonda; täiendav rahaline koormus kaasneb sellega ka 

koolile ja kokkuvõttes haridussüsteemile tervikuna. 

Klassikursuse kordamise toimivust käsitlevate uuringute arv on piisavalt suur, et nende põhjal on läbi 

viidud ka metaanalüüse. Metaanalüüs on varasemate empiiriliste uuringute tulemusi analüüsiv uuring. 

Senistest uuringutest osutub, et klassikursuse kordamine ei anna akadeemiliste raskuste või kooliga 

kohanemise probleemidega õpilastele üldiselt märgatavaid tulemusi (nt Jimerson, 2001); üleüldine 

konsensus selles küsimuses siiski puudub. Mitmed empiirilised uuringud näitavad nõnda, et 

klassikursuse kordamine teeb õpilastele pigem halba kui head (nt Hwang and Cappella, 2018; 

Manacorda, 2012; Tingle jt, 2012; Bonvin, 2008; ja Reynolds, 1992). Mõned uurijad leiavad, et 

klassikursuse kordamisel võib olla kerge positiivne mõju õpilase sooritusele, kuid see näib olevat 

ajutine ning kaob paari aastaga (Alet, 2011). Teised uuringud siiski klassikursuse kordamisel 

negatiivseid tagajärgi ei tuvastanud (Vandenberge, 2006). Mõned uuringud võtavad arvesse ka 

klassikursuse kordamise aega. Ikeda ja García (2014) näitavad nõnda, et õpilased, kes pole kunagi 

pidanud klassikursust kordama, saavad koolis hakkama paremini kui need, kes seda on teinud, kuid 

põhikooli vanemas astmes klassikursust kordama pidanud õpilaste sooritus on parem kui algklassides 

klassikursust korranutel. Teisisõnu on klassikursuse kordamisel kõige kahjulikum mõju siis, kui see 

juhtub põhikooli alguses. 

Enamik uuringuid kaldub analüüsima seoseid klassikursuse kordamise ja õpilase õpitulemuste vahel, 

kuid väga vähesed neist on seejuures pühendatud põhjusliku seose suunale ja veelgi vähesemad 

käsitlevad klassikursuse kordamise mõju võimaluste võrdsusele (129). Viimases küsimuses on tõendite 

hulk piiratud ja tulemused vastuolulised. Donné (2014) ei leia tõendeid hüpoteesile, et klassikursuse 

kordamine võiks olla kognitiivsete oskuste vallas seostatav suurema sotsiaal-majandusliku 

ebavõrdsusega (130). Ikeda ja García (2014) väidavad samas, et sotsiaal-majanduslik taust on siiski 

oluline tegur. Seejuures on eelkõige „mittekordajate ja põhikooli vanemas astmes klassikursust 

korranute vaheline soorituse erinevus sotsiaal-majanduslikult soodsas olukorras õpilaste puhul 

suurem kui ebasoodsas olukorras õpilaste seas“ (lk 292). Klassikursuse kordamine on seotud ka 

koolist välja langemisega (Manacorda, 2012; Blanchard ja Sinthon, 2011) ning töölisklassi päritolu 

õpilased võivad suurema tõenäosusega haridussüsteemist varakult lahkuda (Blanchard ja Sinthon, 

2011). Kuigi korrelatsioon ei tähenda tingimata kausaalset seost, osutab see siiski, et sotsiaal-

majanduslikult ebasoodsas olukorras õpilased võivad sagedamini klassikursust kordama jääda kui 

soodsama taustaga koolikaaslased, mis omakorda tähendab, et väljalangejate hulk on esimeste 

hulgas tõenäoliselt suurem kui viimaste seas. Samale asjaolule osutab ka OECD tähelepanek (2014b, 

lk 1), et „sarnase sooritusega õpilaste seas on ebasoodsas olukorras õpilaste puhul klassikursuse 

kordamise tõenäosus poolteist korda suurem kui soodsas olukorras õpilastel“. 

Lühiülevaade erialakirjandusest näitab niisiis, et klassikursuse kordamine on hariduse element, 

millesse tuleb suhtuda väga tõsiselt. Sellel on tõenäoliselt negatiivne mõju õpilaste sooritusele (ja 

käitumisele) ning see võib kaasa tuua õpilaste varajast lahkumist haridussüsteemist. See omakorda 

 

(128)  OECD (2018, lk 41) väidab, et „klassikursuse kordamine põhjustab sageli stigmatiseerimist, õõnestades õpilaste 
eneseusku ja koolikollektiivi kuulumise tunnet ning võimendades kõrvalejäämist õppeprotsessist“. 

(129)  Martorell ja Mariano (2018) püüdsid soorituse asemel tuvastada põhjuslikku seost klassikursuse kordamise ja õpilase 
käitumise vahel. Tuvastatud seosed on siiski vaid juhuslikku laadi ja ebapüsivad. 

(130)  Klassikursuse kordamise mõju vaatepunktist sotsiaal-majandusliku tausta ja kognitiivsete oskuste vahelisele seosele. 
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tähendab ligipääsu puudumist kõrgharidusele, millega võib hiljem kaasneda madalam sissetulek ja 

mitmeid muid probleeme (131). Kuna ebasoodsas olukorras perekondadest pärinevad õpilased võivad 

suurema tõenäosusega jääda klassikursust kordama, siis võivad nad ka suurema tõenäosusega leida 

end hariduslikult ebasoodsast olukorrast ja seisma silmitsi kõigi selle tagajärgedega. Sellest tulenevalt 

muutub väga oluliseks küsimus, kus ja millises olukorras Euroopas klassikursust korrata lubatakse, 

kes otsustab, millal õpilane seda tegema peab, ja kas õpilastel on võimalik klassikursuse kordamist 

vältida. Selle peatüki järgmised alapeatükid ongi pühendatud just sellele küsimusele. 

Peatükis ajakohastatakse mitmeid aruandes „Klassikursuse kordamine kohustuslikus hariduses 

Euroopas“ (EACEA/Eurydice, 2011) ilmunud indikaatoreid, millele lisanduvad ka mõned uued. 

Peatükis antakse ülevaade: 

• klassikursuse kordamise sagedusest haridussüsteemides PISA 2018 uuringu andmetel; 

• haridussüsteemidest ja õppeastmetest, kus klassikursuse kordamine on endiselt lubatud; 

• otsustamisprotsessi osalistest; 

• mehhanismidest, mis võimaldavad õpilastel klassikursuse kordamist vältida. 

II.7.1. Klassikursuse kordajate osakaal 

Värsked PISA andmed (OECD, 2019) näitavad, et klassikursuse kordamine on mõnes 

haridussüsteemis endiselt levinud. Siin analüüsitavates haridussüsteemides on keskmiselt neli 

protsenti (mediaanväärtus) õpilastest ühes või teises kooliastmes pidanud klassikursust kordama (vt 

joonis II.7.1). Kui kaheteistkümne haridussüsteemi puhul on klassikursuse kordajate osakaal oluliselt 

üle kümne protsendi, siis enamikul juhtudest on see siiski väiksem. 

Joonis II.7.1: vähemalt ühe korra klassikursust kordama jäänud viieteistaastaste õpilaste osakaal (ISCED 1–3), 

2018 

 

Me- 
diaan 

BE 
fr 

BE  
de 

BE  
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

4 41,1 28,4 23,2 4,5 4,6 3,2 19,6 2,9 6,1 4,0 28,7 16,6 1,5 13,2 3,9 3,7 2,0 32,2 8,5 5,5 17,3 

AT PL PT RO SI SK FI SE  
UK- 
ENG 

UK- 
WLS 

UK- 
NIR 

UK- 
SCT 

AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

14,4 3,3 26,6 4,5 3,6 5,5 3,3 3,5  2,5 3,2 2,3 2,9 3,3 1,9 17,6 0,9 1,6 3,2 (–) 1,4 7,4 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 

 

(131)  Ülevaadet vanemate tausta, hariduslikku ebavõrdsust ja põlvkondadevahelist mobiilsust käsitlevast erialakirjandusest vt 
Jerrim jt (2019). Busemayer (2015) leiab seejuures siiski, et haridusliku ja sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse vahel 
otsene seos puudub. Selle asemel on Busemayeri (2015) järgi kesksed pigem kõrgema tasandi institutsionaalsed valikud, 
nagu hariduse riiklikest vahenditest rahastamist puudutavad valikud (vt ptk II.2), ja väljakujunenud kutseharidussüsteemi 
olemasolu. 
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Selgitavad märkused 

PISA andmed põhinevad õpilaste vastustel küsimusele, kas nad on ISCED 1., 2. või 3. tasemel pidanud vähemalt korra 
klassikursust kordama. Valimi põhjal arvutatud protsentuaalseid näitajaid korrigeeriti selliselt, et need kajastaks kogu 
õpilaskonda. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Liechtenstein: Liechtenstein ei osalenud PISA 2018 uuringus. 
Norra: klassikursuse kordamist ei toimu. 

Jooniselt II.7.1 nähtub selgelt, et mõnes haridussüsteemis on klassikursuse kordamine palju enam 

levinud kui teistes. Suurim on klassikursuse kordajate osakaal Belgia prantsuskeelse kogukonna seas: 

nende koondmäär on 41%. Järgnevad Luksemburg (32%), Hispaania (29%), Belgia saksakeelne 

kogukond ja Portugal (27%); üle kahekümne protsendi on klassikursuse kordajate osakaal ka Belgia 

flaamikeelse kogukonna seas. Huvitava asjaoluna on klassikursuse kordajate osakaal ELi 

mittekuuluvates riikides pigem väike, jäädes üldjuhul alla kolme protsendi; suurem on see vaid 

Šveitsis (18%) ja Türgis (7%). 

Nagu eespool märgitud, eristuvad teistest kuus haridussüsteemi, kus klassikursuse kordajate osakaal 

on üle kahekümne protsendi, mis osutab, et statistika võib olenevalt haridussüsteemi eripäradest 

kõneleda (põhjuste ja tagajärgede vaatepunktist) täiesti erinevat keelt. Veelgi olulisem on vähemalt 

selle aruande vaatepunktist asjaolu, et juhul kui klassikursuse kordamine on tõesti halb 

haridusvõimaluste võrdsusele, siis peaks suurema klassikursuse kordajate osakaaluga 

haridussüsteemides ilmnema ka tugevam seos õpilaste sotsiaal-majandusliku tausta ja akadeemilise 

soorituse vahel. Neid küsimusi vaadeldakse lähemalt aruande III osas. Järgmistes alapeatükkides 

tulevad vaatluse alla mõned olulisemad klassikursuse kordamisega seotud institutsionaalsed erisused, 

mida aruande III osas kasutatakse kahe ja mitme tunnusega analüüside alusena. 

II.7.2. Kus ja millal on klassikursuse kordamine lubatud? 

EACEA/Eurydice (2011) uuring leidis, et 2009. aastal oli automaatne üleminek järgmisesse klassi 

võimalik väga vähestes Euroopa riikides. Kui kõrvale jätta riigid, kus klassikursuse kordamise küsimus 

kuulub kooli või kohaliku omavalitsuse pädevusse (Taani, Holland ja Ühendkuningriik), tuvastati 2011. 

aasta uuringus vaid neli riiki, kus klassikursuse kordamine ei olnud ISCED 1. tasemel lubatud 

(Bulgaaria, Island, Liechtenstein ja Norra) (132). ISCED 2. taseme puhul oli neid veel vähem: ainult 

Island ja Norra (133). Veel mõnes riigis (Saksamaa, Kreeka, Ungari, Austria, Poola ja Portugal) ei olnud 

klassikursuse kordamine lubatud mõnes algkooliastme klassis; sama ei kehtinud aga põhihariduse 

vanemas astmes. 

Kuna aastatega on järjest enam kogunenud andmeid sellest, et klassikursuse kordamine mitte ei 

paranda vaid pärsib õpilaste õpitulemusi, on selles valdkonnas oodata ka reforme. Õigupoolest on 

reformid juba toimumas, kuigi nende ajendid ei ole lõpuni selged. 

ISCED 1. tasemel toimub üleminek järgmisesse klassi automaatselt kuues haridussüsteemis 

(Bulgaaria, Malta, Ühendkuningriik (Šotimaa), Island, Põhja-Makedoonia ja Norra) (vt joonis II.7.2). 

ISCED 2. tasemel toimub üleminek automaatselt Maltal, Ühendkuningriigis (Šotimaa), Islandil ja 

Norras – 2009/10. õppeaastaga võrreldes on lisandunud kaks haridussüsteemi. Kuna selle aruande 

jaoks koguti andmeid ka ISCED 3. taseme kohta, võime selle tulemusel esimest korda kinnitada, et 

 

(132)  Kuigi Põhja-Makedoonia ei osalenud EACEA/Eurydice (2011) uuringus, võime kinnitada, et 2009/10. õppeaastal ISCED 
1. tasemel klassikursuse kordamist ei toimunud. Albaania ei osalenud samuti EACEA/Eurydice (2011) uuringus, kuid 
klassikursuse kordamine oli (piiranguteta) lubatud kõigil ISCED tasemetel. 

(133)  ISCED 3. taseme kohta andmeid ei kogutud. 
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üleminek järgmisesse klassi toimub selles õppeastmes automaatselt Soomes, Ühendkuningriigis 

(Šotimaa) ning osaliselt ka Maltal (134). 

Joonis II.7.2: klassikursust kordama jätmine Euroopa haridussüsteemides (ISCED 1 ja 2), 2018/19 

 

 

Ainult teatud klassides  

Kordade arv piiratud 

Muud piirangud 

Piirangud puuduvad 

Klassikursuse kordamist ei 
toimu 

Koolide/omavalitsuste otsustada 

 

 

Vasakul: 
ISCED 1  

Paremal: 
ISCED 2 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonis kajastab klassikursuse kordamise statistikat ISCED 1. ja 2. tasemel. Juhul kui ISCED 3. taseme reeglid 2. taseme 
omadest erinevad, on need välja toodud märkustes riikide erisuste kohta. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Tšehhi: ISCED 3. tasemel on klassikursuse kordamine lubatud muude piirangutega. 
Saksamaa: ISCED 3. tasemel on klassikursuse kordamine lubatud muude piirangutega. Kutsekoolides klassikursuse kordamist 
ei toimu; vajaduse korral on siiski võimalik väljaõpet pikendada. 
Eesti: ISCED 3. tasemel on koolidel autonoomne otsustusõigus. 
Hispaania: ISCED 1. tasemel on klassikursuse kordamine erakorraline meede, mida kasutatakse vaid siis, kui kõik muud 
võimalikud toetusmeetmed on juba kasutusel ja need on osutunud ebapiisavaks. 
Horvaatia: ISCED 3. tasemel on klassikursuse kordamine võimalik vaid piiratud arv kordi. 
Itaalia: ISCED 2. tasemel ei saa õpilane ühte ja sama klassikursust läbida rohkem kui kaks korda, välja arvatud juhul, kui tal on 
tarvis lõpetada kohustuslik kooliharidus. ISCED 3. tasemel ei saa õpilane ühte ja sama klassikursust läbida rohkem kui kaks 
korda, välja arvatud õppenõukogu kaalutletud otsusel. 
Läti: ISCED 3. tasemel ei ole klassikursuse kordamine tavaliselt lubatud. 
Leedu: klassikursuse kordamine ei ole lubatud erikallakuga koolides, nagu kunsti- ja spordikoolid. Samuti ei ole see lubatud 
kutseõppeasutustes. Õppeaines läbikukkumise tagajärjeks võib seetõttu olla koolist väljaheitmine. 
Rumeenia: erakoolidele kehtivad riigi- ja munitsipaalkoolidest erinevad reeglid ning klassikursuse kordamist kasutatakse neis 
vaid erandjuhtudel. 
Sloveenia: ISCED 3. tasemel on klassikursuse kordamine võimalik vaid piiratud arv kordi. 
Slovakkia: ISCED 3. tasemel on koolidel autonoomne otsustusõigus. 
Soome ISCED 3. tasemel ei  jäeta õpilasi klassikursust kordama. 
Bosnia ja Hertsegoviina: ISCED 3. tasemel on klassikursuse kordamine võimalik vaid piiratud arv kordi. 
Šveits: ISCED 3. tasemel on klassikursuse kordamine võimalik vaid piiratud arv kordi. 
Island: ISCED 3. tasemel on koolidel autonoomne otsustusõigus. 
Montenegro: ISCED 3. tasemel on klassikursuse kordamine võimalik vaid piiratud arv kordi. 
Põhja-Makedoonia: ISCED 3. tasemel on klassikursuse kordamine lubatud ilma piirangutega. 
Norra: ISCED 3. tasemel kuulub klassikursuse kordamise küsimus kohalike omavalitsuste otsustusvaldkonda. 
Serbia: ISCED 3. tasemel on klassikursuse kordamine võimalik vaid piiratud arv kordi. 

Osa joonisel II.7.2 esitatud andmetest näib olevat vastuolus joonisega II.7.1. Näiteks on joonise II.7.1 

kohaselt Bulgaarias klassikursuse kordajate osakaal 4%, Maltal 5%, Ühendkuningriigis (Šotimaal) 3%, 

Islandil 1% ja Põhja-Makedoonias 3%, ehkki klassikursuse kordamine on neis riikides põhimõtteliselt 

keelatud. Siiski kehtivad ka siin mõningad erandid. Näiteks võivad isegi juhul, kui üleminek 

järgmisesse klassi on tavaliselt automaatne protseduur, mis ei sõltu õpilase õpitulemustest, väga 

pikalt puudunud õpilased olla kohustatud klassikursust kordama. Veel üks anomaaliate põhjus seisneb 

 

(134)  ISCED 3. tase jaguneb Maltal kohustuslikuks ja mittekohustuslikuks etapiks. Mittekohustuslikus etapis on klassikursuse 
kordamine teatud liiki üldhariduskoolides (nagu Abela Junior College) ja mõnes kutsekoolis (nagu Malta kunstide, 
teaduste ja tehnoloogia kolledž). 
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asjaolus, et kuigi klassikursuse kordamine ei pruugi olla enamikus koolidest lubatud, ei pruugi see 

keeld alati olla üldkehtiv (135). 

Jooniselt II.7.2 nähtub ühtlasi, et mõnes riigis võib klassikursuse kordamine olla küll lubatud, kuid on 

seda teatud piirangutega. Teisisõnu ei ole klassikursuse kordamise küsimus täielikult mustvalge – st 

lubatud või mitte. Mitmed riigid on valinud kombineeritud lähenemisviisi, mille puhul klassikursuse 

kordamine on lubatud vaid teatud klassides, teatud arv kordi või on muul viisil piiratud. Kokkuvõttes 

lubab põhihariduse nooremates astmetes klassikursust piiramatult korrata vaid üksteist 

haridussüsteemi ja vanemas astmes üheksateist (vt joonis II.7.2). Keskhariduse tasemel on nende arv 

väiksem kui põhikooliastmes – viisteist (136). 

Viimases lõigus kirjeldatud asjaolu osutab huvitavale mustrile. Klassikursuse kordamine on 

algklassides sagedamini piiratud kui järgmistes õppeastmetes. Jooniselt II.7.2 näeme, et üheksas 

haridussüsteemis ei ole klassikursuse kordamine lubatud mitte kõigis põhikooli nooremate astmete 

klassides, vaid ainult mõnes neist. Täpsemalt ei toimu ISCED 1. tasemel klassikursuse kordamist 

teatud klassides järgmistes riikides: 

− Saksamaa: esimene klass 

− Horvaatia: esimene kuni kolmas klass (juhul kui õpilase õpitulemused ei vasta enam kui ühes aines ootustele) 

− Läti: esimene kuni kolmas klass (juhul kui õpilase õpitulemused ei vasta enam kui ühes aines ootustele) 

− Poola: esimene kuni kolmas klass 

− Portugal: esimene klass 

− Rumeenia: nullklass (ettevalmistusklass) ja esimene klass (137) 

− Serbia: esimene kuni kolmas klass 

− Luksemburg: põhihariduse neljas esimeses õppetsüklis on üleminek järgmisesse klassi automaatne 

− Austria: esimesest kuni kolmanda klassini on üleminek järgmisesse klassi üldiselt automaatne, kuid õpilase eestkostjad 

võivad nõuda klassikursuse kordamist või vahelejätmist. 

Lisaks piirangutele, mis puudutavad seda, millises klassis on klassikursuse kordamine lubatud, piirab 

kümme haridussüsteemi ka kordamiste arvu ning seitsmes haridussüsteemis kehtivad algkooliastmes 

klassikursuse kordamisele muud laadi piirangud. 

Põhihariduse vanemas astmes on pilt hoopis teistsugune. Lisaks Maltale, Ühendkuningriigile 

(Šotimaa), Islandile ja Norrale, kus automaatne üleminek järgmisesse klassi toimub nii ISCED 1. kui 

ka 2. tasemel, on vaid kahes riigis mõnele vanema astme klassile kehtestatud klassikursuse 

kordamise piirangud. Sellised piirangud kehtivad Šveitsis ja Põhja-Makedoonias. Kümnes riigis on 

klassikursuse kordamine lubatud, kuid selle kordade arv piiratud, ja veel neljas kehtivad muud laadi 

piirangud. 

Keskharidustasemel ei piira ükski riik seda, millist klassikursust võib korrata ja millist mitte. Teisisõnu 

on klassikursuse kordamine lubatud kogu ISCED 3. taseme vältel. Siiski piirab tervelt üksteist 

haridussüsteemi (Belgia prantsuskeelne kogukond, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Luksemburg, 

 

(135)  Vt ka eelmist märkust. 

(136)  Belgia (saksa- ja flaamikeelne kogukond), Bulgaaria, Taani, Kreeka, Prantsusmaa, Küpros, Ungari, Poola, Portugal, 
Rumeenia, Rootsi, Albaania, Põhja-Makedoonia ja Türgi. 

(137)  Nullklass ja esimene klass on Rumeenias ISCED 1. taseme kaks esimest klassi. 
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Austria, Sloveenia, Bosnia ja Hertsegoviina, Šveits, Montenegro ja Serbia) klassikursuse kordamiste 

arvu ja neljas (Tšehhi, Saksamaa, Iirimaa ja Luksemburg) kehtivad muud piirangud (138). 

Kokkuvõttes näeme, et hariduskorraldajad valivad algkoolis klassikursuse kordamise küsimuses 

vaoshoituma ja ettevaatlikuma lähenemise kui põhihariduse vanemas astmes ja keskhariduses. Nagu 

eespool märgitud, on klassikursuse kordamise negatiivne mõju koolitee varasemas etapis suurem, 

millega võib olla seletatav ka asjaolu, et mitmes haridussüsteemis on klassikursuse kordamine 

algkoolis keerulisem või ei kasutata seda paaris esimeses klassis üldse. 

II.7.3. Kes otsustab, millal õpilane peab klassikursust kordama? 

Klassikursuse kordamise üle otsustaja küsimus pole sugugi vaid pelk formaalsus. Kuna klassikursuse 

kordamise mõju võib olla väga ränk, ei ole ka selle üle otsustamine sugugi lihtne ning võib asetada 

otsustaja(d) vägagi keerulisse olukorda. Samuti tuleb klassikursuse kordamisest vahetult mõjutatutele 

– õpilasele ja tema perekonnale – kinnitada, et langetatud otsus kaitseb õpilase huve. 

Eelmainitud põhjusel langetatakse kõigis haridussüsteemides, kus klassikursuse kordamine on 

lubatud, vastav otsus erinevaid huvirühmi kaasava formaalse protsessi järel. Mõistagi on asjakohased 

protseduurid riigiti erinevad, mida näitab ka EACEA/Eurydice (2011) aruanne. Selles peatükis ei ole 

võimalik laskuda samavõrd sügavale üksikasjadesse, kuid üks oluline parameeter tuleb siin siiski 

lähema vaatluse alla: kes otsustab klassikursuse kordamise üle? 

Nagu kõigis teisteski otsustusprotsessides, tuleb ka siin leida tasakaal operatiivsuse ja efektiivsuse 

vahel. Operatiivsus tähendab otsusele jõudmise kiirust, efektiivsus aga õigetel põhjustel õige otsuse 

langetamist. Operatiivsuse huvides on parem, kui otsustajaid on vähem; efektiivsuse huvides on aga 

parem, kui neid on rohkem. Teisisõnu võib öelda, et klassikursuse kordamise küsimuse lahendamine 

on administratiivselt palju lihtsam ja kiirem, kui selles osaleb vaid üksainus inimene; kontrolli- ja 

tasakaalustussüsteemi olemasolu tagab aga suurema kindluse ja seeläbi efektiivsuse. 

Joonis II.7.3: klassikursust kordama jätmise üle otsustajad (ISCED 2), 2018/19 

 

  

 
Õpetajad 

 
Koolijuhid 

 
Eksperdid, lapsevanemad vms 

 
Kohaliku omavalitsuse või kooli 
otsustada 

 
Klassikursuse kordamist ei toimu 

 
Andmed puuduvad 

  

 

Allikas: Eurydice. 

 

(138)  Horvaatias võivad keskkooliõpilased korrata sama klassikursust kaks korda, kuid teatud eranditega: madalama taseme 
kutsekvalifikatsiooni andvatel õppekavadel õppivad noored võivad üldjuhul klassikursust korrata vaid ühe korra. 
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Selgitavad märkused 

„Õpetajad“ tähendavad nii klassijuhatajat kui ka teisi õpetajaid, välja arvatud Horvaatias, Itaalias, Küprosel, Austrias, 
Rumeenias, Slovakkias, Soomes, Albaanias, Šveitsis ja Serbias, kus see tähendab vaid klassijuhatajaid. 

Joonisel II.7.3 antakse ülevaade ISCED 2. tasemel klassikursuse kordamise otsuste langetamisel 

osalevatest isikutest. ISCED 2. tase on analüüsimiseks valitud mitte üksnes joonise jälgitavuse 

huvides, vaid veelgi olulisemana seepärast, et ISCED 2. tasemel on klassikursuse kordamise 

piirangud eespool käsitletu alusel kõige väiksemad. 

Kuigi üksikasjalikud andmed klassikursuse kordamise otsuste langetamise täpsete aluste kohta 

puuduvad, on selge, et selle juures on väga tähtis õpetajate osa. Selle põhjused on ilmsed. 

Klassikursuse kordamine on kõige sagedamini seotud õpilase alasooritusega ning klassijuhataja on 

kõige paremas positsioonis, et hinnata, kas ja millisel määral õpilase sooritus on puudulik. See asjaolu 

kajastub ka joonisel II.7.3, millelt nähtub, et kõigis riikides peale Iirimaa ja Türgi osalevad otsustamisel 

klassijuhataja ja/või teised õpetajad. Teisisõnu otsustavad sisuliselt kõigis riikides õpetajad kas ise või 

koostöös teistega, kas õpilane peaks jääma klassikursust kordama. 

Haridussüsteemides, kus kogu vastutus kordama jätmise üle lasub vaid klassijuhatajal, võib tekkida 

küsimus, kas klassijuhataja võim on proportsionaalne või kas tal on piisav väljaõpe klassikursuse 

kordamise ohus õpilastega tegelemiseks (Välijärvi ja Sahlberg, 2008). Veel üks võimalik probleem, 

mis kaasneb ainult klassijuhataja otsustest lähtumisega, on nende potentsiaalne kallutatus (Bonvin, 

2008). Näiteks võib õpetaja võrrelda õpilase sooritust ainult klassikaaslaste omaga, mitte aga riigi 

keskmise või muu klassivälise etaloniga (Brophy 2006). 

Võimalik, et just eeltoodud põhjusel ei langeta enamikus Euroopa riikides klassijuhatajad 

klassikursuse kordamisega seotud otsuseid üksi. Põhikooli vanemas astmes ja keskhariduses lähtub 

ainult klassijuhataja hinnangust vaid kolm riiki (Horvaatia, Albaania ja Serbia). Valdavas osas 

haridussüsteemides hõlmavad sellist laadi olulised otsused mitut poolt. 

Levinuim muster on, et otsustusprotsessis osaleb nii klassijuhataja (tavaliselt koos teiste õpetajatega) 

kui ka kooli direktor. Selline lähenemisviis on kasutusel kahekümne viies haridussüsteemis (vt 

joonis II.7.3). Kaheksas haridussüsteemis on poolte arv veelgi suurem. Belgias (prantsuse- ja 

flaamikeelne kogukond), Taanis, Eestis, Leedus, Luksemburgis, Sloveenias ja Rootsis osalevad lisaks 

õpetajatele ja kooli juhtkonnale selles ka eksperdid, nagu psühholoogid ja kooliinspektorid ning mõnel 

juhul isegi lapsevanemad. 

Märkimisväärse asjaoluna osalevad lapsevanemad (või eestkostjad) otsustamisprotsessis koguni 

üheteistkümnes riigis (Taani, Eesti, Iirimaa, Hispaania, Leedu, Luksemburg, Austria, Sloveenia, 

Soome, Rootsi ja Šveits). Nende rolli illustreerivad alltoodud näited, mis keskenduvad eelkõige 

põhikooli vanemale astmele. 

Taanis langetab ISCED 1. ja 2. tasemel lõpliku otsuse klassikursuse kordamise üle koolidirektor, kes aga võtab seejuures arvesse 

nii lapsevanemate kui ka õpilase enese seisukohta. Samuti võib direktor lähtuda õpetajate ja koolipsühholoogide aruannetest. 

ISCED 3. tasemel lapsevanematega ei konsulteerita. 

Ka Leedus kinnitab lõpliku otsuse koolidirektor, kuid sisuliselt langetavad selle kokkuvõttes õpetajad. Seejuures võidakse siiski 

otsustusprotsessi kaasata ka teisi osalisi (nagu psühholoogid ja muud eksperdid), sealhulgas õpilase vanemaid. 

Luksemburgis langetab otsuse klassikursuse kordamise üle „klassinõukogu“, mille liikmed võivad seejuures konsulteerida 

psühholoogide (või teiste ekspertide) ja kooli tugiteenuste keskusega. ISCED 1. tasemel võivad lapsevanemad taotleda õppetsükli 

pikendamist (vt allmärkus 9) ning ISCED 2. tasemel on neil õigus taotleda lapsele luba klassikursust korrata. 

Austrias on lapsevanematel kõigis kooliastmes õigus taotleda lapsele luba klassikursust korrata. Muudel juhtudel langetab otsuse 

õpetajate koosolek. Juhul kui koosolekul on nii poolt- kui ka vastuhääli võrdselt, langetab lõpliku otsuse koolidirektor. 
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Soomes on klassikursuse kordamine kõige viimane abinõu, mida rakendatakse siis, kui kõik teised meetmed õpilase toetamiseks 

on ennast ammendanud. Otsuse klassikursuse kordamise kohta langetavad kool ja lapsevanemad ühiselt. 

Kokkuvõttes hõlmavad klassikursuse kordamisega seotud otsused tavaliselt mitut osalist, reeglina 

klassijuhatajat või teisi õpetajaid, sageli aga ka koolidirektorit. Nagu eespool märgitud, peaks 

otsustajate suurem arv tagama, et otsus ei ole kallutatud ega meelevaldne. Riikides, kus otsustajaks 

on üksainus õpetaja, võib olla kehtestatud meetmeid nii õpilaste kaitsmiseks kui ka õpetajate 

vastutuse tagamiseks. Siiski on suurema hulga inimeste osalusel langetatud otsused suurema 

tõenäosusega õiglased ja usaldusväärsed. 

II.7.4. Klassikursuse kordamise vältimise mehhanismid 

Seni on selles peatükis keskendutud klassikursuse kordamisega seotud praktikatele: kus, millal ja 

kuidas see toimub. Viimases alapeatükis tuleb vaatluse alla küsimus, kas alasooritajate hulka arvatud 

õpilastel on võimalik klassikursuse kordamist vältida – teisisõnu, millised mehhanismid võivad neil 

aidata liikuda edasi järgmisesse klassi. 

Üksikutes Euroopa riikides sellist laadi mehhanismid puuduvad. Kui õpilase õpitulemused on 

puudulikud, peab ta klassikursust kordama. Põhihariduse nooremates astmetes kehtib see reegel 

üheksas haridussüsteemis ning 3. astmes seitsmes (vt joonis II.7.4). Keskhariduse tasemel, mida 

joonisel II.7.4 ei kajastata, kehtib samades riikides samasugune reegel kui põhikoolis. 

Joonis II.7.4: klassikursuse kordamise vältimise mehhanismid (ISCED 1 ja 2), 2018/19 

 

 

Puuduvad – klassikursust tuleb korrata 

Uus võimalus sama kooliaasta sees 

Tingimisi üleminek järgmisesse klassi 
  

Klassikursuse kordama ei jäeta 

Koolide/omavalitsuste otsustada 

 

 

Vasakul: 
ISCED 1  

Paremal:  
ISCED 2 

Allikas: Eurydice. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Hispaania: ISCED 1. tasemel on klassikursuse kordamine erakorraline meede, mida kasutatakse vaid siis, kui kõik muud 
võimalikud toetusmeetmed on juba kasutusel ja need on osutunud ebapiisavaks. ISCED 2. ja 3. tasemel lubatakse õpilastel 
järgmisesse klassi üle minna juhul, kui neil on puudulikud hinded maksimaalselt kahes õppeaines. Erandlikel juhtudel võib 
järgmisesse klassi üle minna ka kolmes aines puuduliku hinde saanud õpilane, tingimusel, et nende ainete hulka ei kuulu 
hispaania keel ja kirjandus (või muu ametlik keel) ega matemaatika. Õpilasel lubatakse järgmisesse klassi üle minna ka juhul, 
kui õpetajad on veendunud, et puudulikud hinded ei takista õpilast järgmise õppeaasta ainekava omandamisel, üleminek on 
tema akadeemilise arengu huvides ning on alust arvata, et õpilane jõuab teistele õppetöös järele. 
Horvaatia: klassikursuse kordamise vältimine sõltub õppeainete arvust, milles õpilase õpitulemused on olnud puudulikud. Juhul 
kui neid on kolm või enam, peab õpilane jääma klassikursust kordama. Juhul kui aineid on üks või kaks, peab õpilane võtma 
lisatunde. Juhul kui tema sooritus ka lisatundide järel on puudulik, peab ta õppeaasta lõpus läbima eksami. Eksamil läbi 
kukkujad peavad klassikursust kordama. Isegi lisatundide järel ainult ühes õppeaines puudulikke õpitulemusi näidanud õpilased 
võivad ISCED 1.–3. tasemel minna üle järgmisesse klassi. 
Itaalia: ISCED 1. ja 2. tasemel võivad õpilased kas õpetaja juhendamisel või omal käel teha järeltööd. 
Ungari: õpilased võivad klassikursuse kordamise vältimiseks läbida õppeaines eksami; juhul kui nad on puuduliku hinde saanud 
neljas või enamas aines, peavad nad klassikursust kordama. 
Poola: põhikooli 1.–3. klassis klassikursuse kordamist ei toimu. 4.–8. klassis antakse õpilastele võimalus klassikursuse 
kordamist vältida. Juhul kui puudulikke hindeid ei ole rohkem kui kaks, võivad nad läbida vastavate ainete eksami. Juhul kui 
õpilane on puuduliku hinde saanud vaid ühes aines, võimaldatakse neil tingimisi üle minna järgmisesse klassi. 
Portugal: kooli õppenõukogu valib üksikjuhtumite kaupa sobivaima mehhanismi. 
Rumeenia: ettevalmistusklassis ja ISCED 1. taseme esimeses klassis ei jäeta klassikursust kordama. 
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Üldjuhul saavad õpilased uue võimaluse selle kooliaasta keskel või lõpus, mille jooksul neil raskusi 

esineb. Joonis II.7.4 näitab, et kõigis riikides, kus klassikursuse kordamine on lubatud (ja sõltumata 

sellest, kas seda reguleeritakse riigi tasandil), saavad õpilased ühe või mitu võimalust selle 

vältimiseks. See reegel kehtib ka ISCED 3. tasemel, kus erandeid on jällegi vaid üksikuid: Saksamaal 

toimub klassikursuse kordamine vabatahtlikult, mistõttu vajadus „uue võimaluse“ meetmete järele 

puudub; Eestis tehakse otsus kooli tasandil; Lätis on klassikursuse kordamine võimalik vaid 

pikaajalise puudumise korral. 

Üldjuhul peavad uue võimaluse saanud õpilased läbima õppeainetes, kus nende tulemused olid 

puudulikud, testi või eksami; kõige sagedamini kasutatakse seda võimalust põhikooli- ja 

keskkooliastmes. ISCED 1. tasemel võimaldab selliseid teste või eksameid kasutada seitse 

haridussüsteemi (Tšehhi, Saksamaa, Horvaatia, Läti, Ungari, Põhja-Makedoonia ja Serbia) (139). 

ISCED 2. tasemel on nende arv palju suurem – kokku kaheksateist süsteemi (samad 

haridussüsteemid, mis ISCED 1. tasemel, pluss Belgia saksakeelne kogukond, Bulgaaria, Kreeka, 

Hispaania, Küpros, Luksemburg, Austria, Poola, Portugal, Sloveenia ja Montenegro). ISCED 3. 

tasemel lubab ainekursuse läbimiseks testi või eksamit sooritada seitseteist süsteemi (samad 

haridussüsteemid, mis ISCED 2. tasemel, pluss Itaalia ning miinus Saksamaa ja Läti). Siiski ei lubata 

õpilastel tingimata sooritada eksamit kõigis ainetes, milles nende hinne on puudulik: tavaliselt võib 

neid aineid olla kõige rohkem kaks või kolm. 

Mõnes riigis pakuvad õpilastele uue võimaluse andmiseks lisatunde. Põhikoolis teevad seda näiteks 

Saksamaa, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Läti, Leedu, Luksemburg, Portugal, Šveits ja Serbia. 

Sloveenias pakutakse seda võimalust vaid põhihariduse 3. astmes. Keskhariduse tasemel on 

lisatundide pakkumine vähem levinud. Seda teevad vaid Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg ja 

Serbia. Mõned riigid (Eesti, Horvaatia, Läti ja Leedu) nõuavad põhikooli 1. ja 2. astme õpilastelt 

klassikursuse kordamise vältimiseks lisatöö, nagu lisaülesannete või kodutööde tegemist. Põhikooli 3. 

astmes pakutakse seda võimalust Belgias (saksakeelne kogukond), Eestis, Horvaatias, Lätis, Leedus 

ja Luksemburgis ning keskkooliastmes Belgias (saksakeelne kogukond), Horvaatias, Leedus ja 

Luksemburgis. 

Samavõrra huvitava asjaoluna kasutavad mõned riigid veelgi liberaalsemat lähenemist. Alasooritajad 

võivad järgmisesse klassi üle minna eeldusel, et nad järgmisel õppeaastal täidavad teatud tingimusi. 

Põhikooli 1. ja 2. astme on see võimalik seitsmes haridussüsteemis ning 3. astmes kaheksas (vt 

joonis II.7.4). Belgia (saksakeelne kogukond), Hispaania, Austria ja Šveits võimaldavad seda ka 

keskkooliastmes, Sloveenia aga ainult selles astmes (140). Näiteks: 

Mõnel Saksamaa liidumaal võidakse õpilased tingimisi üle viia järgmisse klassi; järgmisel õppeaastal peavad nad täitma teatud 

tingimusi (mis võivad hõlmata eksamite läbimist). 

Horvaatia algkooliõpilased võivad kolmandasse klassi edasi liikuda ka juhul, kui nende õpitulemused on ühes aines olnud 

puudulikud, eeldusel, et õpilane suudab järgmisel õppeaastal saavutada kõik ettenähtud õpiväljundid. 

Lätis on üleminek järgmisesse klassi ühendatud nii käimasoleval kui ka järgmisel õppeaastal rakendatavate tugimeetmetega. Lisaks 

täiendavale õppetööle käimasoleval kooliaastal koostab kool õpilasele individuaalse tugikava. 

Austrias võib õpetajate koosolek lubada mõnes kohustuslikus aines puuduliku hinde saanud õpilasel üle minna järgmisesse klassi, 

lähtudes otsuse langetamisel õpilase tulemustest teistes ainetes ning sellest, kas õpilane on võimeline täitma järgmise klassi 

nõudeid. 

Soomes võib õpilane järgmisesse klassi üle minna ka puuduliku hinde korral mõnes aines, kuid vaid juhul, kui ta on otsustajate 

hinnangul võimeline tulema toime järgmise klassi ainekursuste nõuetega. 

 

(139)  Kui arvestada ka Poolat, kus klassikursuse kordamine on lubatud alatest neljandast klassist, siis kaheksa riiki. 

(140)  Sloveenias on koolidirektori otsustada, kas õpilasel võimaldatakse tingimisi üle minna järgmisesse klassi. 
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Viimaks tuleb ühtlasi silmas pidada, et riigi- ja munitsipaalkoolides kehtivaid klassikursuse kordamise 

reegleid kalduvad järgima ka riigi rahastusest sõltuvad erakoolid. Ainsad erandid on Rumeenia ja 

Sloveenia (141). 

 

(141)  Rumeenias kehtivad erakoolidele teistsugused reeglid. Klassikursuse kordamine on lubatud vaid erandjuhtudel ning ühe 
parandusõppe meetmena. Sloveenias ei kehti järgmisesse klassi üleminekut puudutavad reeglid ISCED 1. ja 2. taseme 
erakoolidele. ISCED 3. taseme eraõiguslik gimnazija järgib aga samu ettekirjutusi kui riigi- ja munitsipaalkoolid. 
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II.8. KOOLIDE AUTONOOMIA 

Peamised tähelepanekud 

• Üht võimalust õpilaste soorituse parandamiseks nähakse sageli ka koolide autonoomia 

ühendamises vastutavusega. Samal ajal osutavad uuringud, et koolide väga suur autonoomia 

võib viia suurte erinevuste tekkeni pakutava hariduse kvaliteedis ning potentsiaalselt koolide 

hierarhia väljakujunemiseni, mis omakorda vähendab haridusvõimaluste võrdsust. 

• Euroopa kui terviku kontekstis näib koolidel kõige sagedamini täielik autonoomia olevat 

pedagoogiliste meetodite, õpikute ja sisehindamise kriteeriumide valikuga seotud küsimustes, 

ent ka personali haldamisel. 

• Teiste valdkondade eest, nagu kohustusliku õppekava sisu ja ressursside jaotamine, 

vastutavad sageli riigi tasandi ametkonnad. Sellest hoolimata on koolide autonoomia keerukas 

ja pidevalt arenev valdkond. 

• Olenevalt analüüsitavast valdkonnast võib öelda, et vähemalt kolmandikus kuni pooltes 

Euroopa haridussüsteemides on koolidel piiratud autonoomia ning õigus osaleda otsuste 

langetamises kõrvuti riigi ja/või omavalitsuse tasandi asutustega. 

• Kõiki kolmeteistkümmet koolide autonoomia valdkonda arvesse võttes võib aga öelda, et 

koolide autonoomia on suurim (kahanevas järjekorras) Islandil, Hollandis, Bulgaarias ja 

Šotimaal (Ühendkuningriik), kuid ka Eestis ja teistes Ühendkuningriigi osades (Inglismaa, 

Wales ja Põhja-Iirimaa). 

• Kõige väiksem on koolide autonoomia samas Türgis, Küprosel, Põhja-Makedoonias, Kreekas ja 

Prantsusmaal, kuid ka Saksamaal, Maltal ja Austrias. 

 

Koolide autonoomia kirjeldab nende vabadust rahanduslike ja tegevuslike otsuste tegemisel; oluline 

on seejuures ka otsuste langetamise viis. Koolidel on teatud autonoomia tavaliselt personali ja 

rahaliste vahendite haldamise vallas, aga ka erinevate õpetamise ja õppimise aspektide küsimuses, 

nagu õppekava, hindamine ja õppemeetodid, ehkki erinevates haridussüsteemides on nende 

autonoomia ulatus erinev (Eurydice, 2007). Nõnda võivad koolid mõnel juhul seaduste ning hariduse 

üldise õigusraamistiku piires täielikult vastutada kõigi rahanduslike ja tegevuslike otsuste eest. Teistel 

juhtudel võib koolide autonoomia olla piiratum ning hõlmata valikute tegemist riigi ja/või kohaliku 

omavalitsuse tasandil sätestatud võimaluste seast või otsuste jõustumist alles pärast asjakohase 

ametkonna heakskiitu. Koolidele ei pruugita ka üldse anda mingit autonoomiat; sel juhul peavad nad 

lihtsalt täide viima kõrgema tasandi ametkonna otsuseid, ehkki mõnel juhul võib viimane olla enne 

konsulteerinud ka kooliga (Eurydice, 2007). 

Koolide autonoomia ja õpitulemuste vaheliste seoste küsimus on olnud pikaajaliste ja mitmetahuliste 

vaidluste objekt. Kuigi rahvusvahelisel tasandil võib koolide suurem autonoomia kombineerituna 

suurema aruandekohustusega (vt ptk II.9) õpitulemusi parandada, leidub siiski kriitikuid, kelle meelest 

puuduvad tõendid nende järjepidevast positiivsest mõjust. 

PISA rahvusvahelise uuringu tulemused näitavad, et üldjuhul kaldub koolide autonoomia ja 

aruandekohustus avaldama õpilaste üldistele õpitulemustele positiivset mõju (OECD, 2016b; 

Schleicher, 2014). Samas näitavad teised uuringud siiski, et see mõju sõltub autonoomia ja 

aruandekohustusega seotud reeglite erinevate mõõtmete keerukatest vastasmõjudest (Hanushek ja 

Wössmann, 2010; Hanushek jt, 2013). Nii näitab Euroopa Liidu liikmesriikide soorituse analüüs PISA 

2015 uuringus, et koolisüsteemides, mida iseloomustab suurem autonoomia õppekavaga seotud 
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küsimustes, tagab see ühtaegu õppetöö suurema efektiivsuse (suurem tippsooritajate osakaal) ja 

võrdsuse (väiksem alasooritajate osakaal). Sarnast seost ei ole leitud ressursihaldusega seotud 

autonoomia ja teatud aruandlusmeetmete vahel (kohustuslikud testid, sooritust puudutavate andmete 

avaldamine, sooritust puudutavate andmete jälgimine pika aja vältel) (Education and Training Monitor 

2018). 

Autonoomia, aruandekohustus ja haridusvõimaluste võrdsus (või sotsiaal-majandusliku tausta mõju 

sooritusele) on omavahel keerukalt läbi põimunud. Näib, et üldjuhul võib õpetajate taseme jälgimine 

ning ressursijaotuse standardiseerimine, aga ka eksamite keskne korraldamine haridusvõimaluste 

võrdsust parandada, kuigi seejuures tuleb arvesse võtta ka mitmeid teisi tegureid (Horn, 2009; OECD, 

2016a ja 2016b). Empiirilised uuringud autonoomia ja aruandekohustusega seotud institutsiooniliste 

aspektide ning õpilaste PISA tulemuste seostest näitavad, et kooliväliselt korraldatavatel 

lõpueksamitel on tugev positiivne mõju kõigile õpilastele, mis madalama sotsiaal-majandusliku 

taustaga õpilaste puhul on teistest veidi nõrgem (Schütz jt, 2007). Õpetajate regulaarsete 

subjektiivsete hinnangute positiivne mõju on madalama sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste jaoks 

oluliselt suurem. Koolide autonoomia kursuste sisu määratlemisel on seostatav õpilaste õpitulemuste 

suurema võrdsusega; täpselt vastupidised on aga lood koolide täieliku autonoomiaga õpetajate 

palkamisel (Schütz jt, 2007). 

Hoolimata eespool käsitletust leidub siiski tõendeid ka sellest, et detsentraliseeritud haridussüsteemid 

võimaldavad väiksema territoriaalse ebavõrdsusega riikides tsentraliseeritutest paremini kahandada 

soorituslõhet (Oppedisanoa ja Turatib, 2015; Causa ja Chapuis, 2009). Samal ajal suurendab 

keskkoolide autonoomia lapsevanemate rolli (Ammermüller, 2005). Ühtlasi võib haridussüsteemi väga 

suur detsentraliseeritus (või autonoomia) tuua kaasa koolide olulise diferentseerumise ning erisuste 

tekke pakutava hariduse kvaliteedis ja potentsiaalselt ka koolide hierarhia väljakujunemise, mis võib 

kahandada haridusvõimaluste võrdsust (Altrichter jt, 2014). 

Kuigi viimastel kümnenditel on toimunud aeglane muutus suurema detsentraliseerituse ja koolide 

autonoomia suunas, on erinevates riikides nii reformide põhjused kui ka tempo olnud erinevad 

(Eurydice, 2007; Eurydice, 2008). Arusaamad koolide autonoomia optimaalsest struktuurist ja 

korraldusest arenevad pidevalt edasi sedamööda, kuidas hariduseksperdid ja poliitikakujundajad 

hindavad ümber varasemaid kogemusi ning analüüsivad reformide mõju õpilaste sooritusele 

(Skolverket, 2009; Blanchenay, Burns ja Koester, 2014; Keddie, 2015; Salokangas ja Ainscow, 2017; 

West ja Wolfe, 2018; Keddie ja Mills, 2019). Riikide võrdlev analüüs ja tendentside hindamine näitab, 

et viimase kahe kümnendiga jäi sooritusega seotud ebavõrdsus koolidele äärmiselt suurt autonoomiat 

võimaldavates Euroopa riikides püsivalt võrdlemisi suureks või suurenes (Volante jt, 2019). See võib 

olla seotud asjaoluga, et koolide suure autonoomiaga võib kaasneda haridussüsteemi väiksem 

sidusus ja konkurentsi teke koolide vahel. Samas vähenes ebavõrdsus siiski riikides, kus üleminekuga 

koolide suuremale autonoomiale on kaasas käinud aruandekohustusega seotud meetmed, nagu 

selged riiklikud standardid, õpitulemuste jälgimine standardiseeritud riiklike testide kaudu ja koolide 

välishindamine (Volante jt, 2019). 

Suuremad koolide autonoomia valdkonna ülevaated näitavad, et riigiti esineb selles olulisi erinevusi. 

OECD uuring vastutuse jagunemisest riiklike, piirkondlike ja kohalike võimude vahel, mis hõlmas 

andmeid 29 Euroopa haridussüsteemi kohta, näitas, et enam kui kahtekümmet riikliku põhihariduse 

vanema astme aspekti puudutavad otsused võetakse kõige sagedamini vastu kas kooli tasandil või 

keskselt, riigi tasandil (OECD, 2018b). 
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Koolide autonoomia määra analüüsimiseks (selles peatükis) ja selle seoste uurimiseks õpilaste 

võimaluste võrdsusega (III osas) võtame järgmiseks vaatluse alla kolm üldisemat koolide haldamise 

valdkonda (142): 

• personal (õpetajad) 

• avaliku sektori allikatest pärinev rahastus 

• õppetöö sisu ja õppeprotsessid 

Kõik selles peatükis leiduvad joonised kirjeldavad olukorda riigi- ja munitsipaalkoolides ning riigi 

rahastusest sõltuvates eraõppeasutustes. Erinevusi avaliku ja erasektori koolide autonoomias 

käsitletakse alapeatükis II.8.4. 

II.8.1. Koolide autonoomia personaliküsimustes 

Õpilaste õpitulemuse parandamiseks peetakse üldiselt oluliseks heatasemeliste õpetajate olemasolu. 

Personalihalduse vallas on siin seetõttu analüüsitud kolme õpetajatega seotud küsimust: õpetajate 

tööle võtmist, töölt vabastamist ning nende kohustusi ja vastutust. 

Jooniselt II.8.1 nähtub, et kõigis kolmes kategoorias on koolidel täielik autonoomia vähem kui 

kolmandikus haridussüsteemidest (Tšehhi, Läti, Leedu, Holland, Sloveenia, Ühendkuningriik 

(Šotimaa), Island ja Montenegro). Kõige levinum on piiratud autonoomia, mille raames koolid jagavad 

kohustusi kas riigi või kohaliku tasandi ametiasutustega (või mõnel juhul, nagu Kreekas, Luksemburgis 

ja Ungaris, nii riigi kui ka kohaliku tasandi asutustega). Mõnes üksikus süsteemis langetatakse kõiki 

kolme kategooriat puudutavaid otsuseid ainult riigi tasandil (Itaalia, Küpros ja Türgi). 

Kõiki haridussüsteeme puudutavate andmete võrdlemisel kõigi kolme kategooria lõikes selgub, et riigi 

tasandi asutused osalevad üldiselt suurema tõenäosusega õpetajate töölevõtmise ja töölt 

vabastamisega seotud otsuste langetamisel. Õpetajate kohustuste ja vastutuse määratlemisel on 

koolidel seevastu pigem suurem autonoomia. Bulgaarias, Eestis, Slovakkias ja Serbias on olukord 

siiski vastupidine: kui õpetajate töölevõtmise ja töölt vabastamisega seotud küsimustes on koolidel 

täielik autonoomia, siis nende kohustuste ja vastutuse määratlemine toimub riigi ja koolide koostöös. 

Põhja-Makedoonias on koolidel küll täielik autonoomia õpetajate töölevõtmisel ja töölt vabastamisel, 

kuid nende kohustused ja vastutus on täielikult riigi otsustada. 

Joonis II.8.1: koolide autonoomia personaliküsimustes (ISCED 1–3), 2018/19 

 

 

Õpetajate töölevõtmine 

Õpetajate töölt vabastamine 

Õpetajate kohustuste ja vastutuse määratlemine 

 

 

 Täielik autonoomia  Piiratud autonoomia  Autonoomia puudub 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel on kajastatud haridussüsteemides prevaleerivat olukorda. ISCED tasemest sõltuvaid erinevusi koolide autonoomias 
käsitletakse peatükis II.8.4. 

„Täielik autonoomia“ tähendab, et koolid langetavad riiklikes/kohalikes seadustes ja teistes õigusaktides sätestatud piires 
otsuseid iseseisvalt. Haridusvaldkonna ametiasutused võivad küll koolidele juhiseid esitada, kuid nad ei piira koolide 

 

(142)  Varasemat ja põhjalikumat käsitlust sellest vt Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2012. „Key Data on Education in 
Europe 2012“, indikaator B13. 
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autonoomiat. 

„Piiratud autonoomia“ tähendab, et riigi ja/või kohaliku tasandi haridusvaldkonna ametiasutused jagavad kooliga vastutust. 
See kategooria hõlmab muuhulgas: 

• otsuste langetamist koostöös riigi ja/või kohaliku haridusametiga või ettepanekute kinnitamiseks esitamist; 

• otsuste langetamist konkreetsete valikute vahel, mille on määranud riigi ja/või kohalikud haridusametid; 

• mõningast autonoomiat asjakohases valdkonnas, millega kaasneb aga kohustus konsulteerida riigi ja/või kohaliku tasandi 
haridusvaldkonna ametiasutusega. 

„Autonoomia puudub“ tähendab, et otsuseid langetab ainult riigi või kohalik haridusamet, mis võib seejuures küll protsessi 
mõnes etapis konsulteerida ka kooliga. 

Märkus riikide erisuste kohta 

Saksamaa: koolide autonoomia ulatus sõltub liidumaast ning järelevalve tasandite arvust. 

II.8.2. Koolide autonoomia avaliku sektori rahastuse kasutamisel 

Avaliku sektori rahastuse efektiivne kasutamine koolis on kõigile õpilastele tõhusa hariduse 

pakkumiseks ülimalt oluline. Koolide autonoomia ulatus avaliku sektori allikatest pärinevate vahendite 

kasutamisel on siiski erinevates haridussüsteemides erinev. Selles alapeatükis võetakse vaatluse alla 

kaks valdkonda, mis võivad aidata suurendada õpilaste võimaluste võrdsust: õppepersonali ja 

ebasoodsas olukorras õpilastega seotud avaliku sektori vahendid. Täpsemalt uuritakse, kas koolidel 

on autonoomne õigus otsustada: 

• nimetatud valdkondadele eraldatavate vahendite suuruse üle; 

• selle üle, milliseid tegevusi eraldatud vahenditest rahastatakse. 

Jooniselt II.8.2 nähtub, et vaid vähestes haridussüsteemides on koolidel täielikult autonoomne õigus 

otsustada õppepersonalile (Bulgaaria, Läti, Holland, Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-

Iirimaa) ning Island) või ebasoodsas olukorras koolidele (Iirimaa ja Island) eraldatavate summade üle. 

Pooltes süsteemides puudub koolidel igasugune autonoomne õigus otsustada õppepersonalile 

kulutatava summa üle, kuna see küsimus kuulub tavaliselt riigi tasandi ametiasutuste, harvemini ka 

kohaliku omavalitsuse (Taani, Soome ja Rootsi) vastutusalasse. Oluliselt suurem hulk 

haridussüsteeme annab siiski koolidele täieliku või piiratud autonoomia õppepersonalile ja/või 

ebasoodsas olukorras koolidele eraldatud vahendite kasutamise üle. 

Joonis II.8.2: koolide autonoomia avaliku sektori rahastuse kasutamisel (ISCED 1–3), 2018/19 

 

 

Õppepersonalile vahendite eraldamine 

Õppepersonalile eraldatud vahendite 
kasutamisviisi sätestamine 

Lisavahendite eraldamine suure hulga 
ebasoodsas olukorras õpilastega koolidele 

Suure hulga ebasoodsas olukorras õpilastega 
koolidele eraldatud lisavahendite kasutamisviisi 

sätestamine 
 

 

  Täielik autonoomia  Piiratud autonoomia  Autonoomia puudub    Ei ole kohaldatav 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel on kajastatud haridussüsteemides prevaleerivat olukorda. ISCED tasemest sõltuvaid erinevusi koolide autonoomias 
käsitletakse peatükis II.8.4. 

Täieliku ja piiratud autonoomia ning autonoomia puudumise määratlusi vt joonis II.8.1. 

„Ei kohaldata“ tähendab, et kõnealune element märgitud haridussüsteemis puudub, mistõttu sellega seotud otsuseid ei 
langeta ei koolid ega mis tahes taseme haridusvaldkonna ametiasutused. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Horvaatia, Malta, Rumeenia, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Norra ja Türgi: kategooriad „Lisavahendite eraldamine 
suure hulga ebasoodsas olukorras õpilastega koolidele“ ja „Suure hulga ebasoodsas olukorras õpilastega koolidele eraldatud 
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lisavahendite kasutamisviisi sätestamine“ ei ole kohaldatavad, kuna selliseid vahendeid neis süsteemides ei eraldata. Lähemalt 
vt ptk II.10. 
Hispaania: erinevates autonoomsetes piirkondades kehtivad erinevad reeglid. Näiteks kajastavad Andaluusia ja Castilla-Leóni 
piirkondade kohta esitatud andmed kategoorias „Õppepersonalile eraldatud vahendite kasutamisviisi sätestamine“ koolide 
täielikku autonoomiat, samas kui Extremadura ja Navarra andmed näitavad, et neis piirkondades selles küsimuses koolide 
autonoomia puudub ning see kuulub riigi vastutusalasse. Kategoorias „Lisavahendite eraldamine suure hulga ebasoodsas 
olukorras õpilastega koolidele“ kajastavad Andaluusia, Aragóni, Castilla–Leóni ja Valencia andmed piiratud autonoomiat, kuna 
koolid jagavad selles küsimuses vastutust riigi tasandi ametiasutustega. Andaluusia andmed kajastavad kategoorias „Suure 
hulga ebasoodsas olukorras õpilastega koolidele eraldatud lisavahendite kasutamisviisi sätestamine“ koolide täielikku 
autonoomiat. 
Šveits: eri kantonites võivad kehtida erinevad reeglid. 

Mitmetes haridussüsteemides, kus koolidel puudub täielikult autonoomia õppepersonalile vahendite 

eraldamise küsimuses, on samas eraldatud vahendite kasutamise küsimuses osaline (Tšehhi, 

Hispaania, Luksemburg, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi) või isegi täielik autonoomia (Küpros 

ja Austria). Veelgi selgemini on sarnane suundumus tajutav järgmises kahes kategoorias. Mõnedes 

haridussüsteemides, mis ei võimalda koolidele mingit autonoomiat ebasoodsas olukorras koolidele 

lisarahastuse eraldamise küsimuses, antakse neile samas kas piiratud (Hispaania, Prantsusmaa, 

Itaalia, Küpros, Luksemburg, Sloveenia, Slovakkia ja Soome) või isegi täielik autonoomia (Taani, 

Rootsi ja Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa)) eraldatud lisarahastuse kasutamise üle 

(vt ka ptk II.10). 

Neljas haridussüsteemis (Belgia saksakeelne kogukond, Saksamaa, Põhja-Makedoonia ja Serbia) 

puudub koolidel igasugune autonoomia kõigis käsitletud avaliku sektori vahendite kasutamisega 

seotud valdkondades. Ainsana on koolidel kõigis neljas valdkonnas täielik autonoomia Islandil. 

II.8.3. Koolide autonoomia õppetöö sisu ja õppeprotsesside määratlemisel 

Koolisüsteemides, mida iseloomustab suurem autonoomia õppekavaga seotud küsimustes, tagab 

see, nagu eespool märgitud, ühtaegu õppetöö suurema efektiivsuse (suurem tippsooritajate osakaal) 

ja võrdsuse (väiksem alasooritajate osakaal). Selles alapeatükis käsitletakse seetõttu koolide 

vabadust erinevates õppetöö sisu ja õppeprotsessidega seotud valdkondades: õppekava sisu 

(kohustuslikud ja valikained), õppemeetodid, õpikud, õpiaja jaotamine ja sisehindamine. 

Jooniselt II.8.3 nähtub, et neist kuuest valdkonnast on koolide täielik autonoomia kõige sagedasem 

õppemeetodite valiku küsimuses. Selles valdkonnas on koolidel täielik autonoomia ligi kahes 

kolmandikus kõigist vaadeldud haridussüsteemidest (kolmekümnes süsteemis). Veidi vähem levinud 

on täielik autonoomia õpikute (kakskümmend süsteemi) ja sisehindamise kriteeriumide valiku 

(üheksateist süsteemi) küsimuses ning veelgi väiksem õpiaja jaotamise paindlikkuse (üksteist 

süsteemi) ja valikainete ainekava (üheksa süsteemi) asjus. Kõige haruldasem on koolide täielik 

autonoomia kohustusliku miinimumõppekava sisu küsimuses (kaks haridussüsteemi). 

Joonise II.8.3 esimest kaht rida vaadates on ilmne, et kohustusliku miinimumõppekava sisu reguleerib 

riik palju rangemalt kui valikainete oma. Nõnda iseloomustab mitmeid haridussüsteeme koolide 

autonoomia puudumine kohustusliku õppekava küsimuses ning samal ajal kas osaline autonoomia 

(Belgia saksakeelne kogukond, Horvaatia, Luksemburg, Šveits ja Montenegro) või isegi täielik 

autonoomia (Poola, Rumeenia ja Slovakkia) valikainete õppekava kehtestamisel. Šotimaal ja Islandil 

on erandlikult koolidel mõlemas küsimuses täielik autonoomia (õppekavapõhise diferentseerituse 

kohta vt ptk II.3). 

Kõigi kuue kategooria lõikes on ligi kolmandikus haridussüsteemidest koolidel osaline autonoomia; 

reeglina jagavad nad käsitletud küsimustes vastutust riigi tasandi ametiasutustega. Mõnel juhul – ja 

vaid mõnes valdkonnas – on koolide piiratud autonoomiaga seotud küsimustesse kaasatud ka 

kohalikud omavalitsused (nagu Belgia saksakeelsetes piirkondades, Ungaris, Kreekas, Soomes, 
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Prantsusmaal, Ühendkuningriigis (Šotimaa) ja Norras). Soomes võivad kohalikud omavalitsused 

sageli tegelikkuses otsustusõiguse tervikuna koolidele delegeerida. 

Õppetöö sisu ja õppeprotsessidega seotud valdkonnad on üksteisega tihedalt läbi põimunud ning 

nende vastasmõjus kujuneb välja riigi tasandi ettekirjutuste ja koolide autonoomia tasakaal. 

Nõnda koostavad Eestis kõik koolid ise oma õppekava, mis põhineb küll riiklikul õppekaval, kuid võtab samas arvesse ka kooli ja 

piirkonna eripärasid. Koolidel on täielik vabadus valida õppematerjal ja õppemeetod. Samuti võivad nad ise reguleerida õpiaega ja 

õppetöö sisu, õpetamisprotsesse ja -keskkonda, seni kuni selle tulemusel saavutatakse kõik nõutavad õpiväljundid. Riiklike 

õppekavadega sätestatakse õppeastmete kaupa (põhikooli 1.–3. aste, st 1.–3, 4.–6. ja 7–9. klass, ning gümnaasiumiaste) 

õpiväljundid ja õpiaja jaotus, mis moodustavad raamistiku, mille piires on aga koolidel autonoomne otsustusõigus. 

 

Joonis II.8.3: koolide autonoomia õppetöö sisu ja õppeprotsesside määratlemisel (ISCED 1–3), 2018/19 

 

 

Kohustusliku miinimumõppekava sisu 

Valikainete õppekava sisu 

Õppemeetodite valik 

Õpikute valik 

Paindlikkus õpiaja jaotamisel  

Õpilaste sisehindamise kriteeriumide 
sätestamine  

 

 

 Täielik autonoomia  Piiratud autonoomia  Autonoomia puudub  Ei ole kohaldatav 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel on kajastatud haridussüsteemides prevaleeriv olukord. ISCED tasemest sõltuvaid erinevusi koolide autonoomias 
käsitletakse peatükis II.8.4. Täieliku ja piiratud autonoomia ning autonoomia puudumise määratlusi vt joonis II.8.1. 

„Ei kohaldata“ tähendab, et kõnealune element märgitud haridussüsteemis puudub, mistõttu sellega seotud otsuseid ei 
langeta ei koolid ega mis tahes taseme haridusvaldkonna ametiasutused. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales, Põhja-Iirimaa): „kohustusliku miinimumõppekava sisu“ ja „valikainete õppekava sisu“ 
kategooriates kajastab joonis andmeid ISCED 1. ja 2. taseme kohta, kus valikained puuduvad. ISCED 3. tasemel, mis selle 
uuringu kontekstis tähendab viiendat põhiastet (vanuserühm 16–18/19), riiklik õppekava puudub. Õppekava sisu määravad 
selles õppeastmes õpilase õppeprogrammi ja kvalifikatsioonidega seotud valikud. 
Šveits: eri kantonites võivad kehtida erinevad reeglid. 

Kokkuvõttes on enam kui pooltes õppetöö sisu ja õppeprotsessidega seotud kategooriates 

(kahanevas järjekorras) Islandi, Eesti, Hollandi, Ühendkuningriigi (Šotimaa), Belgia (flaamikeelne 

kogukond), Bulgaaria, Itaalia, Soome ja Ühendkuningriigi (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) koolidel 

täielik autonoomia. Seevastu Türgi, Kreeka, Küprose, Malta, Rootsi ja Põhja-Makedoonia koolidel 

puudub enam kui pooltes neist valdkondadest igasugune autonoomia. 

II.8.4. ISCED tasemete ja koolitüüpidega seotud erinevused koolide autonoomia 
ulatuses 

Enamiku riikide andmetel ei sõltu nende koolide autonoomia ulatus ISCED tasemest. Mõnes riigis 

kehtivad mõnes valdkonnas, eriti ISCED 3. tasemel, siiski teistsugused reeglid, mis pakuvad koolidele 

kas suuremat autonoomiat või, vastupidi, kannavad osa vastutusest üle riigi tasandi ametiasutustele. 

Nõnda on Taanis ISCED 3. tasemel täielik autonoomia õpetajate töölevõtmise ja töölt vabastamise 

ning avaliku sektori vahendite kasutamise küsimuses, samas kui ISCED 1. ja 2. tasemel jagavad 

koolid neid ülesandeid kohalike omavalitsustega või siis kuuluvad need tervenisti viimaste 
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vastutusalasse. Ka Malta annab ISCED 3. taseme mittekohustusliku osa ulatuses koolidele 

õppepersonalile vahendite eraldamise ja nende kasutamise küsimuses täieliku autonoomia, samas kui 

kohustusliku hariduse kontekstis on need riigi ülesanne. Prantsusmaal kuulub õpetajate kohustuste ja 

vastutuse määramine ISCED 1. tasemel riigi vastutusalasse, ISCED 2. ja 3. tasemel otsustab nende 

üle aga kool. Rootsis, kus õpiaja jaotamise üle otsustab ISCED 1. ja 2. tasemel riik, saavad ISCED 3. 

tasemel koolid selles küsimuses täieliku autonoomia. Ühendkuningriigis (Inglismaa, Wales ja Põhja-

Iirimaa) ei järgi koolid ISCED 3. taseme teises etapis (16. eluaastast) enam ühtset riiklikku õppekava 

ning koolidele antakse õppekava koostamisel täielik autonoomia. 

Vastupidised olukorrad, kus riigi tasandi ametiasutuste vastutus vanemates kooliastmetes suureneks, 

on haruldased. Siiski langetab näiteks Islandil ISCED 3. tasemel avaliku sektori vahendite 

kasutamisega seotud otsuseid kohalike omavalitsuste asemel riik. Itaalias, kus õpiaja paindlikkuse 

määramisel on ISCED 1. ja 2. tasemel koolidel piiratud autonoomia, reguleerib ISCED 3. tasemel 

seda valdkonda riik. 

Riigi- ja munitsipaalkoolide autonoomia ulatus võib oluliselt erineda riigi rahastusest sõltuvate 

eraõppeasutuste omast. Enamikus süsteemides (nagu Belgia prantsuskeelne kogukond, Tšehhi, 

Taani, Prantsusmaa, Hispaania, Horvaatia, Poola ja Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-

Iirimaa)) on riigi rahastusest sõltuvatel erakoolidel personali- ja palgapõhimõtete ning 

rahastamismehhanismide küsimuses suurem autonoomia. Siiski kehtivad avalikule ja erasektorile 

ühtemoodi mitmed riigi tasandi ettekirjutused (nagu formaalsed nõuded õpetajatele) ning üldised 

tööhõivega seotud õigusaktid. 

Tšehhi valitsuse määrus riigitöötajate palkade kohta, mis muuhulgas reguleerib ka riigi -ja munitsipaalkoolide õpetajate töötasusid, 

ei kehti era- ja usukoolidele. Nendes koolides määrab õpetajate palgad koolidirektor. Samas reguleerib kõigi töötajate palku 

tööseadustik ning kõigile on tagatud valitsuse kehtestatud miinimumpalk. 

Mõnes Hispaania autonoomses piirkonnas on riigi rahastusest sõltuvatel erakoolidel suurem autonoomia avalikust sektorist 

pärinevate vahendite haldamisel (Kantaabria, Castilla-La Mancha ja Navarra) või õppetöö sisu ja õppeprotsessidega seotud otsuste 

langetamisel (Navarra). 

Poolas ei pea erakoolid töötasude reguleerimisel järgima õpetajate hartas kehtestatud riiklikke ettekirjutusi. 

Ühendkuningriigis (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) vastutab iga täiendushariduskolledži (mis pakuvad kohustusliku hariduse 

järgset ISCED 3. taseme õpet kuueteistaastastele ja vanematele õpilastele) nõukogu oma kolledži personali komplekteerimise ning 

palkade ja lisatasude määramise eest. Täiendushariduskolledžid on riigi rahastusest sõltuvad eraõppeasutused. 

Lätis, Rootsis, Šotimaal (Ühendkuningriik) ja Albaanias ei paista seevastu olevat riigi- ja 

munitsipaalkoolide ning riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste autonoomia ulatuses olevat 

mingeid erinevusi. Veel mõnes riigis, nagu Leedu, Bosnia ja Hertsegoviina ning Põhja-Makedoonia, ei 

ole riigi- ja munitsipaalkoolide ning riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste eristus kohaldatav, 

kuna viimane koolide liik neis puudub. 

Õppetöö sisu ja õppeprotsesside valdkonnas on erisused autonoomia ulatuses väiksemad, kuigi 

mõnes riigi rahastusest sõltuvas eraõppeasutuses võib valikainete hulk olla suurem. Mõne 

haridussüsteemi (Belgia saksakeelne kogukond, Tšehhi, Ungari, Leedu, Portugal) kohta kogutud 

andmetest nähtub, et kutsekoolidel on neis riikides õppekava sisu ja/või ISCED 3. taseme lõpus 

toimuvate ametlike eksamite mõne komponendi asjus suurem autonoomia (vt ka ptk II.3). 

Teistel juhtudel võib õppekava sisu puudutavas koolide autonoomia olla piiratum tulenevalt asjaolust, 

et koolid kalduvad „õpetama ühtede ja samade eksamite jaoks ühte ja sama materjali“. Näiteks ei pea 

Ühendkuningriigis (Inglismaa) akadeemiad järgima riiklikku õppekava, tingimusel, et nende pakutav 

haridus on laiapõhjaline ja tasakaalustatud ning hõlmab inglise keelt, matemaatikat, loodusteadusi ja 

usuõpetust. Siiski on ühtede ja samade ametlike eksamitega lõppevate ainekursuste sisu neis 
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koolides ühesugune. ISCED 3. tasemele kuuluvas kooliastmes (16+) riiklik õppekava puudub, kuid 

keskharidustunnistuse saamiseks ettevalmistavad sixth form-koolid ja täiendushariduskolledžid 

õpetavad ühtede ja samade ametlike eksamite jaoks üht ja sama materjali. 
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II.9. KOOLIDE ARUANDEKOHUSTUS 

Peamised tähelepanekud 

• Koolide aruandekohustus on keerukas valdkond ja selgete järelduste tegemine selle mõjude 

kohta õpilaste sooritusele või õppeasutuste töö tõhususele on sageli väga raske. Siiski näitavad 

uuringud, et koolide autonoomia kombineerimine selgelt reguleeritud aruandekohustusega võib 

õpitulemusi parandada. Samal ajal peavad haridusvaldkonna ametiasutused tagama 

aruandlussüsteemide õigluse ja kvaliteetsuse, mis võimaldaks vältida soovimatuid tagajärgi, 

nagu erapoolik suhtumine ebasoodsas olukorras õpilastesse. 

• Euroopa riikide haridussüsteemid erinevad üksteisest kahe peamise aruandemeetme 

kasutamise määra poolest: need on õpilaste sooritusandmed (riiklikult tõendatud 

kvalifikatsioonieksamite või muude standardiseeritud riiklike testide tulemused) ja koolide 

sooritusandmed (koolide välishindamise tulemused). Erinevad on ka nende tulemuste 

avaldamispraktikad. 

• Euroopa kontekstis võib eristada kolme erinevat liiki aruandekohustuse süsteeme. Esimest liiki 

neist (kuusteist haridussüsteemi (143)) iseloomustab võrdlemisi põhjalik aruandekohustus. See 

hõlmab ISCED 1.–3. taseme vahel kahe kuni kuue riigieksami ja/või muu riikliku testi läbiviimist. 

Eksamite ja testide tulemused (või vähemalt osa neist) avaldatakse ning neid kasutatakse 

koolide välishindamises. Avalikud on ka koolide hindamismenetluse aruanded. 

• Teist liiki aruandekohustuse süsteemid (kaheksateist haridussüsteemi (144)) on esimese 

mõnevõrra pehmemad versioonid. Lisaks riigieksamitele ja/või riiklikele testidele kasutatakse 

neis ka üht-kaht muudest eespool mainitud aruandekohustusega seotud meetmetest. Enamik 

sellesse rühma kuuluvaid riike ei avalda aga testitulemusi koolide kaupa (erandid on nende 

seas vaid Poola, Slovakkia ja Norra ning lisaks neile ka Itaalia ja Sloveenia, kus tulemuste 

avaldamise üle otsustavad koolid ise). 

• Viimane aruandekohustuse süsteemide liik (kaheksa haridussüsteemi (145)) on teistest vähem 

arenenud. Riigieksameid ja/või muid riiklike tasemetöid toimub vähem; kahel juhul (Belgia 

saksakeelne kogukond ja Šveits) ei toimu neid üldse. Riigieksamite või testide tulemuste 

avaldamise reguleerimine riigi tasandil on neis haridussüsteemides haruldane. Neljas 

haridussüsteemis – Kreekas, Horvaatias, Soomes ja Bosnias ja Hertsegoviinas – ei toimu 

koolide välishindamist. Samasse rühma kuuluvates haridussüsteemides, kus koolide 

välishindamisi siiski läbi viiakse, ei võeta seejuures arvesse eksamite ega testide tulemusi ja 

hindamisaruandeid ei avaldata. 

 

Koolide aruandekohustus on üldine väljend erinevate viiside kohta, millega tagatakse koolide vastutus 

saavutatavate õpitulemuste eest. Aruandekohustuse süsteemid hõlmavad mitmesuguseid meetmeid 

ja protseduure õpilaste soorituse ja koolide tegevuse jälgimiseks ja hindamiseks. Kogutud teavet 

kasutavad riigi tasandi haridusvaldkonna ametiasutused ja muud sidusrühmad selleks, et koolid 

kannaksid vastutust õppetöö ja õpitulemuste taseme eest. 

 

(143) Bulgaaria, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Ungari, Holland, Portugal, Rumeenia, Rootsi, Ühendkuningriik ja 
Island. 

(144) Belgia (prantsuse- ja flaamikeelne kogukond), Tšehhi, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Hispaania, Luksemburg, Malta, Austria, 
Poola, Sloveenia, Slovakkia, Albaania, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra ja Serbia. 

(145) Belgia (saksakeelne kogukond), Kreeka, Horvaatia, Küpros, Soome, Bosnia ja Hertsegoviina, Šveits ja Türgi. 
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Viimastel kümnenditel on aruandekohustusega seotud meetmete hulk hariduses järjepidevalt 

kasvanud. Seda on osa üldisemast suundumusest, mille raames koolide autonoomia ja 

aruandekohustuse areng kõrvuti haridusvaldkonna sidusrühmade arvu ja haridust puudutava teabe 

hulga kasvuga on kaasa toonud arvukalt erinevaid osalisi ja vastasmõjusid hõlmavate keerukate 

haridussüsteemide väljakujunemise (Burns ja Köster, 2016). Selle nihkega on ühtlasi kaasnenud 

järkjärguline, kuid oluline muutus aruandekohustuse olemuses: eelkõige seaduste ja ettekirjutuste 

järgimisele suunatud ja sisendile keskendunud süsteemist on kujunenud valdkond, mis paneb 

suuremat rõhku koolide töö tulemuslikkusele ning teiste sidusrühmade kaasamisele keskvalitsuse 

kõrval (sama). 

Kuigi koolide aruandekohustuse sisu erinevates Euroopa riikides erineb, on kaks selle protsessi olulist 

osa õpitulemuste mõõtmine ja nendega seotud aruandlus. Sageli kasutatakse selleks 

standardiseeritud vahendeid, nagu tõendatud kvalifikatsioonide aluseks olevad riigieksamid ja muud 

riiklikud testid, aga ka koolide hindamine (Allmendinger, 1989; Horn 2009). Riiklikke teste ja koolide 

hindamist võib nimetada vertikaalseteks aruandekohustuse vormideks, mille keskmes on koolide töö 

tulemuslikkus, erinevalt teistest aruandekohustuse vormidest, mis põhinevad õpetajate 

kutsestandarditel ja mis on loomult pigem horisontaalsed (Hooge jt, 2012). Aruandlusprotsessi 

võimalike tulemuste juurde liikudes kaasnevad mõnes riigis määratletud kriteeriumide täitmise või 

täitmata jätmisega vastavalt positiivsed või negatiivsed tagajärjed, samas kui teistes piiravatest 

meetmetest hoidutakse ning keskendutakse pigem toetus- ja parandusmeetmetele (Figlio ja Loeb, 

2011; Easley ja Tulowitzki, 2016). 

Üldises plaanis on aruandekohustuse mõju kohta nii õpilaste sooritusele üleüldse (Faubert, 2009; 

Loeb ja Figlio, 2011; Brill jt, 2018) kui ka ebasoodsa taustaga õpilaste sooritusele (Skrla ja Scheurich, 

2004) siiski raske mingeid kindlaid järeldusi teha. Seda raskendab veelgi erinevate aruandekohustuse 

süsteemide paljusus, mis võivad üksteisest erineda nii eesmärkide, ülesehituse ja rakendusmeetodite 

kui ka aruandekohustuse ja muude nõuete omavaheliste seoste vaatepunktist (Fahey ja Köster, 

2019). Enamjaolt USA andmetel põhinevad uuringud näitavad siiski testidel põhinevate 

aruandekohustuse süsteemide mõningast positiivset mõju õpilaste keskmistele õpitulemustele (Loeb 

ja Figlio, 2011). Aruandekohustusega seotud meetmete mõju haridusvõimaluste võrdsusele võib siiski 

olla „mitmekesine ja keerukas“, seda hoolimata asjaolust, et õpitulemuste ühetaoline mõõtmine võiks 

justkui vähendada ebasoodsas olukorras õpilastega seotud eelarvamusi ja madalaid ootusi (Skrla ja 

Scheurich, 2004). Samuti võib olla keeruline mõõta koolide välishindamise mõju kooli õpitulemuste 

paranemisele. See tuleneb osalt asjaolust, et koolide välishindamine toetab sageli olukorra 

parandamist mitte vahetu sekkumise, vaid ekspertarvamuste ja läbipaistva teabe avalikustamise 

kaudu (OECD, 2013, lk 388–89). 

Aruandekohustuse levikut seostatakse sageli koolide autonoomia kasvuga. Nende omavahelist 

seotust võib seletada asjaolu, et kui riik võimaldab koolidele oma töö korraldamisel suuremat 

paindlikkust, pannakse sellega paralleelselt sageli paika ka täiendavad meetmed koolide tegevuse 

tulemuste jälgimiseks ja hindamiseks (Eurydice, 2007). Aruandekohustuse ja autonoomiaga seotud 

nõuete seoseid kinnitab ka PISA andmete analüüs (vt ptk II.8). Sellest nähtub, et sobiva tasakaalu 

leidmine nende kahe valdkonna vahel võib avaldada positiivset mõju õpilaste õpitulemustele, eriti 

juhul, kui koolide suur autonoomia kombineeritakse sooritust puudutavate andmete pikaajalise 

jälgimise või avaldamisega (OECD, 2016b). Aruandekohustuse mitmete aspektide ja muude 

poliitikameetmete vahelisi seoseid rõhutavad ka nõrkade õpitulemustega koolidele pühendatud 

uuringud. Näiteks võib hindamistulemusest tingitud piiravate meetmete oht parandada koolide töö 

tulemuslikkust; sama kehtib ka hindamistulemuste avaldamise kohta, tingimusel, et koolijuhtidel on 

tulemuslikkuse parandamiseks piisav juhtimisoskus ja piisavalt sisemisi vahendeid (Faubert 2009; 
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Allen ja Burgess, 2012). Viimaks loetakse aruandlusprotsesside positiivse mõju suurendamisel 

oluliseks teguriks ka õpetajate võimet nende kaudu saadud andmeid analüüsida ja kasutada (Brill jt, 

2018). 

Teisalt märgivad asjatundjad siiski, et teatud vahendite kasutamine võib avaldada olulist negatiivset 

mõju mitmetele õpetamise ja õppimise olulistele aspektidele. Eelkõige on mitmesuguste kahjulike 

tagajärgedega seostatud nn kõrgete panustega teste, mis on sageli aruandekohustuse oluline osa: 

nendega võib kaasneda õppekava sisu piiramine, reaalse õppemahu vähenemine testidega seotud 

oskuste omandamise tõttu, motivatsiooni nõrgenemine ja stressi kasv (Eurydice, 2009; Brill jt, 2018). 

See on näide olukorrast, kus õppimist ja hindamist mitmekesistamise asemel standardiseerivad 

meetmed võivad haridusvõimaluste võrdsust kahandada (Hambre jt, 2018). Nõnda võib kooli tasandil 

testitulemuste parandamisele suunatud tegevuse tagajärg olla keskendumine teatud lävele lähedal 

olevatele õpilastele, jättes seejuures suurimad alasooritajad täiesti tähelepanuta (Brill jt, 2018). 

Hariduskorraldajad peavad seetõttu tagama aruandekohustuse süsteemide õigluse ja kõrge taseme 

ning püüdma ära hoida ebavõrdsust suurendavaid tagajärgi erinevatele õpilaste kategooriatele, 

seejuures eriti erapoolikut suhtumist ebasoodsas olukorras õpilastesse. 

Veel üks seotud küsimus seisneb selles, kuidas aruandekohustusega seotud andmeid kõige paremini 

ebasoodsas olukorras õpilaste abistamiseks kasutada. Riiklikud testid ja koolide hindamine pakuvad 

läbipaistvat teavet õpilaste ja koolide õpitulemuste kohta ning võimaldavad seeläbi potentsiaalselt 

haridussüsteemi sidusust ja homogeensust suurendada (Bol jt, 2014). Siiski peavad 

poliitikakujundajad tegema selleks mitmesuguseid valikuid. Näiteks peavad nad otsustama, kas 

testitulemusi avaldada ja kui, siis millisel agregeerimise tasemel ning milliste täiendavate andmetega 

õpilaste iseloomu ja aja jooksul toimunud tulemuste paranemise kohta (Leckie ja Goldstein, 2017; 

Leckie ja Goldstein, 2019). Mõned uuringud näitavad, et õpilaste õpitulemusi puudutavate andmete 

avaldamine võib suurendada koolide efektiivsust (OECD, 2016b; Burgess jt, 2013), teised aga 

märgivad, et see võib ühtlasi soodustada (soovimatut) koolidevahelist konkurentsi ning strateegiliste 

valikute langetamist lapsevanemate poolt, mis võib kahjustada ebasoodsas olukorras õpilaste 

võimalusi (Francis ja Hutchings, 2013). Madalama sotsiaal-majandusliku taustaga lapsevanematel 

võib ühtlasi olla raskusi keerukate andmete tõlgendamisega; samuti võivad nad kooli valikul lähtuda 

pigem muudest teguritest, nagu kooli lähedus kodule (Burns ja Köster, 2016, vt ka ptk II.4). 

Nagu eespool mainitud, ei ole aruandekohustusega seotud meetmed lahutatavad muudest süsteemi 

olulistest tunnustest ning kasutatavad meetmed võivad suurel määral sõltuda poliitilistest 

eesmärkidest (OECD, 2013). Võrdlevast perspektiivist võib ühes haridussüsteemis olla kasutusel 

arvukal hulgal, teises aga võrdlemisi vähe aruandlusmehhanisme ning neid mehhanisme võidakse 

ühes kohas kasutada koolidele tugevama, teisal nõrgema surve avaldamiseks (Fahey ja Köster, 2019; 

Easley ja Tulowitzki, 2016). Isegi kui aruandekohustuse süsteemid hõlmavad sarnaseid ettekirjutusi 

või soovitusi, võivad need olenevalt koolide autonoomia ulatusest või kohalikest arusaamadest ja 

traditsioonidest tegelikkuses luua ääretult erinevaid praktikaid (Verger ja Parcerisa, 2018). 

Selles aruandes keskendutakse kahele peamisele koolide aruandekohustusega seotud meetmele: 

• ametlike kvalifikatsioonidega seotud riigieksamid või muud riigi tasandil standardiseeritud testid; 

ja 

• koolide välishindamine. 

Peatükis antakse ülevaade, millistes haridussüsteemides viiakse läbi sellist laadi eksameid/teste ja 

millistes toimub koolide välishindamine. Ühtlasi analüüsitakse riigi kogutud andmete avaldamise ja 

kasutamisega seotud riigi tasandi poliitikat. 



Võrds ed  võ i m a lus ed  E uro op a  k oo l i ha r i dus es  I I  osa  Har i duss üs t ee mi de  tu nn use d  

160 

Järgneval diagrammil võetakse kokku peamised käsitlusele tulevad indikaatorid. 
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II.9.1. Tõendatud kvalifikatsiooni aluseks olevad riigieksamid ja muud riiklikud 
testid 

Riigi tasandil korraldatavaid eksameid ja muid riiklikke teste käsitletakse sageli aruandekohustuse ja 

õppekvaliteedi tõstmise vaatepunktist oluliste vahenditena, kuna need pakuvad läbipaistvaid ja 

ühtlustatud andmeid õpilaste õpitulemuste kohta kogu haridussüsteemis (Fuchs ja Wössmann, 2007). 

Samas võib „testipõhise“ aruandekohustuse liigne tähtsustamine (Hamilton jt, 2002) tuua kooli tasandil 

kaasa ootamatuid tagajärgi ja soovimatuid käitumismustreid (Verger ja Parcerisa, 2018). Seetõttu pole 

sugugi üllatav, et kuigi riiklikud testid on Euroopas laialt levinud, kestavad poliitikakujundajate seas 

keskustelud nende eesmärkide, sisu ja toimumissageduse ning tulemuste kasutamise üle. 

II.9.1.1. Tõendatud kvalifikatsiooni aluseks olevad riigieksamid 

Tõendatud kvalifikatsiooni aluseks olevate riigieksamite all peetakse selles aruandes silmas ISCED 1., 

2. või 3. taseme lõpus läbitavaid formaalseid eksameid. Nende läbimisel väljastatakse õpilasele 

tunnistus või muu ametlik tõend vastava õppeastme või kogu õppekursuse eduka läbimise kohta. 

Jooniselt II.9.1 nähtub, et enamikus Euroopa haridussüsteemides viiakse läbi riigieksamid, mille 

läbijatele väljastatakse ametlik tunnistus õppekeele oskuse kohta. Mida kõrgem õppeaste, seda 

levinumad on sellist laadi eksamid. ISCED 2. taseme lõpus toimuvad riigieksamid üheksateistkümnes 

haridussüsteemis, ISCED 3. taseme lõpus koguni kolmekümne kahes süsteemis. Vaid kahes 

haridussüsteemis (Belgia prantsuskeelne kogukond ja Bulgaaria) toimuvad eksamid iga ISCED 

taseme lõpus, sealhulgas ka ISCED 1. tasemel. Üheksa haridussüsteemi (Belgia saksakeelne ja 

flaamikeelne kogukond, Kreeka, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik – Šotimaa, Šveits, Island ja Türgi) 

õppeastme lõpus riigieksameid ei korralda. 

Õppeainetega seotud erisuste vaatepunktist võib öelda, et õppekeele ja matemaatika eksamite 

korralduses esineb vaid väikesi erinevusi. Neid esineb vaid Belgia prantsuskeelse kogukonna puhul, 

kus ISCED 3. taseme lõpus toimub küll õppekeele eksam, kuid matemaatika eksamit ei toimu. 

Enamikul juhtudest on riigieksamid kohustuslikud kõigile õpilastele sõltumata kooli tüübist või 

õppekavast, kuigi ISCED 3. tasemel testitakse (eriti matemaatika puhul) mõnevõrra sagedamini vaid 

teatud osa õpilaste teadmisi. Luksemburgis, Hollandis ja Norras peab ISCED 2. tasemel näiteks 

riikliku testi läbima vaid osa õpilastest (olenevalt õppekavast ja õppesuunast). Hollandis ja Norras 

kehtivad samad nõuded ka ISCED 3. taseme lõpus toimuva matemaatika eksami puhul. Tšehhis, 

Horvaatias, Ungaris, Austrias, Poolas ja Ühendkuningriigis (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) kehtib 
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ISCED 3. taseme lõpus riigieksami läbimise nõue vaid neile õpilastele, kes on valinud vastava 

ainevaldkonna/õppesuuna. 

Joonis II.9.1: ametlike kvalifikatsioonidega seotud riigieksamid õppekeeles (ISCED 1–3), 2018/19 
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Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Tõendatud kvalifikatsiooni aluseks olevate riigieksamite all peetakse silmas ISCED 1., 2. või 3. taseme lõpus läbitavaid 
formaalseid eksameid. Nende läbimisel väljastatakse õpilasele tunnistus või muu ametlik tõend vastava õppeastme või kogu 
õppekursuse eduka läbimise kohta. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Luksemburg, Holland ja Norra: ISCED 2. taseme lõpus toimuv riigieksam on kohustuslik vaid õpilastele, kes on valinud 
vastava õppekava või õppesuuna. 
Tšehhi, Horvaatia, Ungari, Austria, Poola ja Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales, Põhja-Iirimaa): ISCED 3. taseme lõpus 
toimuv riigieksam on kohustuslik vaid osale õpilastest, olenevalt sellest, kas nad on valinud vastava õppekava või õppesuuna. 
Malta: riigieksamid toimuvad ISCED 3. taseme kohustusliku osa lõpus (11. klassi lõpp, kuueteistaastased õpilased). 
Šveits: enamikus kantonitest toimuvad ISCED 3. taseme lõpus ametliku kvalifikatsiooni andvad eksamid koolide korraldatavate 
testide vormis. 
 

II.9.1.2. Standardiseeritud riiklikud testid 

Ametlike kvalifikatsioonidega seotud riigieksamite kõrval korraldab enamik riike ISCED 1., 2. ja 3. 

tasemel ka standardiseeritud teste. Nende standardiseerimise eest vastutavad ja nende läbiviimist 

korraldavad riigi tasandi ametiasutused. Riigi tasandil pannakse paika ka testide läbiviimise ja 

hindamise korraldus, nende sisu ning tulemuste tõlgendamise ja kasutamise metodoloogia. Kõik 

õpilased läbivad testi sarnastes tingimustes ning neid hinnatakse ühetaoliselt. Kooli tasandil 

tsentraalselt kehtestatud raamistiku põhjal koostatud teste ei loeta siin riiklikeks testideks. 

Õpilaste riiklik testimine on Euroopas laialt levinud, kuid võib sageli võtta erinevaid vorme. Indikaator 

hõlmab seetõttu nii kokkuvõtva kui ka kujundava hindamise eesmärgil toimuvaid teste. Samuti 

vaadeldakse siin nii kohustuslikke kui ka vabatahtlikke teste ning valimipõhiseid riiklikke teste (146). 

Ühegi vaatlusaluse riigi puhul pole andmeid erinevuste kohta riiklike õppekeele ja matemaatika testide 

kohta kehtivates reeglites. Teisisõnu, kui märgitud ISCED tasemel riiklikud testid toimuvad, siis 

hõlmavad need nii õppekeelt kui ka matemaatikat. 

 

(146) Riiklike testide kohta vt lähemalt Eurydice, „National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation and Use of 
Results“ (2009). 
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Jooniselt II.9.2 nähtub, et riiklikud testid on üldlevinud nii ISCED 1. tasemel (28 süsteemi) kui ka 2. 

tasemel (27 süsteemi), ISCED 3. tasemel aga nende kasutamine väheneb (15 süsteemi). Samas ei 

korralda vähem kui kolmandik vaadeldud haridussüsteemidest (kümme) ühelgi ISCED tasemel 

riiklikke teste. 

Joonis II.9.2: standardiseeritud riiklikud testid õppekeeles (ISCED 1–3), 2018/19 

ISCED tase 
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Mitte ühelgi ISCED tasemel 

 

 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

ISCED 1., 2. ja 3. taseme standardiseeritud riiklikud testid on testid, mida korraldavad riigi tasandi haridusvaldkonna 
ametiasutused. Riigi tasandil pannakse paika ka testide läbiviimise ja hindamise korraldus, nende sisu ning tulemuste 
tõlgendamise ja kasutamise metodoloogia. Kõik õpilased läbivad testi sarnastes tingimustes ning neid hinnatakse ühetaoliselt. 
Standardiseeritud riiklikud testid toimuvad ametlike kvalifikatsioonidega seotud riigieksamitest eraldi, kuid võivad olla neile 
täienduseks. 

Haridussüsteemides, kus riiklikke teste korraldatakse, esineb mõningaid erisusi erinevatel ISCED 

tasemetel toimuvate testide arvus. Kaheteistkümnes haridussüsteemis toimuvad riiklikud testid kõigil 

ISCED tasemetel, neljateistkümnes süsteemis kahel tasemel kolmest ning veel kuues ainult ühel 

ISCED tasemel (vt ka joonis II.9.3). 

Belgias (prantsuskeelne ja flaamikeelne kogukond), Tšehhis, Soomes ja Montenegros ei toimu 

kummagi õppeaine (õppekeel ja matemaatika) testid igal aastal, vaid riigi tasandil sätestatud 

perioodilisusega. 

Enamikus haridussüsteemides peavad testi läbima kõik vastavas klassis õppivad lapsed. Belgias 

(flaamikeelne kogukond), Tšehhis, Eestis, Hispaanias, Leedus, Maltal ja Soomes on testide korraldus 

teistsugune: kõigis riiklikes testides osaleb vaid õpilaste esinduslik valim. 

Joonisel II.9.3 on kokku võetud nii ametlike kvalifikatsioonidega seotud riigieksameid kui ka teisi 

riiklikke teste puudutavad andmed. Summaarsed arvud tähistavad vastavas haridussüsteemis igal 

ISCED tasemel toimuvate riigieksamite ja/või muude riiklike testide minimaalset arvu. Nende tegelik 

arv võib olla suurem, kuna mitmetes haridussüsteemides, nagu Itaalia, Luksemburg, Rootsi, 

Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) ja Island, toimub ühel või mitmel ISCED tasemel 

rohkem kui üks riiklik test või eksam. 

Jooniselt II.9.3 nähtub, et riigieksamite ja muude riiklike testide sageduse küsimuses järgivad erinevad 

riigid võrdlemisi erinevat poliitikat. Mõnes haridussüsteemis toimuvad eksamid/testid kõigil ISCED 

tasemetel. Bulgaarias viiakse kõigil ISCED tasemetel läbi nii eksameid kui ka teste. Belgias 

(prantsuskeelne kogukond), Prantsusmaal, Itaalias, Lätis, Hollandis, Portugalis ja Rumeenias toimub 

ISCED 1. ja 3. taseme vahel (vähemalt) viis riigieksamit või riiklikku testi. Seevastu Kreeka, Horvaatia, 

Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Türgi korraldavad riigi tasandil sama aja jooksul 
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vaid ühe riigieksami või riikliku testi. Belgia saksakeelse kogukonna koolides ja Šveitsis ei toimu ei 

õppekeeles ega matemaatikas ühtegi riigieksamit ega riiklikku testi. 

Joonis II.9.3: tõendatud kvalifikatsiooni aluseks olevad riigieksamid või muud riiklikud testid õppekeeles (ISCED 

1–3), 2018/19 

 

 Riigieksamid  Riiklikud testid 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel antakse ülevaade ISCED 1. kuni 3. tasemel toimuvate ametlike kvalifikatsioonidega seotud riigieksamite ja muude 
standardiseeritud riiklike testide summaarsest arvust erinevates haridussüsteemides. Toodud arvud tähistavad minimaalset igal 
ISCED tasemel toimuvate riigieksamite ja/või muude riiklike testide arvu. Tegelikkuses võib nende arv olla suurem, kuna mõnes 
haridussüsteemis toimub ühel või mitmel ISCED tasemel rohkem kui üks riiklik test või riigieksam. 

Märkus riikide erisuste kohta 

Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales, Põhja-Iirimaa): Ametlike kvalifikatsioonidega seotud riigieksamid toimuvad kahes ISCED 
3. taseme etapis. GCSE-eksamid toimuvad ISCED 3. taseme kohustusliku täiskoormusega õppe lõpus (16. eluaasta paiku), A-
taseme või samaväärsed eksamid aga ISCED 3. taseme mittekohustusliku osa lõpus (18.–19. eluaasta paiku). 

Koolidevahelised erinevused 

Kui ametlike kvalifikatsioonidega seotud riigieksameid puudutavad riigi tasandi nõuded kehtivad 

tavaliselt ühemoodi kõigile koolidele, siis standardiseeritud riiklike testide puhul on erisused 

mõnevõrra suuremad. Näiteks puudub Maltal osadel riigi rahastusest sõltuvatel erakoolidel kohustus 

osaleda kõigis riiklikes testides (ISCED 1., 2. ja 3. taseme kohustuslik haridus); selle asemel võivad 

nad aga korralda ise sõltumatuid teste. 

II.9.1.3. Testitulemuste avaldamine koolide kaupa 

Koolide testitulemuste avaldamine võib anda lapsevanematele ja teistele sidusrühmadele läbipaistvat 

teavet kooli töö tulemuslikkuse kohta; testitulemuste kasutamisvõimalused koolide taseme mõõdikuna 

on siiski piiratud, kuna need ei hõlma alati kõiki vajalikke kontekstiga seotud indikaatoreid (Faubert, 

2009). Riikides, kus lapsevanematel on vabadus ise kooli valida, võib agregeeritud testitulemuste 

avaldamisel olla koolide tegevusele suurem mõju, sundides neid näiteks keskenduma õppetöös 

testideks valmistumisele. Samuti võib see suurendada koolidevahelist konkurentsi (Eurydice, 2009). 

Viimase kümnendi jooksul on testitulemuste avaldamine koolide kaupa Euroopas sagenenud, ehkki eri 

riikides võivad sellega seotud poliitikameetmed endiselt erineda. Ühes riigis võib see nõnda 

tähendada tulemuste regulaarset ja süstemaatilist avaldamist, teisal aga eksamite ja/või riiklike testide 

tulemustel põhinevate koolide pingeridade koostamise ametlikku keelamist (Euroopa 

Komisjon/EACEA/Eurydice, 2012). 

Jooniselt II.9.4 nähtub, et vaid pooltes kõigist süsteemidest tagavad riigi tasandi õigusaktid vähemalt 

osade riigieksamite ja/või täiendavate riiklike testide puhul tulemuste avaldamise koolide kaupa. Kui 

testitulemused on avalikud, kehtib see reegel üldjuhul kõigile koolidele. Ainsate eranditena otsustavad 

Itaalias ja Sloveenias koolid ise oma testitulemuste avaldamise üle. 
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Joonis II.9.4: riigieksamite ja/või standardiseeritud riiklike testide tulemuste avaldamine koolide kaupa (ISCED 1–

3), 2018/19 
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Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel antakse ülevaade ISCED 1. kuni 3. tasemel toimuvate ametlike kvalifikatsioonidega seotud riigieksamite ja muude 
standardiseeritud riiklike testide tulemuste avaldamispoliitikast erinevates haridussüsteemides. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Hispaania: erinevates autonoomsetes piirkondades kehtivad erinevad reeglid. Castilla-La Mancha piirkonnas avaldatakse 
koolide agregeeritud testitulemused. 
Prantsusmaa: ISCED 1. tasemel tulemusi koolide kaupa ei avaldata. 

Sageli kehtivad riigieksamite ja standardiseeritud riiklike testide jaoks erinevad reeglid. 

Eestis avaldatakse standardiseeritud riiklike testide tulemused iga aasta 1. novembriks; elektrooniliste testide puhul üks kuu pärast 

testi toimumist. Samas ei sisalda avaldatavad andmed valimis osalenud koolide nimesid. Koolide kaupa avaldatakse vaid keskkooli 

lõpus toimuvate riigieksamite tulemused; koolide pingeridu seejuures ei koostata (147). 

Itaalias on ISCED 2. ja 3. taseme lõpus toimuvate kesksete eksamite tulemuste avaldamine kõigile koolidele kohustuslik. 

Standardiseeritud riiklike testide (INVALSI testid) tulemuste avaldamine kooli kodulehel toimub kooli individuaalsel otsusel ning ei 

ole regulaarne tegevus. 

Ungaris avaldatakse põhioskuste riikliku hindamise tulemused koolide kaupa haridusameti kodulehel (148). Keskkooli lõpueksamite 

tulemusi avaldatakse ainult vastava taotluse esitamisel (isikuandmed on tulemustes anonümiseeritud, kuid teadlastele kättesaadav 

andmebaas sisaldab koolide identifikaatoreid). 

Leedus avaldatakse riikliku õpilaste soorituse testi tulemused kooli nõusolekul. Põhihariduse eksamite tulemused avaldatakse 

riikliku eksamikomisjoni kodulehel. 

Koolide tulemuste avaldamise korral tehakse seda erinevates riikides erinevas vormingus ja koos 

erinevate täiendavate andmetega. 

Lätis avaldatakse agregeeritud tulemused koos riigi, omavalitsuse ja kooli tasandi soorituse statistikaga koolitüüpide kaupa (149). 

Portugalis on riigieksamite tulemused seaduse järgi avalikud ning meediakanalid kasutavad neid andmeid keskmiste hinnete põhjal 

koolide pingeridade koostamiseks. Viimastel aastatel ilmunud kriitika eksamitulemuste ületähtsustamise aadressil on toonud kaasa 

 

(147) https://www.haridussilm.ee/ 

(148)  https://www.kir.hu/okmfit/ 

(149)  https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2018/ 

https://www.haridussilm.ee/
https://www.kir.hu/okmfit/
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2018/
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liikumise madalamate panustega eksamite suunas ning õiglasemate indikaatorite (nagu kooli võime parandada õpilase tulemusi 

võrreldes tema varasemate/prognoositud tulemustega) avaldamise ministeeriumi poolt (150). 

Ühendkuningriigis (Põhja-Iirimaa) avaldatakse kogu Põhja-Iirimaa GCSE-eksamite (mis toimuvad ISCED 3. taseme kohustusliku 

etapi, neljanda põhiastme lõpus 16-aastaselt) ning kohustusliku hariduse järgse ISCED 3. taseme hariduse lõpus (vanuses 18/19) 

toimuvate eksamite tulemused internetis (151). Koolid peavad avaldama oma GCSE-eksamite tulemused ja muud andmed 

õpitulemuste kohta kodulehel kooli tutvustuses ning kooli nõukogu iga-aastastes aruannetes lapsevanematele. 

Mõnes haridussüsteemis, kus riigi tasandi regulatsioonid ei nõua tulemuste avaldamist koolide kaupa, 

talletatakse ja kasutatakse neid andmeid koolisiseselt. Testide tulemusi võidakse analüüsida ja neid 

läbi arutada ka haridusministeeriumi tasandil; see toimub näiteks Luksemburgis ja Hispaanias. Teistel 

juhtudel võib tulemuste avaldamine siiski toimuda näiteks koolide endi algatusel ja/või teatud 

täiendavate tingimuste täitumisel. 

Belgias (flaamikeelne kogukond) on koolidel õpilaste tulemuste avaldamine lubatud ainult juhul, kui neil on selleks kõigi asjasse 

puutuvate isikute otsene nõusolek. 

Iirimaal võivad koolid soovi korral avaldada agregeeritud testitulemusi. Haridusministeerium ei avalda tulemusi koolide kaupa. 

Seadus keelab ministeeriumil avaldada pingeridade koostamist võimaldavat teavet ja andmeid. 

Sloveenias otsustab iga kool, kas testitulemusi avaldada või mitte. Samal ajal on koolide testitulemuste alusel pingeritta seadmine 

seadusega keelatud. 

II.9.2. Koolide välishindamine 

Koolide välishindamise eesmärk on jälgida ja parandada nii kooli toimimist kui ka selle tulemusi. Selle 

fookuses on tavaliselt õppe- ja haldustegevus ning seda viivad läbi koolivälised hindajad. Sageli 

töötavad hindajad järelevalveasutuses, mis annab tulemustest aru haridusvaldkonna eest 

vastutavatele ametkondadele. Hindamise tulemused esitatakse üldaruandena, mis hõlmab kas 

tulemusi, protsesse või mõlemat, kuid ei käsitle tavaliselt üksikute töötajate tegevust. (Euroopa 

Komisjon/EACEA/Eurydice, 2015.) 

Koolide hindamise mõju koolide töötulemuste paranemisele ja õpilaste sooritusele ei ole kerge mõõta. 

Ühendkuningriigis ja Hollandis toimunud uuringud näitavad siiski, et koolid usuvad inspekteerimise 

olulisusesse õppekvaliteedi parandamisel, isegi kui selle mõju on vaid kaudne. Eelkõige leiavad koolid 

positiivse mõju olevat tagasisidel õppekvaliteedi kohta ja täiustamisettepanekutel. Mõned uuringud 

näitavad, et negatiivsed inspektsiooniaruanded võivad ajendada koole oma töötulemusi parandama, 

samas kui teiste järgi on inspektsioonide mõju õpilaste sooritusele väike või puudub üldse (Klerks, 

2012; Ehren jt, 2013). 

II.9.2.1. Vastutavad ametkonnad ja hindamiste toimumissagedus 

Koolide välishindamine on kõikjal Euroopas muutumas järjest olulisemaks hariduse kvaliteedi 

jälgimise vahendiks. Jooniselt II.9.5 nähtub, et enamikus Euroopa riikides on paigas koolide 

välishindamisega seotud poliitikameetmed (ainsad erandid on Kreeka, Horvaatia, Soome ning Bosnia 

ja Hertsegoviina). Reeglina viib hindamist läbi kooliinspektsioon või muu riigi tasandi ametiasutus. 

Mõnel juhul toimub see koostöös piirkondlike (Austria ja Norra) või kohalike omavalitsustega (Taani, 

Slovakkia ja Ühendkuningriik (Wales)). Eestis viivad välishindamist läbi kaks eraldi ametkonda: 

haridus- ja teadusministeerium ning kohalikud omavalitsused. 

 

(150)  http://infoescolas.pt/ 

(151)  https://www.education-ni.gov.uk/articles/school-performance 

http://infoescolas.pt/
https://www.education-ni.gov.uk/articles/school-performance
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Joonis II.9.5: koolide välishindamise eest vastutavad ametkonnad (ISCED 1–3), 2018/19 

 

  

 

Inspektsioon või muu riigi tasandi 

asutus 

 
Piirkondlik omavalitsus 

 
Kohalik omavalitsus 

 
Muu asutus 

 
Koolide välishindamist ei toimu 

 
Andmed puuduvad 

 
Allikas: Eurydice. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Belgia (BE fr): regulaarset hindamist ei toimu ja see ei hõlma kõiki koole. 
Belgia (BE de): välishindamist viib läbi Autonome Hochschule der Deutschsprachige Gemeinschaft. 
Prantsusmaa: koolide välishindamine põhineb riigi tasandi regulatsioonidel, mis ühtlasi võimaldavad ka kohaliku tasandi 
hindamiste läbiviimist. Riigi tasandi ametkonnad hindavad eraldi erinevaid hariduse aspekte. Käimas on arutelud koolide 
hindamisnõukogu rajamise üle, mille ülesandeks saaks süstemaatilisema riikliku koolide hindamisraamistiku loomine. 
Poola: koolide välishindamist viivad läbi keskvalitsuse hallatava inspektsiooni piirkondlikud osakonnad. 
Luksemburg: välishindamine tähendab koolide taseme süstemaatilist hindamist, mis ei hõlma aga koolide hindamist ühekaupa. 
Norra: välishindamine ei hõlma otseselt õpetamise ega õppimise hindamist, vaid on mõeldud eelkõige seadustest ja muudest 
õigusaktidest kinni pidamise jälgimiseks. 
Šveits: eri kantonites võivad kehtida erinevad reeglid. 
 

Mõnes haridussüsteemis toimub koolide välishindamine regulaarse intervalliga: näiteks iga kolme 

aasta järel (Küpros), nelja aasta järel (Holland) või iga viie (Portugal), kuue (Tšehhi) või isegi seitsme 

aasta järel (Leedu ja Ühendkuningriik (Wales)). Mõnes Hispaania autonoomses piirkonnas (Navarra, 

Castilla-La Mancha, Extremadura ja Valencia) toimub koolide välishindamine igal aastal. 

Hindamise sagedus sõltub tihti selle eesmärgist. 

Slovakkias toimuvad üldised hindamised iga viie aasta järel; temaatilised ja informatiivsed hindamised aga vajaduse alusel, 

olenevalt nende eesmärgist. Koolides, millele on tehtud ettekirjutus varasema inspekteerimise käigus tuvastatud puuduste 

leevendamiseks, viiakse läbi järelinspektsioonid. 

Ühendkuningriigis (Inglismaa) inspekteeritakse kõiki uusi koole reeglina kolme aasta jooksul nende avamisest. Eelmise 

inspekteerimise käigus hea hinde saanud koole inspekteeritakse umbes iga nelja aasta järel. Eeskujuliku hinde saanud koole 

regulaarselt ei inspekteerita. 

Teistes haridussüsteemides (Taani, Itaalia, Poola, Rootsi, Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa), Norra ja 

Albaania) koolide välishindamisel kindel sagedus puudub. Selle asemel hinnatakse igal aastal teatud 

hulka koole, mis valitakse valimisse kas juhuslikult või riskihindamise alusel. 

Taani haridusministeerium viib igal aastal läbi riigi- ja munitsipaalkoolide õppekvaliteedi üldise hindamise. Selle sisendandmed 

hõlmavad üheksanda klassi taani keele, matemaatika, inglise keele ja füüsika/keemia testide tulemusi, õpilaste üleminekut ISCED 2. 

tasemelt 3. tasemele, sotsiaal-majanduslikke näitajaid ning iga-aastase kohustusliku õpilaste heaolu uuringu tulemusi. Kõiki teistest 

eristuvaid koole analüüsitakse lähemalt ning mõned neist valitakse välja välishindamiseks. 

Rootsis viiakse arvatava arenguvajadusega koolides läbi regulaarseid kvaliteedihindamisi. Koolid valitakse välja õpitulemuste ning 

õpilaste, lapsevanemate ja õppepersonali seas läbi viidud küsitluste alusel. Temaatilised kvaliteedihindamised on haruldasemad; 

nende jaoks valitakse juhuslikult välja väike hulk koole. 
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II.9.2.2. Õpilaste õpitulemuste arvesse võtmine koolide hindamisel 

Enamikul juhtudel uurivad hindajad kooli tasemele hinnangu andmiseks mitmesugust erinevatest 

allikatest pärinevat teavet. Sageli hõlmab see ka andmeid õpilaste õpitulemuste kohta, mis võivad 

põhineda riigi tasandil koostatud eksamitel, standardiseeritud riiklikel testidel, õpetajate hinnangutel, 

rahvusvahelistel uuringutel ja andmetel õpilaste edasijõudmise kohta. Neile lisaks, kuigi mõnevõrra 

harvem, kasutatakse ka muud laadi teavet, nagu lõpetajate edukus tööturul või õpilaste või 

lapsevanemate rahulolu küsitluste tulemused (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, Structural 

indicators 2016). 

Olenevalt kasutatavast aruandekohustuse süsteemist võidakse koolide töö tulemuslikkuse jälgimisel 

arvesse võtta ka riigieksamite ja/või muude riiklike testide tulemusi. Jooniselt II.9.6 nähtub, et andmeid 

õpilaste soorituse kohta tsentraalselt korraldatavatel eksamitel või muudes standardiseeritud riiklikes 

testides kasutab koolide välishindamises vaid kakskümmend seitse haridussüsteemi. Mõnes 

süsteemis kas koolide välishindamist ei toimu (Kreeka, Horvaatia, Soome ja Bosnia ja Hertsegoviina) 

või õpilaste õpitulemuste andmeid ei avaldata (Belgia saksakeelne kogukond ja Šveits). Veel üheksas 

haridussüsteemis eksamite ja/või muude riiklike testide tulemusi selles kontekstis arvesse ei võeta, 

kuna koolide välishindamine puudutab peamiselt vaid koolide töökorraldust ja ettekirjutuste järgimist. 

Joonis II.9.6: õpilaste eksami- ja muude riiklike testide tulemusi puudutavate andmete kasutamine koolide 

välishindamisel (ISCED 1–3), 2018/19 

 

  

  

 

Koolide hindamisel kasutatakse 

andmeid õpilaste kohta 

 

Koolide hindamisel EI KASUTATA 

andmeid õpilaste kohta 

 
Koolide välishindamist ei toimu 

 

Andmeid õpilaste soorituse kohta ei 

avaldata 

 
Andmed puuduvad 

 

Allikas: Eurydice. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Tšehhi: õpilaste õpitulemusi võetakse küll koolide välishindamisel arvesse, kuid mitte vahetu hindamiskriteeriumina. 
Hispaania: erinevates autonoomsetes piirkondades kehtivad erinevad reeglid. Andaluusia, Castilla-Leóni ja Valencia 
piirkondade ja Ceuta linna kohta esitatud andmetest nähtub, et õpilaste eksami- ja/või muude riiklike testide tulemusi koolide 
välishindamisel arvesse ei võeta. 
Island: õpilaste sooritust võetakse koolide hindamisel arvesse vaid ISCED 1. ja 2. tasemel. 
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II.9.2.3. Koolide hindamise võimalikud tulemused 

Üks hindamisprotsessi tulemustest on tavaliselt koolile mitmesuguste hinnangute ja soovituste 

esitamine. Olenevalt riiklikest oludest võivad need omakorda käivitada erinevate meetmete 

rakendamise, mille eesmärk on aidata koolil tuvastatud puudusi kõrvaldada (152). 

Hindamise tulemused võib jaotada kolme üldisesse rühma: parandusmeetmed, piiravad meetmed ja 

heade tavade tunnustamine. Jooniselt II.9.7 nähtub, et enamik riike keskendub eelkõige esimest liiki 

meetmetele, välja arvatud Holland, kus kasutusel on vaid piiravad meetmed. Lätis, Maltal, Rootsis ja 

Ühendkuningriigis (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa) kasutatakse kõiki kolme liiki meetmeid. 

Parandusmeetmed võivad hõlmata konkreetseid soovitusi. Neid esitab riik koolidele sisuliselt kõigis 

haridussüsteemides (ainsad erandid on Holland ja Poola). Lisaks rakendavad hindajad enam kui 

pooltes haridussüsteemides järelmeetmeid, nagu järelhindamine või tuvastatud puuduste 

kõrvaldamise kontrollimine. Veel üks levinud meede on puuduste kõrvaldamise kava koostamise 

kohustus. Mõnevõrra harvemini hõlmavad rakendatavad meetmed lisakoolituste või lisavahendite 

eraldamist. 

Rahalised karistused või muud piiravad meetmed on võrdlemisi haruldased ning neid rakendatakse 

vaid kolmandikus kõigist siin vaadeldavatest süsteemidest (Belgia flaamikeelne kogukond, Tšehhi, 

Läti, Malta, Holland, Austria, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Rootsi ja Ühendkuningriik (Inglismaa, 

Wales ja Põhja-Iirimaa)). Rahalised karistused võivad olenevalt haridussüsteemist hõlmata trahve, 

muud piiravad meetmed aga koolidirektori vallandamist, kooli ümberstruktureerimist (näiteks liitmist 

mõne teise kooliga), tegevusloa peatamist või isegi kooli sulgemist. 

Heade tavade tunnustamist mainitakse välishindamise ühe võimaliku tulemusena üheteistkümne 

haridussüsteemi puhul (Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Malta, Portugal, Rootsi ja 

Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales ja Põhja-Iirimaa)). See võib hõlmata nii heade tavade ametlikku 

tunnustamist kui ka tõhusaks osutunud või suurt potentsiaali näitavate tavade levitamist. 

 

(152) Koolide hindamise korralduse kohta eri riikides vt lähemalt: Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2015. „Assuring Quality 
in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe“. 
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Joonis II.9.7: koolide välishindamise võimalikud tulemused (ISCED 1–3), 2018/19 

Parandusmeetmed 

 

 

Parandussoovitused 

Järelmeetmed 

Kohustuslik puuduste kõrvaldamise kava 
koostamine 

Lisavahendite eraldamine 

Lisakoolituste korraldamine 

Muud parandusmeetmed 

 

Piiravad meetmed  

Rahalised karistused 

 

Muud meetmed 

 

Heade tavade tunnustamine 

Heade tavade levitamine 

 
 

Koolide välishindamist ei toimu 

 

 
Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel antakse kategooriate kaupa ülevaade riigi tasandil sätestatud koolide välishindamise potentsiaalsetest tulemustest. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Taani: lisakoolitusi kasutatakse parandusmeetmena vaid ISCED 3. tasemel. 
Hispaania: Aragóni autonoomses piirkonnas ja Ceuta linnas on koolide välishindamise täiendav võimalik tulemus hindajate 
korraldatavad järelmeetmed. 
 

II.9.2.4. Hindamisaruannete avaldamine 

Joonisel II.9.8 kajastatakse erinevate riikide lähenemist hindamisaruannete avaldamisele. Enam kui 

pooltes haridussüsteemides, kus koolide välishindamine toimub, tehakse avalikuks kõigi koolide 

hindamisaruanded (22 süsteemi). Tavaliselt avaldatakse need kooliinspektsiooni või muu riigi tasandi 

asutuse ametlikul kodulehel ja/või koolide ja omavalitsusüksuste kodulehtedel. Veel viies süsteemis 

(Saksamaa, Prantsusmaa, Läti, Rumeenia ja Sloveenia) on aruanded kättesaadavad vaid vastava 

taotluse alusel või vaid piiratud hulgale inimestele. 

Saksamaal edastatakse aruanne või selle teatud osad koolidirektorile, õpetajatele, lapsevanematele ja/või õpilaste esindajatele ja 

koolide järelevalveasutustele. 

Lätis avaldatakse aruande avalik osa internetis, kuid aruanne tervikuna on kättesaadav vaid koolile, kohalikule omavalitsusele, kooli 

rajajale ja haridusministeeriumile. 

 

Kaheksas haridussüsteemis (Belgia saksa- ja prantsuskeelne kogukond, Hispaania, Küpros, 

Luksemburg, Austria, Albaania ja Türgi) ei avaldata seevastu hindamisaruandeid välistele isikutele. 
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Itaalias, Maltal ja Šveitsis ühtne lähenemine puudub, kuna kohalikul omavalitsusel ja/või koolil on 

selles valdkonnas autonoomne otsustusõigus. 

Joonis II.9.8: koolide välishindamise tulemuste avaldamine (ISCED 1–3), 2018/19 

 

  

 
Kõik hindamisaruanded on avalikud 

 

Aruanded kättesaadavad vaid 

vastava taotluse korral või piiratud 

hulgale inimestele 

 

Aruandeid ei avaldata välistele 

isikutele 

 Kohalik/kooli autonoomia 

 
Välishindamist ei toimu 

 
Andmed puuduvad 

  

 Allikas: Eurydice. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Saksamaa: erinevates liidumaades kehtivad erinevad reeglid. Üldjuhul edastatakse aruanne või selle teatud osad 
koolidirektorile, õpetajatele, lapsevanematele ja/või õpilastele või nende esindajatele ja koolide järelevalveasutustele. Mõnel 
liidumaal võivad koolid hindamisaruanded avaldada. 
Šveits: eri kantonites kehtivad erinevad reeglid. Mõnes kantonis peavad koolid avaldama vähemalt hindamisaruande 
kokkuvõtte. 

Koolide välishindamine: erisused koolitüüpide vahel 

Enamikus haridussüsteemides ei tehta hindamisprotseduurides vahet riigi- ja munitsipaalkoolidel ning 

riigi rahastusest sõltuvatel eraõppeasutustel ega erinevatel koolitüüpidel. Teisisõnu järgitakse neis 

süsteemides nii avalikus kui ka erasektoris kõikide koolide välishindamisel ühtesid ja samu kriteeriume 

ja protsesse. Mõnes süsteemis kasutatakse riigi rahastusest sõltuvate erakoolide puhul siiski 

mõnevõrra teistsugust lähenemist: näiteks ei pruugi neid hinnata mitte riiklik ametiasutus, vaid teised 

sidusrühmad või siis ei ole riiklik välishindamine neile kohustuslik. 

Taanis toimub riigi rahastusest sõltuvate erakoolide välishindamine kohalikul tasandil ning selle viib läbi lapsevanematest koosnev 

komisjon koos määratud ülevaatajaga. Haridusministeerium võib hindamisprotsessi sekkuda hilisemas faasis, olenevalt kohaliku 

hindamise järeldustest ning kooli tulemustest üheksanda klassi lõpus toimuvas standardiseeritud riiklikus testis (üleminek ISCED 2. 

tasemelt 3. tasemele). 

Saksamaal hinnatakse regulaarselt (iga kolme kuni kuue aasta järel) riigi- ja munitsipaalkoolide vastavust liidumaade haridus- ja 

kultuuriministrite konverentsi kehtestatud haridusstandarditele ning liidumaa koolide kvaliteedihindamise raamistikule. Riigi 

rahastusest sõltuvate erakoolide välishindamine võib mõnel liidumaal seevastu olla vabatahtlik. 
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II.10. EBASOODSAS OLUKORRAS KOOLIDE TOETAMINE  

Peamised tähelepanekud 

Teadusuuringud näitavad, et kooli sotsiaalne koosseis võib mõjutada õpilaste õpitulemusi. 

Ebasoodsas olukorras koolide – mille õpilastest suur osa pärineb madalama sotsiaal-majandusliku 

taustaga peredest – õpitulemused jäävad üldjuhul alla haridussüsteemi keskmise. Samuti 

kannatavad nad sageli vahendite nappuse all ning neis on suuremaid probleeme distsipliiniga, mis 

raskendab omakorda õppimist. 

Madalama sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste koondumine ebasoodsas olukorras koolidesse 

võib olla põhjustatud elukohapõhisest segregatsioonist või siis olla koolidega seotud valikute 

ettekavatsemata tagajärg, nagu koolivalik, vastuvõtt ja hargnemine eri õppesuundade või 

õppekavade vahel. 

Koolide ja õpilaste õpitulemuste ebaühtluse vähendamiseks võib riik kasutada mitmesuguseid 

poliitikameetmeid: koolide sotsiaal-majandusliku tasakaalu parandamine, sihtotstarbelise toetuse 

jagamine ebasoodsas olukorras koolidele ja heade õpetajate sedalaadi koolidesse suundumise 

soodustamine. 

• Vähem kui pooltes haridussüsteemides rakendab riik meetmeid, mille eesmärk on parandada 

koolide sotsiaal-majanduslikku koosseisu. Tavaliselt on nende keskmes koolide 

vastuvõtureeglid ja õpilaste rühmadesse jaotamine. Vaid üksikutel juhtudel on 

haridusvaldkonna ametiasutused sisse viinud struktuurimuutusi ja sätestanud uusi koolitüüpe, 

mille otsene eesmärk on tasakaalustatuma õpilaskonna kujundamine. Teistes kohtades on 

korrigeeritud koolide teeninduspiirkondi. 

• Siiski leidub paljudes haridussüsteemides endiselt suure ebasoodsas olukorras õpilaste arvuga 

koole, mis võib põhjustada probleeme õpitulemuste ja kooli sisekliimaga. Enam kui pooltes 

haridussüsteemides on haridusvaldkonnas teadvustatud vajadust sihtmeetmete järele ning 

eraldatud ebasoodsas olukorras koolidele täiendavaid rahalisi või mitterahalisi toetusi. 

• Õpetajate ebasoodsas olukorras koolidesse tööle meelitamisele suunatud stiimulid on Euroopa 

haridussüsteemides vähem levinud; seda hoolimata nende koolide üldteada probleemidest 

vajaliku kvalifikatsiooniga personali värbamisel. 

• Kokku võib selle valdkonna poliitikakujundamises eristada kolme mustrit: 

o üheteistkümnes haridussüsteemis (153) on kasutusel kõiki kolme liiki meetmed; 

o kahekümne kuues haridussüsteemis (154) on paigas vähemalt üks ebasoodsas olukorras 

koolidega seotud meede, reeglina neile täiendava toetuse tagamine; 

o viies haridussüsteemis (155) ei kasutata ühtegi liiki meetmeid. 

 

Koolide õpitulemuste mõõtmine on Euroopa haridussüsteemides muutunud igapäevaseks ning 

erinevate koolide vahelistest lõhedest on saanud tuliste vaidluste objekt. Seejuures on esile tõstetud 

arvukalt erinevaid koolide töö tulemuslikkust mõjutavaid tegureid, millest osa on seotud õpilaste 

sotsiaal-majandusliku taustaga. Õpilaste sooritust võib mõjutada koolide sotsiaal-majanduslik 

 

(153)  Belgia (prantsuskeelne ja flaamikeelne kogukond), Hispaania, Prantsusmaa, Ungari, Poola, Portugal, Slovakkia, 
Sloveenia, Rootsi ja Ühendkuningriik (Inglismaa). 

(154) Belgia (saksakeelne kogukond), Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, 
Luksemburg, Holland, Austria, Rumeenia, Soome, Ühendkuningriik (Wales, Põhja-Iirimaa ja Šotimaa), Šveits, Island, 
Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra ja Serbia. 

(155)  Horvaatia, Malta, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ja Türgi. 
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koosseis ja sellega seotud rühmaefektid. Koolides, kus suur osa õpilasi on madalama sotsiaal-

majandusliku taustaga (ja mida nimetatakse mõnikord ka ebasoodsas olukorras koolideks), on 

keskmised õpitulemused kehvemad kui koolides, kus suur osa õpilasi pärineb kõrgema sotsiaal-

majandusliku taustaga peredest. Samuti jäävad ebasoodsas olukorras koolide tulemused alla riigi 

keskmisele (OECD, 2016a). 

Õpilaskonna sotsiaal-majanduslik koosseis võib kajastada kooli ümbritseva piirkonna oma. 

Maapiirkondades või piiratud ressursside ja vaese elanikkonna suure osakaaluga piirkondades võib 

suur osa õpilasi pärineda madalama sotsiaal-majandusliku taustaga peredest. Linnades, kus erineva 

sotsiaal-majandusliku taustaga inimesed ei jaotu (eluasemehindade, taristu, suhtlusvõrgustike jms 

tõttu) eri rajoonide vahel ühtlaselt, võivad need erinevused kajastuda ka kohalike koolide 

õpilaskonnas. Empiirilised andmed näitavad, et mõnes riigis on õpilaste elukoha järgi koolidesse 

jaotamine positiivses seoses koolide sotsiaalse segregatsiooniga (st erineva sotsiaal-majandusliku 

taustaga õpilaste ebaühtlase jaotumisega eri koolide vahel) (OECD, 2019c). 

Erineva sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste ebaühtlast jaotumist võib näha ka hariduspoliitika 

ettenägematu tagajärjena. PISA andmed näitavad ühtlasi, et „sotsiaalne segregatsioon on kasvanud 

enamikus riikides, kus elukohaga seotud kriteeriumide tähtsus on kahanenud“ (OECD, 2019a). 

Sotsiaal-majandusliku mitmekesisuse puudumine võib olla hariduspoliitika, sealhulgas koolivaliku 

reeglite (vt ptk II.4) ja vastuvõtureeglite (vt ptk II.5) ettenägematu tagajärg Näiteks võib juhul, kui 

soodsamas olukorras õpilastel on võimalus kohalikust koolist loobuda ja nende ebasoodsamas 

olukorras eakaaslased jäävad sinna õppima, selle tulemuseks olla suure ebasoodsas olukorras 

õpilaste osakaaluga kool (OECD, 2019c). Haridussüsteemides, kus perekondlik taust on tugevas 

seoses õpilase akadeemilise sooritusega, võib õpilaste ebaühtlane jaotus olla seotud ka varajase 

akadeemilise sõelumisega. 

Suure ebasoodsas olukorras õpilaste osakaaluga koolidel võib õpilaste soorituse parandamisel 

tekkida mitmesuguseid probleeme, mille leevendamiseks ei pruugi neil alati olla piisavalt vahendeid 

(OECD, 2012; OECD, 2018a; OECD, 2018c). Sageli võib neil olla puudus mitmesugustest 

ressurssidest, sealhulgas töövahenditest ja kvalifitseeritud personalist (OECD, 2016a). Ebasoodsas 

olukorras koolides esineb sagedamini ka probleeme distsipliiniga, mis muudab õppimise 

keerulisemaks ning jätab õpilased ilma väärtuslikust õpiajast (Thrupp, 1997). 

Riikidel on nende probleemide lahendamiseks kasutada mitmesuguseid poliitikameetmeid. Madalama 

sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste ebaühtlase jaotuse leevendamisele suunatud meetmed võivad 

ühelt poolt teha seda eluasemete või sotsiaalse kaasatuse mõõtme kaudu; selles aruandes 

käsitletakse siiski rangelt vaid hariduspoliitikat. Erialakirjanduses kõige sagedamini mainitud meetmed 

on seotud koolivaliku ja vastuvõtureeglitega (OECD, 2010), mille eesmärk on tagada koolides õpilaste 

sotsiaal-majanduslikult ühtlane jaotus. Muuhulgas hõlmavad need kontrollitud valikuga seotud 

meetmeid (vt joonis II.10.1 ja ptk-d II.4 ja II.5). Teiselt poolt võib riik ebasoodsas olukorras koolide 

toetamiseks ühtlasi rakendada sihtmeetmeid, mille eesmärk on kompenseerida konkreetse kooli puhul 

aktuaalseid probleeme (OECD, 2019a). 

Selles peatükis keskendutakse riigi tasandi põhimõtetele ja meetmetele, mis puudutavad järgmisi 

valdkondi: 

• koolide sotsiaal-majandusliku mitmekesisuse parandamine; 

• ebasoodsas olukorras koolide õpetajate pakkumise ja nõudlusega seotud probleemide 

lahendamine; 

• täiendava rahalise ja mitterahalise toetuse pakkumine ebasoodsas olukorras koolidele. 
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II.10.1. Riigi tasandi meetmed koolide sotsiaal-majandusliku mitmekesisuse 
parandamiseks 

Kooli sotsiaalne koosseis mõjutab õpilaste õpitulemusi. See „koosseisuefekt“ on osalt tingitud sellega 

seotud „rühmaefektist“ (st kuidas kaasõpilased vahetult motiveerivad või häirivad iga õpilase õppimist) 

(Ammermueller ja Pischke, 2006; van Ewijk ja Sleegers, 2010; Epple ja Romano, 2011), osalt aga ka 

teatud koolisiseste protsesside kumuleeruvast mõjust, mis on seotud just kooli sotsiaalse 

koosseisuga: kooli õppe-, töökorraldus- ja haldusprotsessid (Thrupp, 1997; Thrupp jt, 2002). Kui 

koosseisuefekt mõjutab positiivselt või negatiivselt kõigi õpilaste õpitulemusi, siis teatud õpilaste 

rühmad on sellele tundlikumad kui teised; muuhulgas hõlmab see madalama sotsiaal-majandusliku 

taustaga õpilasi (Opdenakker jt, 2002; Benito jt, 2014). 

Rahvusvahelised uuringud näitavad, et ebasoodsas olukorras õpilased on sagedamini alasooritajad 

(vt ptk I.2). Juhul kui õpilane käib lisaks koolis, mille õpilaskonnast suure osa moodustavad 

ebasoodsas olukorras peredest pärit lapsed, võib see omakorda põhjustada täiendavaid raskusi 

heade tulemuste saavutamisel (van Ewijk ja Sleegers, 2010). Ebasoodsas olukorras koolidel on 

keerulisem värvata häid ja kõrge kvalifikatsiooniga õpetajaid; neis on suuremaid probleeme 

distsipliiniga kui soodsas olukorras koolides ning õpetajate ootused õpilastele on madalamad (Thrupp, 

1997; OECD 2016a). Kõige selle tagajärjel ei pruugi ebasoodsas olukorras koolide õpilased mitte 

saavutada häid õpitulemusi mitte üksnes oma tausta tõttu, vaid ka põhjusel, et koolil puuduvad 

akadeemilise edukuse jaoks vajalikud vahendid ja protsessid. Sotsiaalselt mitmekesisemates ning 

tänu sellele parema sisekliimaga ja piisavate vahenditega varustatud koolides õppivad ebasoodsas 

olukorras õpilased saavutavad seevastu ka suurema tõenäosusega häid tulemusi (Thrupp, 1997). 

Teisisõnu võib koolide mitmekesisuse suurendamisel (desegregeerimisel) olla oluline positiivne mõju 

hariduslikule võrdsusele, ehkki selle mõjud hariduse tõhususele pole päris samavõrd selged (Benito jt, 

2014). 

Haridussüsteemides, kus õpilaste valimine koolidesse toimub akadeemilise soorituse alusel, on 

koolidevahelised erinevused õpitulemustes suuremad kui süsteemides, kus akadeemilist sõelumist ei 

toimu (ühtluskool). Koolidevahelised erinevused õpilaste soorituses on sageli seotud nende sotsiaal-

majandusliku mitmekesisusega. Teisisõnu on akadeemiliselt selektiivsetes süsteemides ebasoodsas 

olukorras koolid sageli ka nõrkade õpitulemustega. Ühtluskoolisüsteemides kalduvad koolidevahelised 

erinevused õpitulemustes olema väiksemad; juhul kui lapsevanematel on võimalik valida suure hulga 

koolide vahel, võib aga võimetel ja sotsiaalsel taustal põhinev isesorteerimine ka sellistes süsteemides 

tuua kaasa suuremate koolidevaheliste erinevuste tekke (OECD, 2016a). 

Joonisel II.10.1 antakse ülevaade Euroopa haridussüsteemides kasutatavatest riiklikest koolide 

sotsiaal-majandusliku mitmekesisuse suurendamisele suunatud meetmetest. Kaks kõige levinumat 

meedet on koolide sotsiaal-majanduslikku koosseisu puudutavad ettekirjutused ja soovitused ning 

koolide teeninduspiirkondade korrigeerimine. „Muude meetmete“ kategooria hõlmab erinevaid 

alternatiivseid meetmeid, nagu haridussüsteemi struktuurimuutused ja õpilaste sõidutamine, mis 

tulevad lähemalt käsitlemisele allpool. 
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Joonis II.10.1: riigi tasandi meetmed koolide sotsiaal-majandusliku mitmekesisuse parandamiseks (ISCED 1–3), 

2018/19 

 

  

 

Koolide sotsiaal-majanduslikku koosseisu 

puudutavad ettekirjutused/soovitused  

 
Koolide teeninduspiirkonna korrigeerimine 

 
Muud meetmed 

  

 
Riigi tasandi meetmed puuduvad 

 
Andmed puuduvad  

  

 
Allikas: Eurydice. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Belgia (BE fr): toodud andmed kajastavad olukorda põhihariduse 3. astmes. 
Belgia (BE nl), Prantsusmaa, Ungari, Poola ja Sloveenia: toodud andmed kajastavad olukorda põhihariduses. 
Austria: toodud andmed kajastavad olukorda põhihariduse vanemas astmes. 
 

Seitsmeteistkümnes Euroopa haridussüsteemis on kasutusel vähemalt üks sotsiaal-majandusliku 

mitmekesisuse või sotsiaalse segregatsiooniga seotud poliitikameede. Umbes pooltes neist (Belgia 

prantsuskeelne ja flaamikeelne kogukond, Hispaania, Ungari, Portugal, Rumeenia, Slovakkia ja 

Ühendkuningriik – Põhja-Iirimaa) on kehtestatud koolide sotsiaal-majanduslikku koosseisu 

puudutavad ettekirjutused või soovitused. Administratiivmeetmed on seotud koolide 

vastuvõtureeglitega (vt ptk II.5) või õpilaste rühmitamisega (vt ptk II.6) ja nende eesmärk on 

reguleerida õpilaste jaotumist erinevate koolide ja klasside vahel. Allpool käsitletavad näited annavad 

aimu lähenemisviiside märkimisväärsest mitmekesisusest (156). 

Belgias (flaamikeelne kogukond) peavad kõik koolid nii esimese kui ka teise taseme hariduses järgima topeltkvootide süsteemi: 

eraldi kvoodid kehtivad nii sotsiaal-majanduslikult ebasoodsas olukorras õpilastele (vt joonis II.5.4) kui ka mitte-ebasoodsas 

olukorras õpilastele, mis tähendab, et mõlemat laadi õpilasi käsitletakse võrdselt tähtsatena. Kvootide alus on omavalitsusüksuses 

elavate ebasoodsas olukorras õpilaste osakaal (st omavalitsusüksuses elavate ebasoodsas olukorras õpilaste ja kõigi põhi- ja 

keskharidust omandavate õpilaste suhe). 

Portugalis peavad alates 2018. aastast koolid, kuhu kandideerib rohkem lapsi kui neil on vabu õppekohti, võtma eelisjärjekorras 

vastu madala sissetulekuga õpilasi. Samuti peavad klassid seaduse järgi olema koosseisult heterogeensed. 

Rumeenias peavad koolid segregatsiooni ennetamise metodoloogia alusel sõltumata õppeastmest võtma õpilasi vastu võimalikult 

tasakaalustatud viisil, mis tagaks, et nii kool, selle õppekorpused (juhul kui kool tegutseb mitmes hoones), rühmad/klassid kui ka 

klassi kahes viimases reas istuvad õpilased kajastaksid võimalikult kogukonna sotsiaal-kultuurilist mitmekesisust (157). 

Ühendkuningriigi (Põhja-Iirimaa) 2016. aasta ühise hariduse seadus paneb võimudele kohustuse julgustada, soodustada ja 

edendada erinevate religioossete uskumustega laste, sealhulgas mõistlikul hulgal nii protestantidest kui ka katoliiklastest laste 

 

(156)  Rootsi õigusaktidest leiab küll viiteid „ühtluskooli sotsiaalsele koosseisule“, kuid omavalitsusüksuste võimalused selle 
mõjutamiseks jäävad seadustes ebamääraseks. Riigi valitsus tegeleb seetõttu hetkel olukorra hindamisega ning kavatseb 
koostada soovitusi selle kohta, kuidas kohalikud omavalitsused saaksid soodustada õpilaskonna mitmekesisuse 
suurenemist. 

(157)  Viimane nõue kehtib koolidele, kus endiselt on kasutusel traditsiooniline paralleelsete pingiridadega istumisasetus. 
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õppimist ühes koolis; sama kehtib ka sotsiaal-majanduslikku puudust kannatavate ja mitte kannatavate laste kohta. Kirjeldatud 

tulemus peab olema saavutatav kahe või enama kooli koostöös. Riigilt toetust saavad (st riikliku rahastusega) koolid ja muud 

organisatsioonid saavad selliseks koostööks täiendavat toetust. 

Riikides, kus õpilased jaotatakse (vähemalt esialgu) koolidesse elukoha alusel (vt ptk II.4), kehtestab 

riik (mõnikord kohalikud omavalitsused) koolide „teeninduspiirkonnad“. Need on geograafilised 

piirkonnad, kust kool peab õpilasi eelisjärjekorras enne teisi kandidaate vastu võtma – vt joonis II.4.1. 

Juhul kui teeninduspiirkonna kooliealise elanikkonna sotsiaal-majanduslik koosseis läheb tasakaalust 

välja, korrigeerib riik või kohalik omavalitsus mõnikord kooli õpilaskonna tasakaalu taastamiseks 

teeninduspiirkonna piire. Selle meetme eesmärk on tasakaalustada elurajoonide segregatsiooni 

suurenemise mõju. Kirjeldatud meede on riigi tasandil kasutusel Prantsusmaal, Ungaris ja Sloveenias. 

Prantsusmaal võivad haridusvaldkonna ametiasutused muuta koolide teeninduspiirkondi. Selleks võidakse näiteks sulgeda mõni 

eriti ebasoodsas olukorras põhikool („kolledž“) ning viia selle õpilased üle teistesse, sotsiaalselt heterogeensematesse koolidesse. 

Ungaris tuleb koolide teeninduspiirkondade määratlemisel lähtuda sellest, et tulemuseks oleks ebasoodsas olukorras õpilaste 

ühtlane jaotumine omavalitsusüksuse koolipiirkondade vahel. Ebasoodsas olukorras õpilaste osakaal igas koolipiirkonnas võib 

erineda kõige rohkem viieteistkümne protsendi võrra ebasoodsas olukorras õpilaste osakaalust kogu omavalitsusüksuses. 

Sloveenias võivad kohalikud omavalitsused kuni kolmele koolile kehtestada ühise teeninduspiirkonna ja selle piires omakorda 

koolidele tõmbepiirkonnad. See annab kohalikele omavalitsustele rohkem paindlikkust õpilaste koolidesse jaotamisel ning võimaldab 

tagada koolide õpilaskonna suurema heterogeensuse. 

Teiste sotsiaal-majandusliku segregatsiooni vastu suunatud meetmete hulka kuulub ebasoodsas 

olukorras õpilaste (kes muidu suunataks geograafilistel alustel ebasoodsas olukorras kooli) 

sõidutamine teise, sotsiaal-majanduslikult mitmekesisemasse kooli (Ungaris ja Rootsis). Õpilastele 

transporditeenuste pakkumist mainiti seejuures veel kaheteistkümne riigi andmikes. Joonisel II.10.1 

neid riike ei kajastata, kuna tegemist on kas üldlevinud meetmetega või õpilaste ligipääsuga koolile 

seotud sotsiaalsete meetmete, mitte spetsiifiliselt just koolide sotsiaal-majandusliku mitmekesisuse 

parandamisele suunatud meetmetega. Nõnda on ühistransport Maltal ja Montenegros tasuta kõigile 

õpilastele ning Belgias (saksakeelne kogukond) tasuta kõigile alla kaheteistaastastele õpilastele; 

teistes riikides on õpilastel tasuta sõidu õigus juhul, kui nad elavad koolist teatud kaugusel (olenevalt 

riigist kaks kuni kuus kilomeetrit) (Horvaatia, Ühendkuningriik – Põhja Iirimaa, Serbia) või kui nad 

elavad kõrvalistes maa-asulates (Hispaania, Läti, Leedu, Rumeenia ja Türgi). Siiski tuleb möönda, et 

ka sellised transpordimeetmed võivad mõjutada koolide sotsiaal-majanduslikku mitmekesisust. 

Kolmes haridussüsteemis (Austria, Poola ja Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)) on toimunud muutused 

haridussüsteemi struktuuris ning mitmekesisuse suurendamiseks loodud uut liiki koolid. 

Austrias loodi erineva sotsiaal-majandusliku taustaga laste õpetamiseks ühes õppeasutuses uus kooliliik, Neue Mittelschule (uus 

keskkool). 

Poolas toimus koolide struktuurireform 2016. aastal. Eraldi alg- ja põhikooliaste asendati ühtsete põhikoolidega. Muutuse eesmärk 

oli piirata õpilaste sõelumist põhikooliastme alguses, mis näis suurlinnades põhjustavat sotsiaal-majanduslikku segregatsiooni. 

Ühendkuningriigi (Põhja-Iirimaa) „integreeritud koolide“ eesmärk on tuua ühte kooli kolli katoliikliku ja protestandi taustaga, aga ka 

muud usku ning usutunnistuseta õpilased ja õpetajad. 

Viimaks väärib märkimist veel Portugal, kus riik on loonud alternatiivseid koolide tulemusnäitajaid 

kajastava avaliku veebilehe, mis aitab esile tõsta suure ebasoodsas olukorras õpilaskonnaga koolide 

positiivseid haridustulemusi. Veebileht kajastab lisandväärtuse näitajaid, mis võimaldavad 

absoluutsete saavutuste asemel võrrelda õpilaste edasijõudmist ning aitavad sellega parandada 

heade tulemustega ebasoodsas olukorras koolide mainet. Norras pöörab riik samal ajal suuremat 

tähelepanu riigi rahastusest sõltuvate erakoolide vastuvõtureeglitele. 
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Norras ei ole riigi rahastusest sõltuvatel erakoolidel lubatud ise õpilasi valida. Kõigi koolide vastuvõtureeglid peavad olema 

kinnitatud riigi tasandil. Juhul kui kandidaate on rohkem kui vabu õppekohti, võivad koolid võtta vastu õpilasi eelisjärjekorras 

geograafilise läheduse või usukuuluvuse alusel või teiste õpilaste õdesid ja vendi. 

Joonisel II.10.1 kajastatud riigi tasandi poliitikameetmete kõrval püüavad mõned riigid (Belgia 

prantsuskeelne kogukond, Saksamaa, Prantsusmaa, Läti, Ungari, Malta, Rumeenia, Rootsi, Bosnia ja 

Hertsegoviina ning Serbia) ühtlasi teavitada ja/või kaasata sidusrühmi aruteludesse koolide sotsiaal-

majandusliku segregatsiooni probleemi lahendamise üle. Nõnda propageerib Belgias (prantsuskeelne 

kogukond), Saksamaal, Prantsusmaal ja Rumeenias riik otseselt koolide sotsiaalset mitmekesisust 

ning hoiatab segregatsiooni negatiivsete mõjude eest. Lätis ja Maltal pakutakse õpetajatele eraldi 

jätkukoolitusprogramme haridusvõimaluste võrdsuse ja koolide sotsiaalse kaasavuse alal. Belgias 

(prantsuskeelne kogukond) ja Prantsusmaal toetab riik kohalikke pilootprojekte, mille eesmärk on 

parandada ebasoodsas olukorras rajoonide sotsiaal-majanduslikku mitmekesisust. Ungaris on kõigi 

koolipiirkondade halduskeskustes loodud erinevate koolitüüpide esindajaid hõlmavad töörühmad, mille 

ülesanne on jälgida kaasava hariduse ja desegregatsiooni elluviimist. Luksemburgis, Rootsis ja Norras 

julgustatakse või nõutakse kohalikelt omavalitsustelt sammude astumist koolide sotsiaal-majandusliku 

segregatsiooni ennetamiseks või leevendamiseks. 

II.10.2. Ebasoodsas olukorras koolide õpetajaskond: probleemid ja stiimulid 

Kvaliteetsesse õpetajatöösse investeerimine on õpilaste soorituse parandamiseks ülimalt oluline ning 

uuringute järgi oleks parim poliitika suunata parimad ja kõige efektiivsemad õpetajad töötama kõige 

suuremat tuge vajavate õpetajatega (OECD, 2018b). Tegelikkuses leidub sellele mitmesuguseid 

takistusi. 

Enne konkreetsete ebasoodsas olukorras koolides töötavate õpetajatega seotud probleemide juurde 

liikumist peame juhtima tähelepanu asjaolule, et paljudes Euroopa riikides on probleeme üleüldise 

õpetajate nappusega, õpetajaskonna vananemisega ja/või õpilaste ebaühtlase jagunemisega 

ainevaldkondade ja riigi eri piirkondade vahel. Paljud neist probleemidest on suhteliselt pikaajalised 

ning seotud eelkõige õpetaja elukutse atraktiivsusega (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2018a). 

Ebasoodsas olukorras koolides, mille õpilaskonna sotsiaal-majanduslik koosseis võib mõjutada nii 

õppetööd, kooli töökorraldust kui ka juhtimist, võivad samad probleemid siiski veelgi võimenduda (vt 

ptk I.2). 

Selles kontekstis on kasulik arvesse võtta kõigile koolidele kehtivaid üldisi õpetajate palkamise 

reegleid. Enamikus Euroopa haridussüsteemides on riigi- ja munitsipaalkoolide õpetajate 

värbamisprotsess avatud ning töökohad täidetakse konkreetsesse kooli kandideerinud inimestega. 

See tähendab, et riik ei suuna õpetajaid koolidesse ning värbamist korraldavad koolid ise, mõnikord 

koostöös kohaliku omavalitsusega (Euroopa Komisjon/ EACEA/Eurydice, 2018a). Vaid üksikutes 

riikides on kasutusel piiravama loomuga värbamis- ja suunamismeetodid, milles riik vahetult osaleb 

ning kasutab kandidaatide reservi loomiseks kas konkurentsipõhist eksamineerimist (Hispaania, 

Prantsusmaa, Itaalia ja Türgi) või sõelumist avalduste alusel (Saksamaa, Küpros, Luksemburg, Malta 

ja Albaania) (samas). Õpetajate värbamise küsimust mõjutab ühtlasi asjaolu, et riigi rahastusest 

sõltuvatel erakoolidel kaldub kõikjal Euroopas olema nii värbamis- ja palgapoliitika kujundamisel kui ka 

avaliku ja erasektori rahastuse kasutamisel suurem autonoomia (vt ptk II.8), mis võib mängida olulist 

rolli olukorras, kus riik püüab meelitada ebasoodsas olukorras koolidesse tööle kogenud ja 

kvalifitseeritud õpetajaid ja tagada nende püsivat töötamist samas õppeasutuses. 
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II.10.2.1. Õpetajate pakkumise ja nõudluse haldamise probleemid 

Joonisel II.10.2 antakse ülevaade peamistest õpetajate pakkumise ja nõudluse haldamisega seotud 

probleemidest suure ebasoodsas olukorras õpilaste osakaaluga koolides. Kõik loetletud probleemid 

on esile tõstetud riigi tasandil ning ära märgitud ametlikes dokumentides ja väljaannetes. Enamikus 

haridussüsteemidest (kolmkümmend üks süsteemi) tunnistab riik probleeme õpetajate värbamisega 

ebasoodsas olukorras koolidesse ning vajadust selle valdkonna toetamise ja arendamise järele. 

Üheteistkümnes haridussüsteemis ei ole riik konkreetseid probleeme selles valdkonnas esile tõstnud. 

Mõnel juhul tuleneb see asjaolust, et õpetajate töölevõtmine kuulub kohaliku tasandi vastutusalasse ja 

ministeerium asjakohast teavet ei kogu (Taani), teistel juhtudel ei piirdu aga probleemid õpetajate 

pakkumisega ainult suure ebasoodsas olukorras õpilaste osakaaluga koolidega (Iirimaa ja Eesti). 

Joonis II.10.2: peamised riigi tasandil esile tõstetud õpetajatega seotud probleemid ebasoodsas olukorras 

koolides, 2018/19 

 

 

Õpetajate üldiste mitmekesiste klassidega 
töötamise oskuste parandamine  

Kvalifitseeritud ja kogenud õpetajate 
töölemeelitamine  

Õpetajate koolitamine ebavõrdsusega 
võitlemises 

Õpetajate töö tulemuslikkuse jälgimine 
(tulemusnäitajad, lisandväärtuse näitajad 

jne) 
Koolidele suurema autonoomia andmine 

õpetajate värbamisel, järelevalvel ja 
tasustamisel  

Koolide autonoomia piiramine õpetajate 
värbamisel, järelevalvel ja tasustamisel  

Riigi tasandil esile tõstetud probleemid 
puuduvad 

 

Jooniselt II.10.2 nähtub, et kõige sagedamini on problemaatilistest valdkondadest mainitud vajadust 

parandada õpetajate üldisi mitmekesiste klassidega töötamise oskusi (kakskümmend üheksa 

süsteemi) ning kvalifitseeritud ja kogenud õpetajate tööle meelitamist (kakskümmend kaks süsteemi). 

Samuti on parandamist vajavate valdkondadena esile toodud õpetajate koolitamist ebavõrdsusega 

võitlemises ning õpetajate töö tulemuslikkuse jälgimist. Viies haridussüsteemis tõsteti esile ka raskusi 

koolidele suurema autonoomia andmisega õpetajate värbamisel, järelevalvel ja tasustamisel. 

Seitseteist riiki on esile tõstnud raskusi seoses ebasoodsas olukorras koolidesse õpetajate palkamise 

kolme või enama aspektiga. See on selge märk märkimisväärsetest probleemidest selles vallas ning 

teadvustatud vajadusest leida neile lahendusi. Mitmetes süsteemides on kõnealuseid probleeme 

käsitletud erinevates aruannetes, poliitikadokumentides ja ekspertarvamustes. 

Islandi ametlikes aruannetes märgitakse, et hoolimata selgest konsensusest kaasava hariduse eesmärkide vallas eksisteerib selge 

vajadus suuremate ressursside, parema erialase enesetäiendamise ning koolide toetamise, aga ka nende meetmete tõhusat 

elluviimist toetavate uuringute järele. Ühtlasi tõstavad aruannete autorid esile asjaolu, et „kaasava hariduse“ mõistele leidub liiga 

palju erinevaid tõlgendusi ning õpetajad ei tunne, et neil oleks piisav ettevalmistus klasside suuremast mitmekesisusest tingitud 

nõudmiste rahuldamiseks (158). 

 

(158)  Mat á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015; European Agency for 
Special Needs and Inclusive Education (2017): „Haridus kõigi jaoks – Islandi kaasavate koolide süsteemi välisaudit“. 
Odense, Denmark: European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Vt 
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/final-report_external-audit-of-the-
icelandic-system-for-inclusive-education.pdf 
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Kogutud teabes viidatakse poliitilistele aruteludele ja tegevuskavadele, mis käsitlevad ühelt poolt 

probleeme õpetajate pakkumise ja nõudlusega üldisemalt ning teiselt poolt uurivad võimalusi toetada 

ja parandada konkreetsemalt õpetajate tööd ebasoodsas olukorras koolides. 

Rootsis mainib mitu Rootsi koolikomitee aruannet vajadust leida lahendusi õpetajate nappusele, vajaliku kvalifikatsiooniga 

õpetajate puudusele ning regulaarsema kutsealase enesetäiendamise vajadusele. Kuigi kogenud õpetajaid ja koolijuhte vajavad 

kõige enam problemaatilised koolid, on neil samas sellist personali raske värvata (159). Komisjoni vahearuanne sisaldab 

ettepanekuid riiklike eesmärkide kohta ning pikaajalist plaani koos parandamist vajavate valdkondade loeteluga (SOU 2016:38). 

Lõpparuanne sisaldab konkreetseid ettepanekuid parandamist vajavate valdkondade kohta (160). 

Selle aruande jaoks läbi viidud küsitluse tulemusena on välja toodud mitmesuguseid konkreetseid 

õpetajate pakkumisega seotud probleeme. Mitmes haridussüsteemis mõjutab üleüldine õpetajate 

nappus ka ebasoodsas olukorras koole (kõik kolm Belgia kogukonda ja Iirimaa). Küsitluse tulemused 

näitavad, et õpetajate värbamisega on kõige enam probleeme linnapiirkondades, ent ka väiksemates 

maakoolides. 

Belgia prantsuskeelse ja flaamikeelse kogukonna jaoks on probleem nii õpetajate leidmine üldisemalt kui ka konkreetsete 

aineõpetajate leidmine (nt matemaatika, võõrkeeled, tehnilised ained). Probleemid ei ole küll seotud otseselt ainult ebasoodsas 

olukorras koolidega, kuid on samas siiski kõige ilmsemad linnades, kus elab rohkem ebasoodsas olukorras õpilasi. 

Ka Iirimaal on raskusi õpetajate värbamisega. Algkooliastmes puudutab see eelkõige asendusõpetajate värbamist, vanemates 

kooliastmetes aga aineõpetajaid (nagu loodusteadused, tehnoloogia ja matemaatika, tänapäeva võõrkeeled, iiri keel ja 

kodumajandus). Probleemidele lahenduse otsimiseks rajas hariduse ja oskuste ministeerium 2018. aasta märtsis õpetajate 

pakkumise juhtrühma (161). Juhtrühma tööd toetab rakendusrühm, mille ülesanne on kaaluda läbi erinevaid küsimusi, nagu 

peamised õpetajate nõudlust ja pakkumist mõjutavad tegurid. Kaalumisel on esimese ja teise õppeastme koolide õpetajaskonna 

planeerimismudeli väljatöötamine. 

Ebasoodsas olukorras koolidesse õpetajate tööle meelitamine ja nende tööl hoidmine ning personali 

voolavuse leevendamine on olulised küsimused ka Prantsusmaal (162), Saksamaal (163), 

Ühendkuningriigis (Inglismaa (164) ja Šotimaa (165)) ja mõnes teiseski haridussüsteemis. Mõned riigid 

on tõstnud esile spetsiifilisi raskusi kvalifitseeritud õpetajate leidmisega maapiirkondadesse (Leedu, 

Rumeenia ja Türgi) ning sisserändaja taustaga õpilaste toetamiseks täiendavate õpetajate ja 

sihtotstarbeliste koolituste organiseerimisega. Valdav osa haridussüsteeme tunnistab, et mitmekesiste 

klassidega toimetuleku oskusi tuleb käsitleda nii õpetajate esmase väljaõppe osana kui ka kutsealase 

jätkuõppe koolitustel ning jagada ühtlasi heade tavade levitamise ja tugimaterjalidele ligipääsu 

tagamise kaudu. 

 

(159)  Rootsi koolikomitee (Skolkommissionen) (dir. 2015:35). 

(160)  (SOU 2017:35) https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-
skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf 

(161) https://www.education.ie/en/The-Department/Regulation-of-Lobbying-Act-2015/Groups-Committees-exempted-under-the-
Transparency-Code/teacher-supply-steering-group.html 

(162) https://www.ccomptes.fr/system/files/2018-10/20181017-synthese-education-prioritaire_0.pdf, 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-10/20171004-rapport-gerer-enseignants-
autrement.pdfhttp://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/04/7/IGEN-IGAENR-rapport-2018-91-Gestion-quantitative-
gestion-qualitative-enseignants_1031047.pdf 

(163)  Berliini sotsiaalteaduste keskus (Wissenschaftszentrum Sozialforschung Berlin), Marcel Helbig and Rita Nikolai, „Kas 
sotsiaalselt kõige ebasoodsamas olukorras õpilased pääsevad „parimasse“ kooli? Eksploratiivne uurimus kooli kvaliteedi 
ja sotsiaalse koosseisu sesostest Berliini koolide näitel“ (Bekommen die sozial benachteiligsten Schüler*innen die 'besten' 
Schulen? Eine explorative Studie über den Zusammenhang von Schulqualität und sozialer Zusammensetzung von 
Schulen am Beispiel Berlins) https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2019/p19-002.pdf 

(164) Teacher Recruitment and Retention Strategy (lk 11) (DfE, 2019):  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/773930/Teacher_Reten
tion_Strategy_Report.PDF.pdf 

(165) Evaluation of the Attainment Scotland Fund. Interim report (years 1 and 2) 
https://www.gov.scot/publications/evaluation-attainment-scotland-fund-interim-report-years-1-2/ 

https://www.education.ie/en/The-Department/Regulation-of-Lobbying-Act-2015/Groups-Committees-exempted-under-the-Transparency-Code/teacher-supply-steering-group.html
https://www.education.ie/en/The-Department/Regulation-of-Lobbying-Act-2015/Groups-Committees-exempted-under-the-Transparency-Code/teacher-supply-steering-group.html
https://www.ccomptes.fr/system/files/2018-10/20181017-synthese-education-prioritaire_0.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-10/20171004-rapport-gerer-enseignants-autrement.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-10/20171004-rapport-gerer-enseignants-autrement.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/04/7/IGEN-IGAENR-rapport-2018-91-Gestion-quantitative-gestion-qualitative-enseignants_1031047.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/04/7/IGEN-IGAENR-rapport-2018-91-Gestion-quantitative-gestion-qualitative-enseignants_1031047.pdf
https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2019/p19-002.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/773930/Teacher_Retention_Strategy_Report.PDF.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/773930/Teacher_Retention_Strategy_Report.PDF.pdf
https://www.gov.scot/publications/evaluationattainmentscotland-fund-interim-report-years-1-2/
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Soome riik näeb kultuurilist mitmekesisust ühe valdkonnana, kus õpetajad ja teised koolitöötajad vajavad enam kutselase jätkuõppe 

kujul tuge (166). 

Itaalia riiklik kutsealase jätkuõppe plaan aastateks 2016–2019 näeb muuhulgas ette õpetajate mitmekesiste klassidega töötamise 

võime suurendamist (167). 

Ühendkuningriigi (Wales) valitsus kehtestas 2019. aasta septembrist õpetajate esmase väljaõppe pakkujatele uued 

akrediteerimiskriteeriumid. Õppekavadele kehtestatud nõuete hulka kuulub tingimus, et „kutsealane ja pedagoogiline väljaõpe peaks 

teooriale, uuringutele ja tulevaste õpetajate vahetule koolitöö kogemusele tuginedes kujundama nende teadmisi, arusaamu ja 

praktilisi oskusi muuhulgas selliselt, et ... need kõigile võrdsete võimaluste tagamiseks vastaksid erineva kultuurilise, keelelise, 

usulise ja sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste vajadustele...“ (168) 

Sloveenias on mitmekesiste klasside õpetamisega seotud küsimusi käsitletud hariduse, teaduse ja spordi ministeeriumi algatuse 

„Turvaline ja toetav õppekeskkond“ (Varno in spodbudno učno okolje) raames heade tavade jagamise, haridustöötajate piirkondlike 

arutelude ja riikliku konverentsi vormis. Riiklik haridusinstituut on koostanud tugimaterjale kaasava koolikeskkonna kujundamise 

kohta. 

II.10.2.2. Stiimulid õpetajatele 

Kvalifitseeritud ja kogenud õpetajate ebasoodsas olukorras koolidesse tööle meelitamiseks on 

haridusvaldkonna ametiasutustel võimalik kasutada mitmesuguseid poliitikameetmeid. Muuhulgas 

hõlmavad need nii rahalisi kui ka mitterahalisi stiimuleid. Riigi tasandi õigusaktidest nähtub siiski, et 

sarnaseid stiimuleid väga sageli ei kasutata (vt joonis II.10.3). Rahalisi meetmeid, nagu põhipalga 

suurendamine (Leedu, Rumeenia ja Sloveenia), täiendavad lisatasud (Prantsusmaa, Leedu, Ungari, 

Poola, Slovakkia ja Rootsi), õppelaenude kompenseerimine (Ühendkuningriik (Inglismaa)) jms, 

kasutatakse kokku üheteistkümnes haridussüsteemis. Mitterahalisi stiimuleid, nagu paremad 

töötingimused (nt lühendatud tööaeg, väiksemad klassid, töökohakindlus, mentorlus- ja 

juhendamisvõimalused) või karjäärialased eelised (nagu eelisseisund järgmisel ametisse nimetamisel 

või kiirem liikumine karjääriredelil), pakub kaheksa haridussüsteemi. Nelja haridussüsteemi kohta 

esitatud andmetest (Prantsusmaa, Leedu, Sloveenia ja Ühendkuningriik (Šotimaa)) nähtub, et neis 

rakendatakse nii rahalisi kui ka mitterahalisi stiimuleid. 

Enam kui pooltes haridussüsteemides riiklikud stiimulid ebasoodsas olukorras koolide õpetajatele 

puuduvad. See võib olla tingitud erinevatest teguritest. Mõnel juhul toimub õpetajate värbamise ja/või 

tasustamisega seotud otsuste langetamine kohaliku omavalitsuse ja/või kooli tasandil (vt ka joonised 

II.8.1 ja II.8.2). Nõnda võib olenevalt kooli situatsioonist õpetajatele erihüvitiste maksmist või klassi 

suurust puudutavaid otsuseid langetada koolidirektor. Teistes riikides (Eesti, Horvaatia, Malta, 

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Island ning Montenegro) riiklikud stiimulid õpetajatele puuduvad, 

kuna haridusvaldkonna ametiasutuste arvates ei ole koolide sotsiaal-majanduslikus koosseisus olulisi 

erinevusi. Neist palju olulisemana tuleb aga esile tõsta asjaolu, et veel kümnes haridussüsteemis 

(Belgia saksakeelne kogukond, Saksamaa, Iirimaa, Küpros, Läti, Luksemburg, Austria, Portugal, 

Põhja-Makedoonia ja Türgi) puuduvad sarnased meetmed isegi hoolimata sellest, et 

haridusvaldkonnas teadvustatakse olulisi erinevusi koolide sotsiaal-majanduslikus koosseisus. 

 

(166)   https://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/opetustoimen_henkilostokoulutus/103/2/opetustoimen_ja_varhaiskasvatukse
n_henkilostokoulutus_vuonna_2019_avustushaku  

(167) https://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf 

(168) „Criteria for the accreditation of initial teacher education programmes in Wales: Teaching tomorrow’s teachers“ (WG, 
2018), lk 21–22. https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/criteria-for-the-accreditation-of-initial-teacher-
education-programmes-in-wales.pdf 

https://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/opetustoimen_henkilostokoulutus/103/2/opetustoimen_ja_varhaiskasvatuksen_henkilostokoulutus_vuonna_2019_avustushaku
https://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/opetustoimen_henkilostokoulutus/103/2/opetustoimen_ja_varhaiskasvatuksen_henkilostokoulutus_vuonna_2019_avustushaku
https://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/criteria-for-the-accreditation-of-initial-teacher-education-programmes-in-wales.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/criteria-for-the-accreditation-of-initial-teacher-education-programmes-in-wales.pdf


Võrds ed  võ i m a lus ed  E uro op a  k oo l i ha r i dus es  I I  osa  Har i duss üs t ee mi de  tu nn use d  

180 

Joonis II.10.3: riiklikud toetusmeetmed ebasoodsas olukorras koolide õpetajatele, 2018/19 

 

  

  

 
Rahalised stiimulid  

 
Mitterahalised stiimulid  

 
Stiimulid puuduvad 

 
Andmed puuduvad  

  

  

 

Allikas: Eurydice. 

Märkus riikide erisuste kohta 

Hispaania: uuringus osalenud autonoomsete piirkondade hulgas olid levinuimad mitterahalised meetmed. Vaid Castilla-León ja 
Castilla-La Mancha pakuvad ebasoodsas olukorras koolide õpetajatele rahalisi stiimuleid lisahüvitiste vormis. 

II.10.3. Lisarahastus ja mitterahaline toetus ebasoodsas olukorras koolidele 

Lisaks õpetajate värbamist toetavatele meetmetele pakutakse ebasoodsas olukorras õpilasi 

õpetavatele koolidele ka muud laadi tuge. Selle pakkumine lähtub asjaolust, et ebasoodsas olukorras 

koolid tegutsevad teistsugustes oludes. Nad peavad korraga leidma lahendusi mitmesugustele 

probleemidele, nagu õpilaste võimete suur varieeruvus, õppimisvajaduste mitmekesisus, suur 

alasooritajate osakaal, probleemid puudumisega, madalad akadeemilised ootused ja halb 

sisekliima (169). Ebasoodsas olukorras koolidele pakutava toetuse erinevad vormid jagunevad kahte 

üldisesse kategooriasse: lisarahastus ja mitterahaline toetus (170). Riiklik lisarahastus või sihtrahastus 

on kooli põhirahastusest eraldi seisev rahastus, mille eesmärk on parandada haridusvõimaluste 

võrdsust ebasoodsas olukorras õpilastega koolides. See ei pruugi alati olla seotud ebasoodsas 

olukorras õpilaste osakaaluga. Riiklikud haridusvaldkonna ametiasutused võivad lisarahastuseks 

mõeldud vahendeid eraldada kas piirkondlikele või kohalikele võimudele või siis vahetult koolile. 

Rahastatavad tegevused võivad olla täpselt määratletud, kuid koolidele võidakse anda ka erineva 

ulatusega autonoomset otsustusõigust. Lisarahastuse mõiste ei hõlma siin Euroopa Liidu ja muude 

rahvusvaheliste organisatsioonide abi ega ka sotsiaalabiprogramme või individuaalset õpilastele 

suunatud rahalist abi. Süstemaatiline riiklik lisarahastus ja mitterahaline toetus võib hõlmata näiteks 

täiendava õppepersonali kasutamise ja kutsealase enesetäiendamise võimalusi, väiksemaid klasse 

või õppekavaväliseid tegevusi. 

Teadusuuringud osutavad lisarahastuse nõrgale positiivsele mõjule ebasoodsas olukorras õpilaste 

edasijõudmisele (Franck ja Nicaise, 2017). Kuigi ebasoodsas olukorras koolidele lisatoe pakkumine on 

oluline, ei piisa sellest üksi haridusliku ebavõrdsuse leevendamiseks. Eriti selgelt jääb selle mõju 

 

(169)  Vt nt Department of Education and Skills, DEIS Plan 2017 (Delivering Equity of Opportunity in Schools), pdf kättesaadav 
aadressil: https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/DEIS-Plan-2017.pdf 

(170)  Vt ka Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2016. „Structural indicators for monitoring education and training systems in 
Europe 2016. Eurydice Background report to the Education and Training Monitor 2016“, lk 36–42. 

https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/DEIS-Plan-2017.pdf
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väikeseks oluliste süsteemsete tegurite kõrval, nagu varajane hargnemine erinevate õppesuundade 

vahel, klassikursuse kordamine ja selektiivne vastuvõtt koolidesse (Verelst jt, 2020). Riiklike 

juhtumianalüüside tulemused näitavad, et lisarahastuse efektiivsust võib suurendada automaatselt 

jaotatava ja sihtotstarbelise rahastuse tasakaalustamine. Samuti vajavad koolid mõningast 

autonoomiat toetuse kasutamist puudutavates otsustes, tingimusel, et nad on selleks piisavalt 

haldusvõimelised ja neil on võimalus saada nõu asjatundjatelt. Ühtlasi peab olema tagatud piisav 

järelevalve ja hindamine (samas). 

Jooniselt II.10.4.A nähtub, et ebasoodsas olukorras õpilasi õpetavatele koolidele eraldab lisarahastust 

kolmkümmend haridussüsteemi. Mõnel juhul kombineeritakse lisarahastuse eraldamist mitterahalise 

toetusega, kuid viies haridussüsteemis (Kreeka, Küpros, Luksemburg, Ungari ja Montenegro) on 

mitterahaline toetus ainuke toetuse vorm. Seitsmes haridussüsteemis (Horvaatia, Malta, Rumeenia, 

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Norra ja Türgi) ei taga riik ebasoodsas olukorras koolidele ei 

lisarahastust ega mitterahalist toetust. Koolidele lisarahastuse eraldamise metoodika vaatepunktist 

võib öelda, et üheksateistkümnes haridussüsteemis eraldab riik raha automaatselt, samas kui 

kuueteistkümnes riigis peavad koolid taotlema raha konkreetsete vajaduste tarbeks. Hispaanias, 

Poolas, Soomes ja Ühendkuningriigis (Põhja-Iirimaa ja Šotimaa) on kasutusel mõlemad meetodid. 

Joonis II.10.4: täiendav riiklik rahaline või mitterahaline toetus ebasoodsas olukorras õpilasi õpetavatele koolidele 

(ISCED 1–3), 2018/19 

II.10.4.A: automaatselt eraldatavad vahendid / koolid taotlevad vahendeid konkreetsel eesmärgil 

 

  

  

 

Lisarahastuse eraldamine toimub 

automaatselt  

 

Koolid taotlevad lisarahastust 

konkreetsel eesmärgil  

 
Ainult mitterahaline toetus  

 

Lisarahastust ega mitterahalist abi ei 

pakuta  

 
Andmed puuduvad 

  

 
Allikas: Eurydice. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Luksemburg: kehtib ainult ISCED 1. taseme kohta. 
Taani: kehtib ainult ISCED 3. taseme kohta. 
Hispaania: kõik uuringus osalenud autonoomsed piirkonnad teatasid kirjeldatud meetmete kasutamisest kõigil ISCED 
tasemetel, välja arvatud Kanaari saared ja Valencia, kus fookus on ISCED 1. ja 2. tasemel. 
Soome kehtib ainult ISCED 1. ja 2. taseme kohta. Automaatselt eraldatav lisarahastus moodustab osa kohalike omavalitsuste 
riiklikust rahastusest. 
Šveits: kehtib ainult ISCED 1. ja 2. taseme kohta. eri kantonites võivad kehtida erinevad reeglid. 

 

Lisarahastust võidakse eraldada kõigile ebasoodsas olukorras õpilasi õpetavatele koolidele sõltumata 

ebasoodsas olukorras õpilaste osakaalust vastava kooli õpilaskonnas. Raha võidakse eraldada ka 

eelnevalt määratletud kriteeriumide alusel ja vaid osadele koolidest. Joonis II.10.4.B näitab, et umbes 

pooltes kõigist vaadeldud haridussüsteemidest (kakskümmend kaks süsteemi) kvalifitseeruvad nii 
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rahalisele kui ka mitterahalisele toetusele kõik koolid, mis saavad toetust iga ebasoodsas olukorras 

õpilase eest. 

Mõnes haridussüsteemis võtab riik lisarahastuse või mitterahalise toetuse eraldamisel ebasoodsas 

olukorras tuvastamiseks arvesse mitut indikaatorit (riiklike ebasoodsas olukorras õpilaste määratluste 

kohta vt ptk I.3). 

Belgia prantsuskeelse kogukonna haridussüsteemis sõltub kooli kvalifitseerumine lisapersonalile ja -rahastusele selle asetusest 

sotsiaal-majandusliku indeksi pingereas. Indeks hõlmab nelja perekonna taustaga seotud indikaatorit: 

• sissetulek inimese kohta; 

• hariduslik taust; 

• töötuse tase, kutsealase tegevuse tase ja sotsiaalabi saamine; 

• elukutse (171). 

Belgia flaamikeelse kogukonna haridussüsteemis eraldatakse koolidele lisatoetust ja lisavahendeid teatud sotsiaal-majanduslikele 

kriteeriumidele vastavate õpilaste arvu järgi; nende hulka kuuluvad õpilase kodune keel, ema haridustase ja õpilase saadav 

õppetoetus. 

Hollandi keskvalitsus laiendas hiljuti algkoolis hariduslikult ebasoodsas olukorras olemise indikaatoreid, mis varem piirdusid 

lapsevanemate haridustasemega. Alates 2019. aasta augustist jagab statistika keskbüroo andmeid viie indikaatori kohta: mõlema 

lapsevanema haridustase, ema päritoluriik, ema Hollandis viibitud aeg, kooli kõigi laste emade keskmine haridustase ja kas lapse 

vanematel on suuri võlgu (172). 

Ühendkuningriigis (Inglismaal) kohustusliku põhi- ja keskhariduse kontekstis rakendatav koolide rahastamise valem hõlmab ka 

materiaalse puudusega seotud tunnust. Lisarahastust (pupil premium) eraldatakse koolidele iga õpilase eest, kellel on ükskõik 

millisel hetkel viimase kuue aasta jooksul tekkinud õigus tasuta koolilõunale või kes on varem olnud või on hetkel kohaliku 

omavalitsuse hoole all. Sarnastel alustel toimub ka Ühendkuningriigis (Walesis) kehtiva õpilaste arendustoetuse eraldamine. 

Harvematel juhtudel (kolmteist haridussüsteemi) eraldatakse täiendavat rahalist või mitterahalist 

toetust vaid osadele koolidele, võttes seejuures aluseks riiklikud abikriteeriumid (joonis II.10.4.B). 

Nende hulka võib kuuluda ebasoodsas olukorras õpilaste osakaalu läve ületamine (Iirimaa ja 

Slovakkia) või konkreetsetesse kategooriatesse kuuluvate õpilaste olemasolu koolis, nagu 

rahvusvähemused, sisserändaja taustaga õpilased või alasooritajad (Taani, Kreeka, Poola ja 

Portugal). 

Täiendavat rahalist või mitterahalist toetust jagatakse koolidele ühtlasi sagedamini kohustusliku 

hariduse (ISCED 1. ja 2. tase) ning harvemini ISCED 3. taseme hariduse raames. 

 

 

(171) https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/34295_024.pdf 

(172)  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/financiering-onderwijsachterstanden 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/34295_024.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/financiering-onderwijsachterstanden
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II.10.4.B: riiklik lisarahastus või mitterahaline toetus kõigile koolidele / osadele koolidele 

 

  

 
Kõik koolid 

 
Osad koolidest 

 
Stiimulid puuduvad 

 
Andmed puuduvad 

  

 

Allikas: Eurydice. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Luksemburg: kehtib ainult ISCED 1. taseme kohta. 
Taani: kehtib ainult ISCED 3. taseme kohta. 
Hispaania: kõik uuringus osalenud autonoomsed piirkonnad teatasid toetuse eraldamisest kõigil ISCED tasemetel, välja 
arvatud Kanaari saared ja Valencia, kus fookus on ISCED 1. ja 2. tasemel. 
Soome kehtib ainult ISCED 1. ja 2. taseme kohta. Automaatselt eraldatav lisarahastus moodustab osa kohalike omavalitsuste 
riiklikust rahastusest. 
Šveits: kehtib ainult ISCED 1. ja 2. taseme kohta. eri kantonites võivad kehtida erinevad reeglid. 
 

Enamikus riikides kehtib riiklik täiendava rahalise või mitterahalise toetuse eraldamise poliitika 

ühtemoodi nii riigi- ja munitsipaalkoolidele kui ka riigi rahastusest sõltuvatele eraõppeasutustele. Ainus 

erand on Portugal, kus õpetajate lisatöötundide, erikoolituste ja muude sekkumismeetmete 

rahastamiseks mõeldud prioriteetse haridusliku sekkumise piirkondade programm (TEIP) hõlmab vaid 

riigi- ja munitsipaalkoole (173). 

Koolidel on kasutada toetusele kvalifitseeruvate õpilaste osakaalust sõltuv lisaeelarve, mis võimaldab 

ellu viia konkreetseid toetusmeetmeid. Lisavahenditest rahastatavad tegevusliigid kirjutab ette kas riik 

või on koolidel võimalus ise paindlikult otsustada, millised tegevused on konkreetsel juhul kõige 

asjakohasemad. Kooskõlas varasema analüüsiga (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2016) 

näitavad riikide esitatud andmed, et lisarahastust kasutatakse kõige sagedamini lisaõpetajate, 

abiõpetajate ja muude asjatundjate palkamiseks. Riigi tasandil rahastatavad või pakutavad tegevused 

hõlmavad klasside suuruse vähendamist, järeleaitamistundide pakkumist, keelelist tuge, tavalise 

koolipäeva raamidest väljapoole jäävaid tegevusi ja teenuseid ning kodu ja kooli koostöö 

vahendamist. 

Mitterahalist toetust pakutakse kõige sagedamini täiendavate õpetajate, abiõpetajate või muude 

personaliliikmete positsioonide näol, aga ka õpetajate erikoolituse vormis. 

Hispaanias on kõige levinumad meetmed mitterahalised toetused, mis on kasutusel sisuliselt kõigis uuringus osalenud 

autonoomsetes piirkondades. Neist levinuimad on omakorda lisaõpetajate palkamine ja klasside suuruse piiramine. Kantaabria 

aruanne kirjeldab lisaks ka nõustajate ja sotsiaaltöötajate koolidesse saatmist, Kanaari saarte oma aga lähetatud õpetajate 

kasutamist ning osalemist õpetajate väljaõppes. 

 

(173) Programmis TEIP osalevad koolid, mis asuvad ebasoodsas olukorras piirkondades ja mille õpilaste hulka kuuluvad 
sotsiaalse tõrjutuse ohus lapsed. Vt http://www.dge.mec.pt/teip 

http://www.dge.mec.pt/teip
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Ungaris peavad kõik koolid korraldama ebasoodsas olukorras õpilastele järeleaitamistunde. Koolidel on selle jaoks õigus saada 

lisarahastust. 

Hollandis, Portugalis ja Ühendkuningriigis võivad koolid ise vabalt otsustada rahastatavate tegevuste 

üle; seejuures lähtutakse eeldusest, et koolid ise mõistavad kõige paremini abile kvalifitseeruvate 

õpilaste hariduslikke vajadusi, ehkki vajaduse korral on neil selleks võimalik saada ka nõustamist. 

Ühendkuningriigis (Inglismaa ja Wales) levitab riik juhenddokumente lisarahastuse ja puudust kannatavate õpilaste toetuste 

kvalifitseeruvate ja tõhusate kasutamisviiside kohta (174). 

Ühendkuningriigis (Inglismaal) peavad koolid lisaks tulevikuplaanide avaldamisele andma aru ka eelmisel aastal saadud toetuste 

kasutamise ning selle tulemuste kohta. Ühendkuningriigi (Walesi) koolid peavad avaldama oma tulevikuplaanid ja inspektorid 

hindavad nende tegevuse tõhusust abile kvalifitseerunud õpilaste tulemuste parandamisel. 

 

 

 

(174) https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit; 
https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-11/what-can-the-pdg-be-used-to-support.pdf 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit
https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-11/what-can-the-pdg-be-used-to-support.pdf
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II.11. ALASOORITAJATE TOETAMINE 

Peamised tähelepanekud 

Erialakirjandusest nähtub, et madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilaste õpitulemused on 

tõenäoliselt kehvemad, kuid toetusmeetmed võimaldavad ka neil õpilastel oma tulemusi parandada. 

Eurydice küsitlus näitas järgmist. 

• Enamiku Euroopa riikide haridussüsteemides on algkooliastmest alates kasutusel 

toetusmeetmed. 

• Põhikooliastmes pakutakse üldjuhul üht ja sama liiki toetust. 

• Keskkooliastmes pakutavate toetuse liikide hulk on suhteliselt väike. Sagedasemaks muutub 

võimalus minna üle teisele õppekavale või teise kooli. 

• Kõige levinum toetuse liik on kõigis haridusastmetes psühholoogi või muu erialaspetsialisti tugi. 

• Ligi pooltes haridussüsteemides pakutakse õpilastele individuaalset või väikeses rühmas 

lisaõpet, kuid algkooliastmes ja põhikooliastmes on see võimalus olemas kõigis koolides vaid 

kolmandikus haridussüsteemidest ning keskkooliastmes kõigest veerandis. 

• Alasooritajatega tegelemisele spetsialiseerunud õpetajate olemasolu on võrdlemisi haruldane. 

Algkooliastmes leidub selliseid õpetajaid vaid kaheteistkümnes haridussüsteemis. 

Põhikooliastme puhul kahaneb nende arv kümnele ja keskkooliastmes seitsmele. 

• Üldjuhul on riigid kehtestanud ühesugused toetusmeetmed nii üld- kui ka kutseharidusele ja nii 

riigi- ja munitsipaalkoolidele kui ka riigi rahastusest sõltuvatele eraõppeasutustele. 

• PISA 2018 andmetel käib keskmiselt viiskümmend viis protsenti viieteistkümneaastastest 

õpilastest koolides, kus lastel on võimalik saada õppekeele lisatunde. 

• Hoolimata alasooritajate ja ebasoodsas olukorras (madala sotsiaal-majandusliku seisundiga) 

õpilaste suuremast vajadusest täiendava toetuse järele õppekeele õppimisel ei õpi nad 

enamikus haridussüsteemides siiski teistest suurema tõenäosusega sellist toetust pakkuvates 

koolides. 

 

Alasooritusega seotud probleemide lahendamine on üks Euroopa Liidu 2009. aastal kehtestatud 

hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (ET 2020) 

eesmärke (175). Eelkõige sätestab raamistik, et „2020. aastaks [peaks] põhioskuste (lugemine, 

matemaatika ja loodusteadused) alal madala õpiedukusega viieteistaastaste osakaal olema väiksem 

kui 15%“ (Euroopa Liidu Nõukogu, 2009, lk 7) (176). 

Alasooritajaks loetakse siin õpilast, kelle akadeemiline edasijõudmine ei vasta ootustele. Selle 

mõõtmise aluseks võivad olla nii kvantitatiivsed näitajad (st konkreetne hinne või testitulemus) kui ka 

kvalitatiivsed näitajad (st teatud õpiväljundite saavutamine). Alasooritaja on seega õpilane, kes ei ole 

suutnud täita vähemalt üht kvantitatiivset ja/või kvalitatiivset eesmärki. Eespool mainitud ET 2020 

 

(175) Euroopa Liidu Nõukogu, 2009. Nõukogu järeldused, 12. mail 2009, mis käsitlevad strateegilist raamistikku 
üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal („ET 2020“). Brüssel, 12. mai 2009. C 119 [pdf] kättesaadav 
aadressil: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN [vaadatud 2. 
märtsil 2020]. 

(176)  Juhul kui käsitleda varajast haridussüsteemist lahkumist alasoorituse äärmusliku vormina, muutub oluliseks veel üks ET 
2020 eesmärk: „2020. aastaks [peaks] varakult õpingute või koolituse katkestajate osatähtsus olema väiksem kui 10%“ 
(Euroopa Liidu Nõukogu, 2009, lk 7). Nõukogu mõistab „õpingute varakult katkestajate“ all 18–24-aastaseid isikuid, kes 
on omandanud kõige enam põhihariduse 3. astme ning enam hariduses ega koolituses ei osale (samas). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN
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eesmärgi mõistes klassifitseerib Eurostat alasooritajat õpilasena, kelle oskused jäävad PISA skaalal 

alla teise taseme (baasoskuste tase) (Eurostat, 2019) (177). Mõistagi võivad Euroopa riikide 

haridusvaldkonna ametiasutustel olla kasutusel omad sihttasemed. 

Alasooritamine ja haridusvõimaluste võrdsus on omavahel seotud (vt ptk I.1). Sellise haridustulemuse 

sotsiaalne vastuvõetavus ei ole mitte üksnes normatiivne probleem, vaid ka rakendamata potentsiaali 

küsimus. Halbade õpitulemustega õpilane ei omanda sellist teadmiste, oskuste ja pädevuste taset, 

mille ta oleks võinud teistsugustes isiklikes, hariduslikes või sotsiaalsetes oludes saavutada. 

Alasoorituse tagajärjed on nii isiklikud (näiteks võib õpilane koolist välja langeda, mis kahjustab tema 

töökoha leidmise võimalusi) kui ka sotsiaalsed (näiteks väheneb nõnda täieliku hariduse ja 

väljaõppega isikute arv, mis omakorda kahandab tööturu produktiivsust) (178). 

Kuigi alasooritus on ka iseseisvalt võetuna koolide jaoks probleem, ei ole positiivsete 

haridustulemuste ebaühtlane jaotumine juhuslik. Teisisõnu, osade õpilaste õpitulemused jäävad 

ootustele alla sagedamini kui teistel ning selles on oluline koht perekondlikul taustal. 

Considine ja Zappala (2002a) leidsid seniste empiiriliste uuringute analüüsimise tulemusena, et 

madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga peredest pärit õpilastel on muuhulgas suurema 

tõenäosusega nõrk lugemis- ja arvutamisoskus, suurem varakult haridussüsteemist lahkumise (vt ka 

ptk II.7) või kooliaegsete käitumisprobleemide ja negatiivsete hoiakute tõenäosus. Järgmises artiklis 

(Considine ja Zappala 2002b) kinnitasid samad autorid empiiriliselt, et akadeemilise soorituse 

prediktorite hulka kuuluvad teiste seas sotsiaal-majanduslikud taustatunnused, nagu vanemate 

haridus, rahvus ja eluaseme liik. Tänapäevale lähemale liikudes näitab OECD (2012), et madalama 

sotsiaal-majandusliku taustaga õpilased on kaks korda suurema tõenäosusega alasooritajad; OECD 

hilisemad uurimused (2016 ja 2019) kinnitavad taas, et kõrgema sotsiaal-majandusliku seisundiga 

õpilased saavad PISA testides paremaid tulemusi kui madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga 

lapsed (vt ka ptk I.1, eriti I.2.3). 

Kuigi erialakirjanduses valitseb selge üksmeel selles, et ebasoodsas olukorras õpilaste sooritus on 

paremas olukorras eakaaslastega võrreldes suhteliselt nõrgem, kestavad siiani vaidlused õpilase 

tausta ja soorituse vahelise seose olemuse üle (Science of Learning, 2018). Jerrim jt (2019) eristavad 

lapsevanemate ja laste suhete ja haridustulemuste vahelisi seoseid käsitlevates allikates kolme üldist 

lähenemissuunda. Esimene neist uurib lapsevanemate ja nende järglaste vahelisi pärilikke sidemeid. 

Mõned autorid (nagu Ayorech jt, 2017) väidavad, et oluliste akadeemilist sooritust määravate tegurite 

hulgas tuleb keskkonna (st isikliku ja sotsiaalse tausta) kõrval käsitleda ka geneetilisi põhjusi. Teised 

suhtuvad geneetilisse põhjuslikkusesse siiski kriitilisemalt. Nõnda leiavad Richardson ja Jones (2019), 

et kõik seosed geneetikaga on kas nõrgad, mittereprodutseeritavad või meelevaldsed. Teist ja 

kolmandat lähenemissuunda (mitterahaliste ressursside mõju, nagu lapsevanemate kasvatusstiil, 

lapsele ette lugemine, abistamine koduste ülesannetega ja lapsevanemate hariduslike ja rahaliste 

ressursside mõju, mis olulisel määral mõjutavad raamatute, arvutite, eraõpetajate jms kättesaadavust) 

käsitleti lähemalt peatükis I.1. Siinkohal on aga oluline rõhutada, et ehkki vaidlused sotsiaal-

majandusliku seisundi eri aspektide suhtelise osatähtsuse üle kestavad, valitseb teadlaste hulgas 

siiski üksmeel selle üldise mõju osas õpilaste õpitulemustele (O’Connell, 2019). 

Lapsevanemate tasandi tunnuste kõrval leidub veel teisigi tegureid, mis võivad mõjutada ebasoodsas 

olukorras õpilaste haridustulemusi. Banerjee (2016) on tuvastanud koguni 771 2005. ja 2014. aasta 

vahel avaldatud teemakohast uuringut, mistõttu neist üksikasjaliku, saati siis ammendava, ülevaate 

 

(177)  Kuna PISA testid kontrollivad viieteistaastaste õpilaste teadmisi, siis on selge, et see määratlus ei hõlma algkooliõpilasi. 

(178)  Koolihariduse tootmiseväliste kasutegurite kohta vt Lechner (2011). 
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andmine on, mõistagi, täiesti võimatu (179). Siiski osutab empiirilistel uuringutel põhinev 

poliitikasoovituste analüüs, et kooli ja klassi tasandi sekkumised võivad sotsiaal-majandusliku tausta 

mõju leevendada ning tagada haridustulemuste suurema võrdsuse. 

Kooli tasandi teguritest alustades soovitab OECD (2012) kooli juhtkonna tugevdamist ja toetamist 

töötavate koolijuhtide juhendamise ja toetamise ning heade juhtide tööle meelitamiseks ja tööl 

hoidmiseks piisavate stiimulite tagamise kaudu. Nagu nähtus peatükist II.10, on stiimulid olulised ka 

kõrgetasemeliste õpetajate tööle meelitamiseks ja tööl hoidmiseks, eriti kuna suure ebasoodsas 

olukorras õpilaste osakaaluga koolides võib olla probleeme suure kaadrivoolavusega (vt ka 

Dietrichson jt, 2017). Samuti soovitab OECD (samas) koolis toetava sisekliima ja kõrgetel ootustel 

põhineva kultuuri kujundamist, ent ka õpilasekeskset õppetööd ning diagnostika- ja 

järelevalvemeetmete rakendamist nii õpilase kui ka kooli tasandil. 

Tugeva juhtkonna olulisust rõhutab ka Ühendkuningriigi haridusministeeriumi tellimusel koostatud 

aruanne (Cullen jt, 2018). Samas aruandes käsitletakse ühtlasi pideva järelevalve ning ebasoodsas 

olukorras õpilaste vajadustele keskendumise olulisust. Poliitikaalgatuste eesmärk peaks olema 

õpilaste akadeemilise silmaringi laiendamine (näiteks mentorlus- ja kordamistunnid, abistamine 

materjali läbitöötamisel ning tunnivälistes tegevustes osalema julgustamine), kultuuriline rikastamine, 

isiklik areng ning teatud rahaliste tõkete kõrvaldamine (näiteks kooliekskursioonide, täiendava 

kirjanduse ja ülikoolide sisseastumiseksamitega seotud kulude kompenseerimine). 

Mõnevõrra teise nurga alt soovitavad Rattan jt (2015) tähelepanu alla võtta õpilaste psüühikaga 

seotud aspektid ning kultiveerida ebasoodsas olukorras õpilaste seas akadeemilist ja kuulumisele 

suunatud mõttelaadi. Esimene tähendab usku sellesse, et taiplikkus on aja jooksul vormitav, viimane 

aga veendumust, et ka ebasoodsas olukorras õpilastel on akadeemilisel väljal oma koht. Ka Polirstok 

(2017) rõhutab „kasvule“ suunatud mõttelaadi kultiveerimise kasulikkust; selle all peab ta silmas 

valmidust püstitada kõrgeid akadeemilisi eesmärke ja endasse uskuda. Lemberger jt (2018) ei 

propageeri aga mitte konkreetse mõttelaadi, vaid nõustajate vajalikkust, kuna õpilaste emotsionaalne 

heaolu võib avaldada positiivset mõju nende akadeemilisele sooritusele. 

Darling-Hammond (2013) on võrdlemisi kriitiline traditsioonilisemate meetmete, nagu riikliku rahastuse 

ja õpilaste desegregatsiooni tähtsust pisendavate soovituste suhtes: „Ilma piisava ja õiglase 

rahastuseta ei ole võimalik pakkuda ka sellist laadi ebavõrdsuse kaotamiseks vajalikke hariduslikke 

ressursse“ (Darling-Hammond, 2013, lk 91). Lisarahastus, jätkab Darling-Hammond, annab võimaluse 

värvata ja palgal hoida parema kvalifikatsiooniga õpetajaid, vähendada koolide suurust, luua rohkem 

võimalusi plaanide tegemiseks ja õpilaste toetamiseks. 

Lee-St. John jt (2018), Dietrichson jt (2017), Santibañez ja Fagioli (2016), Motiejunaite jt (2013) ja 

Henry jt (2010) tulemused kinnitavad Darling-Hammondi teesi, et õpilaste toetussüsteemid võivad 

ebasoodsas olukorras õpilaste tulemusi parandada. Konkreetsemalt on Dietrichson jt (2017) näidanud 

nõustamise, tagasiside, arengu jälgimise ja koosõppe statistiliselt olulist positiivset mõju. Lavy (2015) 

näitab, et õpiaja produktiivsus on suurim just madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilaste 

puhul, mis tähendab, et nende õpetamisele suuremate ajaliste ressursside kulutamine võib parandada 

haridusvõimaluste võrdsust. Lee-St. John jt (2018) näitavad, et õpilaste individuaalne toetamine 

vähendab haridussüsteemist varajase lahkumise tõenäosust. Santibañez ja Fagioli (2016) 

demonstreerivad, kuidas klassi tasandi praktikad võivad parandada ebasoodsas olukorras õpilaste 

õppimist. Motiejunaite jt (2013) peavad oluliseks õpilaste sihtotstarbelist toetamist sellele 

spetsialiseerunud õpetajate poolt, aga ka seda reguleerivate riigi tasandi õigusaktide olemasolu. Kõige 

 

(179)  Üksikasjalikuma ülevaate erialakirjandusest annab nt Bøg jt (2014). 
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lõpuks leiavad Henry jt (2010) aga, et ebasoodsas olukorras koolipiirkondade lisarahastus aitab 

parandada mitte üksnes ebasoodsas olukorras õpilaste, vaid ka kõigi teiste õpilaste tulemusi. 

Kokkuvõttes pakutakse olemasolevates allikates välja mitmesuguseid meetmeid, mis potentsiaalselt 

aitavad ebasoodsas olukorras õpilastel oma õpitulemusi parandada. Siin kogutud andmete keskmes 

on vahetult õpilastele suunatud toetusmeetmed. Seejuures ei keskenduta peatükis ainult sotsiaal-

majanduslikult ebasoodsas olukorras õpilastele, vaid käsitletakse üldisemalt kõigile alasooritajatele 

suunatud toetusmeetmeid, mis hõlmavad muidugi ka abi vajavaid ebasoodsas olukorras õpilasi. 

Esimeses alapeatükis käsitletakse õppeastmete kaupa riigi tasandi toetusmeetmeid, teises aga 

antakse ülevaade PISA 2018 uuringu leidudest õpilastele tegelikult pakutava toetuse kohta. 

II.11.1. Alasooritajate toetamisele suunatud poliitikameetmed 

Lugemis- ja arvutusoskus on koolihariduse aluselemendid, mida muuhulgas testivad ka 

rahvusvahelised õpilaste hindamise programmid, nagu PISA, PIRLS ja TIMSS. Eurydice uuringu 

fookuses on seetõttu toetusmeetmed, mille eesmärk on aidata õpilastel parandada oma tulemusi just 

neis kahes valdkonnas. Käsitletavate tugimeetmete loetelu ei ole mõeldud ammendavana. Nende 

hulka kuuluvad muuhulgas eelkõige õpilasekesksele toetusele keskenduvad riiklikud meetmed, mis 

erialakirjanduse järgi võivad anda õpilaste soorituse parandamise vaatepunktist eriti häid tulemusi. 

Sellist laadi meetmed hõlmavad toetust: 

• alasooritajate matemaatika või lugemisoskuse vallas abistamisele spetsialiseerunud õpetajatelt; 

• psühholoogidelt, logopeedidelt, sotsiaaltöötajatelt või muudelt erialaspetsialistidelt; 

• individuaalse või rühmaõppe vormis. 

Seejuures eristatakse omavahel koolipäeva sees ja väljaspool koolipäeva toimuvat individuaalset või 

rühmaõpet. Viimasel juhul jääb õpilane koolipäeva järel pikemalt kooli ning saab tõenäoliselt lihtsalt 

teistsuguse õppe asemel lisaõpet. Samuti esitatakse andmeid teiste võimalike alasooritajate 

käsitlemise viiside kohta, nagu teise rühma, klassi, teisele õppekavale või isegi teise kooli 

paigutamine. Viimaks võisid Eurydice uuringus osalenud täpsustada, kas toetust pakutakse kõigis või 

ainult osades koolides. 

Kuna õpilaste kognitiivsed võimed ja koolide õppekavad muutuvad koos õpilase vanusega, siis 

lähtusid uuringu koostajad eeldusest, et haridusvaldkonnas pakutakse ka õpilastele olenevalt 

õppeastmest erinevat liiki toetust, mistõttu on andmed erinevate ISCED tasemete kohta siin esitatud 

eraldi. Uuringu tulemused näitavad siiski tegelike õppeastmete vaheliste erinevuste tagasihoidlikkust. 

Olukorda põhihariduse nooremas astmes kajastav joonis II.11.1 annab lugejale aimu, millised 

haridussüsteemid pakuvad alasooritajatest algkooliõpilastele üht, paari-kolme või mitut liiki toetust. 

Jooniselt nähtub, et mingit liiki toetust pakuvad (riigi tasandi poliitikameetmete plaanis) kõik riigid ning 

enamikul neist on varuks terve meetmete portfell. Üksikud haridussüsteemid pakuvad koolidele vait 

üht või kaht liiki toetust, juhul kui arvesse võtta vaid kõigis koolides kasutatavaid toetusmeetmeid. 

Mõistagi ei tähenda toetusmeetmete suurem mitmekesisus tingimata paremat või tõhusamat toetust. 

Samuti ei tähenda toetuse liikide väiksem arv tingimata kehvemat toetust. Pigem on põhiline küsimus, 

kas õpilastele on kättesaadav kõige sobivamat laadi toetus, mis aitaks neil oma sooritust parandada. 

Alasooritajate toetamisega matemaatika ja lugemisoskuse vallas tegelevad põhihariduse nooremas 

astmes kõige sagedamini psühholoogid ja/või muud tugispetsialistid, nagu sotsiaaltöötajad või 

logopeedid (vt joonis II.11.1). Sellist liiki toetus on sisuliselt kõigis vastava riigi tasandi poliitikaga 

riikides ligipääsetav kas kõigis koolides (Belgia prantsuskeelne ja saksakeelne kogukond, Tšehhi, 



 I I . 11 .  A las oor i ta j a t e  to e t ami ne  

189 

Taani, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Läti, Luksemburg, Ungari, Malta, Austria, Poola, Portugal, 

Sloveenia, Slovakkia, Soome, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Šveits, Island ja Serbia) või vaid 

osades koolides (Kreeka, Prantsusmaa, Horvaatia, Küpros, Leedu, Rumeenia, Ühendkuningriik 

(Šotimaa) ja Montenegro). Ainsate riikidena puudub sellist laadi toetus Põhja-Makedoonias, Norras ja 

Türgis. Mõnes riigis sõltub toetuse pakkumine teatud tingimuste täitmisest. Näiteks sõltub Kreekas 

toetuse pakkumise võimalus haavatavate rühmade liikmete, nagu pagulaste kuulumisest õpilaste 

hulka, ning koolid peavad seda ise taotlema. Ka Prantsusmaal sõltub alasooritajate toetamine teatud 

tingimuste täitmisest, nagu õpilaste soorituse tase ja sotsiaalsed erisused ning kooli asukoht. 

Joonis II.11.1: alasooritajate toetamine matemaatika ja lugemisoskuse vallas (ISCED 1), 2018/19 

 

 

Eriväljaõppega õpetajad 

Psühholoogid, logopeedid vms 

Individuaalne või väikestes rühmades järelõpe 
koolipäeva sees 

Individuaalne või väikestes rühmades järelõpe 
väljaspool koolipäeva 

Klassi või rühma vahetus 

Õppekava või kooli vahetus 

Muud meetmed 

Koolide/omavalitsuste otsustada 

 
 

Vasakul: 
lugemine 

 

Paremal: 
matemaatika  

Osad koolidest 
 

Kõik koolid 

Allikas: Eurydice. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Hispaania: Extremadura, Aragóni, Navarra, Ceuta, Kantaabria ja Kanaari saarte autonoomsetes piirkondades on alasooritajate 
toetamiseks kehtestatud lisameetmed. Nõnda arendab Navarra piirkond koolides ühisõppe strateegiaid ja eakaaslaste 
toetussüsteeme. 
Norra: õpilaste toetamine kuulub kohalike omavalitsuste vastutusalasse, kuid keskvalitsus koostab koolidele lugemisoskuse 
(1.–3. klass) ja matemaatika (1.–3. klass, kuid 1. ja 3. klassi jaoks on testid vabatahtlikud) diagnostilisi teste. 

Sageduselt teine õpilaste toetamise viis on individuaalse õppe või väikestes rühmades õppe 

pakkumine. See ei tähenda samas, et enamik haridussüsteeme sellist võimalust pakuks. Jooniselt 

II.11.1 nähtub, et individuaalse või väikestes rühmades õppe võimalust pakuvad vaid ligi pooled 

haridussüsteemid ning ainult viieteistkümnel juhul on see olemas kõigis koolides. Samas väärib 

mainimist asjaolu, et kõigis riikides peale Malta pakutakse järelõpet nii lugemises kui ka 

matemaatikas (180). Sama üldine muster kehtib kõigi toetuse liikide puhul, sealhulgas ka õpilase teise 

klassi, teise rühma, teisele õppekavale või teise kooli üleviimise puhul. Teisisõnu tähendab see, et 

kõigis haridussüsteemides peale Malta pakutakse õpilastele konkreetses vormis toetust nii 

lugemisoskuses kui ka matemaatikas. 

Enamik alasooritajatele järelõpet pakkuvatest haridussüsteemidest paistab seda tegevat nii 

koolipäeva sees kui ka väljaspool koolitunde. Joonist II.11.1 lähemalt uurides selgub aga, et neist 

kahest võimalusest viimane on tavaliselt olemas vaid osades koolides. Kuueteistkümnes 

haridussüsteemis pakuvad kõik koolid sellist laadi toetust koolipäeva sees, üheteistkümnes 

haridussüsteemis aga väljaspool koolitunde. Hispaania, Leedu ja Soome koolid paistavad pakkuvat 

 

(180)  Maltal pakutakse ühelt poolt küll nii arvutus- kui ka lugemisoskuse vallas eriväljaõppega õpetajate ja muude spetsialistide 
tuge, kuid samal ajal eksisteerivad ka ainult lugemisoskuse edendamisega seotud toetuse vormid (nagu lastele juttude 
lugemine ning jalgpalliga seotud lugemis- ja kirjutamistegevuste programm). 
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mõlemat võimalust, kuid väljaspool koolitunde toimuv järelõpe on olemas vaid osades koolides. 

Ainsad riigid, kus individuaalset või väikestes rühmades järelõpet pakutakse ainult väljaspool tavalist 

koolipäeva, on Horvaatia, Läti ning Bosnia ja Hertsegoviina. 

Alasooritajate abistamisele spetsialiseerunud õpetajate pakutav toetus on suhteliselt vähe levinud. 

Kokku leidub selliseid õpetajaid üheksateistkümnes haridussüsteemis, kuid vaid kaheteistkümnes 

töötavad nad kõigi koolide juures. Selle põhjused on eri riikides erinevad. Näiteks: 

Ungaris on alasooritajate ja ebasoodsas olukorras õpilastega töötamisele spetsialiseerunud õpetajad osa kolmesadat põhi- ja 

keskkooli hõlmavast projektist. Projektis osalema on kohustatud kõik teatud kriteeriumidele vastavad koolid (kõrge 

segregatsiooniindeks, palju ebasoodsas olukorras õpilasi või alasooritajaid jne) (181). 

Poolas kasutatakse riigi tasandi õigusaktides võrdlemisi avarat erivajadustega õpilaste määratlust, mis seetõttu hõlmab ka teatud 

liiki alasooritajaid (näiteks õpingute ebaõnnestumise või vaesest perekonnast pärinemise tõttu) (182). Nende õpilaste toetamise 

otsustavad koolijuhid, kes peavad võimaldama konkreetses koolis konkreetsel õppeaastal üldise õppeaja sees sellist liiki toetuse 

jaoks õpiaega. Koolijuhid võtavad selle juures arvesse õpilaste kõiki õpetajate poolt välja toodud ning nõustamiskeskuste 

arvamustes ja seisukohtades käsitletud hariduse ja arenguga seotud vajadusi. 

Veel üks alasooritajate käsitlemise viis on paigutada nad teise rühma, teise klassi, teisele õppekavale 

või isegi teise kooli. Seejuures on huvitav märkida, et selline võimalus on olemas vaid vähestes 

haridussüsteemides. Konkreetsemalt võimaldavad Saksamaa, Luksemburg, Austria ja Serbia kõigil 

koolidel viia kogu algkooliastme jooksul õpilasi üle ühest rühmast või klassist teise, samas kui Maltal 

on see võimalik vaid teatud koolides (vt joonis II.11.1) (183). Mõned haridussüsteemid lähevad veelgi 

kaugemale, võimaldades alasooritajatel vahetada ka õppekava või koguni kooli. Nõnda on see näiteks 

Lätis, Luksemburgis, Ungaris, Austrias ja Serbias. Seejuures ei ole üheski haridussüsteemis õpilaste 

üleviimine sama kooli piires teise klassi või teise kooli ainuke õpilaste toetamise viis. 

Joonis II.11.2: alasooritajate toetamine matemaatika ja lugemisoskuse vallas (ISCED 2), 2018/19 

 

 

Eriväljaõppega õpetajad 

Psühholoogid, logopeedid vms 

Individuaalne või väikestes rühmades järelõpe 
koolipäeva sees 

Individuaalne või väikestes rühmades järelõpe 
väljaspool koolipäeva 

Klassi või rühma vahetus 

Õppekava või kooli vahetus 

Muud meetmed 

Koolide/omavalitsuste otsustada 

 
 

Vasakul: 
lugemine 

 

Paremal: 
matemaatika  

Osad koolidest 
 

Kõik koolid 

Allikas: Eurydice. 

 

(181)  https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop315 and www.palyazat.gov.hu/efop-315-16-a-tanuli-lemorzsoldssal-
veszlyeztetett-intzmnyek-tmogatsa#. Segregatsiooniindeksi koostamise metodoloogiat kirjeldab 
http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1407.pdf. 

(182)  www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-
w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-
placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html. 

(183)  Luksemburgi kaheaastased õppetsüklid võimaldavad õpilastel liikuda edasi omas tempos ning nõnda otsida oma 
vajadustele kõige paremini vastavaid õppimisvõimalusi. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop315
http://www.palyazat.gov.hu/efop-315-16-a-tanuli-lemorzsoldssal-veszlyeztetett-intzmnyek-tmogatsa%23
http://www.palyazat.gov.hu/efop-315-16-a-tanuli-lemorzsoldssal-veszlyeztetett-intzmnyek-tmogatsa%23
http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1407.pdf
http://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html
http://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html
http://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html
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Märkused riikide erisuste kohta 

Hispaania: Extremadura, Aragóni, Navarra, Ceuta, Kantaabria ja Kanaari saarte autonoomsetes piirkondades on alasooritajate 
toetamiseks kehtestatud lisameetmed. Nõnda on Navarra piirkond välja töötanud koolides kasutatavaid ühisõppe strateegiaid ja 
eakaaslaste toetussüsteeme. Kantaabrias on koolides olemas kinnistamisrühmad, IKT-tugi ja jagatud õpe (õpetajate toetamine 
klassiruumis, eriti logopeedi ja eripedagoogi tugi). 
Rootsi: kõik koolid on kohustatud toetama õpilasi, kes seda vajavad, kuid konkreetse tegevuskava paneb paika koolidirektor. 

Huvitava tõigana pakuvad sisuliselt kõik siin käsitletavad Euroopa haridussüsteemid juba esimese 

taseme hariduse osana alasooritajatele mingit laadi toetust. Varajase toetuse teeb oluliseks asjaolu, et 

kui lõhedega õpilaste teadmistes midagi ette ei võeta, kalduvad need aja jooksul suurenema. Sama 

huvitav on ka asjaolu, et teise taseme hariduses toetuse vorm sisuliselt ei muutu. Joonised II.11.2 ja 

II.11.3 on joonisega II.11.1 sisuliselt identsed, mis näitab, et ISCED 1. tasemel pakutav toetus jätkub 

ka ISCED 2. ja 3. tasemel. 

Hõlbustamaks lugejal põhihariduse nooremas astmes (joonis II.11.1) ning 3. astmes (joonis II.11.2) 

pakutava toetuse peamiste erinevuste tuvastamist, on need kokku võetud allpool. 

Põhihariduse nooremas astmes: 

• Kreekas on osades koolides võimalik saada eriväljaõppega õpetaja toetust ka matemaatikas. 

• Prantsusmaa eriväljaõppega õpetajate toetust enam ei paku. 

• Sama kehtib ka Luksemburgi puhul, kus aga hakatakse pakkuma individuaalset või väikestes 

rühmades järelõpet väljaspool koolitunde. 

• Malta võimaldab individuaalset või väikestes rühmades järelõpet matemaatikas koolipäeva 

sees, kuid lõpetab lugemise järelõppe väljaspool koolitunde; klassi või rühma vahetamise 

võimalus muutub ISCED 2. tasemel üleüldiseks. 

• Ka Austria pakub ISCED 2. tasemel klassi või rühma vahetamise võimalust kõigis koolides. 

• Slovakkias võivad õpilased teatud olukordades vahetada õppekava või kooli, mis ei olnud 

ISCED 1. tasemel võimalik. 

Joonis II.11.3: alasooritajate toetamine matemaatika ja lugemisoskuse vallas (ISCED 3), 2018/19 

 

 

Eriväljaõppega õpetajad 

Psühholoogid, logopeedid vms 

Individuaalne või väikestes rühmades järelõpe 
koolipäeva sees 

Individuaalne või väikestes rühmades järelõpe 
väljaspool koolipäeva 

Klassi või rühma vahetus 

Õppekava või kooli vahetus 

Muud meetmed 

Koolide/omavalitsuste otsustada 

 
 

Vasakul: 
lugemine 

 

Paremal: 
matemaatika  

Osad koolidest 
 

Kõik koolid 

Allikas: Eurydice. 
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Märkused riikide erisuste kohta (joonis II.11.3) 

Hispaania: Extremadura, Aragóni, Navarra, Ceuta ja Kanaari saarte (ainult matemaatikas) autonoomsetes piirkondades 
kehtivad alasooritajate toetamisele suunatud lisameetmed. Nõnda toimib Extremaduras väljaspool koolipäeva toetusprogramm, 
mille eesmärk on parandada õpilase akadeemilist sooritust ning minimeerida ebasoodsas olukorras õpilaste seas alasooritamist 
põhjustavaid tegureid. Teise, koolipäeva sisse jääva toetusprogrammi eesmärk on soodustada halbade suhtlusoskustega 
seotud õpiraskuste ja alasooritusega õpilaste komplementaarset õppetööd. Aragónis toimib väljaspool koolipäeva õpilaste 
õpioskuste edendamise programm. 
Rootsi: kõik koolid on kohustatud toetama õpilasi, kes seda vajavad, kuid konkreetse tegevuskava paneb paika koolidirektor. 
 

Keskkooliastmes näivad riigid alasooritajatele üldjuhul pakkuvat vähem erinevaid toetuse liike kui 

põhihariduses. Kui arvesse võtta vaid sellist laadi toetust, mida pakutakse kõigis riigi koolides, siis 

jääb jätkuvalt kõige levinumaks toetuse vormiks psühholoogi või muu erialaspetsialisti toetus. Kui 

eriväljaõppega õpetajate toetust pakub ISCED 1. tasemel kaksteist haridussüsteemi, siis ISCED 2. 

tasemel väheneb nende arv kümneni ja ISCED 3. tasemel seitsmeni. Väheneb ka koolipäeva sees 

individuaalset või väikeses rühmas jätkuõpet pakkuvate haridussüsteemide arv: ISCED 1. tasemel on 

neid viisteist, 2. tasemel neliteist ja 3. tasemel kümme. Veel ühe olulise erinevusena peab 

keskkooliastme puhul viimaks esile tõstma asjaolu, et teisele õppekavale või teise kooli ülemineku 

võimalus on siin palju sagedasem (kaheksas haridussüsteemis) kui alg- või põhikooliastmes (mõlemal 

juhul viies haridussüsteemis). 

Riigi tasandi õigusaktides erisused üldhariduslikes ja kutsekoolides alasooritajatele pakutava toetuse 

vahel puuduvad. Mõlemat liiki koolides on alasooritajatel õigus sama liiki toetusele. Samamoodi on 

väga vähe erinevusi ka riigi- ja munitsipaalkoolide ning riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutusete 

vahel. Üksikutes riikides (Läti, Poola ja Sloveenia) võivad riigi rahastusest sõltuvad erakoolid ise 

otsustada, milliseid toetusmeetmeid nad soovivad pakkuda (184). 

II.11.2. Alasooritajate tegelik toetamine 

Siiani on selles peatükis keskendutud riiklikes õigusaktides ja soovitustes propageeritavatele 

alasooritajate toetusmeetmetele. Joonistelt II.11.1 kuni II.11.3 nähtub, et enamikus 

haridussüsteemidest on selleks kasutusel ühed või teised meetmed, alates alasooritajate abistamisele 

spetsialiseerunud õpetajatest ja lõpetades õpilaste üleviimisega ootuste järgi sobivamasse klassi, 

rühma või kooli. Värsked PISA andmed (OECD, 2019e) annavad meile võimaluse hinnata, kui paljude 

õpilasteni need toetusmeetmed tegelikult jõuavad, kuigi olemasolevad andmed ei ole vahetult 

võrreldavad eespool käsitletud riigi tasandi poliitikat puudutava teabega. Seetõttu ei ole alltoodud 

PISA andmed mõeldud kinnitama eespool poliitikameetmete kohta tehtud järeldusi, vaid rikastama 

meie teadmisi alasooritajatele ja madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilastele 

kättesaadavast toetusest. 

Joonisel II.11.4 antakse ülevaade õppekeele lisatunde (tavalise õppekava välised tunnid, mis ei ole 

võõrkeeletunnid) pakkuvates koolides õppivate viieteistaastaste õpilaste osakaalust eri riikides. Nende 

andmete kombineerimine joonisel II.11.5 esitatud leidudega võimaldab saada kaudse pildi õpilastele 

pakutavast toetusest – seda vähemalt õppekeele õppimise vallas. 

 

 

(184) Hispaanias sarnased erinevused üldjuhul puuduvad, kuid mõnes autonoomses piirkonnas võib siiski leiduda 
toetusprogramme, mis laienevad vaid riigi- ja munitsipaalkoolidele. 
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Joonis II.11.4: viieteistaastaste õpilaste osakaal, kes õpivad koolis, kus pakutakse koolipäeva sees õppekeele 

lisaõpet; sotsiaal-majandusliku seisundi ja soorituse taseme järgi, 2018 

 

 Kõik õpilased  
Madalama sotsiaal-majandusliku 
seisundiga õpilased 

 
Alasooritajad 

 

 BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

Kõik  38,5 49,7 41,6 61,9 39,4 38,9 64,1 30,9 17,2 9,6 25,5 32,6 80,0 70,7 43,3 48,6 72,2 66,0 54,9 12,4 47,2 

Madalama 

sotsiaal-

majandusliku 

seisundiga  

39,4 54,0 42,7 73,4 47,1 39,5 63,4 33,8 19,7 8,5 22,6 37,4 84,1 75,4 41,0 42,9 64,8 73,5 48,7 11,7 51,1 

Alasooritajad 39,9 65,0 44,2 73,3 48,8 39,2 60,6 33,2 22,6 7,9 : 44,9 87,4 72,2 45,6 45,7 65,1 74,2 45,7 4,0 52,0 

 AT PL PT RO SI SK FI SE 
UK- 
ENG 

UK- 
WLS 

UK- 
NIR 

UK- 
SCT 

AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

Kõik  46,1 71,9 84,3 82,3 55,9 59,4 37,3 62,8 48,7 61,7 63,3 52,7 68,5 60,5 67,5 36,8 94,1 85,4 13,3 67,1 55,3 

Madalama 

sotsiaal-

majandusliku 

seisundiga  

46,6 66,8 83,3 85,1 54,6 44,8 35,1 67,4 58,2 72,2 65,4 52,3 51,8 61,8 70,6 35,2 94,3 86,2 11,8 62,0 59,5 

Alasooritajad 45,0 70,3 76,6 85,2 54,4 36,5 35,0 71,2 57,7 58,2 67,3 55,7 52,4 58,6 67,5 31,7 95,6 83,9 13,5 61,4 45,2 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 

Selgitavad märkused 

Andmed põhinevad PISA 2018 tunnusel „Kas teie koolis pakutakse <testi keel> lisatunde?“ ja koolijuhtide vastustel. Analüüs 
piirneb viieteistaastaste õpilaste „tüüpilisele ISCED tasemele“ vastavate koolidega. Täpsemat selgitust vt selgitavaid märkusi 
joonisele II.6.7. Kategooria „kõik õpilased“ tähendab õpilaste koguprotsenti, kes käivad koolides, kus pakutakse õppekeele 
lisatunde. Kategooria „Madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilased“ hõlmab sellistes koolides õppivaid madalama 
sotsiaal-majandusliku taustaga peredest (sotsiaal-majandusliku seisundi 25. protsentiil) pärit õpilasi. Kategooria „Alasooritajad“ 
hõlmab sellistes koolides õppivaid õpilaste 10. õpitulemuste protsentiili kuuluvaid õpilasi. Paksus kirjas esile tõstetud 
arvväärtused tähistavad 5% tasemel statistiliselt olulist erinevust „kõigi“ ja „madala sotsiaal-majandusliku seisundiga“ õpilaste 
või „alasooritajate“ vahel. 

Märkus riikide erisuste kohta 

Hispaania: kuna kindlad andmed lugemise võimalike näitajate kohta puuduvad, siis ei olnud alasooritajate osakaalu võimalik 
arvutada. Vt ka märkust riikide erisuste kohta joonise I.2.3 all. 

PISA 2018 uuringu tulemused näitavad, et kuigi õppekeele lisatunde pakutakse kõigis riikides, on 

erinevates haridussüsteemides selliseid tunde pakkuvates koolides õppivate laste osakaalus 

märkimisväärseid erinevusi. Mõnes haridussüsteemis õpib sellistes koolides vaid väike osa kõigist 

põhi- ja keskkooliõpilastest, teistes aga sisuliselt kõik. Jooniselt II.11.4 nähtub, et Kreekas, Maltal ja 

Norras õpib sellist lisaõpet pakkuvates koolides vaid kümmekond protsenti kõigist põhi- ja 

keskkooliõpilastest. Seevastu Horvaatias, Portugalis, Rumeenias, Montenegros ja Põhja-Makedoonias 

on nende osakaal vähemalt kaheksakümmend protsenti. Ülejäänud haridussüsteemid jäävad nende 

kahe äärmuse vahele; keskmine osakaal on 55% (185). Teisisõnu käib keskmiselt iga teine 

viieteistkümneaastane Euroopa noor õppekeele lisatunde pakkuvas koolis. 

 

(185)  Kui ei ole otseselt öeldud teisiti, tähistavad kõik selles alapeatükis toodud „keskmised“ väärtused mediaanväärtust. 
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Jooniselt II.11.5 nähtub selgelt, et enamikus koolidest, kus õppekeele lisaõpet pakutakse, on need kas 

ainult tasandava suunitlusega või pakutakse lastele nii tasandus- kui ka rikastamistunde. Keskmiselt 

vaid kolm protsenti viieteistkümneaastastest õpilastest käib põhi- ja keskkoolides, kus õppekeele 

lisaõpet pakutakse ainult rikastamise eesmärgil. Tervelt kakskümmend seitse protsenti õpilastest käib 

koolides, kus täiendavat keeleõpet pakutakse ainult alasooritajate toetamiseks. Neljateistkümnes 

haridussüsteemis (Belgia, Taani, Saksamaa, Hispaania, Küpros, Luksemburg, Holland, Austria, Poola, 

Ühendkuningriik (Šotimaa), Island ja Serbia) käivad sellistes koolides enam kui pooled 

viieteistkümneaastastest lastest. Enamikus haridussüsteemidest, kus õppekeele lisaõpet pakutakse, 

hõlmab see siiski nii tasandava kui ka rikastava suunitlusega keeletunde. Sellistes koolides käivad 

enam kui pooled (mediaanväärtus = 51%) viieteistaastastest õpilastest. Täpsemalt käib täiendavaid 

keeletunde pakkuvates Euroopa haridussüsteemides enam kui viiskümmend protsenti 

viieteistaastastest lastest koolides, kus pakutakse nii tasandus- kui ka rikastustunde. Mõnel juhul 

ületab nende osakaal isegi seitsmekümne protsendi piiri (Läti, Leedu, Ungari, Portugal, Rumeenia, 

Sloveenia, Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa), Šveits, Põhja-Makedoonia, Norra ja Türgi). Viimaks leidub 

kõigis haridussüsteemidest peale nelja (Belgia saksakeelne kogukond, Iirimaa, Küpros ja Põhja-

Makedoonia) koole, kus rikastus- ja tasandustunde ei eristata, kuid neis õpib vaid väike osa 

(keskmiselt üheksa protsenti) viieteistkümneaastastest õpilastest (186). 

Joonis II.11.5: õppekeele lisatundide eesmärk (koolides, kus neid pakutakse), viieteistkümneaastaste õpilaste 

osakaal (%), 2018 

 

 Ainult rikastav  Ainult tasandav  Rikastav ja tasandav  Eristus puudub 

 

 
BE 

fr 

BE 

de 

BE 

nl 
BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

Ainult rikastav 2,5 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 3,7 9,2 0,0 3,0 0,0 15,5 3,1 2,0 9,0 0,6 0,0 13,2 9,7 4,3 

Ainult tasandav 61,2 87,9 61,1 28,1 33,6 57,1 58,9 12,1 44,1 22,0 55,2 42,7 5,9 10,5 53,4 4,4 9,3 75,7 6,3 38,3 52,7 

Rikastav ja 
tasandav 

33,9 12,1 28,1 48,9 49,9 35,6 37,9 58,8 46,7 54,0 26,1 52,4 67,2 69,1 44,6 74,9 87,4 17,9 76,4 18,5 36,7 

Eristus puudub 2,4 0,0 10,8 23,0 13,9 7,2 3,2 25,3 0,0 24,0 15,7 5,0 11,4 17,3 0,0 11,7 2,7 6,4 4,1 33,6 6,3 

 AT PL PT RO SI SK FI SE 
UK- 

ENG 

UK- 

WLS 

UK- 

NIR 

UK- 

SCT 
AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

Ainult rikastav 0,6 4,0 2,7 8,1 3,3 18,3 14,9 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 17,9 14,4 0,9 0,0 7,4 2,3 0,0 2,7 3,2 

Ainult tasandav 67,1 12,2 12,8 5,4 30,9 12,8 26,1 38,1 24,0 13,3 52,3 11,5 0,0 6,0 68,9 27,5 0,0 11,1 71,0 4,6 5,3 

Rikastav ja 

tasandav 
22,9 78,7 73,8 85,6 58,0 60,5 35,2 28,2 67,6 76,4 41,6 57,3 36,4 73,8 27,4 39,0 92,6 71,3 10,0 84,0 91,5 

Eristus puudub 9,3 5,2 10,6 0,8 7,7 8,4 23,8 33,7 8,4 10,2 3,0 31,2 45,7 5,7 2,9 33,6 0,0 15,3 19,1 8,7 0 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 

 

 

(186)  Neile neljale võib lisada veel Sloveenia, kus vaid 0,8% õpilastest käib koolides, kus õppekeele lisatundide eesmärgi järgi 
ei eristata. 
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Selgitavad märkused 

Andmed põhinevad PISA 2018 tunnusel „Mis on teie koolis pakutavate <testi keel> lisatundide eesmärk?“ ja koolijuhtide 
vastustel. Protsentuaalsed näitajad hõlmavad vaid õpilasi, kes käivad täiendavaid keeletunde pakkuvates koolides, mistõttu 
nende tõlgendamisel tuleb ühtlasi aluseks võtta joonisel II.11.4 toodud andmed. See tähendab näiteks, et Taani kohta esitatud 
väärtus 57% (ainult tasandav),väljendab asjaolu, et kolmekümne üheksast protsendist Taani õpilastest, kes käivad õppekeele 
lisatunde pakkuvates koolides (vt joonis II.11.4), käib omakorda viiskümmend seitse protsenti „ainult tasandavat õpet“ 
pakkuvates koolides. Tabelis toodud väärtused on ümardatud lähima täisarvuni, mistõttu nende summa ei ole alati 100%. 

Tasandustunnid, nagu nende nimigi ütleb, on mõeldud õpiraskustega ja/või suhteliselt nõrkade 

õpitulemustega õpilaste aitamiseks. Siiski ei tähenda asjaolu, et kool pakub tasandaval eesmärgil 

täiendavaid õppekeele tunde, veel automaatselt, et alasooritajad või ebasoodsas olukorras õpilased 

(keda iseloomustab suurem alasooritamise ja seega ka toetuse vajamise tõenäosus) tegelikult 

tasandustunde saavad, välja arvatud juhul, kui neis käimine on kohustuslik. Selleks, et hinnata, millisel 

määral madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga ja alasooritajatest õpilased täiendavaid õppekeele 

tunde saavad, on joonisel II.11.4 lisaks ära toodud selliseid tunde pakkuvates koolides õppivate 

nimetatud kategooriatesse kuuluvate õpilaste osakaal (187). 

Põgus pilk joonisele II.11.4 näitab, et kõik kolm tulpa on enamiku haridussüsteemide puhul enam-

vähem ühekõrgused. See omakorda tähendab, et arvestades valimi väikest mahtu ja suhtelist 

standardviga, on erinevate õpilaste rühmade vahelised erinevused üldjuhul liiga väikesed, et neid 

lugeda statistiliselt olulisteks. Teisisõnu käib enamikus haridussüsteemides madalama sotsiaal-

majandusliku seisundiga õpilastest ja alasooritajatest õppekeele lisatunde pakkuvates koolides enam-

vähem sama suur osa kui kogu õpilaskonnas tervikuna. Sellel reeglil on siiski mitmeid erandeid. 

Alustades madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilastest, võib öelda, et statistiliselt olulisi 

erinevusi esineb selles vallas neljateistkümnes haridussüsteemis. Täpsemalt käivad Bulgaarias, 

Horvaatias, Itaalias, Luksemburgis, Rootsis ning Ühendkuningriigis (Inglismaa ja Wales) madalama 

sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilased suhteliselt suurema tõenäosusega õppekeele lisatunde 

pakkuvates koolides. Hispaanias, Küprosel, Lätis, Leedus, Poolas, Albaanias ja Serbias on lood 

vastupidised: madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilased satuvad sellistesse koolidesse 

suhteliselt väiksema tõenäosusega. 

Meie analüüs näitab, et alasooritajate hulka kuuluvad viieteistkümneaastased õpilased eristuvad 

suhteliselt vähestel juhtudel selgelt kõigist teistest viieteistkümneaastastest õpilastest. Joonisele 

II.11.4 lisatud tabelist nähtub, et need erinevused on statistiliselt olulised vaid seitsmes 

haridussüsteemis. Bulgaarias, Prantsusmaal, Horvaatias, Luksemburgis ja Rootsis on alasooritajatel 

teistest eakaaslastest suurema tõenäosusega võimalik saada õppekeele lisatunde. Seevastu Leedus 

ja Maltal käivad nad õppekeele lisatunde pakkuvates koolides teistest hoopis väiksema tõenäosusega. 

Võimaluste võrdsuse vaatepunktist oleks ideaalne olukord selline, kus kõigil ebasoodsas olukorras 

õpilastel ja kõigil alasooritajatel oleks võimalik saada täiendavat tuge õppekeele õppes. See aitaks neil 

vähendada soorituslõhet lugemise vallas ning jõuda järele teistele õpilastele. Joonis II.11.4 näitab 

siiski selgelt, et enamikus haridussüsteemidest on täiendavaid keeletunde võimalik saada vaid 

murdosal madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga või alasooritajatest õpilastest. Nende 

mediaanmäär on madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilaste puhul viiskümmend üheksa ja 

alasooritajate puhul nelikümmend viis protsenti. Samas käib mõnes üksikus haridussüsteemis – 

Bulgaaria, Horvaatia, Itaalia, Luksemburg, Portugal, Rumeenia, Montenegro ja Põhja-Makedoonia – 

enam kui seitsekümmend protsenti viieteistaastastest madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga või 

alasooritajatest õpilastest õppekeele lisatundide võimalust pakkuvas koolis (188). 

 

(187)  Madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilasteks loetakse siin neid, kes kuuluvad sotsiaal-majandusliku seisundi 
25. protsentiili ja alasooritajateks neid, kes kuuluvad lugemisoskuse taseme 10. protsentiili. 

(188)  Madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilaste puhul lisanduvad neile ka Ühendkuningriik (Wales) ja Šveits. 
Alasooritajate puhul lisandub ühtlasi Rootsi. 
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Kokkuvõttes näitavad värskeimad PISA andmed õppekeele lisatundide kättesaadavuse kohta, et mitte 

kõik alasooritajad ega madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilased ei saa käia sellist laadi 

toetust pakkuvates koolides. Seejuures on alasooritajate ja madalama sotsiaal-majandusliku 

seisundiga õpilaste võimalused selleks üldjuhul võrreldavad ülejäänud õpilaskonna omadega. See 

tähendab, et mida rohkem on haridussüsteemis keeleõppes toetust pakkuvaid koole, seda suuremal 

osal alasooritajatest ja ebasoodsas olukorras õpilastest on võimalik sellist toetust saada. Samas 

tähendab see ühtlasi, et kuigi alasooritajatel ja ebasoodsas olukorras õpilastel on suurem vajadus 

koolide järele, kus sellist toetust pakutaks, ei suunata neid üldjuhul seda pakkuvatesse koolidesse. 

Sõltumata sellest, kuivõrd võimalik see tegelikkuses on, viitavad senised andmed siiski sellele, et 

õpilaste laialdasem toetamine keeleõppes võimaldaks rohkem tuge saada ka alasooritajatel ja 

madalama sotsiaal-majandusliku seisundiga õpilastel. 
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II.12. ÕPPIMISVÕIMALUSED 

 

Peamised tähelepanekud 

Õpilaste potentsiaali täielik avamine eeldab neile õppimisvõimaluste pakkumist. Selle üks 

kesksemaid elemente on õpilastele võimaldatava kvaliteetse õpiaja hulk, mis on uuringute järgi 

selges korrelatsioonis õpilaste õpitulemustega. Suurem iga-aastane tundide arv ja pikem õppeaeg 

võimaldab parandada õpilaste õpitulemusi ja vähendada erinevate sotsiaal-majanduslike rühmade 

vahelist lõhet. Eriti positiivne on suurema tundide arvu mõju ebasoodsas olukorras koolide 

parimatele õpilastele. Alasooritajate haridustulemusi aitavad oluliselt parandada ka kvaliteetsed 

õppimise tugimeetmed ja lisategevused, mis võivad aidata kompenseerida madalama sotsiaal-

majandusliku taustaga perekondade puuduvaid ressursse. 

• Eri Euroopa riikide vahel on suuri erinevusi nii koolikohustuse kestvuses kui ka kohustusliku 

õppekava mahus. Koolikohustuse pikkus varieerub kaheksast kaheteistkümne klassini ja 

minimaalne kohustuslikule õppekavale pühendatav õpiaeg 4541 tunnist 11 340 tunnini. 

• Suured erinevused on ka suvevaheaja pikkuses; lühima ja pikima suvevaheajaga riikide 

vaheline erinevus võib ulatuda kuni viiekümne seitsme päevani. 

• Hoolimata tasuta või subsideeritud lisategevuste suurest potentsiaalist propageerib riik 

väljaspool koolitunde selliseid meetmeid vaid umbes pooltes haridussüsteemides. Ülejäänud 

süsteemides kuulub selliste tegevuste üle otsustamine ja nende rahastamine kohalike 

omavalitsuste või koolide endi vastutusalasse. 

• Samamoodi soovitab riik vaid kolmandikus haridussüsteemidest koolidel pakkuda õpilastele 

pika suvevaheaja vältel erinevaid tegevusvõimalusi. Enamikul juhtudel piirduvad suvised 

tegevusvõimalused järeleaitamistundidega klassikursuse kordamise ohus õpilastele. 

• Formaalse õpiaja hulk kooliaasta vältel ning lisategevuste korraldamine väljaspool koolitunde 

või suvevaheajal ei paista üldjuhul olevat omavahel seotud – teisisõnu, vähema õpiaja või 

pikema suvevaheajaga süsteemid ei paista propageerivat koolis suurema hulga lisategevuste 

korraldamist (olgu siis enne/pärast kooli või suvevaheajal). 

• Vaid üksikutes riikides on esitatud andmete järgi olemas riigi tasandi juhised või pedagoogiline 

raamistik väljaspool koolitunde toimuvate tegevuste jaoks või nende korraldamiseks vajalik 

kvalifitseeritud personal. Lisaks jälgib vaid väike hulk haridussüsteeme nende tegevuste 

tõhusust, st kuivõrd need aitavad parandada õpilaste õpitulemusi üleüldse või siis 

konkreetsemalt madalama sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste tulemusi.  

Õppimisvõimaluste all peetakse üldjuhul silmas „kooli kontekstis eksisteerivaid sisendeid ja protsesse, 

mis on õpilastele vajalikud soovitud tulemuste saavutamiseks“ (Elliott ja Bartlette, 2016). Selles 

peatükis keskendutakse nende ühele olulisele elemendile − õppetegevuseks tagatud ajale (Schmidt, 

Zoido ja Cogan, 2014; Cogan ja Schmidt, 2015). Selle tähtsaim osa on omakorda tavalise koolipäeva 

sisse jääv õpiaeg, kuna see hõlmab kõigis riigi- ja munitsipaalkoolides nii kohustusliku õppekava kui 

ka mittekohustuslike ainete õpetamiseks kasutatavat aega (Euroopa Komisjon/EACEA/ Eurydice, 

2019d). Paljud koolid pakuvad aga lisaks tavalistele koolitundidele ka täiendavat või „pikendatud“ 

õpiaega (Scheerens, 2014), mis võib hõlmata nii struktureeritud kui ka struktureerimata 
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õpitegevusi (189). Struktureeritud õpitegevuste hulka võib kuuluda näiteks abistamine koduste 

ülesannetega, teatud ainete lisaõpe või meelelahutuslikud tegevused. 

Schmidt (2015) leiab, et õpiaja hulk on olulises korrelatsioonis õpilase õpitulemustega. Õpilaste 

sotsiaal-majandusliku seisundi ja nende õppimisvõimaluste vahel on positiivne seos – kõrgema 

sotsiaal-majandusliku taustaga õpilastel on rohkem õppimisvõimalusi kui madalama sotsiaal-

majandusliku seisundiga lastel. Sotsiaal-majandusliku seisundi ja õpitulemuste vaheline seos on 

umbes kolmandiku ulatuses seotud õppimisvõimalustega. Analüütikud hoiatavad, et koolide füüsiline 

sulgemine COVID-19 kriisi tõttu tähendab „õpilastele, kelle perekonna võimalused õppimist toetada“ 

väljaspool kooli on väiksemad, tõenäoliselt suuremat õpiaja kaotust (Hanushek and Wößmann, 2020) 

– üldjuhul on need madalama sotsiaal-majandusliku taustaga õpilased. 

Pikem õpiaeg arvatakse olevat positiivses korrelatsioonis nii keskmiste õpitulemustega kui ka 

haridusliku ebavõrdsuse vähenemisega. Leidub tõendeid, et rohkem õpiaega õppeaasta vältel ning 

pikem kooliiga parandavad õpilaste õpitulemusi (Gettinger, 1985; Lavy, 2010; Hübner ja Marcus, 

2017) ning vähendavad erinevate sotsiaal-majanduslike rühmade vahelisi soorituslõhesid (Wößmann, 

2016). Eriti positiivne on suurema tundide arvu mõju ebasoodsas olukorras koolide parimatele 

õpilastele (Battistin ja Meroni, 2016). 

Mõned uurijad leiavad siiski, et õpiaja suurem maht mõjutab õppimist positiivselt vaid siis, kui sellega 

kaasneb positiivne klassikeskkond, sealhulgas positiivne, ilma distsipliiniprobleemideta sisekliima 

(Rivkin ja Schiman, 2015), ja kvaliteetne õppesisu. Samuti ei või õpiaja suuremale mahule ohvriks 

tuua õppeaja kogupikkust; teisisõnu võib klasside arvu vähendamine sama õpiaja ja õppesisu juures 

põhjustada testitulemuste halvenemist (Hübner ja Marcus, 2017). 

Kuigi õpiaja suurema mahu positiivne mõju on üldiselt tunnustatud fakt, näitavad empiirilised andmed 

ka riikide piires erinevusi õpilaste õpiajas. Selliseid erinevusi koolimajas veedetud ajas esineb nii 

üldharidusliku ja kutsekoolide vahel kui ka linna- ja maakoolide vahel. Koolimajas veedetud aeg on 

üldjuhul pikem üldhariduslikes koolides (isegi pärast selle korrigeerimist õpilaste ja koolide sotsiaal-

majandusliku taustaga ja linnakoolides (OECD, 2011b). Sellest järeldub, et õppimisvõimalusi võib 

mõjutada ka kooli liik (vt ptk II.3), kooli valik (vt ptk II.4) ning õppesuund või õppekava (vt ptk II.6). 

Õpiaja ja muude süsteemi tasandi tegurite vahelisi seoseid analüüsinud uuringute tulemused 

näitavad, et „õpiaja produktiivsus on suurem riikides, kus koolidele on kasutusel aruandemeetmed või 

kus koolidele on eelarveküsimustes ja õpetajate töölevõtmises/töölt vabastamises antud autonoomne 

otsustusõigus“ (Lavy, 2010). 

„Täispäevakooli“ (või pikendatud koolipäeva) eesmärk on pakkuda kõigile õpilastele kogu päeva või 

vähemalt pikema koolipäeva jooksul rikastavat õpikeskkonda, samas kui „poolepäevakoolides“ sõltub 

ligipääs väljaspool koolitunde toimuvatele õppetegevustele perekondlikust olukorrast ja ressurssidest. 

Täispäevakooli mõju hariduslikule ebavõrdsusele on aga erinevates haridussüsteemides erinev 

(Schlicht jt, 2010). Erialakirjanduses ei leidu ühtlasi siiski piisavalt tugevaid tõendeid väljaspool tavalist 

koolipäeva toimuvate lisategevuste või koduste ülesannetega abistamise tegeliku mõju kohta; selle 

põhjus on eelkõige uuritava populatsiooni väiksus, tegevuste maht ja mitmekesisus ning nende 

varieeruv kvaliteet (Scheerens, 2014). 

Kui pikema õpiaja mõjud on positiivsed, siis pikemad vaheajad (Cooper jt, 1996; Kim, 2001) ja 

suuremahuline eraõpe („variharidus“) (Bray, 2011; Bukowski, 2017) võivad hariduslikku ebavõrdsust 

 

(189)  Väljaspool formaalset haridussüsteemi toimuvat struktureeritud õpet nimetatakse „mitteformaalseks õppeks“, samas kui 
struktureerimata õpe on „informaalne õpe“. 
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alal hoida või isegi võimendada, kuna vanemate taust ja isiklikud vahendid määravad suuresti ära, 

kellel on võimalik kasutada täiendavat kvaliteetset õpiaega ja kellel mitte. 

Eespool käsitletust lähtudes võetakse selles peatükis vaatluse alla mõned olulisemad 

õppimisvõimalustega seotud riiklikud poliitikameetmed. Nende hulka kuuluvad: 

• kohustusliku hariduse pikkus ja õpetamiseks eraldatud aeg; 

• koolides enne või pärast ametlikku koolipäeva pakutavad tasuta või subsideeritud 

lisategevused; 

• suvevaheaja pikkus ja koolides nende ajal pakutavad õppimisvõimalused. 

II.12.1. Kohustusliku õppekava õpetamiseks eraldatud aeg 

Selles alapeatükis antakse ülevaade koolikohustuse hulka kuuluvatest õppimisvõimalustest, milleks 

siin analüüsitakse, kui suures mahus aega eraldavad riigid kohustusliku õppekava õpetamiseks. 

Joonisel II.12.1 antakse ülevaade koolikohustuse kestusest ja erinevates Euroopa 

haridussüsteemides riigi tasandi õigusaktides või poliitikadokumentides sätestatud soovituslikust 

minimaalsest õpiajast või õppekava õpetamiseks eraldatud ajast. Selle maht vastab õpilaste tavalisele 

minimaalsele õpiajale üldhariduskoolides (190) (Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019d). 

Nii kohustusliku üldhariduse kestvus kui ka kogu õppekava õpetamiseks eraldatud aeg võib erinevates 

Euroopa riikides suuresti erineda. Koolikohustuse kestvus jääb kaheksa kuni kaheteistkümne aasta 

vahele (vt joonis II.12.1). Kõige sagedamini kestab kohustuslik üldharidus Euroopas üheksa või 

kümme aastat. Belgias, Portugalis, Ühendkuningriigis (Põhja-Iirimaa), Türgis ja ühe konkreetse 

Hollandi õppekava puhul on kohustuslik kooliharidus kaheteistklassiline. Kõige vähem, vaid kaheksa 

aastat, peavad õpilased kohustuslikus korras koolis käima Horvaatias ja Serbias. 

Summaarne õpiaeg on tavaliselt positiivses seoses kohustusliku koolihariduse klasside (õppeaastate) 

arvuga. Mida pikem on koolikohustus, seda rohkem õpet õpilased saavad. Samal ajal võivad võrdse 

pikkusega koolikohustusega haridussüsteemide vahelised erinevused õpiaja mahus olla 

märkimisväärsed. Nõnda kehtib nii Horvaatias kui ka Serbias kohustuslik kaheksaklassiline 

kooliharidus, kuid soovitusliku minimaalse õpiaja erinevus on nende vahel üle 1000 tunni. Samamoodi 

erineb oluliselt ka kaheteistklassilise kohustusliku hariduse maht eri riikides. Suurimad erinevused 

esinevad kümneklassilise kohustusliku haridusega riikide vahel, kelle seas torkab eriti silma Taani, kus 

summaarne õpiaeg on ligi 11 000 tundi. 

 

 

(190)  Mõned riigid, nagu Holland, Austria ja Liechtenstein, on kehtestanud minimaalse õpiaja ka osadele kutseõppekavadele. 
Võrdlev ülevaade erinevate Euroopa riikide kutseõppe kohustusliku õppekava soovituslikust minimaalsest õpiajast paraku 
puudub. 
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Joonis II.12.1: täiskoormusega kohustusliku hariduse (põhiharidus) õppeaastate arv ja kohustusliku õppekava 

summaarne soovituslik õpiaeg (tundides), 2018/19 (191) 
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 ISCED 1  ISCED 2  ISCED 3  Täiskoormusega kohustusliku hariduse kestvus aastates  
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Iga haridusastme kohustusliku õppekava minimaalne õpiaeg tundides, 2018/19  

 BE fr BE de BE nl BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV 

ISCED 1 4956 5040 4916 1949 3434 7360 2896 3964 5430 4488 4750 4320 1890 4455 4872 3589 

ISCED 24 1888 1680 1890 2367 3550 3600 4526 2468 2772 2374 3161 3784 2651 2970 2570 2381 

ISCED 34 3304 3360 3781 1728   937  924  1054 1036  1782   

 LT LU HU MT  NL   AT  PL PT RO SI SK FI SE 

ISCED 1 2441 5544 2769 5128  5640  28 20 3619 5460 3360 4091 2678 3905 4400 

     HAVO VMBO VWO AHS NMS        

ISCED 24 4915 2535 3204 2527 3000 3700 3000 3600 3600 2488 2754 3800 2298 4073 2423 2490 

ISCED 34  845 1917 1604 1700  2700    2414 1949  865   

 
UK- 
ENG 

UK- 
WLS 

UK- 
NIR 

UK- 
SCT 

AL BA CH IS  
LI 

(192) 
 ME MK NO RS TR 

ISCED 1  5168 5510 532 2927 2700 4782 5100  3740  2682 3096 5272 2511 2880 

         Gym Obs Reals      

ISCED 24  2850 2765 190 3098 3008 2836 2516 3795 3686 3740 2698 2904 2622 3314 3360 

ISCED 34  1900 1799 63         1620   3840 

 = minimaalset õpiaega pole sätestatud 
Allikas: Eurydice. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Saksamaa: toodud andmed kajastavad kohustusliku õppekava tuumikainete kaalutud keskmist õpiaega, mille on arvutanud 
liidumaade haridus- ja kultuuriministrite sekretariaat, võttes aluseks erinevat liiki koolides õppivate õpilaste arvu (vaatlusaasta 
2017/18). 
Hispaania: andmed ettenähtud õpiaja kohta põhinevad riiklikel ja piirkondlikel õigusaktidel õppekava ja akadeemilise kalendri 
kohta (vaatlusaasta 2018/19). Kaalutud keskmiste arvutamiseks kasutati statistikat õpilaste arvu kohta erinevates klassides ja 
erinevates autonoomsetes piirkondades, mis põhines haridus- ja kutseõppe ministeeriumi statistikabüroo andmetel 
(vaatlusaasta 2016/17). 
Austria: 9. klassi kohta andmed puuduvad, ehkki see on osa täiskoormusega kohustuslikust üldharidusest. 
Ühendkuningriik (Inglismaa): minimaalne õppeaeg nii üksikute õppeainete kui ka kogu õppekava jaoks puudub. Kõik koolid 
on siiski kohustatud tagama õpilastele kõigile kohustuslikele nõuetele vastava laiapõhjalise ja tasakaalustatud õppekava 
õpetamiseks piisavalt õpiaega. 
Ühendkuningriik (Šotimaa): Šoti tippõppekava (Curriculum for Excellence) ei kirjuta ühelegi kohustuslikule ainevaldkonnale 
ette kindlat õpiaega, välja arvatud kehaline kasvatus, mida peab olema vähemalt kaks tundi nädalas. 
Šveits: riigi tasandil määratletud standardõppekava ja standardne õpiaeg puuduvad, välja arvatud minimaalne ettenähtud 
kehalise kasvatuse tundide arv. Õppekava sisu ja selle ajalise mahu määravad kõik kakskümmend kuus kantonit ise. Toodud 
arvandmed väljendavad kõigi kantonite nõuete kaalutud keskmist õpiaega vastavas klassis ja kantonite ajakavades 
(Stundentafeln/grilles horaires) määratletud summaarset õpiaega. 
Põhja-Makedoonia: riik ei kirjuta ette koolikohustuse kestvust, kuid kõik õpilased peavad edukalt läbima teise taseme hariduse. 
ISCED 34. taseme üldhariduslik õppekava (gümnaasium) kestab neli aastat, kuid kutseõppekavad võivad olla ka lühemad. 

 

(191)  Joonis ilmus algselt väljaandes Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019d, vt joonis 1. 

(192) Liechtenstein aruande koostamises ei osalenud. Peatükis esitatud riigipõhiste andmete alus on Euroopa 
Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019d. 
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Peatükkidest II.3 ja II.6 nähtus, et enamikus riikidest on põhikooliastmest alates võimalik valida 

erinevat liiki koolide ja õppesuundade vahel. See võib ühtlasi tähendada, et kuigi enamiku õpilaste 

õpiaeg vastab joonisel II.12.1 toodud andmetele, võivad osad üldhariduslikel või kutseõppekavadel 

õppivad noored saada kas rohkem või vähem tunde. Joonisel II.12.2 võetakse seetõttu lähema 

vaatluse alla õpiaja maht põhihariduse nooremas astmes, mida kõik õpilased omandavad nii riigi- ja 

munitsipaalkoolides kui ka riigi rahastusest sõltuvates eraõppeasutustes reeglina ühe ja sama 

õppekava alusel ja ühes ja samas mahus. Põhihariduse 1. ja 2. astme kestvus on neli (Bulgaaria, 

Saksamaa, Horvaatia, Leedu, Ungari, Austria, Slovakkia) kuni seitse aastat (Taani, Ühendkuningriik 

(Põhja-Iirimaa ja Šotimaa), Island ja Norra). Seejuures võib põhihariduse noorema astme kohustuslik 

õppekava soovituslik minimaalne maht märkimisväärselt varieeruda isegi riikides, kus selle ajaline 

kestvus on sama. Erinevused eri riikide vahel võivad olla märkimisväärsed. Nõnda on Läti ja Hollandi 

kuueklassilise algkooli õppekava minimaalse soovitusliku mahu erinevus koguni 2 000 tundi, mis on 

omakorda suurem kui algkooli õppekava minimaalne soovituslik maht Bulgaarias või Horvaatias. 

Joonis II.12.2: täiskoormusega kohustusliku hariduse kestvus aastates ja soovituslik õpiaeg (tundides) 

põhihariduse 1. ja 2. astme kohustusliku õppekava raames, ISCED 1, 2018/19 
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X = põhihariduse 1. ja 2. astme kestvus aastates 

 

 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonise aluseks olevad andmed ilmusid algselt aruandes Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019d. Andmed põhihariduse 1. 
ja 2. astme minimaalse soovitusliku õpiaja kohta pärinevad eestpoolt joonisele II.12.1 lisatud tabelist. Andmed põhihariduse 1. 
ja 2. astme kestvuse kohta pärinevad aruande Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2019d jooniselt 3: soovituslik minimaalne 
õpiaeg kohustusliku õppekava raames tundides õppeaasta kohta, ISCED tasemete kaupa, 2018/19. 

Huvitaval kombel on suuri erinevusi nii põhihariduse 1. ja 2. astme kestvuses kui ka õpiaja mahus ka 

selliste haridussüsteemide vahel, kus õpilaste jaotamine erinevate õppekavade või õppesuundade 

vahel toimub põhihariduse 3. astme alguses (vt joonised II.5.5 ja II.5.6), mis näitab, et neis riikides 

esineb õpilaste õppimisvõimaluste vahel erinevusi juba enne diferentseeritud õppesuundade algust. 

Nõnda jaotatakse Saksamaal õpilased akadeemilise soorituse alusel erinevate õppesuundade vahel 

kümne aasta vanuselt, kui nad on lõpetanud neljaklassilise algkooli, kus minimaalne kohustusliku 
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õppekava õpetamiseks nõutav õpiaeg on 2896 tundi. Seevastu Hollandis toimub õpilaste jaotamine 

erinevate õppesuundade vahel kaheteistkümne aasta vanuses pärast kuueklassilist algkooli, mille 

minimaalne soovituslik õpiaeg on 5640 tundi. 

II.12.2. Ametliku koolipäeva välised lisategevused koolides 

Empiirilised andmed demonstreerivad sotsiaal-majandusliku tausta tugevat mõju õpilaste 

õpitulemustele. Mida suurem on vanemate haridustase, kultuuriline ja sotsiaalne kapital, seda 

paremini õpilastel üldjuhul koolis läheb. Kõrgema sotsiaal-majandusliku seisundiga peredel on ühtlasi 

võimalik eraldada rohkem aega ja vahendeid oma lastele väljaspool koolipäeva kvaliteetse õpiaja 

tagamiseks (Field, Kuczera ja Pont, 2007). Ebasoodsas olukorras õpilastel ei pruugi seevastu olla 

käepärast lapsvanemaid või teisi täiskasvanuid, kellel oleks koolipäeva järel õppimise toetamiseks 

piisavalt aega, tähelepanu, haridust või rahalisi vahendeid. See omakorda suurendab kokkuvõttes 

õppimisvõimaluste ja õpitulemuste ebavõrdsust. Soodsas ja ebasoodsas olukorras õpilaste vahelist 

lõhet õppimisvõimalustes võib veelgi suurendada eraõpetajate teenuste kasutamine, kuna sotsiaal-

majanduslikult ebasoodsas olukorras õpilastel ei pruugi olla tasulise õpitoe jaoks vajalikke vahendeid 

(Bray, 2011). Nagu eespool märgitud, võib erineva sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste vahelisi 

erinevusi õppimisvõimalustes veelgi suurendada koolide pikaajaline sulgemine. Ebasoodsas olukorras 

õpilaste perekondadel on palju väiksemad võimalused kodusõppe toetamiseks või kaduma läinud 

õpiaja kompenseerimiseks (Hanushek ja Wößmann, 2020). 

Kõigi õpilaste õppimisvõimaluste suurendamiseks võib riik pakkuda õpilastele väljaspool koolitunde 

struktureeritud õpitegevusi. Sellised lisategevused toetavad õpilaste sotsiaalset, emotsionaalset ja 

akadeemilist arengut (Stechner ja Maschke, 2013). Neid võidakse pakkuda täispäevakooli, pärast 

tunde tegutsevate ringide või „pikendatud õppe“ vormis. Osa neist tegevustest on mõeldud toimima 

lapsehoiuna töötavate vanemate lastele, kuid see küsimus ei kuulu selle aruande temaatikasse. Mida 

rohkem noored õpilased pärast kooli toimuvates tegevustes osalevad, seda paremad on nende 

akadeemilised eduvõimalused. Eriti aitavad tasuta tegevused parandada sotsiaal-majanduslikult 

ebasoodsas olukorras õpilaste tulemusi (Stechner ja Maschke, 2013). 

Kuigi täiendavate õpitegevuste kasuliku mõju asjus õpitulemustele ja haridusvõimaluste võrdsusele 

valitseb üldine konsensus, osutavad mitmed uurijad siiski nende korraldamisega seotud raskustele 

ning seavad seetõttu kahtluse alla ka nende tõhususe. Raskusi tekitab näiteks õpitoe seostamine kooli 

õppekavaga, piisaval hulgal kvalifitseeritud personali puudumine, tavalise koolipäeva raamides ja 

sellest väljaspool töötavate õppepersonali vahelise kommunikatsiooni korraldamine ning 

süstemaatilise järelevalve ja hindamise puudumine (Martins jt, 2015). 

Joonisel II.12.3 on kajastatud koolides põhikoolis väljaspool koolipäeva pakutavaid lisategevusi. 

Seejuures on välja toodud vaid riigi tasandil nõutavad või soovitatavad tegevused. Kuna selle aruande 

fookus on hariduslikku ebavõrdsust vähendavatel meetmetel, siis on allpool ühtlasi arvesse võetud 

vaid riiklikult subsideeritud või õpilastele tasuta pakutavaid lisategevusi (mis ei põhjusta sellistena 

perekondadele olulist lisanduvat rahalist koormust). 
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Joonis II.12.3: koolides riigi tasandi õigusaktidest või soovitustest lähtudes väljaspool koolipäeva pakutavad 

tasuta või subsideeritud lisategevused (ISCED 1–2), 2018/19 

 

 

Abistamine koduste ülesannete lahendamisel 

Kohustusliku õppekava ainete tasandusõpe 

Kohustusliku õppekava ainete süvaõpe 

Kohustuslikku õppekavasse mitte kuuluvad 
ainetunnid 

Meelelahutuslik/kultuuritegevus (näitering, 
muuseumikülastused, muusika) 

Sport 

Kohaliku omavalitsuse või kooli vastutusala 

 

 

Vasakul: 
ISCED 

1  

Paremal: 
ISCED 2  

Kõik või enamik 
koole  

Osad 
koolidest 

Kohaliku omavalitsuse 
vastutusala  


Koolide 
autonoomia 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Joonisel on kajastatud tasuta või subsideeritud lisategevusi, mille pakkumist enne või pärast ametlikku koolipäeva riik koolidelt 
nõuab või soovitab. See ei kajasta tegevusi, mida ei subsideerita või mille eest koolid võivad nõuda õppemaksu. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Hispaania: koolis väljaspool koolipäeva pakutavate lisategevustega seotud otsuseid langetavad kohalikud omavalitsused 
koostöös koolidega. 
Leedu: koolidel soovitatakse üldjuhul pakkuda lisategevusi vajaduse alusel, kuid neil on õigus nõuda nende eest õppemaksu. 
Malta: lisategevusi pakutakse vaid osades koolides, kuid neis võivad osaleda kõik õpilased. 

Jooniselt II.12.3 nähtub, et veidi enam kui pooltes Euroopa haridussüsteemides propageerib riik 

põhikoolis väljaspool koolipäeva tasuta või subsideeritud lisategevuste pakkumist. Enamikul juhtudel 

kehtivad need nõuded kõigile või enamikule koolidele. Vaid üksikutes haridussüsteemides kehtivad 

kõik soovitused/nõuded (Malta, Austria ja Türgi) või osad neist (Prantsusmaa, Ühendkuningriik (Põhja-

Iirimaa)) ainult osadele koolidele. Põhikooli nooremates astmetes on riigi tasandil propageeritavate 

lisategevuste hulk mõnevõrra suurem kui vanemas astmes. Keskhariduse tasemel samu tegevusi 

toetavaid haridussüsteeme on aga oluliselt vähem (kaheksa). 

Kõige levinum lisategevus on kohustuslike ainete tasandusõpe. Viieteistkümnes haridussüsteemis 

nõutakse või soovitatakse seda mõlemas põhihariduse astmes, Kreekas ja Luksemburgis ainult 

põhikooliastmes. Ligi kolmandik haridussüsteeme propageerib ka meelelahutus- ja kultuuritegevusi. 

Muud tegevused, nagu abistamine koduste ülesannete lahendamisel, kohustuslike ainete süvaõpe 

ning kohustuslikku õppekavasse mitte kuuluvad ained, ei ole samavõrd levinud. 

Erinevate haridussüsteemide vahel esineb erinevusi nii propageeritavate tegevuste liigis kui ka nende 

toimumisviisis. Mõnes riigis, nagu Sloveenia, soovitatakse koolidel pakkuda erinevaid tasuta või 

subsideeritud tegevusi, mis rahuldaksid erinevate õpilaste vajadusi viimaste huvide või soorituse 

taseme alusel. Sageli on koolidel ise õigus valida, milliseid tegevusi pakkuda, ning tegevustega seotud 

kulude katmiseks on võimalik kasutada riiklikke vahendeid. Mõnes riigis antakse mitmesuguste tasuta 

või subsideeritud tegevuste pakkumine „allhanke“ korras kooliga koostööd tegevate, kuid seal mitte 

töötavate professionaalide ülesandeks. Selline süsteem toimib näiteks Luksemburgis, Maltal, 

Ühendkuningriigis Šotimaal ja Islandil. 

Luksemburgis vastutavad põhihariduse nooremas astmes koolipäeva järel lisategevuste pakkumise eest kohalikud omavalitsused. 

Tegevusi viivad läbi kas omavalitsused või erasektori mittetulunduslikud mitteformaalse hariduse pakkujad, mida rahastab riik; 

lapsevanemad peavad maksma väikese sissetulekust sõltuva osa õppemaksust. Haridusvaldkonna eest vastutav ministeerium on 
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loonud mitteformaalse hariduse kvaliteeditagamissüsteemi, mis hõlmab pedagoogilist raamistikku, piirkondlike nõustajate 

võrgustikku ja personali pidevat kutsealast enesetäiendamist. 

Islandil on kehtestatud kohustuslikes koolides tegutsevate „vabaajakeskuste“ tööd reguleeriv õigusraamistik, mis kohustab 

kohalikke omavalitsusi pakkuma vähemalt esimese kuni neljanda klassi õpilastele „pikapäevakeskustes“ õpilastele koolipäeva järel 

tegevust. Omavalitsused peavad tagama ka nende personali väljaõppe. Keskuste kasutamise eest võib nõuda tasu. 

Mõnes haridussüsteemis pakutakse teatud tasuta või subsideeritud tegevusi konkreetsetele õpilaste 

rühmadele, nagu alasooritajad või ebasoodsas olukorras õpilased. 

Prantsusmaal peavad ebasoodsas olukorras piirkondades – zones d'education prioritaire – asuvad algkoolid pakkuma täiendavaid 

järeleaitamistunde ja huvitegevusi. Lisaks annab Le plan mercredi kõigile alg- ja põhikooliõpilastele võimaluse osaleda kolmapäeva 

pärastlõunatel, kui koolitööd ei toimu, vabaajategevustes. 

Maltal pakutakse lugemise ja kirjutamisega raskustes algkooliõpilastele kaks-kolm korda nädalas väljaspool koolipäeva väikestes 

rühmades järeleaitamistunde. Koolid peavad taotlema sellist laadi toetust riigilt. 

Ühendkuningriigis (Põhja-Iirimaa) pakutakse kõige ebasoodsamas olukorras piirkondade koolidele „laiendatud õppekava“ raames 

toetust õpilastele väljaspool koolitunde erinevat laadi tegevuste pakkumiseks. 

Eespool kirjeldatud lisategevused ei pea tingimata toimuma iga päev ning nende maht võib 

varieeruda. Mõnes haridussüsteemis tegutsevad siiski „täispäevakoolid“. Selliseid koole on esitatud 

andmete põhjal kuues haridussüsteemis (Saksamaa, Küpros, Kreeka, Ungari, Austria ja Portugal). 

Siiski tõlgendatakse kõigis neis riikides seda mõistet erinevalt. Tavaliselt eristatakse selliseid 

laiendatud õppekavaga koole „poolepäevakoolidest“, kus koolipäev kestab neli kuni kuus tundi. Kõigis 

loetletud haridussüsteemides leidub täispäevakoole põhihariduse algul ehk algkoolis; Saksamaal, 

Ungaris ja Austrias ka põhikooli vanemas astmes. Siiski ei ole haridussüsteemis tingimata kõik 

tavakoolid täispäevakoolid, st mitte kõik konkreetse õppeastme koolid ei paku laiendatud õppekava. 

Kreekas ja Portugalis on tavakoolid täispäevakoolid; Saksamaal, Küprosel, Austrias ja Ungaris aga 

mitte. 

Ungaris kestab ühtse struktuuriga põhikoolides koolipäev kella neljani, kohustuslikud tunnid lõpevad aga kell kaks. Vanemate 

nõudel võib kool pärast kella kahte õpilased toimuvatest tegevustest vabastada. Mõned koolid töötavad täispäevakoolidena, kus 

kohustuslikud tunnid kestavad koolipäeva lõpuni, st kella neljani. 

Portugalis kestab algkoolis (esimene kuni neljas klass) koolipäev kaheksa tundi („pikapäevakool“). Selline õppekava paneb 

suuremat rõhku kehalisele kasvatusele ja spordiõppele, kunstiharidusele ja kogukonnategevustele. Koolid peavad pakkuma 

„pikapäevakooli“, kuid kohalkäimine pole selles kohustuslik. 

Uuringud osutavad koolides väljaspool koolitunde pakutavate lisategevuste kvaliteedi tagamise 

olulisusele. Eriti tõhusaks peetakse selles kontekstis riiklikke juhiseid, lisategevuste sisu reguleerivaid 

pedagoogilisi raamistikke ning tegevuste tõhususe ja kvaliteedi jälgimist. Nimetatud raamistikud on 

olemas Tšehhis, Luksemburgis ja Soomes; Ühendkuningriigi (Šotimaa) haridussüsteemis on see aga 

väljatöötamisel. 

Tšehhis peab algkooli školní družina’del (pikapäevarühm) ja põhikooliastme školní klub’idel (kooliklubi) olema oma õppeprogramm, 

mis peab olema kooskõlas põhikooli õppekava raamistikuga. 

Soomes peavad hommikused ja pärastlõunased lisategevused järgima Soome riikliku haridusameti koostatud õppekava. 

Lisategevuste kvaliteeti jälgivad süstemaatiliselt ka Luksemburg ja Ühendkuningriik (Inglismaa, Wales 

ja Põhja-Iirimaa). 

Ühendkuningriigis (Walesis) jälgib haridusinspektsioon Estyn õpilaste haridustoetuse kasutamise efektiivsust, mida riik eraldab 

koolidele selleks, et aidata neil kõrvaldada kuni viieteistkümneaastaste vaesemate õpilaste ees seisvaid lisatakistusi; sellega seotud 

meetmed hõlmavad ka kooliväliseid tegevusi. 
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Lõpuks tuleb märkida, et paljudes haridussüsteemides, kus riik ei pruugi tingimata otseselt 

konkreetsete tegevuste pakkumist nõuda, ei või koolid siiski üldiselt nõuda tasu kohustusliku 

õppekava raames pakutavate tegevuste eest, toimugu need siis tavalise koolipäeva sees või 

väljaspool koolitunde. Siiski on neil õigus nõuda tasu vabatahtlike lisategevuste eest. 

II.12.3. Pikad koolivaheajad ja koolis toimuvad lisategevused 

Empiirilised andmed osutavad pikkade koolivaheaegade negatiivsele mõjule ebasoodsas olukorras 

õpilaste õppimisprotsessile ning pikkade vaheaegade kalduvusele suurendada sotsiaal-majanduslikult 

soodsas ja ebasoodsas olukorras õpilaste vahelist soorituslõhet. Ebasoodsas olukorras õpilastel 

puudub erinevalt soodsamas olukorras eakaaslastest võimalus tegeleda pika suvevaheaja jooksul 

tegevustega, mis neid ühelt poolt toetaks ja teisalt proovile paneks (Cooper jt, 1996; Kim, 2001; 

Lindahl, 2001). Lühemate vaheaegadega akadeemilist kalendrit on seostatud ebasoodsas olukorras 

õpilaste paremate õpitulemustega (Cooper jt, 2003). 

Lähtudes pikemate koolivaheaegade mõju puudutavatest teadustulemustest, kajastab joonis II.12.4 

suvise koolivaheaja kestvust põhikooli nooremates astmetes, mis on koolilaste jaoks pikim aeg, mil 

formaalset õppetööd ei toimu. (Kõigis riikides mahuvad kooliaasta sisse ka teised, lühemad vaheajad. 

Neid on siin arvesse võetud vaid kaudselt, summaarset koolipäevade arvu mõjutava tegurina.) 

Põhikooli nooremate astmete suvevaheaja kestvust võrreldakse koolipäevade arvuga kogu õppeaasta 

vältel, et selgitada, kas pikema suvevaheajaga kaasneb väiksem koolipäevade arv õppeaasta vältel. 

Jooniselt II.12.4 nähtub, et sageli kaasneb pikema suvevaheajaga koolipäevade arvu vähenemine. 

Nõnda on Bulgaarias ja Rumeenias, kus suvevaheajad on Euroopa pikimad (vastavalt 94 ja 93 

päeva), koolipäevade arv võrdlemisi väike (vastavalt 165 ja 168 päeva). Kõige väiksem on 

koolipäevade arv Albaanias (156 päeva), kus suvevaheaeg kestab 76 päeva. Seevastu Šveitsis ja 

Ühendkuningriigis (Wales), kus suvised koolivaheajad on vaadeldud riikide seas kõige lühemad 

(vastavalt 35 ja 40 päeva), toimub koolis õpe vastavalt 190 ja 195 päeval. 

Belgias (flaamikeelne kogukond) ja Prantsusmaal on samal ajal koolipäevade arv isegi hoolimata 

lühikesest suvisest koolivaheajast ikkagi võrdlemisi väike. Sellest võib järeldada, et neis riikides 

mahub peale suvevaheaja kooliaasta sisse veel mitu lühemat vaheaega. Itaalia pikk suvine 

koolivaheaeg ja suur koolipäevade arv näitavad samas, et õppeaasta sees on õpilastel vaheaegu 

võrdlemisi vähe. 
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Joonis II.12.4: koolipäevade arv kooliaastas ja suvise koolivaheaja pikkus põhihariduse nooremas astmes (ISCED 

1), 2018/19 (193) 

Y
 =

 s
u
v
e
v
a
h
e
a
ja

 p
ik

k
u
s
  

 

X = koolipäevade arv 

Allikas: Eurydice 

Selgitavad märkused 

Joonisel on kajastatud koolipäevade arvu õppeaastas ja suvise koolivaheaja pikkust põhihariduse nooremas astmes. Mõnes 
haridussüsteemis võib kooliaasta mõnes klassis olla lühem või pikem kui teistes. Lisaks mõjutavad seda mõnes 
haridussüsteemis piirkondlikud või kohalikud erisused. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Saksamaa: erinevates liidumaades on kooliaasta pikkus ja koolipäevade arv erinev. 
Šveits: erinevates kantonites on kooliaasta pikkus ja koolipäevade arv erinev. 
Bosnia ja Hertsegoviina: toodud andmed kajastavad olukorda Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsioonis. Serblaste Vabariigis on 
põhihariduse nooremas astmes õppeaastas 187 koolipäeva ja suvevaheaeg kestab 72 päeva. 

Uuringud näitavad, et suvevaheajast tingitud teadmiste kadu on võimalik kompenseerida kõigile 

õpilastele täiendavate kvaliteetsete õppimisvõimaluste tagamisega. Suvevaheajal pakutavatel 

õppimisvõimalustel on uuringute järgi positiivne mõju akadeemilisele sooritusele. Lõhet soodsas ja 

ebasoodsas olukorras õpilaste õpitulemustes võib aidata vähendada ka ebasoodsas olukorras 

õpilastele suunatud suvekool (Cooper, 2001; McCombs, 2011). 

Joonisel II.12.5 antakse ülevaade põhikooliõpilastele suunatud tasuta või riiklikult subsideeritud 

suvistest õppimisvõimalustest. Riik propageerib õpilastele suvise tegevuse pakkumist vähem kui 

kolmandikus vaadeldud haridussüsteemidest. Kaheksas haridussüsteemis kuulub suvine tegevus 

kohalike omavalitsuste vastutusalasse, üheteistkümnes süsteemis on vastavad otsused jäetud aga 

koolide hooleks. Paljudes haridussüsteemides on koolid suvel suletud ning suviseid lisategevusi ei 

toimu, või siis peavad lapsevanemad maksma nende eest õppemaksu. 

 

(193)  Joonise aluseks olevad andmed ilmusid algselt aruandes Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2018b. Andmed suvise 
koolivaheaja pikkuse kohta põhinevad aruande joonisel 1 ja koolipäevade arvu kohta joonisel 2. 
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Joonis II.12.5: koolides riigi tasandi õigusaktidest või soovitustest lähtudes pakutavad tasuta või subsideeritud 

suvised lisategevused (ISCED 1–2), 2018/19 

 

 

Kohustusliku õppekava ainete tasandusõpe 

Kohustusliku õppekava ainete süvaõpe 

Kohustuslikku õppekavasse mitte kuuluvad 
ainetunnid 

Meelelahutuslik/kultuuritegevus (näitering, 
muuseumikülastused, muusika) 

Sport 

Kohaliku omavalitsuse või kooli vastutusala 

 

 

Vasakul: 
ISCED 

1  

Paremal: 
ISCED 2  

Kõik või enamik 
koole  

Osad 
koolidest 

Kohaliku omavalitsuse 
vastutusala  


Koolide 
autonoomia 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

See ei kajasta tegevusi, mida ei subsideerita või mille eest koolid võivad nõuda õppemaksu. 

Märkus riikide erisuste kohta 

Hispaania: suvevaheajal koolis pakutavate lisategevustega seotud otsuseid langetavad kohalikud omavalitsused koostöös 
koolidega. 

Kaks kõige levinumat suviste tegevuste liiki hõlmavad raskustes õpilaste järele aitamisele suunatud 

tegevusi ning erinevaid meelelahutus- ja spordivõimalusi. Seejuures väärib märkimist, et sisuliselt kõik 

suviseid tegevusi propageerivad haridussüsteemid viitavad seejuures ka järeleaitamistundidele. 

Horvaatias, Sloveenias ja Põhja-Makedoonias peavad koolid pakkuma järeleaitamistunde õpilastele, 

kes ei ole täitnud järgmisesse klassi ülemineku miinimumnõudeid; mõnel juhul peavad õpilased 

suvevaheaja lõpus läbima ka lisaeksamid. 

Põhja-Makedoonias on kõigil koolidel kohustus pakkuda juunis kuuenda klassi (põhihariduse 2. astme lõpp), seitsmenda, 

kaheksanda ja üheksanda klassi (põhikooli 3. aste) ühe või kahe puuduliku hindega lõpetanud õpilastele järeleaitamistunde. 

Õpilased peavad lisatundides tõendama, et nad on saavutanud järgmisesse klassi edasi liikumiseks vajalikud õpiväljundid. Juhul kui 

neil vajalikke õpiväljundeid saavutada ei õnnestu, peavad nad juuni ja augusti lõpus läbima tasanduseksami. 

Prantsusmaal, Küprosel ja Rootsis on suviste tegevuste eesmärk pakkuda sotsiaal-majanduslikult 

ebasoodsas olukorras õpilastele täiendavaid õppimisvõimalusi. 

Prantsusmaal korraldatakse selliseid tegevusi zones d’education prioritaire piirkondades kogu põhikoolis. 

Küprosel korraldatakse põhikooli 1. ja 2. astme õpilastele avalikke suvekoole. Nende eesmärk on pakkuda haavatava taustaga 

õpilastele meelelahutuslikke tegevusi. Nendes võivad osaleda kõik õpilased ja suvekoole ergutatakse korraldama kõiki koole, kuid 

osavõtt nendest on väike. Seetõttu korraldatakse suvekoole tavaliselt piirkondlikul tasandil. Suvekooli korraldajaks valitakse kõige 

suurema kandidaatide arvuga kool. Lapsed, kes kooli vahetus läheduses ei ela, peavad sinna viima nende vanemad/eestkostjad. 

Õpiaja väiksema mahu (vt joonised II.12.1–2) ja väljaspool koolitunde toimuvate lisategevuste 

suurema mahu (vt joonis II.12.3) vahelise seose analüüsimine näitab, et üldine seos nende vahel 

puudub. Riigid nõuavad või soovitavad koolidel pakkuda lisategevusi sõltumata sellest, kas 

kohustusliku õppekava ajaline maht on suhteliselt suur või suhteliselt väike. Samuti ei näi koolides 

suviste tegevuste korraldamine (vt joonis II.12.5) olevat seotud koolivaheaegade pikkusega (vt joonis 

II.12.4). Siiski propageerib mõnes pikema suvise koolivaheajaga riigis (Läti, Malta, Montenegro ja 

Põhja-Makedoonia) riik tõesti suviste tegevuste korraldamist. 
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III.1. SÕLTUVAD TUNNUSED: VÕRDSUSE JA HARIDUSLIKU 

KIHISTUMISE INDIKAATORID 

Peamised tähelepanekud 

Peatükk defineerib kvantitatiivse analüüsi peamised sõltuvad tunnused ehk sellised tunnused, mille 

väärtus sõltub ühest või mitmest seletavast tunnusest – võrdsuse indikaatoritest ja hariduslikust 

kihistumisest. Võrdsuse indikaatorid on kaks kaasamise (üks põhihariduse nooremas astmes ning 

teine põhihariduse vanemas astmes) indikaatorit ja üks õigluse indikaator. Haridusliku kihistumise 

kaks indikaatorit (mida määratletakse erinevate koolide õpilaste ebaühtlase keskmise 

sooritustasemena) eristavad samuti põhihariduse 1. ja 2. astet 3. astmest ja keskharidusest. 

Nende indikaatorite vahelised seosed näitavad, et: 

• haridusliku kihistumise määr on haridussüsteemi põhihariduse vanemas astmes suurem kui 

põhihariduse nooremas astmes, kusjuures enamik haridussüsteeme säilitavad kahe 

haridustasandi üleselt oma suhtelise positsiooni. Seetõttu on võimalik osutada olulisele 

haridusliku kihistumise korrelatsioonile nooremates ja vanemates kooliastmetes; 

• põhihariduse vanemas astmes on hariduslik kihistumine tihedalt seotud sotsiaalse 

kihistumisega, mis tähendab, et erineva sotsiaal-majandusliku taustaga õpilased on koolide 

vahel ebaühtlaselt jaotunud; 

• kui muid tunnuseid mitte kontrollida, siis mida suurem on hariduslik kihistumine erinevates 

koolides, seda laiem kuristik on tippsooritajate ja alasooritajate vahel ning seda suurem on 

sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilaste sooritusele. Neid seoseid testitakse peatükis III.3. 

 

Pärast haridussüsteemide peamiste tunnuste üksikasjalikku kirjeldust II osas on aruande viimane osa 

pühendatud koolihariduse süsteemsete tunnuste ja võrdsuse indikaatorite vaheliste seoste analüüsile. 

Kvantitatiivse analüüsi läbiviimiseks klassifitseeritakse koolihariduse süsteemseid tunnuseid 

seletavate tunnustena ning võrdsuse indikaatoreid peamiste sõltuvate tunnustena (tunnustena, mille 

väärtus sõltub ühest või mitmest seletavast tunnusest). Neid analüüsitakse koos haridusliku 

kihistumise indikaatoritega, mis eeldatavalt on hariduse süsteemsete tunnuste ja võrdsuse 

vahetegurid. Teisisõnu peetakse haridusliku kihistumise indikaatoreid nii sõltuvateks tunnusteks, mis 

on tingitud koolihariduse süsteemsetest tunnustest, kui ka haridussüsteemi võrdsuse taset 

seletavateks tunnusteks. 

Analüüsiga võib tutvuda kolmes peatükis, millest esimene selgitab sõltuvaid tunnuseid ehk võrdsuse 

ja haridusliku kihistumise indikaatoreid. Esimeses peatükis määratletakse sõltuvad tunnused ja 

analüüsitakse nende vahelisi seoseid. 

Teises peatükis analüüsitakse haridussüsteemide tunnusjoonte ja haridusliku võrdsuse vahelisi 

seoseid kahemõõtmelises kontekstis, mis tähendab, et igat seletavat tunnust analüüsitakse eraldi teisi 

tegureid kontrollimata. Kui võtta arvesse vaatlusandmete piiratud hulka (42 haridussüsteemi, kui kogu 

teave on olemas), siis on tegu esimese olulise sammuga haridussüsteemide peamiste tunnuste ja 

erinevate võrdsuse dimensioonide vaheliste seoste mõistmiseni. 

Lõpetuseks võetakse kolmandas peatükis kõik andmed kokku ja kaardistatakse koosmõjud, mustrid ja 

seosed teeanalüüsi abil. Teeanalüüs võimaldab luua seoste keerukast mustrist mudeli, mis hõlmab 

seletavaid tunnuseid ja võrdsuse indikaatoreid mõjutavaid vahetunnuseid. 
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III.1.1. Võrdsuse indikaatorid 

Peatükis I.1 mõistetakse haridusliku võrdsuse all haridust, mis on kaasav (st kõigile õpilastele on 

tagatud vähemalt minimaalne hea tasemega haridus) ja õiglane (st õpilase edasijõudmine ei sõltu 

üldjuhul tema sotsiaal-majanduslikust taustast). Nimetatud kahe dimensiooni kirjeldamiseks esitatakse 

peatükis I.2 võrdsuse indikaatorid, mis tuletati kõige värskemate rahvusvaheliste õpitulemuslikkuse 

uuringute tulemuste põhjal. 

III osa kvantitatiivne analüüsis toetutakse samuti kahele võrdsuse dimensioonile ja peatükis I.2 loodud 

indikaatoritele. Kaasamise dimensiooni peamine indikaator on operatsionaliseeritud tipp- ja 

alasooritajate vahelise soorituslõhena, mida määratletakse 10. ja 90. protsentiili õpilaste (P10 ja P90) 

soorituste vahena. Erinevalt alasooritajate absoluutsest osakaalust (mida analüüsitakse ka peatükis 

I.2) mõõdab soorituslõhe „minimaalset hea tasemega haridust“ kui suhtelist nähtust – kui suur on ala- 

ja tippsooritajate soorituse vahe samas haridussüsteemis. Suhteline mõõde valiti selle pärast, et 

rahvusvahelistes standardites määratletud alasooritajate protsent ei sõltu ainult haridussüsteemide 

kaasavusest, vaid ka nende tõhususest (194). 

Võrdsuse alla kuuluv õigluse dimensioon operatsionaliseeritakse korrelatsioonikordajana õpilaste 

soorituse ja sotsiaal-majandusliku tausta vahel. Viimase defineerimiseks kasutatakse kodus leiduvate 

raamatute arvu, mis on hea perekonna haridusliku, kultuurilise ja majandusliku tausta teoreetiline 

asendusnäitaja (vaata peatükki I.2). See võimaldab analüüsida PIRLSi, TIMSSi ja PISA uuringuid 

korraga, sest antud mõõdet uuriti kõigi rahvusvaheliste hindamisprogrammide käigus. 

Peatükis I.2 lahati neid indikaatoreid erinevate uuringute ja valdkondade kohta eraldi (lugemisoskus ja 

matemaatika). Kvantitatiivse analüüsi jaoks sünteesiti erinevate uuringute ja/või valdkondade 

andmeid, kusjuures vajaduse korral eristati erinevaid haridusastmeid (põhihariduse 1. ja 2. astet ning 

põhihariduse 3. astet ja keskharidust): Kahjuks ei osalenud kõik Eurydice võrgustiku riigid kõikides 

uuringutes (vt tabeli A1 lisa II). Iga võrdsuse indikaatori tarbeks püüti haridussüsteemide arvu 

maksimeerida, mistõttu arvestusse kaasati iga rahvusvahelise hindamisprogrammi kaks viimast 

uuringut lugemisoskuse ja matemaatika kohta, muuhulgas ka TIMSSi uuringu tulemused 

kaheksandate klasside matemaatikaoskuse kohta. 

Erinevate uuringute (ja erinevate valdkondade) võrdsuse indikaatorid kombineeriti kinnitava 

faktoranalüüsi tegemiseks. Kinnitav faktoranalüüs on statistiline meetod, mis võimaldab uurida 

eraldiseisvate tunnuste vahelisi seoseid ning kombineerida neid nii, et tekivad teooriaga põhjendatud 

latentsed tunnused (195). 

 

(194)  Vaata peatükki I.2. Sellest hoolimata selgitati ka peatükis I.2, et 10. ja 90. protsentiili vaheline erinevus valiti seetõttu, et 
sisuliselt kõigis haridussüsteemides kuuluvad 10. protsentiili õpilased kõigis haridusastmetes ja kõigis valdkondades 
rahvusvaheliste standardite mõistes alasooritajate hulka. 

(195)  Kinnitav faktoranalüüsiga testitakse sisendtunnuste kombineerimise võimalikkust, kontrollides, kui hästi tuletatud liitskoor 
igat tunnust selgitab. Lisas II tabelis A15 on selgitatud hinnangulisi regressioonikordajaid, mis näitavad, kui hästi 
liitindeksid prognoosivad sisendtunnuseid. Selles raamistikus võib suurima tõepära hindamisprotseduuriga arvutada ka 
faktorskoorid vaatlustele, millel on osad väärtused puudu. Erinevaid kinnitava faktoranalüüsi mudeleid hinnati Mplusiga. 
Kõik tuletatud võrdsuse indeksid standarditi seejärel nii, et keskväärtus on 0 ja standardhälve on 1. Indikaatorite 
liitväärtused on ära toodud lisas II tabelis A19. 
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Analüüsi tulemusena saadi kolm peamist võrdsuse indikaatorit kinnitava faktoranalüüsi skooridena: 

1. Võrdsus kui kaasamine: soorituslõhe (soorituse erinevus ala- (P10) ja tippsooritajate (P90) 

vahel) põhihariduse nooremas astmes (196); 

2. Võrdsus kui kaasamine: soorituslõhe (soorituse erinevus ala- (P10) ja tippsooritajate (P90) 

vahel) põhihariduse vanemas astmes (197); 

3. Võrdsus kui õiglus: sotsiaal-majandusliku tausta mõju sooritusele (kodus leiduvate 

raamatute arvu korrelatsioon õpilase sooritusega) kõigis haridusastmetes (198). 

Õigluse kui võrdsuse ühe dimensiooni puhul arvutati ainult üks liitindeks tänu põhihariduse erinevate 

astmete ja keskhariduse astme tunnuste tugevale korrelatsioonile. Võrdsuse indikaatorid on 

kvantitatiivse analüüsi peamised sõltuvad tunnused. Teisisõnu uuritakse kvantitatiivse analüüsiga, 

millisel määral aitavad haridussüsteemide erinevad tunnused selgitada erinevusi võrdsuses ja selle 

kahes dimensioonis – kaasamises ja õigluses. Enne analüüsi juurde asumist tuleb defineerida veel 

kaks indikaatorit, mis toimivad seletavate tunnuste (või süsteemsete tunnuste) ja võrdsuse 

indikaatorite vahetunnustena. 

III.1.2. Hariduslik ja sotsiaalne kihistumine 

Koolide vaheline hariduslik ja sotsiaalne kihistumine on potentsiaalselt oluline hariduslikku võrdsust 

mõjutav tegur. Kihistumine tekib siis, kui madala/kõrge haridusliku sooritusega või halva/hea sotsiaal-

majandusliku taustaga õpilased koondatakse kindlatesse koolidesse (vaata ka peatükki II.10). 

Kihistumise tase mõjutab koolide pakutud õppimisvõimalusi ja seeläbi haridussüsteemi võrdsust 

(OECD, 2019b): Aruande II osas kirjeldati mitut süsteemset tunnust, mis mõjutavad sotsiaalset ja 

hariduslikku kihistumist koolisüsteemis (199). Kõige olulisemad on erinevat liiki koolide olemasolu, kooli 

valiku reeglid ja akadeemilised vastuvõtukriteeriumid, hargnemine ja isegi klassikursuse kordamise 

põhimõtted ja praktika. Kontseptuaalselt võib seega koolide kihistumist pidada haridussüsteemide 

teatud struktuursete tunnuste ja võrdsuse taseme vahetunnuseks. 

Koolide kihistumine võib mõjutada võrdsuse taset „õpilaskonna koosseisu mõju“ kaudu (Thrupp, 

1995). Kooli õpilaste sotsiaalne taust või keskmine sooritus võib mõjutada iga õpilase individuaalset 

sooritust (Thrupp, 1995; Thrupp, Lauder ja Robinson, 2002; Benito, Alegre ja Gonzàlez-Balletbò, 

2014). Õpilaskonna koosseisu mõju võib hõlmata nii kaaslaste avaldatud mõju kui ka „õppetegevuse“ 

ja „kooli korralduse ja juhtimise“ mõju. Eeldatakse, et õpilaskonna koosseis mõjutab õppetegevuse 

kvaliteeti (õppeainete valikut, õpetamismeetodeid, kättesaadavaid õppevahendeid jne) ning kooli 

korraldust ja juhtimist (töötajate omavahelisi suhteid, juhtkonda jne) (Thrupp, 1995). Samuti tuleb 

meeles pidada, et samad protsessid võivad toimida ka vastupidiselt ehk parema õppetegevuse 

kvaliteedi või õppekorralduse reputatsiooniga koolid võivad meelitada erinevama sotsiaalse taustaga 

õpilasi. 

Alapeatükis analüüsitakse haridusliku ja sotsiaalse kihistumise ulatust Euroopa riikide koolides. 

Haridusliku ja sotsiaalse kihistumise indekseid määratletakse kui õpilaste sooritustulemuste / sotsiaal-

 

(196)  Allikad: PIRLSi uuringud aastatest 2011 ja 2016 ning TIMSSi 4. klassi matemaatika taseme uuringud aastatel 2011 ja 
2015. 

(197)  Allikad: PISA uuringud aastatest 2015 ja 2018 lugemis- ja matemaatikaoskuse kohta. 

(198)  Allikad: PIRLSi uuringud aastatest 2011 ja 2016, TIMSSi uuringud aastatest 2011 ja 2015 neljanda ja kaheksanda klassi 
matemaatikaoskuse kohta ning PISA uuringud aastatest 2015 ja 2018 lugemis- ja matemaatikaoskuse kohta. 

(199) Kindlasti võivad koolide kihistumise ulatust lisaks haridussüsteemi struktuursetele omadustele mõjutada ka mitmed 
haridussüsteemi välised tegurid (nt elukohajärgne kihistumine). Samas on alapeatüki eesmärk leida seoseid haridusliku ja 
sotsiaalse kihistumise ning II osas kirjeldatud haridussüsteemide struktuursete tunnuste vahel. 
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majandusliku tausta erinevuste määra, mida mõõdetakse koolide vahel (mitte koolide sees). Kui 

koolide erinevused põhjustavad õpilaste sooritustulemuste suuremat varieeruvust (või erinevusi 

sotsiaal-majanduslikus taustas), siis on haridussüsteemid hariduslikult või sotsiaalselt rohkem 

kihistunud ja vähem kaasavad (vaata ka OECD, 2019b). 

Kihistumise määra on oluline uurida põhihariduse esimesest astmest alates (ISCED 1), sest 

sooritustasemete erinevus jääb sageli püsima terve haridustee käigus. Samas saab IEA uuringutele 

tuginedes arvutada ainult haridusliku kihistumise indeksit (joonisel III.1.1), sest õpilaste sotsiaal-

majandusliku tausta jaoks puudub pidev tunnus. Joonisel III.1.2 on nii haridusliku kui ka sotsiaalse 

kihistumise indeksid, mis on arvutatud PISA 2018 andmete põhjal. 

IEA ja PISA uuringute teine oluline erinevus on see, et esimeses on kasutatud klassikursustel 

põhinevaid valimeid ja PISA uuringusse valitakse kindlas vanuses õpilased. See mõjutab võrdsuse 

indikaatoreid, kuid eriti kihistumise indikaatorit. Näiteks OECD uuringutes võivad viieteistaastased olla 

haridussüsteemi struktuurist olenevalt erinevatest koolides, õppesuundades või klassides. See 

tähendab, et näiteks klassikursuse kordamisest tingitud soorituse erinevused suurendavad ühe 

haridussüsteemi koolisiseseid erinevusi ja teise süsteemi koolide vahelisi erinevusi. 

Haridussüsteemide parema võrreldavuse tagamiseks ja PISA 2018 käsitluse järgimiseks OECD 

eeskujul tugineb kihistumise indeksite hindamine seega PISA uuringutele, mis viidi läbi „tüüpilise 

ISCED tasemega“ haridusprogramme pakkuvates koolides (selle taseme koolides käib 

märkimisväärne enamus viieteistaastaseid õpilasi) (OECD, 2019b, lk 247). See võib aga viia 

sellistesse haridussüsteemidesse kuuluvate koolide kihistumise alahindamiseni, kus on suur 

klassikursuse kordajate osakaal – vaata peatükki II.7 – kes ei pruugi piiratud valimisse kuuluda. See 

kehtib eelkõige põhihariduse 1. ja 2. astme indikaatoritega võrreldes, mis arvutatakse klassikursustele 

tuginevate valimite põhjal. Seepärast tuleks haridusliku ja sotsiaalse kihistumise indekseid mõista iga 

haridussüsteemi teoreetilise miinimumina, sest tegelikkuses võib hariduslik ja sotsiaalne kihistumine 

olla suurem. 

Joonisel III.1.1 on kujutatud suhteliselt väikest hariduslikku kihistumist põhihariduse nooremas astmes 

(vaata võrdlust joonisel III.1.2). Nii lugemis- kui ka matemaatikaoskuses on enamike 

haridussüsteemide tulemus alla 20%, mis tähendab, et enamuses süsteemidest selgitavad koolide 

vahelised erinevused vähem kui 20% sooritustulemuste vahedest. Sellele vaatamata eristuvad mõned 

haridussüsteemid suurema haridusliku kihistumisega. Bulgaaria, Leedu, Ungari ja Slovakkia lugemis- 

ja matemaatikaoskuses, Belgia prantsuskeelne kogukond ja Saksamaa lugemisoskuses ning Belgia 

flaamikeelne kogukond, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Rootsi, Ühendkuningriik (Inglismaa) ja Türgi 

matemaatikas. 
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Joonis III.1.1: haridusliku kihistumise näitajad neljanda klassi lugemisoskuses (PIRLS 2016) ja matemaatikas 

(TIMSS 2015) 

 

 

lugemisoskus 
 

matemaatika 
 

 BE fr BE nl BG CZ DK DE IE ES FR HR IT CY LV LT HU 

Lugemin

e 
21,5 16,7 40,3 17,9 12,4 30,5 15,2 16,3 16,5  14,5  14,7 26,8 29,9 

Matemaa

tika 
 22,8 37,6 15,6 20,6 18,9 13,1 21,0 23,6 14,2 15,9 9,9  24,5 31,7 

 MT NL AT PL PT SI SK FI SE  
UK-

ENG 

UK-

NIR 
NO RS TR 

Lugemin

e 
12,0 13,2 19,6 12,6 15,3 5,0 31,8 11,0 17,7  12,5 12,6 11,2   

Matemaa

tika 
 10,8  14,0 19,6 7,0 30,8 6,7 22,4  26,3 15,1 10,2 16,1 38,3 

Allikas: IEA, PIRLS 2016 ja TIMSS 2015 andmebaasid. 

Selgitavad märkused 

Haridusliku kihistumise indeksid arvutatakse valemiga 100 × ρ, kus ρ tähendab soorituse sisekorrelatsiooni. Sisekorrelatsioon 
võrdub omakorda koolide vahelise õpilaste soorituste dispersiooniga, mis jagatakse koolide vahelise õpilaste soorituse 
dispersiooni ja koolide sisese õpilaste soorituse dispersiooni summaga (vaata OECD 2019b, lk 346). 

PIRLSi ja TIMSSi uuringute valimidisain (mille järgi enamikus osalevates riikides valitakse igast koolist ainult üks neljas klass) ei 
võimalda eristada koolide vahelist dispersiooni koolide sisesest klasside vahelisest dispersioonist. See võib olla problemaatiline, 
kui klasside vahelised erinevused ühes koolis on suured, kui aga klasside keskmine sooritus samas koolis on sarnane, siis see 
tulemust ei moonuta. Siiski on võimalik määrata, milline on sama klassikursuse õpilaste sooritustulemuste vahelise dispersiooni 
protsent koolide vaheliselt ja -siseselt. 

Lisas II on tabel A16, kus on ära toodud koolide sisesed ja vahelised dispersioonid. 
 

Haridusliku ja sotsiaalse kihistumise indeksid on arvutatud viieteistaastaste õpilaste kohta PISA 2018 

andmebaasi alusel. Joonisel III.1.2 on kujutatud tugevat seost haridusliku ja sotsiaalse kihistumise 

vahel. Joonise kohaselt erineb haridusliku kihistumise määr põhihariduse vanemas astmes rohkem kui 

põhihariduse nooremas astmes. Enamik haridussüsteeme, kus on suur hariduslik kihistumine 

põhihariduse nooremas astmes, on suhteliselt kihistunud ka põhihariduse vanemas astmes. Siiski võib 

kihistumine põhihariduse vanemas astmes võrreldes põhihariduse 1. ja 2. astmega sageli suureneda. 

Näiteks Bulgaarias, Ungaris ja Slovakkias olid koolide haridusliku kihistumise indeksite skoorid 

neljandate klasside kohta peaaegu igal pool alla 40% (mõnel juhul alla 30%), kuid viieteistaastastele 

haridust pakkuvates asutustes oli skoor üle 40% − ning Bulgaarias (lugemisoskuses) ja Ungaris 

(mõlemas valdkonnas) olid skoorid isegi üle 50%. 

Lisaks nimetatud kolmele süsteemile on haridusliku ja sotsiaalse kihistumise tase suhteliselt kõrge 

veel Tšehhis, Saksamaal, Austrias, Rumeenias, Sloveenias ja Türgis (200). Kuigi Hollandi sotsiaalse 

 

(200)  Samas joonise III.1.2 all selgitatu kohaselt on enamikes nendes haridussüsteemides (Tšehhis, Saksamaal, Ungaris, 
Austrias, Rumeenias ja Sloveenias) PISA valim koostatud selliselt, et rohkem kui ühe õppeprogrammiga koolid jaotati 
programme pakkuvateks üksusteks (OECD, 2019a, lk 161). Seega loetakse eriõppekavasid eraldi „koolideks“, mis võib 
suurendada haridusliku kihistumise taset võrreldes nende riikidega, kus sellist eristust ei tehta. 



Võrds ed  võ i m a lus ed  E u ro op a  k oo l i ha r i dus es  I I I  os a  Har i d ussüs te emi d e  t u nn use d  j a  har i dusv õ im a l us t e  võ rd sus  

216 

kihistumise indeksi skoor on veidi üle 20%, siis haridusliku kihistumise skoorid on nii lugemisoskuses 

kui ka matemaatikas kõrgeimate seas. Albaanias seevastu on haridusliku kihistumise skoor keskmine 

ja sotsiaalse kihistumise skoor väga kõrge. 

Joonis III.1.2: tüüpilisel ISCED tasemel õppivate viieteistaastaste õpilaste haridusliku ja sotsiaalse kihistumise 

indeksid lugemisoskuses ja matemaatikas, 2018 

 III.1.2.A: lugemisoskus  III.1.2.B: matemaatika 

Y
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 X = sotsiaalne kihistumine  X = sotsiaalne kihistumine 
 

 BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL 

Hariduslik 
kihistumine (A)  

36,2 19,4 42,4 51,9 50,8 14,7 50,0 21,1 13,9 31,5 : 37,8 39,0 41,4 26,1 23,0 39,1 28,9 53,2 23,4 54,0 

Hariduslik 
kihistumine (B) 

37,5 21,6 41,9 43,9 46,7 14,9 48,3 20,3 14,4 27,2 12,9 39,1 35,6 42,0 27,0 22,3 35,2 30,8 50,5 20,5 58,9 

Sotsiaalne 
kihistumine 

24,9 8,1 21,9 39,2 30,9 16,3 27,0 23,8 17,5 23,1 23,7 25,4 18,6 20,2 17,6 25,5 29,5 27,9 38,1 19,9 21,6 

 AT PL PT RO SI SK FI SE 
UK- 
ENG 

UK- 
WLS 

UK- 
NIR 

UK-SCT AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

Hariduslik 
kihistumine (A)  

48,5 19,3 19,4 43,0 47,2 45,0 8,4 15,5 17,0 14,8 33,3 7,9 27,5 30,5 32,3 6,5 31,1 36,4 9,5 40,6 55,9 

Hariduslik 
kihistumine (B) 

49,6 20,3 18,9 40,6 48,6 41,0 8,0 17,4 21,2 13,2 36,9 7,7 19,7 27,0 31,1 7,3 26,2 33,1 9,9 36,7 55,7 

Sotsiaalne 
kihistumine 

26,0 23,1 21,0 30,1 23,8 39,7 13,2 14,7 23,7 14,9 16,2 13,2 35,7 16,6 18,8 12,2 13,8 20,6 8,8 23,4 33,9 

Allikas: OECD, PISA 2018 andmebaas 

Selgitavad märkused 

Vaata haridusliku kihistumise indeksi määratlust joonise IIII.1.1 all. 

Sotsiaalse kihistumise indeksi arvutamise valem on 100 × ρ, kus ρ tähendab sotsiaal-majandusliku tausta sisekorrelatsiooni. 
Sisekorrelatsioon võrdub omakorda õpilaste sotsiaal-majandusliku tausta koolide vahelise dispersiooniga, mis jagatakse 
õpilaste sotsiaal-majandusliku tausta koolide vahelise dispersiooni ja õpilaste sotsiaal-majandusliku tausta koolide sisese 
dispersiooni summaga (vaata OECD, 2019b, lk 23). 

Sotsiaal-majanduslikku staatust mõõdetakse OECD arvutatud majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise seisundi liitindeksiga 
(ESCS). 

PISA uuringute sihtrühm tugineb vanusele, mitte klassikursustele. See tähendab, et haridussüsteemid võivad struktuursete 
erisuste tõttu jaotada viieteistaastaseid koolidesse, õpiteedele/suundadesse või klassikursustele erinevalt. Haridussüsteemide 
parema võrreldavuse tagamiseks piirduvad PISA 2018 kihistumise hinnangulised indeksid koolidega, kus on „tüüpiline ISCED 
tase“ viieteistaastastele õpilastele. Praktikas tähendab tüüpiline ISCED tase ISCED taset, milles õpib suurim osa valimisse 
kuuluvaid õpilasi. Tüüpiline ISCED tase võib olla põhihariduse kolmas aste (ISCED 2. tase) või keskharidustase (ISCED 3. tase) 
või mõlemad (nagu näiteks Tšehhis, Iirimaal, Luksemburgis, Slovakkias ja Albaanias). Mitmes riigis pakutakse põhihariduse 
kolmanda astme ja keskharidust samas haridusasutuses. Kuna piirang on seatud kooli tasandil, siis kaasati analüüsi ka õpilasi, 
kes kuulusid vastavas riigis muule kui tüüpilisele ISCED tasemele (OECD, 2019b, lk 247). Austrias pole ISCED tasemete 
andmeid saadaval, nii et sellel juhul kasutati haridusliku ja sotsiaalse kihistumise indeksite arvutamiseks tervet valimit. Vaata 
OECD tabelit II.C.1 (2019b, lk 365–366), kus on tüüpiliste ISCED tasemete nimekiri iga riigi kohta. 

PISA uuringute valimidisain võimaldab defineerida, mis on kool erinevates haridussüsteemides. OECD (2019b, lk 161) selgitab, 
et mõnes riigis testiti koolide asemel koolide allüksusi, mis võib mõjutada koolide vahelise dispersiooni tulemust ja seeläbi 
sisekorrelatsiooni. Tšehhis, Saksamaal, Ungaris, Austrias, Rumeenias ja Sloveenias jaotati rohkem kui ühe õppeprogrammiga 
koolid vastavaid programme pakkuvateks allüksusteks. Hollandis määratleti uuringu läbiviimise kohad valimiüksustena. Belgia 
flaami kogukonnas moodustas mitme õppelinnakuga kooli iga linnak (või osakond) eraldi valimi, kuid Belgia prantsuse 
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kogukonnas moodustas mitme õppelinnakuga kooli suurem administratiivüksus ühe valimi. 

Lisas II on tabel A17, kus on ära toodud koolide sisesed ja vahelised dispersioonid. 

Kõige väiksema haridusliku ja sotsiaalse kihistumisega haridussüsteemid on Taanis, Iirimaal, Soomes, 

Rootsis, Ühendkuningriigis (Walesis ja Šotimaal), Islandil ja Norras. Soome, Ühendkuningriigi 

(Šotimaa), Islandi ja Norra haridusliku kihistumise indeksid on alla 10%, mis tähendab, et koolide 

vahelised erinevused selgitavad alla 10% variatsioonist õpilaste sooritustulemustes. Peatükis II.6 

selgitati, et kõikides nimetatud süsteemides on ühtlustatud õppekavad, mis ei paku viieteistaastastele 

õpilastele erinevaid õpiteesid või haridussuundade hargnemist. Sellele vaatamata võib vähene 

hariduslik kihistumine peita koolisiseseid erinevusi, mis on tekkinud juhul, kui hargnemine on 

kursusepõhine (vaata peatükki II.6). 

Seetõttu on oluline uurida esiteks seda, kuidas hariduslik ja sotsiaalne kihistumine on seotud 

kaasavuse ja õigluse indikaatoritega alapeatükis III.1.1, ja teiseks seda, kuidas aruande II osas 

kirjeldatud süsteemsed tunnused mõjutavad koolide kihistumise ulatust Euroopa haridussüsteemides. 

Viimasest räägitakse üksikasjalikumalt alapeatükis III.2. 

Analüüsis kasutatakse vahetunnustena ainult haridusliku kihistumise indekseid, sest haridusliku ja 

sotsiaalse kihistumise indikaatorite vahel on tugev korrelatsioon ja kõigilt haridustasemetelt on 

kogutud palju andmeid haridusliku kihistumise indikaatorite kohta. Sarnaselt võrdsuse indikaatoritega 

ühendati ka haridusliku kihistumise indeksid üheks liitindikaatoriks haridusastmete kohta, mis 

sünteesivad teavet mitmest uuringust/valdkonnast (201). Kinnitava faktoranalüüsiga saadi kaks 

liitindikaatorit: 

• hariduslik kihistumine põhihariduse nooremas astmes (202); 

• hariduslik kihistumine põhihariduse vanemas astmes (203). 

Haridusliku kihistumise kaks indikaatorit korreleeruvad suhteliselt kõrgelt, kuigi korrelatsioon pole 

piisavalt tugev kahe indikaatori liitmiseks (204). Siiski on oluline kvantitatiivse analüüsiga testida 

põhihariduse 1. ja 2. astme haridusliku kihistumise võimalikku mõju põhihariduse 3. astme ja 

keskhariduse hariduslikule kihistumisele. 

III.1.3. Võrdsus ja hariduslik kihistumine 

Enne haridussüsteemi tunnuste ja võrdsuse indikaatorite vaheliste seoste ning haridusliku kihistumise 

analüüsimist (vaata alapeatükke III.2 ja III.3) uurib peatüki viimane osa alapeatükis III.1.1 kirjeldatud 

võrdsuse indikaatorite ja alapeatükis III.1.2 kirjeldatud haridusliku kihistumise indikaatorite vahelisi 

seoseid. 

Joonise III.1.3 kohaselt on haridusliku kihistumise indikaatorite ning nii kaasavuse (soorituslõhe ala- ja 

tippsooritajate vahel) kui ka õigluse (sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilaste sooritusele) 

indikaatorite vaheline seos märkimisväärne. See tähendab – muid tunnuseid kontrollimata –, et mida 

suurem hariduslik kihistumine on koolide vahel, seda suurem on lõhe ala- ja tippsooritajate vahel ja 

seda rohkem mõjutab õpilase sotsiaal-majanduslik taust tema sooritust. Haridusliku kihistumise ja 

 

(201)  Vaata tabelit A18 lisas II, kus on ära toodud kahe tuletatud indeksi sisendindikaatorid ja standarditud 
regressioonikordajaid. Indikaatorite liitväärtused on ära toodud lisas II tabelis A19. 

(202)  Allikad: PIRLSi uuringud aastatest 2011 ja 2016 ning TIMSSi 4. klassi matemaatika taseme uuringud aastatel 2011 ja 
2015. 

(203)  Allikad: PISA uuringud aastatest 2015 ja 2018 lugemis- ja matemaatikaoskuse kohta. 

(204)  Spearmani korrelatsioonikordaja haridusliku kihistumise kahe indikaatori vahel (põhihariduse nooremas astmes ning 
põhihariduse vanemas astmes) on 0,35. 
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soorituslõhe vaheline seos on eriti tugev põhihariduse nooremas astmes, kus hariduslik kihistumine 

moodustab nende astmete soorituslõhe dispersioonist 41%. 

Joonis III.1.3: kahemõõtmelised seosed haridusliku kihistumise ja võrdsuse indikaatorite vahel 

 

 Soorituslõhe põhihariduse nooremas astmes 

 
Spearmani 

korrelatsioon 
Lineaarne regressioon – parameetri 

hinnang 
Lineaarne regressioon 

– R2 
Vaatluste arv 

Hariduslik kihistumine  
(põhihariduse nooremas 
astmes) 

0,50** 0,64** (0,14) 0,41 30 

 

 Soorituslõhe põhihariduse vanemas astmes 

Hariduslik kihistumine  
(põhihariduse nooremas 
astmes) 

0,37** 0,27 (0,18) 0,07 42 

Hariduslik kihistumine  
(põhihariduse vanemas 
astmes) 

0,43** 0,37** (0,15) 0,13 42 

 

 Sotsiaal-majandusliku tausta mõju sooritusele 

Hariduslik kihistumine  
(põhihariduse nooremas 
astmes) 

0,37** 0,33* (0,16) 0,13 42 

Hariduslik kihistumine  
(põhihariduse vanemas 
astmes) 

0,36** 0,36** (0,15) 0,13 42 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Selgitavad märkused 

Tabeli väärtused arvutatakse võrdsuse kolme liitindikaatori ja haridusliku kihistumise kahe liitindikaatori põhjal. 

Tabel sisaldab: 1) haridusliku kihistumise ja võrdsuse indikaatorite vahelisi Spearmani korrelatsioonikordajaid, 2) viie 
kahemõõtmelise lineaarse regressioonimudeli parameetrite hinnanguid, mis hõlmavad seletavate tunnustena haridusliku 
kihistumise indikaatoreid ja sõltuvate tunnustena võrdsuse indikaatoreid, 3) lineaarsete regressioonimudelite R2. 

Väikese andmekogumi puhul vähendab Spearmani (astak-)korrelatsioonikordaja kasutamine ohtu, et võõrväärtustel on suur 
mõju hinnangule. Lisaks on mittelineaarseid seoseid astakkorrelatsiooni abil parem hoomata. 

Kahe tärniga (**) märgistatud parameetrite hinnangud on olulised 5% tasemel, ühe tärniga (*) märgitud hinnangud on olulised 
10% tasemel. Standardvead on sulgudes parameetrite hinnangute järel. R2 ehk kooskõlamäär on sõltuva tunnuse dispersiooni 
ulatus, mida saab prognoosida seletava(te) tunnus(t)e põhjal. 
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III.2. KAHEMÕÕTMELISED SEOSED 

Peamised tähelepanekud 

Peatükis analüüsitakse kahemõõtmelisi seoseid valitud haridussüsteemide tunnuste ja võrdsuse 

indikaatorite vahel (tipp- ja alasooritajate vahelise lõhe (kaasamise indikaator) ning õpilase 

soorituse ja sotsiaal-majandusliku tausta seose (õigluse indikaator vahel). 

• Võrdsuse taset haridussüsteemis mõjutavad õppekavade erinevused ja kaks õppesuundade 

hargnemise aspekti (noorim vanus, mil õpilased suunatakse erinevatesse õppeharudesse või 

õpiteedele, ning kutseharidussektori suurus). Kõige olulisem on see, et hargnemise esmane 

vanus on oluline ennustaja haridusliku kihistumise ulatuse ja haridussüsteemi õigluse kohta. 

Mida varem toimub hargnemine, seda suurem on haridusliku kihistumise ulatus ja seda 

rohkem mõjutab õpilase sotsiaal-majanduslik taust tema sooritust. 

• Kooli valiku ja kooli vastuvõtureeglite mõju võrdsusele sõltub suuresti haridussüsteemis 

leiduvate erinevate koolitüüpide eristumise määrast. Nende valdkondade regulatiivne 

diferentseerimine tundub tugevasti seostuvat suurema haridusliku kihistumise ja sotsiaal-

majandusliku tausta suurema mõjuga õpilase sooritusele. 

• Klassikursuse kordamine seostub positiivselt õpilaste laiema soorituslõhega põhihariduse 

vanemas astmes ning sotsiaal-majandusliku tausta tugevama mõjuga õpilaste sooritusele. 

Samas on seos märgatavam, kui klassikursuse kordamise määr on kuni 10%. 

• Statistiliselt olulist seost ei leitud koolide autonoomia ja aruandekohustuse indikaatorite vahel 

(üksi või kombineeritult) ega võrdsuse alla kuuluvate kaasavuse ja õigluse dimensioonide 

vahel. 

• Haridussüsteemides, kus riigi rahastus õpilase kohta on suurem, kaldub vahe tipp- ja 

alasooritajate vahel olema väiksem. Samas on korrelatsioon statistiliselt oluline ainult 

põhihariduse nooremas astmes. Tõendeid ei leitud selle kohta, et keskmisest suurem riiklik 

rahastus oleks seotud sotsiaal-majandusliku tausta väiksema mõjuga õpilase sooritusele. 

• Väiksema haridusliku kihistumisega haridussüsteemides on tavaliselt tööl õpetajad, kes 

spetsialiseeruvad alasooritajate toetamisele. Samas kehtib seos ainult põhihariduse vanemas 

astmes. 

 

Esimene samm mõistmaks, kuidas haridussüsteemide konkreetsed tunnused mõjutavad võrdsuse 

määra (II osa analüüsi kohaselt), on uurida nende seost võrdsuse indikaatoritega muid tunnuseid 

kontrollimata. Seega analüüsitakse peatükis valitud süsteemsete tunnuste kahemõõtmelisi seoseid 

ning tipp- ja alasooritajate vahelist lõhet (kaasamise indikaatorit) ning sotsiaal-majandusliku tausta 

mõju õpilaste sooritusele (õigluse indikaatorit). Valitud süsteemsed tunnused klassifitseeritakse 

kvantitatiivse analüüsi läbiviimiseks seletavate tunnustena ja võrdsuse indikaatorid klassifitseeritakse 

sõltuvate tunnustena. Täpsemalt kombineerib peatükk Eurydice ning PISA, PIRLSi, TIMSSi ja 

Eurostati uuringute andmed, et hinnata empiiriliselt, kas ja kuidas kihistumine, standardimine ja 

tugimeetmed (lisaks rahastusele ja klassikursuse kordamisele (vaata joonist I.1.1)) korreleeruvad 

soorituslõhe (P90–P10) ja sotsiaal-majandusliku tausta mõjuga õpilaste sooritusele, võttes samas 

arvesse, et hariduslik kihistumine võib toimida vahetunnusena. Kuigi osalemine alushariduses ja 

lastehoius võib parandada hariduslikku võrdsust (vaata peatükki II.1), siis arvestades, et praegused 

alushariduse ja lapsehoiu alased määrused võivad olla üsna erinevad nendest, mis kehtisid praegu 
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põhihariduse astmetes või keskastmes õppivate laste puhul, siis seda hariduspoliitika suunda peatükis 

ei analüüsita. 

Igas alapeatükis kirjeldatakse seost valitud süsteemsete tunnuste (hargnemise ja õppekavapõhise 

diferentseerumise, kooli valiku ja vastuvõtureeglid, klassikursuse kordamise, kooli autonoomia ja 

aruandekohustuse, õpilaste toetamise ja rahastuse) ja võrdsuse indikaatorite vahel. Võrdsuse 

indikaatorite ja haridussüsteemide tunnuste vahelisi seoseid uuritakse peamiselt 

korrelatsioonikordajate arvutamise kaudu ja hüpoteeside testimise abil kahemõõtmeliste lineaarsete 

regressioonidega. Iga alapeatüki tabelites tuuakse välja Spearmani korrelatsioonikordajad, lineaarse 

regressiooni parameetrite hinnangud ja standardvead ning iga lineaarse regressioonimudeli R2. 

Spearmani korrelatsioonikordaja valiti kahel peamisel põhjusel: esiteks vähendab see väikese 

andmekogumi puhul ohtu, et võõrväärtused saaksid hinnangut mõjutada, ning teiseks võivad esineda 

mittelineaarsed seosed, mida on kergem mõista astakkorrelatsiooni kaudu. Teatud kategoriaalsete 

tunnuste puhul täiendati kahemõõtmelist lineaarset regressiooni ANOVA-analüüsiga. Osad 

alapeatükid sisaldavad mitut regressioonimudelit, kui peeti oluliseks testida ühe tunnuse mõju, 

kontrollides iga teema puhul muid tunnuseid. Kõikide alapeatükkide seletavate tunnuste vaheliste 

seoste korrelatsioonimaatriksid on lisas II. 

III.2.1. Õppesuundade hargnemine, õppekavapõhine diferentseerimine ja 
võrsed võimalused 

Esimene alapeatükk tugineb õppesuundade hargnemisest rääkivale peatükile II.6 ja osaliselt 

koolitüüpidest rääkivale peatükile II.3, mis on tihedalt seotud haridussüsteemide kihistumisega. Nagu 

varem selgitatud, tähendab kihistumine diferentseerituse ulatust haridussüsteemis. Haridussüsteemi 

kihistumine tekib siis, kui õpilased suunatakse erinevatesse klassidesse, koolidesse või 

haridusprogrammidesse nende võimete, huvide või muude omaduste alusel. Kihistumisest räägitakse 

kõige rohkem seoses hargnemisega (õpilaste määramisega erinevatesse õppesuundadesse või 

õpiteedele) (vaata peatükki II.6), kuid see võib tekkida ka koolitüüpide suure arvu, erinevate kooli 

valimise põhimõtete või valikulise koolitustegevuse puhul. Peatükis II.3 eristatud diferentseerituse 

aspekte (välja arvatud õppekavapõhist diferentseeritust, mis on kõige rohkem seotud hargnemisega) 

analüüsitakse koos kooli valiku ja kooli vastuvõtureeglitega järgmises alapeatükis. 

Hargnemine on kõige olulisem süsteemne tunnus, mis mõjutab võrdsuse taset haridussüsteemides. 

Peatükk II.6 nimetas teaduskirjandusele tuginedes indikaatorid, mis võivad mõjutada Euroopa 

haridussüsteemide haridusliku võrdsuse taset. Selles alapeatükis keskendutakse kõige olulisematele 

teguritele, mis on kirjanduses välja toodud: noorim vanus, millal õpilased suunatakse erinevatesse 

õppeharudesse või õpiteedele, harude arv, diferentseerituse määr ja kutseharidussektori suurus. 

Nagu II osas selgitatud, on varasemates uurimustes leitud, et varane hargnemine, õppesuundade 

suur hulk ja diferentseerituse suurem määr põhjustavad väiksemat hariduslikku võrdsust. 

Võttes arvesse ISCED 2. taseme õppesuundade arvu ja hargnemise noorimat vanust ning ISCED 3. 

taseme õppesuundade arvu ja õppekavapõhise diferentseerituse suurt korrelatsiooni (205), kasutati 

kahemõõtmelises analüüsis kolme indikaatorit: 

• õppekavapõhise diferentseerituse indikaatorit, mille väärtus on 0 ja 3 vahel ISCED tasemete 

arvu alusel, millel õppekavapõhine diferentseeritus vastavas haridussüsteemis esineb; 

• hargnemise esmast vanust joonise II.6.1 kohaselt (206); 

 

(205) ISCED 2. taseme õppesuundade arvu ja hargnemise esmase vanuse vaheline Spearmani korrelatsioonikordaja on –0,67 
(p < 0,01) ja ISCED 3. taseme õppesuundade arvu ja õppekavapõhise diferentseerituse vaheline kordaja on 0,61 (p < 
0,01). Tabelis A24 lisas II on ära toodud ka muid seletavate tunnuste vahelisi korrelatsioonikordajaid. 



 I I I . 2 .  Ka he mõ õt me l i s e d  s eos ed  

221 

• kutseharidussektori suurust, mida määratletakse kutseharidusõpilaste protsendina. 

Õppekavapõhine diferentseeritus ja varane hargnemine suurendavad eeldatavalt haridussüsteemide 

kihistumist põhihariduse vanemas astmes ning seetõttu aitavad kaasa tipp- ja alasooritajate vahelise 

lõhe suurenemisele. Samas peetakse varajast hargnemist ja varajast õppekavapõhist diferentseeritust 

tunnusteks, mis suurendavad sotsiaal-majandusliku tausta ja õpilase soorituse vahelist seost 

peamiselt vanemate tausta mõju tugevdamise kaudu – sotsiaal-majanduslik taust mõjutab varase ea 

sooritust rohkem kui hilisemas vanuses – aga ka vähem privilegeeritud õpilaste hariduslike ootuste 

vähendamise läbi (üksikasjalikumalt on seda selgitatud peatükis II.6). 

Tõendid suhteliselt suure või väikese kutseharidussektori mõju kohta on vaieldavad. Võttes samas 

arvesse aruande piiratust võrdsuse taseme mõõtmisel, mida tehti ainult 4. klassi ja viieteistaastaste 

õpilaste seas, ei saa tugeva kutseharidussektori pikaajalist mõju arvesse võtta. Seega saab analüüsis 

keskenduda ainult üld- ja kutsehariduse diferentseerituse panusele haridusliku kihistumise või 

võrdsuse erinevate tahkude suurendamisse või vähendamisse. 

Joonis III.2.1 kujutab nimetatud indikaatorite, põhihariduse 3. astme ja keskhariduse haridusliku 

kihistumise ning soorituse ja sotsiaal-majandusliku tausta vastasmõju (võrdsuse alla kuuluv õigluse 

dimensiooni) kahemõõtmelisi seoseid. Võttes arvesse, et õppesuundade hargnemine algab kõige 

varem põhihariduse 3. astmes, siis ei analüüsita selle seoseid põhihariduse 1. ja 2. astme sõltuvate 

tunnustega. Kolme indikaatori otsene mõju tipp- ja alasooritajate vahelisele lõhele pole 

märkimisväärne (seega pole seda tabelisse lisatud), kuid need avaldavad kaudset mõju haridusliku 

kihistumise kui vahetunnuse kaudu (vaata mudelit 2 peatükis III.3). Muidu kinnitab analüüs eeldust, et 

hargnemine mõjutab hariduslikku võrdsust ning et (osade) indikaatorite, haridusliku kihistumise ja 

õigluse kui võrdsuse ühe dimensiooni vahel on oluline seos. 

Joonis III.2.1: hargnemise ja õppekavapõhise diferentseerituse indikaatorid: kahemõõtmelised seosed 

 
Hariduslik kihistumine 

põhihariduse vanemas astmes 
Sotsiaal-majandusliku tausta mõju 

sooritusele 
Vaatluste 

arv 
 

Spearmani 
korrelatsioon 

Lineaarne regressioon 
– parameetri hinnang 

Lineaarne 
regressioon – 

R2 

Spearmani 
korrelatsioon 

Lineaarne regressioon 
– parameetri hinnang 

Lineaarne 
regressioon – 

R2 

Õppekavapõhine 
diferentseeritus 
(ISCED 1–3) 

0,42** 0,31** (0,14) 0,11 0,44** 0,38** (0,13) 0,18 42 

Hargnemise esmane 
vanus 

–0,69** –0,33** (0,07) 0,39 –0,40** –0,28** (0,07) 0,27 42 

Kutseharidussektori  
suurus 

0,45** 0,02** (0,01) 0,17 0,19 0,01 (0,01) 0,01 39 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Selgitavad märkused 

Kahe tärniga (**) märgistatud parameetrite hinnangud on olulised 5% tasemel, ühe tärniga (*) märgistatud hinnangud on 
olulised 10% tasemel. Standardvead on sulgudes parameetrite hinnangute järel. R2 ehk kooskõlamäär on sõltuva tunnuse 
dispersiooni ulatus, mida saab prognoosida seletava(te) tunnus(t)e põhjal. 
 

 
(206) Välja arvatud Poola, kus kasutati hargnemise esmast vanust, mis kehtis rahvusvaheliste hindamisprogrammide 

vaatlusperioodil. 
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Nende tulemuste järgi on haridusliku kihistumise määr suurem haridussüsteemides, kus: 

• õppekavapõhine diferentseeritus esineb rohkematel ISCED tasemetel (seega algab varem); 

• õppesuundade hargnemine algab varem; 

• kutsehariduses osalevate õpilaste osakaal on suurem. 

Kolmest indikaatorist on hargnemise esmasel vanusel kõige tugevam seos haridusliku kihistumisega, 

mis selgitab 39% dispersioonist Euroopa haridussüsteemides. Sellele järgneb kutseharidussektori 

suurus, mis seletab 17% haridusliku kihistumise dispersioonist, kui muid süsteemseid tunnuseid 

kontrollida. Mõlemat selgitavat tunnust hõlmav mitmene regressioonimudel pakub samuti olulisi 

parameetri hinnanguid. Mudelil on kohandatud R2 (0,46), mis tähendab, et hargnemise esmane vanus 

ja kutseharidussektori suurus selgitavad peaaegu poolt haridusliku kihistumise määra dispersioonist 

Euroopa haridussüsteemides (vaata joonist III.2.2). 

Joonis III.2.2: hargnemine ja hariduslik kihistumine: mitmene lineaarne regressioon 

 Sõltuv tunnus: hariduslik kihistumine põhihariduse vanemas astmes 

Seletavad tunnused Parameetri hinnang Standarditud hinnang Kohandatud R2 Vaatluste arv 

Hargnemise esmane vanus –0,31** (0,06) –0,57 
0,46 39 

Kutseharidussektori suurus 0,02** (0,01) 0,30 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Selgitavad märkused 

Kahe tärniga (**) märgistatud parameetri hinnangud on olulised 5% tasemel. Standardvead on sulgudes parameetrite 
hinnangute järel. 
 

Hariduslik kihistumine üksi pole siiski võrdsuse indikaator (vaata peatükki III.1), vaid see on oluline, 

sest mõjutab tipp- ja alasooritajate vahelist lõhet (kaasavust) ja sotsiaal-majandusliku tausta mõju 

õpilaste sooritusele (õiglust). Üld- ja kutsehariduse diferentseerituse mõju hariduslikule kihistumisele 

sõltub koolistruktuurist (kui suurel määral käivad erinevate õppesuundade õpilased samades ja kui 

suurel määral erinevates koolides) ning tulemused võivad osutada eraldatuse suuremale määrale, kui 

kutseharidussektor on suurem. Seega on oluline märkida, et kutseharidussektori suurusel ei tundu 

olevat olulist otsest mõju õiglusele kui võrdsuse dimensioonile ega kaasavuse tasemele, kui pidada 

silmas soorituslõhet tipp- ja alasooritajate vahel. 

Hargnemise esmase vanuse mõju õiglusele on seevastu märkimisväärne. Varane hargnemine ja 

õppekavapõhine diferentseeritus üldhariduses tugevdab tõenäoliselt sotsiaal-majandusliku tausta 

mõju õpilase sooritusele. Hargnemise esmane vanus on analüüsitud indikaatorite seas taas võrdsuse 

suurim ennustaja, mis selgitab 27% dispersioonist sotsiaal-majandusliku tausta mõjus õpilase 

sooritusele Euroopa haridussüsteemides. Mida varem algab hargnemine, seda tugevam on sotsiaal-

majandusliku tausta mõju õpilase sooritusele. 

Joonisel III.2.3 on kujutatud haridussüsteemide asendit seoses esmase hargnemise ja sotsiaal-

majandusliku tausta mõjuga sooritusele. Nagu joonisel kujutatud, on enamuses varase hargnemisega 

haridussüsteemides suhteliselt kõrge korrelatsioon sotsiaal-majandusliku tausta ja soorituse vahel ja 

seega suhteliselt madal haridusliku võrdsuse tase. Samas on sarnase õppekavade 

hargnemissüsteemiga riikides erinevused võrdsuse tasemes, eriti regressioonijoonest kaugemal 

asuvates haridussüsteemides (näiteks ühest küljest Ungaris ja Luksemburgis ja teisest Belgia 

saksakeelses kogukonnas ja Lätis). Selliseid erinevusi saab kõige tõenäolisemalt selgitada muude 

tunnuste kui hargnemisega. 
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Joonis III.2.3: hargnemise esmane vanus ja õiglus 
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Selgitavad märkused 

X-telje väärtused tuginevad joonisele 
II.6.1 (võrdlusaasta: 2018/19). 

Y-telje väärtused on kinnitava 
faktoranalüüsi skoorid (vaata 
peatükki III.1 ja tabelit A19 lisas II). 
Kõrgem väärtus osutab sotsiaal-
majandusliku tausta suuremale 
mõjule õpilase sooritusele. 

Märkused riikide erisuste 
kohta 

Poola: hargnemise esmane vanus 
muutus 2017/18. õppeaasta (PISA 
2018 uuringu tegemise ajal) ja 
2018/19. õppeaasta (muude 
haridussüsteemide võrdlusaasta) 
vahel. Seega kasutatakse analüüsis 
Poola puhul hargnemise esmast 
vanust (16), mis kehtis 
rahvusvahelise hindamisprogrammi 
võrdlusperioodil, mitte joonisel II.6.1 
kujutatud vanust (15). 

 X = esmase hargnemise vanus Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 
 

Joonise paremal küljel olevates haridussüsteemides algab hargnemine hiljem. Need kuuluvad 

erinevatesse hargnemissüsteemidesse, mis on kategoriseeritud peatükis II.6, ja seetõttu on võrdsuse 

tase nendes süsteemides väga erinev. Enamus hilise hargnemisega süsteeme, milles on vähe 

õppeharusid rohkete suunavahetuse võimaluste ja piiratud akadeemiliste valikutega (4. rühm peatükis 

II.6), asub regressioonijoone all ja seega on võrdsus nendes süsteemides suurem (välja arvatud 

Hispaanias ja Rootsis). Seevastu enamik süsteeme, mis tuginevad rohkem kursusepõhisele 

hargnemisele (5. rühm peatükis II.6), asuvad regressioonijoone kohal ja seega on võrdsust nendes 

süsteemides vähem (nende seas on erand Malta). 

Diferentseeritud õppekavad mõjutavad oluliselt ka sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilaste 

sooritusele. Kui lineaarne regressioonimudel siiski kontrollib vanust, millal hargnemine toimub, siis 

õppekava diferentseerimise mõju eraldi on oluline ainult 10% tasemel. Selle põhjus on peamiselt kahe 

indikaatori omavaheline seos: õppekava diferentseeritakse põhihariduse 3. astmes peamiselt varase 

hargnemise tõttu. Samas kuuluvad enamik haridussüsteeme, kus õppekavad diferentseeritakse enne 

õppesuundade hargnemist, madalama võrdsuse tasemega haridussüsteemide sekka. Hargnemise ja 

õppekava diferentseerimise vanus ISCED 1. tasemel selgitavad üheskoos kolmandikku dispersioonist 

võrdsuse alla kuuluvas õigluse dimensioonis (vaata joonist III.2.4). 
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Joonis III.2.4: hargnemine, õppekavapõhine diferentseeritus ja õiglus: mitmene lineaarne regressioon 

 Sõltuv tunnus: sotsiaal-majandusliku tausta mõju sooritusele 

Seletavad tunnused Parameetri hinnang Standarditud hinnang Kohandatud R2 Vaatluste arv 

Esmase hargnemise vanus –0,31** (0,07) –0,58 

0,33 42 Õppekavapõhine diferentseeritus (ISCED 
1) 

0,86** (0,37) 0,30 

     

Esmase hargnemise vanus –0,23** (0,08) –0,42 

0,30 42 Õppekavapõhine diferentseeritus (ISCED 
1–3) 

0,24* (0,13) 0,26 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Selgitavad märkused 

Kahe tärniga (**) märgistatud parameetrite hinnangud on olulised 5% tasemel, ühe tärniga (*) märgistatud hinnangud on 
olulised 10% tasemel. Standardvead on sulgudes parameetrite hinnangute järel. 
 

III.2.2. Kooli valimine, vastuvõtureeglid ja võrdsus 

Kooli valiku ja vastuvõtureeglid, mida arutati vastavalt peatükkides II.4 ja II.5, võivad samuti olla 

seotud haridussüsteemide kihistumisega. Uurimused osutavad sellele, et õpilaskonna koosseisu 

mõjutamise kaudu võib vabadus kooli valida suurendada haridussüsteemi sotsiaalset ja hariduslikku 

kihistumist. Lisaks näitavad uuringud, et sotsiaalselt vähem eripalgeliste koolidega 

haridussüsteemides on seos õpilaste haridusliku soorituse ja sotsiaal-majandusliku tausta vahel 

tugevam (vaata peatükki II.4). 

Kooli vaba valiku mõju sõltub ka koolide vastuvõtureeglitest, mis määravad, kuidas kool otsustab, 

kellele koolis kohta pakkuda. Koolide suurem autonoomia õpilaste vastuvõtmisel ja haridusliku 

sooritusega seotud vastuvõtukriteeriumid võivad haridussüsteemi kihistumist veelgi suurendada. 

Peatükis II.4 uuriti õpilaste elukohajärgset määramist koolidesse ja seda, millisel määral võimaldab 

riiklik poliitika vanematel kooli valida. Samuti vaadeldi teavitustööd kooli valimise toetamiseks. 

Peatükis II.5 nimetati vastuvõtukriteeriumite riikliku poliitikaga seotud indikaatorid ja selgitati 

kriteeriumite kasutamist ning kooli autonoomia ulatust selles valdkonnas otsustada. Lisaks uuriti 

peatükkides II.4 ja II.5, kas riiklikud koolivaliku- ja vastuvõtureeglite suunised erinesid koolitüüpide 

kaupa (mida nimetati peatükis II.3). Täpsemalt vaadeldi lahknemisi erineva õppekavaga või erineva 

(paralleelse) vanuselise struktuuriga riigikoolide vahel. Samuti uuriti erinevusi riigikoolide ja riigi 

rahastusest sõltuvate erakoolide vahel. Peatükkides II.4 ja II.5 nimetatud indikaatorid teisendati 

kvantitatiivanalüüsi jaoks tunnusteks (üksikasjalikud indikaatorite kirjeldused on tabelis A23 lisas II). 

Tabelis A25 lisas II on korrelatsioonimaatriks, kus on esitatud tunnuste vahelised seosed, mis tõid 

esile huvitavad mustrid. Esiteks leiti kõrge positiivne korrelatsioon (207) peamise koolivaliku režiimi 

(indikaatori „koolivaliku tüüp“ (208)) ja vastuvõtukriteeriumite rakendamise võimaluse indikaatorite 

vahel, mis näitab, et riikides, kus perel on enam vabadust kooli valida, on koolidel võimalik rohkem 

rakendada vastuvõtukriteeriume ja seega on vastuvõtureeglitel suurem mõju õpilaskonna koosseisule 

 

(207)  Spearmani korrelatsioonikordaja on 0,50 (p < 0,01). 

(208) Tunnus „kooli valiku tüüp“ eristab kolme tüüpi haridussüsteeme: 1) õpilane määratakse elukohajärgsesse kooli ja muu 
riigikooli valimine pole võimalik või on kitsendatud; 2) õpilane määratakse elukohajärgsesse kooli, kuid vanematel on 
piiramatud võimalused valida muu riigikool; 3) vaba kooli valik eelneva määramiseta (vaata ka jooniseid II.4.1 ja II.4.2). 



 I I I . 2 .  Ka he mõ õt me l i s e d  s eos ed  

225 

(209). Ka vastupidine kehtib – kui koolid rakendasid vastuvõtukriteeriume laialdasemalt, oli ka 

vanematel üldiselt rohkem vabadust lastele kooli valida. 

Teiseks on korrelatsioon suhteliselt kõrge (210) avaliku sektori vastuvõtukriteeriumite diferentseerituse 

määra (mis tähendab, et teatud liiki riigikoolid võivad kasutada vastuvõtukriteeriume, mis erinevad 

nendest, mida kasutab enamus põhi- ja keskkoole) ja akadeemiliste vastuvõtukriteeriumite kasutamise 

vahel põhihariduse 3. astmes. Vastuvõtukriteeriumite diferentseeritus tugineb seega tõenäoliselt 

akadeemilisele selektiivsusele. 

Kolmandaks – mida suurem on riiklike asutuste osakaal põhihariduse nooremas astmes (seega mida 

madalam erakoolide protsent), seda madalam on tõenäosus, et ametivõimud või ettevalmistuskoolid 

jagavad lapsevanematele koolivaliku toetamiseks informatsiooni (211). Seda kinnitas ka positiivne 

korrelatsioon kirjeldatud informatsiooni kättesaadavuse ja riigi rahastusest sõltuva erasektori suhtelise 

suuruse vahel (üle või alla 5%) (212). 

Lõpetuseks korreleeruvad indikaatorid, mis osutavad erinevustele (213) avaliku sektori koolitüüpide 

ning riigikoolide ja riigi rahastusest sõltuvate erakoolide vahel, erinevates poliitikavaldkondades sageli 

(kooli valimine ja vastuvõtukriteeriumid). See võimaldab luua kaks liitindikaatorit, mis mõõdavad 

haridussüsteemide diferentseerituse määra: 

• õiguslikul vormil põhineva diferentseerituse liitskoor, mis arvestab riigikoolide ja riigi 

rahastusest sõltuvate erakoolide diferentseeritust nii kooli valikus kui ka kooli 

vastuvõtureeglites; 

• diferentseerituse liitskoor, mis arvestab kõikide erinevustega koolitüüpide vahel, kaasa 

arvatud eespool mainitud õiguslikul vormil põhineva diferentseerituse liitskooriga. 

Joonis III.2.5 kujutab ühest küljest kõige olulisemate koolivaliku- ja vastuvõtureeglite ning haridusliku 

kihistumisega seotud tunnuste kahemõõtmelise analüüsi tulemusi ja teisest küljest sotsiaal-

majandusliku tausta mõju õpilaste sooritusele (õigluse kui võrdsuse ühe dimensiooni) põhihariduse 

vanemas astmes. Nimetatud süsteemitasandi tunnustel puudub põhihariduse vanemas astmes oluline 

seos nii põhihariduse esimeste astmete sõltuvate tunnustega (214) kui ka tipp- ja alasooritajate 

vahelise lõhega (ehk kaasavuse kui võrdsuse dimensiooniga). 

 

(209)  Seoseid uuriti põhihariduse 3. astmes, sest vabadus kooli valida ja riiklikud regulatsioonid, mis võimaldavad koolidel 
vastuvõtukriteeriume rakendada, on keskhariduses palju levinumad. Samas kinnitavad andmed, et keskhariduse tasemel 
on samasugused seosed, kusjuures tugevama korrelatsiooniga. 

(210)  Spearmani korrelatsioonikordaja on 0,54 (p < 0,01). 

(211)  Spearmani korrelatsioonikordaja on –0,52 (p < 0,01). 

(212)  Spearmani korrelatsioonikordaja on 0,55 (p < 0,01). 

(213) Avaliku sektori seesmiste erinevuste või riigikoolide ja riigi rahastusest sõltuvate erakoolide erinevuste indikaatorid on 
kategooriapõhised tunnused, mis osutavad ISCED tasemete arvule, millel erinevused eksisteerivad. 

(214) Peatüki III.3 kohaselt on riigi rahastusest sõltuva erasektori suurus kahemõõtmelise tunnusena olulise mõjuga 
hariduslikule kihistumisele põhihariduse nooremas astmes, kui kontrollida riigi rahastuse suurust õpilase kohta 
põhihariduse nooremas astmes (vaata mudelit 1). Samas polnud seos oluline kahemõõtmelises kontekstis. 
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Joonis III.2.5: koolivaliku- ja vastuvõtureeglid ning võrdsuse indikaatorid: kahemõõtmelised seosed 

 Hariduslik kihistumine  
põhihariduse vanemas astmes  

Sotsiaal-majandusliku tausta 
mõju sooritusele 

Vaatluste  
arv Spearmani 

korrelatsioon 

Lineaarne 
regressioon – 

parameetri 
hinnang 

Lineaarne 
regressioon 

– R2 

Spearmani 
korrelatsioon 

Lineaarne 
regressioon – 

parameetri 
hinnang 

Lineaarne 
regressioon  

– R2 

Koolivaliku tüüp 
(ISCED 1–2) 

–0,15 –0,21 (0,21) 0,02 0,31** 0,38* (0,20) 0,08 42 

Koolivaliku poliitika diferentseeritus 
avalikus sektoris (ISCED 2) 

0,50** 1,17** (0,33) 0,24 0,36** 0,95** (0,35) 0,15 42 

Õiguslikul vormil põhinev diferentseeritus 
koolivaliku poliitikas (ISCED 1–2) 

0,29* 0,29* (0,16) 0,08 0,36** 0,38** (0,16) 0,13 42 

Akadeemilised vastuvõtukriteeriumid 
(ISCED 2) 

0,35** 0,67** (0,31) 0,10 0,44** 0,97** (0,29) 0,22 42 

Vastuvõtupoliitika diferentseeritus 
avalikus sektoris  

0,22 0,16 (0,15) 0,03 0,05 0,13 (0,15) 0,02 42 

Õiguslikul vormil põhineva  
diferentseerituse liitskoor  

0,32** 0,19* (0,10) 0,08 0,35** 0,23** (0,10) 0,12 42 

Diferentseerituse liitskoor: kõik 
erinevused koolitüüpide vahel  
avalikus ja erasektoris 

0,35** 0,15** (0,06) 0,12 0,28* 0,16** (0,06) 0,14 42 

Avaliku sektori haridusasutuste protsent 
(ISCED 2) 

0,22 0,01 (0,01) 0,04 –0,34** –0,01 (0,01) 0,03 40 

Riigi rahastusest sõltuvate eraasutuste 
protsent (ISCED 2) 

–0,30* –0,01 (0,01) 0,04 0,41** 0,01 (0,01) 0,04 38 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Selgitavad märkused 

Koolivaliku tunnus eristab kolme tüüpi haridussüsteeme: 1) õpilane määratakse elukohajärgsesse kooli ja muu riigikooli valimine 
pole võimalik või on kitsendatud; 2) õpilane määratakse elukohajärgsesse kooli, kuid vanematel on piiramatud võimalused 
valida muu riigikool; 3) vaba kooli valik eelneva määramiseta (vaata ka jooniseid II.4.1 ja II.4.2). Tunnus osutab kooli valiku 
reeglitele ISCED 1. ja 2. tasemel. Kui kooli valiku reeglid erinevad kahe ISCED taseme vahel, siis võeti arvesse lapsevanemate 
jaoks suurema vabadusega režiimi. 

Kahe tärniga (**) märgistatud parameetrite hinnangud on olulised 5% tasemel, ühe tärniga (*) märgistatud hinnangud on 
olulised 10% tasemel. Standardvead on sulgudes parameetrite hinnangute järel. R2 ehk kooskõlamäär on sõltuva tunnuse 
dispersiooni ulatus, mida saab prognoosida seletava(te) tunnus(t)e põhjal. 
 

Oodatule vastupidiselt ei saa analüüs kinnitada olulist seost levinumate koolivaliku reeglite (koolivaliku 

tüübi) ja haridusliku kihistumise vahel põhihariduse vanemas astmes. Samas on olukord mõnevõrra 

erinev teise sõltuva tunnuse puhul: sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilase sooritusele ehk õiglus 

kui üks võrdsuse dimensioone. Erinevaid koolivaliku tüüpe eristaval tunnusel on oluline mõju – kuigi 

ainult 10% tasemel – sotsiaal-majandusliku tausta ja õpilase soorituse vahelisele seosele (vaata ka 

joonist III.2.6). Lapsevanematele koolivalikuks suuremat vabadust pakkuvates süsteemides on 

sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilase sooritusele mõnevõrra suurem. Ka ANOVA analüüs 

kinnitab, et elukohajärgse kooli määramisega haridussüsteemides (1. ja 2. kategooria joonisel III.2.6) 

kaldutakse suurema võrdsuse taseme poole kui täiesti vaba koolivalikuga süsteemides (3. kategooria 

joonisel III.2.6) (215). Paarisvõrdluses on rühmade keskmiste erinevused olulised 10% tasemel. 

 

(215) Mudel lükkab ümber haridussüsteemide kahe rühma keskmiste tulemuste võrdsuse hüpoteesi (F = 3,94 ja p = 0,054). 
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Joonis III.2.6: koolivaliku tüüp, diferentseeritus ja õiglus 
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⚫ Diferentseeritus puudub  

⚫ 

Diferentseeritus on nii 
avalikus sektoris kui ka 
riigikoolide ja riigist 
sõltuvate erakoolide vahel 
CZ, FR, HU, AT, SK, TR) 

⚫ 

Diferentseeritus on 
riigikoolide ja riigist 
sõltuvate erakoolide vahel 
(DK, EE, ES, HR, MT, PL, 
SI, CH) 

⚫ 
Diferentseeritus on 
avalikus sektoris (DE, LV, 
LT) 

 

 X = koolivaliku tüüp Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Selgitavad märkused 

X-telg osutab koolivaliku tüübile 2018/19. õppeaastal (vaata selgitust joonisele III.2.5). 

Y-telje väärtused on kinnitava faktoranalüüsi skoorid (vaata peatükki III.1 ja tabelit A19 lisas II). Kõrgem väärtus osutab sotsiaal-
majandusliku tausta suuremale mõjule õpilase sooritusele. 
 

Samas tundub, et võrdsuse puhul on levinud koolivaliku tüübist olulisem see, et avalikus 

haridussektoris üksi või avalikus sektoris ja riigi rahastusest sõltuvates eraõppeasutustes on 

rakendatud erinevaid geograafilisi kooli määramise/koolivaliku riiklikke põhimõtteid (vaata joonist II.4.3 

ja haridussüsteemide värvikoode joonisel III.2.6). Avalikus sektoris toimub diferentseerimine peamiselt 

kahel viisil. Esiteks määratletakse osades haridussüsteemides elukohajärgse koolivaliku geograafiline 

piirkond koolitüübi alusel. Teiseks võib teatud juhul perekond valida kindlat liiki riigikooli, kuigi tavaliselt 

määratakse õpilased kooli elukohajärgselt (nagu tehakse struktuurse diferentseeritusega riikides, 

vaata joonist II.3.3). Lisaks võib erinevat liiki riigikoolide vahel valimise asemel või sellele lisaks 

perekonnal olla ka võimalus vabalt otsustada oma laps saata eelnevalt määratud riigikooli asemel 

mõnda riigi rahastusest sõltuvasse erakooli. 

Joonise III.2.5 kohaselt suurendavad mõlemad diferentseerumise vormid hariduslikku kihistumist 

põhihariduse vanemas astmes ning tugevdavad sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilase sooritusele. 

Erinevused koolivaliku reeglites erinevat liiki riigikoolides selgitavad 24% haridusliku kihistumise 

dispersioonist ja võrdsuse puhul 15% õigluse dimensiooni dispersioonist Euroopa haridussüsteemides 

(muid tunnuseid kontrollimata). Õiguslikul vormil põhineva diferentseerituse puhul on vastavad R2 

väärtused 8% ja 13%. 

Kui diferentseerituse indikaatoreid analüüsitakse veel nii, et kontrollitakse koolivaliku tüüpi (ühe 

kaupa), siis koolivaliku tüübi indikaatoril ja kahel diferentseerituse indikaatoril on kahes erinevas 

mitmese regressiooni mudelis olulised parameetri hinnangud 5% tasemel (vaata joonist III.2.7). 

Õiguslikul vormil põhineva diferentseerituse indikaatorit seletava tunnusena kasutaval mudelil on 

suurem seletav väärtus, sest koos koolivaliku tüpoloogiaga selgitavad need 38% dispersioonist 

sotsiaal-majandusliku tausta mõjus õpilase sooritusele. Suuremat õiguslikul vormil põhineva 
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diferentseerituse mõju kinnitab ka kolmas mitmese regressiooni mudel, kus kasutati kõiki kolme 

seletavat tunnust. Kui kontrollitakse nii koolivaliku tüüpi kui ka riigi-/erakoolide diferentseerumise taset, 

siis on riigikoolide tüüpide erinevuste tunnuse parameetri hinnang oluline ainult 10% tasemel. 

Joonis III.2.7: koolivalik, diferentseeritus ja õiglus: mitmesed lineaarsed regressioonid 

 Sõltuv tunnus: sotsiaal-majandusliku tausta mõju sooritusele 

Seletavad tunnused Parameetri hinnang Standarditud hinnang Kohandatud R2 Vaatluste arv 

Koolivaliku tüüp (ISCED 1–2) 0,46** (0,19) 0,34 

0,23 42 Koolivaliku reeglite diferentseeritus 
avalikus sektoris (ISCED 2) 

1,05** (0,33) 0,44 

     

Koolivaliku tüüp (ISCED 1–2) 0,75** (0,19) 0,56 

0,38 42 Riigi-/erakoolide diferentseeritus 
koolivaliku reeglites (ISCED 1–2) 

0,65** (0,15) 0,61 

     

Koolivaliku tüüp (ISCED 1–2) 0,73** (0,18) 0,54   

Koolivaliku reeglite diferentseeritus 
avalikus sektoris (ISCED 2) 

0,61* (0,32) 0,25 0,43 42 

Õiguslikul vormil põhinev diferentseeritus 
koolivaliku reeglites (ISCED 1–2) 

0,52** (0,16) 0,50   

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Selgitavad märkused 

Kahe tärniga (**) märgistatud parameetrite hinnangud on olulised 5% tasemel, ühe tärniga (*) märgistatud hinnangud on 
olulised 10% tasemel. Standardvead on sulgudes parameetrite hinnangute järel. 
 

Lisaks levinud koolivaliku tüüpidele ja diferentseeritusele on koolivaliku režiimil ka avaliku 

informatsiooni kättesaadavuse dimensioon (mida pakuvad riiklikud ametkonnad või 

ettevalmistuskoolid), mida pakutakse lapsevanematele, et aidata otsust langetada (vaata joonist 

II.4.4). Täieliku ülevaate saamiseks koolivaliku mõjust võrdsusele kaaluti, kas selline teave (kui 

kontrollitakse koolivaliku tüüpi ja õiguslikul vormil põhinevat diferentseeritust) võib muuta koolivaliku 

reeglite mõju võrdsusele. Joonisel III.2.8 kujutatud tulemuste kohaselt ei mõjuta informatsiooni 

kättesaadavus oluliselt võrdsust, kui kontrollitakse koolivaliku reegleid. 

Joonis III.2.8: koolivalik, informatsioon ja õiglus: mitmene lineaarne regressioon 

 Sõltuv tunnus: sotsiaal-majandusliku tausta mõju sooritusele 

Seletavad tunnused Parameetri hinnang Standarditud hinnang Kohandatud R2 Vaatluste arv 

Koolivaliku tüüp (ISCED 1–2) 0,74** (0,20) 0,55   

Õiguslikul vormil põhinev 
diferentseeritus 
koolivaliku reeglites (ISCED 1–2) 

0,64** (0,15) 0,61 0,38 42 

Avaliku teabe 
kättesaadavus (ISCED 1–2) 

0,03 (0,13) 0,03   

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Selgitavad märkused 

Kahe tärniga (**) märgistatud parameetrite hinnangud on olulised 5% tasemel, ühe tärniga (*) märgistatud hinnangud on 
olulised 10% tasemel. Standardvead on sulgudes parameetrite hinnangute järel. 
 

Diferentseerituse määr on oluline haridusliku kihistumise ja õigluse prediktor, kui uurida koolide 

vastuvõtureeglite ja koolivaliku reeglite diferentseeritust. Vastuvõtukriteeriumite asjus hariduslik 

kihistumine ja sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilase sooritusele sageli tugevam sellistes 

süsteemides, kus koolid võivad rakendada akadeemilisi vastuvõtukriteeriume, kui otsustavad õpilast 

põhihariduse 3. astmesse vastu võtta (see nähtus on vähemalt osaliselt seotud ka varase 
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hargnemisega). Kui lisaks eelnevale kehtivad riiklikus ja riigist sõltuvate erakoolide sektoris (nii 

koolivaliku kui ka kooli vastuvõtukriteeriumite poolest) erinevad riiklikud põhimõtted, siis mõjutab see 

samuti oluliselt kahte analüüsitud sõltuvat tunnust. See tähendab, et haridussüsteemides, kus igas 

sektoris kehtivad erinevad koolivaliku ja kooli vastuvõtukriteeriumite reeglid, on hariduslik kihistumine 

põhihariduse vanemas astmes pigem suurem ja seos õpilase sotsiaal-majandusliku tausta ja soorituse 

vahel pigem tugevam. 

Riikliku ja erasektori suhtelised suurused on Euroopa haridussüsteemides erinevad (vaata joonist 

II.3.1). Samas pole kahemõõtmelised seosed riikliku ja erasektori suuruse ja haridusliku kihistumise 

vahel ühest küljest ja õigluse kui võrdsuse dimensiooni vahel teisest küljest olulised (vaata joonist 

III.2.5). Teisisõnu ei pruugi riigi-/erakoolide sektorite suurus üksi võrdsust oluliselt mõjutada. Siiski on 

Spearmani korrelatsioonikordaja avaliku sektori suuruse ning sotsiaal-majandusliku tausta ja soorituse 

seose vahel suhteliselt kõrge, mis osutab võimalikule mittelineaarsele seosele. Sama kehtib riigi 

rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste protsendi suhtes – seos õigluse kui võrdsuse dimensiooniga 

on mittelineaarne. Joonisel III.2.9 on kujutatud riigist sõltuvate eraõppeasutuste protsendi ja õigluse 

kui võrdsuse dimensiooni mittelineaarset seost. 

Joonis III.2.9: õiglus ja valitsusest sõltuvate eraõppeasutuste protsent ISCED 2. tasemel 
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X = valitsusest sõltuvate eraõppeasutuste protsent, ISCED 2 

Selgitavad märkused 

X-telje väärtused tuginevad 
joonisele II.3.1.B (võrdlusaasta: 
2017). Joonisel on kujutatud ainult 
haridussüsteeme, mille kohta on 
saadaval Eurostati andmed 
valitsusest sõltuvate 
eraõppeasutuste protsendi kohta, 
mis on kõrgem kui 0%. 

Y-telje väärtused on kinnitava 
faktoranalüüsi skoorid (vaata 
peatükki III.1 ja tabelit A19 lisas II). 
Kõrgem väärtus osutab sotsiaal-
majandusliku tausta suuremale 
mõjule õpilase sooritusele. 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid ja 
Eurostat [educ_uoe_enra01]. 

 

Märkused riikide erisuste kohta 

Belgia: Belgia kohta käivaid andmeid kasutati Belgia kolme kogukonna kohta. 

Ühendkuningriik: andmed on kahe Eurostati andmekogu kombinatsioon: [educ_uoe_enra01] ja [educ_uoe_enra13]. 
Üldhariduses asuvad kõik riigist sõltuvad eraõppeasutused Inglismaal, kutseharidusõppeasutuste puhul asuvad riigist sõltuvad 
eraõppeasutused terves Ühendkuningriigis. 
 

Kui valitsusest sõltuvate eraõppeasutuste protsent on kuni 10%, puudub joonise kohaselt sotsiaal-

majanduslikul taustal mõju õpilase sooritusele või on see kergelt positiivne, kuid mõju muutub selgelt 

negatiivsemaks haridussüsteemides, kus valitsusest sõltuvate eraõppeasutuste osakaal on 10–15% ja 

40% vahel. Mittelineaarsuse probleemi lahendamiseks loodi peatükis III.3 mitmemõõtmeliseks 

modelleerimiseks binaarne tunnus riigi rahastusest sõltuva erasektori suuruse jaoks, mis eristab 
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haridussüsteeme, kus riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste õpilaste protsent on kas väiksem 

või suurem kui 5%. 

Huvitaval kombel on õiguslikul vormil põhinev diferentseeritus (vaata joonist III.2.6) kõige suurem 

riikides, kus on keskmise suurusega riigi rahastusest sõltuv erasektor. Suurimate riigist sõltuvate 

erasektoritega haridussüsteemides (Belgias ja Inglismaal (Ühendkuningriigis)) on reeglid kahes 

sektoris samad, samas võib nendes riikides kooli vabalt valida. 

Viimane kahemõõtmelises kontekstis analüüsitav tunnus on liitskoor, mis kombineerib kõik koolivaliku 

ja koolide vastuvõtukriteeriumitega seotud diferentseerituse vormid erinevates koolitüüpides nii 

avalikus sektoris kui ka avalikus ja erasektoris kokku. Analüüs kinnitab, et kui on koole, kus levinud 

koolivaliku reeglid ei kehti, või kui riiklikud reeglid koolivaliku või kooli vastuvõtukriteeriumite asjus 

erineb avaliku sektori haridusasutustes ja riigist sõltuvates erakoolides, siis suurendab see 

haridussüsteemi hariduslikku kihistumist ja õpilase sotsiaal-majanduslik taust mõjutab sooritust veelgi 

rohkem (kui muid tunnuseid ei kontrollita). Üldine diferentseerituse skoor selgitab 12% dispersioonist 

Euroopa haridussüsteemide hariduslikus kihistumises, kui vaadelda koole, kus on registreeritud 

viieteistaastased õpilased tüüpilisel ISCED tasemel, ning selgitab 14% dispersioonist õigluses kui 

ühes võrdsuse dimensioonis (vaata joonist III.2.5). 

Kokkuvõtteks võib öelda, et kahemõõtmeliste seoste analüüs ja mitmene lineaarne regressioon 

osutavad sellele, et levinud (st enamikus koolides kehtivaid) koolivaliku ja vastuvõtu reeglieid ei tohiks 

eraldivõetuna analüüsida. Koolivaliku- ja vastuvõtureeglite elemendid, mis sätestavad teatud 

koolitüüpidele teistsuguse seadusandliku raamistiku, suurendavad haridussüsteemide 

diferentseerituse taset. Selline seadusandlik diferentseeritus koolivaliku- ja vastuvõtureeglites on 

tugevalt seotud suurema haridusliku kihistumisega ja õpilase sotsiaal-majandusliku tausta jõulisema 

mõjuga hariduslikule sooritusele. 

III.2.3. Klassikursuse kordamine ja võrdsus 

II osas läbi viidud analüüs näitas, et klassikursuse kordamine on Euroopas endiselt levinud, eriti 

põhihariduse vanemas astmes (vaata peatükki II.7). PISA 2018 andmete põhjal näidati, et keskmiselt 

4% põhihariduse 3. astme ja keskkooli õpilastest on vähemalt ühe korra klassikursust korranud. Kuigi 

protsent on suhteliselt madal, siis osades haridussüsteemides on see palju kõrgem, olles üle 30% 

(vaata joonist II.7.1). 

Praegused uurimused klassikursuse kordamise mõju kohta võrdsusele pole üheselt mõistetavad 

(vaata sissejuhatust peatükki II.7), kuid leidub põhjuseid, miks eeldada selle negatiivset mõju, sest see 

võib suurendada tipp- ja alasooritajate vahelist lõhet ja muuta sotsiaal-majandusliku tausta veelgi 

suuremaks ennustajaks õpilase soorituse kohta. Uuringud on näidanud, et ebasoodsamas sotsiaalses 

olukorras olevate õpilaste puhul on tõenäolisem, et nad jäävad klassikursust kordama ja on 

alasooritajad ning lahkuvad ka eeldatavalt varem koolisüsteemist (nt OECD, 2014b; Manacorda, 2012; 

Blanchard ja Sinthon, 2011). Seega võib klassikursust kordavate õpilaste kõrge määr aidata 

suurendada haridussüsteemide kihistumist, sest vähendab samal klassikursusel õppivate laste 

soorituse heterogeensust. 

Alapeatükis II.7.1 pakuti välja hüpotees, et kui klassikursuse kordamine mõjub võrdsusele halvasti, siis 

peaksid suurema klassikursuse kordamise määraga haridussüsteemides olema halvemad võrdsuse 

tulemused. Selleks et hinnata, kas haridussüsteemi suhtumine klassikursuse kordamisse mõjutab 

võrdsust hariduses, loodi tunnus „klassikursuse kordama jätmise reeglid“, mis kasutas joonisega II.7.2 

samu Eurydice andmeid. Tunnus näitab, kas haridussüsteem on klassikursuse kordamise suhtes 

piirava või lubava poliitikaga. Täpsemalt näitavad madalamad väärtused, et klassikursuse kordamise 
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võimalust pole loodud või see juhtub teatud piirangutega. Kõrgemad väärtused aga osutavad sellele, 

et klassikursust korratakse ja piiranguid sellele pole (216). 

Nagu joonis III.2.10 näitab, pole põhihariduse nooremas astmes statistiliselt olulist seost haridusliku 

kihistumise ja õpilaste soorituslõhe ning klassikursuse kordama jätmise reeglite vahel. Spearmani 

korrelatsioonikordaja ega kahemõõtmeline regressioonikordaja pole statistiliselt olulised. 

Joonis III.2.10: klassikursuse kordamine ja võrdsus: kahemõõtmelised seosed 

 

Soorituslõhe põhihariduse nooremas 
astmes 

Hariduslik kihistumine põhihariduse 
nooremas astmes 

Vaatluste 
arv Spearmani 

korrelatsioon 

Lineaarne 
regressioon – 

parameetri hinnang 

Lineaarne 
regressioon – R2 

Spearmani 
korrelatsioon 

Lineaarne 
regressioon – 

parameetri hinnang 

Lineaarne 
regressioon – R2 

Klassikursuse 
kordama jätmise 
reeglid (ISCED 1)  

–0,12 –0,15 (0,32) 0,01 –0,10 –0,19 (0,34) 0,01 24 

 

 

Soorituslõhe põhihariduse vanemas 
astmes 

Hariduslik kihistumine põhihariduse vanemas 
astmes 

Vaatluste 
arv Spearmani 

korrelatsioon 

Lineaarne 
regressioon – 

parameetri hinnang 

Lineaarne 
regressioon – R2 

Spearmani 
korrelatsioon 

Lineaarne regressioon 
– parameetri hinnang 

Lineaarne 
regressioon – R2 

Klassikursuse 
kordama jätmise 
reeglid (ISCED 1–
3) 

–0,11 –0,12 (0,11) 0,04 0,07 0,08 (0,10) 0,02 33 

Klassikursuse 
kordajate osakaal 

0,38** 0,03* (0,02) 0,07 0,31* 0,01 (0,02) 0,02 41 

Klassikursuse 
kordamise määr 

0,38** 0,43** (0,21) 0,10 0,22 0,20 (0,22) 0,02 41 

 

 

Sotsiaal-majandusliku tausta mõju 
sooritusele  

 

Vaatluste 
arv Spearmani 

korrelatsioon 

Lineaarne 
regressioon – 

parameetri hinnang 

Lineaarne 
regressioon – R2 

 

Klassikursuse 
kordama jätmise 
reeglid (ISCED 1–
3) 

–0,02 0,02 (0,12) 0,00 

 

33 

Klassikursuse 
kordajate osakaal 

0,55** 0,04** (0,01) 0,17 
 

41 

Klassikursuse 
kordamise määr 

0,49** 0,59** (0,20) 0,19 
 

41 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Selgitavad märkused 

Tunnus „klassikursuse kordama jätmise reeglid“ tugineb joonisele II.7.2 ja osutab sellele, kas klassikursuse kordamine on 
haridussüsteemis keelatud (0), lubatud teatud piirangutega (1) või lubatud piiranguteta (2). Seega väljendab tunnus 
„klassikursuse kordama jätmise reeglid“ poliitilist kontiinumit, mis ulatub klassikursuse kordamise täielikust puudumisest 
piiramatu klassikursuse kordamiseni. 

Tunnus „klassikursuse kordamise määr“ põhineb tunnusel „klassikursuse kordajate osakaal“, mis omakorda kasutab PISA 2018 
andmeid. Mittelineaarsuse probleemi lahendamiseks on viimase tunnuse väärtused jagatud kolme rühma: madal klassikursuse 
kordamise määr (0% ≤ klassikursuse kordajaid ≤ 5%), keskmine (5% < klassikursuse kordajaid ≤ 20%), kõrge (klassikursuse 
kordajaid on üle 20%). 

Kahe tärniga (**) märgistatud parameetrite hinnangud on olulised 5% tasemel, ühe tärniga (*) märgistatud hinnangud on 
olulised 10% tasemel. Standardvead on sulgudes parameetrite hinnangute järel. R2 ehk kooskõlamäär on sõltuva tunnuse 
dispersiooni ulatus, mida saab seletava(te) tunnus(t)e põhjal prognoosida. 
 

 

(216)  Joonisel II.7.2 on selgitatud erinevaid võimalikke klassikursuse kordamise piiranguid. 
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Kuigi klassikursuse kordama jätmise reeglid ei mõjuta ka põhihariduse vanemas astmes võrdsust, 

nagu näitavad parameetrid joonisel III.2.10, on korrelatsioon klassikursuse kordamise ulatuse, kahe 

võrdsuse indikaatori (soorituslõhe ja tausta mõju) ja haridusliku kihistumise vahel statistiliselt oluline ja 

positiivne. Teisisõnu on kõrgema klassikursuse kordamise määraga haridussüsteemides sotsiaal-

majanduslikul taustal suurem mõju õpilaste sooritusele ning põhihariduse vanemas astmes on lõhe 

ala- ja tippsooritajate vahel laiem. Samuti suureneb hariduslik kihistumine, kui klassikursuse 

kordamise määr tõuseb. Lühidalt öeldes tunduvad suurema klassikursuse kordamise määraga 

haridussüsteemid vähem võrdsed. See pole siiski veel kõik. 

Kuigi Spearmani kordaja väärtused on statistiliselt olulised 5% tasemel ning suhteliselt kõrged õpilaste 

soorituslõhe (ρ = 0,38) ja sotsiaal-majandusliku tausta mõju puhul (ρ = 0,55), on kooskõlamäära 

regressioonijooned üsna madalad (vastavalt 7% ja 17%). See vihjab klassikursuse kordamise määra 

ja võrdsuse vahelisele mittelineaarsele seosele. 

Joonistel III.2.11 ja III.2.12 on kujutatud hajuvusdiagramme kahe võrdsuse indikaatori ja klassikursuse 

kordamise vahel ning näitavad selget mittelineaarset seost. 

Joonis III.2.11: viieteistaastaste klassikursuse kordajate protsent ja selle seos õpilaste soorituslõhega 

põhihariduse vanemas astmes 
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Selgitavad märkused 

X-telg näitab viieteistaastaste 
õpilaste protsenti, kes on 
klassikursust korranud vähemalt 
ühe korra (vaata joonist II.7.1, 
võrdlusaasta: 2018). 

Y-telje väärtused on kinnitava 
faktoranalüüsi skoorid (vaata 
peatükki III.1 ja tabelit A19 lisas II). 
Kõrgem väärtus tähendab 
suuremat õpilaste soorituslõhet 
(P90–P10).  
 

Klassikursuse kordamise määr 
alla 10%: 

BG, CZ, DK, EE, IE, EL, CY, LV, 
LT, HU, MT, PL, RO, SI, SK, FI, 
SE, UK, AL, BA, IS, ME, MK, RS, 
TR. 

Klassikursuse kordamise määr 
üle 10%: 

BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, 
PT, CH. 

 X = klassikursuse kordajate osakaal. Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Joonised näitavad, et kui klassikursuse kordamise määr on madal (0–10%), siis on seos võrdsusega 

lineaarne ja positiivne. Kui klassikursuse kordamise määr tõuseb 10%, siis kasvab ka soorituslõhe 

(vaata joonist III.2.11) ja sotsiaal-majandusliku tausta tähtsus (vaata joonist III.2.12). Kui klassikursuse 

kordamise määr ületab 10%, pole see enam võrdsusega seotud. 

Kuigi mittelineaarse seose konkreetne selgitus jääb uuringu ulatusest ja võimalustest väljaspoole, on 

üks võimalus, et klassikursuse kordamisel on diferentseeritud mõju vastavalt sellele, kas see on 

levinud või piiratud praktika. Kui klassikursust jääb kordama suhteliselt väike arv õpilasi, siis võivad 

nad tunda end rohkem häbimärgistatuna ja võõrduda õpiprotsessist. Kui aga klassikursuse kordamine 

on suhteliselt levinud, siis võib haridussüsteem tulla klassikursuse kordajatega paremini toime ja/või 

õpilased tunda vähem häbi ja võõrdumust. 
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Joonis III.2.12: viieteistaastaste klassikursuse kordajate protsent ja sotsiaal-majandusliku tausta mõju sooritusele 
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Selgitavad märkused 

X-telg näitab viieteistaastaste 
õpilaste protsenti, kes on 
klassikursust korranud vähemalt ühe 
korra (vaata joonist II.7.1, 
võrdlusaasta: 2018). 

Y-telje väärtused on kinnitava 
faktoranalüüsi skoorid (vaata 
peatükki III.1 ja tabelit A19 lisas II). 
Kõrgem väärtus osutab sotsiaal-
majandusliku tausta suuremale 
mõjule õpilase sooritusele.  
 

Klassikursuse kordamise määr 
alla 10%: 

BG, CZ, DK, EE, IE, EL, CY, LV, LT, 
HU, MT, PL, RO, SI, SK, FI, SE, UK, 
AL, BA, IS, ME, MK, RS, TR. 

Klassikursuse kordamise määr 
üle 10%: 

BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, 
CH. 

 X = klassikursuse kordajate osakaal Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 
 

Igal juhul ei ole kahtlust, et vähese klassikursuse kordamise määraga haridussüsteemides on seos 

mõlema võrdsuse indikaatoriga positiivne ja statistiliselt oluline. Selle kinnitamiseks ja mittelineaarsuse 

probleemi lahendamiseks mitmemõõtmelises modelleerimises (vaata peatükki III.3) tehti klassikursuse 

kordamise määrast järjestustunnus (klassikursuse kordamise määr), milles haridussüsteemid on 

jaotatud kolme rühma (madala, keskmise ja kõrge klassikursuse kordamise määraga 

haridussüsteemideks) (217). Seejärel viidi läbi dispersioonitesti analüüs (ANOVA), mis kinnitas, et 

võrdsuse erinevus haridussüsteemide vahel on statistiliselt oluline. Konkreetsemalt lükatakse ümber 

hüpotees kolme riikide rühma keskmise võrdsusest õpilaste soorituslõhes põhihariduse vanemas 

astmes [F (2, 38) = 3,17, p = 0,05]. Hilisem paarisvõrdlus näitab, et ainult madala klassikursuse 

kordamise määraga rühma keskmine erineb keskmise rühma keskmisest tulemusest (218). ANOVA 

tulemused näitavad sotsiaal-majandusliku tausta mõju kohta, et 5% tasemel on statistiliselt oluline 

erinevus madala klassikursuse kordamise määraga rühma ning keskmise ja kõrge määraga rühmade 

vahel [F (2, 38) = 7,21, p = 0,01]. Haridusliku kihistumise puhul on erinevus statistiliselt oluline ka 5% 

tasemel ja see leiti keskmise klassikursuse kordamise määraga rühma ning madala ja kõrge määraga 

rühmade vahel [F (2, 38) = 4,64, p = 0,02]. 

Üsna tugev positiivne ja statistiliselt oluline korrelatsioon klassikursuse kordamise ja võrdsuse vahel 

sobib vähemalt osaliselt muude tulemustega teaduskirjanduses, kuid samas ei tähenda see nende 

kahe tunnuse põhjuslikku seost. On võimalik, et muu tunnus mõjutab nii klassikursuse kordamist kui 

ka võrdsust või et muid tunnuseid kontrollides kaob klassikursuse kordamise mõju ära. Samas näitab 

peatüki III.3 analüüs, et päris nii see ikka ei ole. Teisisõnu on klassikursuse kordamine 

haridussüsteemis oluline haridusliku võrdsuse mõjutaja. Enne mitmemõõtmelise modelleerimise 

 

(217)  Tunnuse „klassikursuse kordamise määr“ parameetrite hinnangud on tabelis III.2.7 erinevad, sest selle väärtuseid 
kodeeriti teisiti. Samas on tulemused sisuliselt (seoste suuna ja statistilise olulisuse poolest) samad kui tunnusel 
„klassikursuse kordajate osakaal“. 

(218)  Karpdiagramm (pole siinkohal ära toodud) toob välja, et erinevus on suurim madala klassikursuse kordamise määraga 
rühma ning keskmise ja kõrge klassikursuse kordamise määraga rühmade vahel. Karpdiagramme kasutati ka haridusliku 
kihistumise ja sotsiaal-majandusliku tausta mõju erinevuste võrdlemiseks. 
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tulemustega tutvumist järgmises peatükis tuleks esile tuua veel üks huvitav leid kahemõõtmelisest 

analüüsist. 

Kuigi klassikursuse kordamine ja nii soorituslõhe kui ka sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilase 

sooritusele korreleeruvad põhihariduse vanemas astmes statistiliselt olulisel määral, pole tunnuste 

„klassikursuse kordamise osakaal“ ja „klassikursuse kordama jätmise reeglid“ vaheline korrelatsioon 

oluline (vaata joonist III.2.10). See tähendab, et kahe tunnuse vahel korrelatsioon puudub. Tegelikult 

pole Spearmani korrelatsioonikordaja „klassikursuse kordamise protsendi“ ja „klassikursuse kordama 

jätmise reeglite“ kordaja vahel statistiliselt oluline (ρ = –0,12, p = 0,51; vaata ka tabelit A26 lisas II). 

Seega ilmneb, et klassikursuse kordamist piirav poliitika ei mõjuta klassikursuse kordamise tegelikku 

määra haridussüsteemis ehk tegelikku haridusliku võrdsuse mõjutajat. Teisiti öeldes – kui arvestame 

klassikursuse kordamise piirangute arvu põhihariduse algusest keskhariduse lõpuni, siis suurema 

piirangute arvuga haridussüsteem ei saavuta tingimata madalamat klassikursuse kordamise määra. 

Seetõttu ei ole arvukamate piirangutega klassikursuse kordamise praktika seotud parema võrdsuse 

tulemusega koolide tasandil. 

III.2.4. Autonoomia, aruandekohustus ja võrdsus 

Kooli autonoomia ulatus ja aruandekohustuse vahendite kasutamine määravad üheskoos hariduse 

standardimise ulatuse haridussüsteemis. Seetõttu analüüsitakse neid traditsiooniliselt koos 

standardimise dimensiooniga Allmendingeri (1989) raamistikus. 

Kooli autonoomia ulatus – sisendi standardimine – tähendab tavaliselt (de)tsentraliseerituse ulatust 

inimressursside haldamises, ressursside jaotamises ning õpetatavas sisus ja protsessides. Peatükk 

II.8 eristas kõrge ja madala standardimise tasemega süsteeme ehk süsteeme, kus koolidel oli palju või 

vähe autonoomiat. Kahe äärmuse vahel on palju haridussüsteeme, kus vastutus on jaotatud riiklike 

ja/või kohalike ametkondade vahel, mis haldavad inimressursse, avaliku sektori rahastust või 

määravad õpetatavat sisu. Lisaks nendele põhilistele teemadele analüüsis peatükk II.5 kooli 

autonoomia ulatust vastuvõtukriteeriumite määramisel. 

Aruandekohustust vaadeldakse standardimise teise dimensioonina, mis tähendab väljundi 

standardimist ehk hariduskvaliteedi tagamist terves süsteemis. Kõige levinum väljundi standardimise 

vahend on tsentraliseeritud lõpueksamid, kuid vahel kasutatakse ka muid aruandekohustuse 

vahendeid, näiteks soorituse hindamist standardtestide või koolide välishindamise kaudu (vaata 

peatükki II.9). 

Koolide suurt autonoomiat (sisendi madalat standardimist) ja aruandekohustuse vahendite kasutamist 

(väljundi kõrget standardimist) nähakse sageli õpilaste üldise soorituse parandamise meetmetena. 

Samas osutavad tõendid sellele, et koolide väga suur autonoomia võib viia erinevusteni pakutud 

hariduse kvaliteedis ja luua koolide vahelise hierarhia haridusliku kihistumise näol, millel on 

võrdsusele negatiivne mõju (vaata peatükki II.8). 
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Alapeatükis analüüsitakse koolide autonoomia ja aruandekohustuse indikaatoreid peatükkides II.8, II.9 

ja osaliselt II.5 ära toodud informatsiooni alusel (koolide autonoomia vastuvõtuotsuste tegemisel). 

Peatükkides II.8 ja II.5 kirjeldatud kategooriate põhjal (219) loodi viis kooli autonoomia indikaatorit (220): 

• autonoomia inimressursside halduses; 

• autonoomia avaliku sektori rahastuse kasutamises; 

• autonoomia õpetatava sisu ja õppeprotsesside määramises; 

• autonoomia vastuvõtuotsuste tegemisel; 

• kooli autonoomia liitindikaator, mis hõlmab nelja mainitud kooli autonoomia valdkonda. 

Nagu peatükk II.8 selgitas, järgib koolide autonoomia tase Euroopa haridussüsteemides esimeses 

kolmes valdkonnas sarnaseid mustreid. Samas tundub, et autonoomia vastuvõtuotsuste tegemisel 

järgib pisut teistsugust tendentsi ja on muude valdkondadega nõrgemalt korreleerunud (221). Sellele 

vaatamata on seosed koolide autonoomia nelja valdkonna vahel piisavalt tugevad, et arvutada välja 

üldine koolide autonoomia indikaator (222). 

Peatükis II.9 anti ülevaade mitmest aruandekohustuse vahendist. See uuris kirjaoskust või 

matemaatikat testivate riigieksamite olemasolu ametlikult heaks kiidetud kvalifikatsiooni andmiseks 

kolmel ISCED tasemel, muude kirjaoskust või matemaatikat testivate riiklike standardtestide 

kasutamist ISCED kolmel tasemel, mainitud eksamite sooritusandmete kasutamist ja/või muude 

testide rakendamist koolide välishindamiseks, soorituse andmete avalikku kättesaadavust ning 

koolivälise hindamise olemasolu tulemuste avalikust kättesaadavusest sõltumata. 

Tunnuste arvu vähendamiseks analüüsi läbiviimisel arvutati kaks liitindikaatorit, mis tuginevad 

eelnevalt kirjeldatud teabele koolide aruandekohustuse kohta: 

• soorituse jälgimise liitskoor, mis klassifitseerib haridussüsteeme selle alusel, kas neis 

kasutatakse riigieksameid ametlikult heaks kiidetud kvalifikatsiooni andmiseks ja/või muid teste 

ISCED 1. ja 2. tasemel ning kas eksamite ja testide soorituse andmeid kasutatakse koolide 

välishindamises; 

• koolipõhise teabe avaldamise liitindikaator, mis hõlmab informatsiooni selle kohta, kas 

riigieksamite ja/või muude riiklike testide ja/või kooliväliste hindamisaruannete andmed on 

avalikult kättesaadavad. 

Nagu varem mainitud, siis varasematest uuringutest ilmneb, et standardimise mõju ulatus võrdsusele 

sõltub autonoomia ja aruandekohustuse riiklike põhimõtete erinevate dimensioonide keerulisest 

vastastikmõjust. Seetõttu analüüsitakse standardimise sisend- ja väljunddimensioone tavaliselt koos. 

Kuigi üldiselt pole uuringute tulemused ühesed, eeldatakse, et kooli kõrge autonoomia määr 

suurendab haridussüsteemi hariduslikku kihistumist ja soorituslõhet. Koolide autonoomia kõrge 

 

(219) Koolide autonoomia peamised kategooriad on: 0) autonoomia puudub, vastutus on riiklikul tasandil, 1) autonoomia 
puudub, vastutatakse kohalikul tasandil. 2) piiratud autonoomia, 3) koolide täielik autonoomia. Peatükis II.8 kirjeldatud 
alakategooriatele omistati skoorid, mis kombineeriti liitskoorideks. 

(220) Puuduvate väärtuste probleemi lahendamiseks (osade haridussüsteemide puhul puudub informatsioon teatud 
alakategooriates) arvutati tuletatud indeksid üksikvastuse teooria mudelite abil. Puuduva informatsiooni jaoks loodi skoorid 
suurima tõepära hinnangu abil, kasutades tarkvara CONQUEST. 

(221) Spearmani korrelatsioonikordaja koolide vastuvõtuotsuste autonoomia ja avaliku sektori rahastuse kasutamise 
autonoomia ning õpetatava sisu ja õppeprotsesside määramise autonoomia vahel on vastavalt 0,27 (p < 0,10) ja 0,46 (p < 
0,01) Spearmani korrelatsioonikordaja vastuvõtuotsuste autonoomia ja inimressursside haldamise autonoomia vahel pole 
oluline. Muud kordajad on tabelis A27 lisas II. 

(222) Liitskooride sisemist järjepidevust hinnati Cronbachi alfa-kordajaga. 
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taseme (negatiivset) mõju võrdsusele võib tasakaalustada väljundi standardimise suure ulatusega (st 

mitme aruandekohustuse vahendi rakendamisega). 

Joonisel III.2.13 on kujutatud eespool kirjeldatud kooli autonoomia ja aruandekohustuse tunnuste ning 

võrdsuse ja kihistumise valitud indikaatorite vaheliste seoste analüüsi tulemusi. Tabelist puuduvatel 

võrdsuse indikaatoritel pole olulist seost ühegi seletava tunnusega, mida analüüsiti. 

Joonis III.2.13: autonoomia, aruandekohustuse ja võrdsuse indikaatorid: kahemõõtmelised seosed 

 

Soorituslõhe põhihariduse nooremas astmes 

Spearmani  
korrelatsioon 

Lineaarne regressioon 
–  

parameetri hinnang 

Lineaarne regressioon 
–  
R2 

Vaatluste arv 

Koolide autonoomia liitskoor –0,19 –0,49** (0,32) 0,14 30 

• Koolide autonoomia inimressursside 
haldamisel 

–0,31 –0,17* (0,09) 0,12 29 

• Koolide autonoomia avaliku sektori 
rahastuse kasutamisel 

–0,28 –0,32** (0,14) 0,15 30 

• Koolide autonoomia õpetatava sisu 
ja protsesside määramisel 

–0,17 –0,32* (0,17) 0,11 30 

• Koolide autonoomia 
vastuvõtuotsuste tegemisel 

0,02 0,01 (0,12) 0,00 30 

Soorituse jälgimise liitskoor –0,07 –0,05 (0,19) 0,00 30 

Koolipõhise teabe avaldamine 0,22 0,06 (0,10) 0,01 30 

 

 

Hariduslik kihistumine põhihariduse vanemas astmes 

Spearmani 
korrelatsioon 

Lineaarne regressioon 
–  

parameetri hinnang 

Lineaarne regressioon 
–  
R2 

Vaatluste arv 

Koolide autonoomia liitskoor –0,26* –0,35* (0,18) 0,09 42 

• Koolide autonoomia inimressursside 
haldamisel 

–0,08 –0,02 (0,08) 0,00 41 

• Koolide autonoomia avaliku sektori 
rahastuse kasutamisel 

–0,27* –0,19* (0,11) 0,07 42 

• Koolide autonoomia õpetatava sisu 
ja protsesside määramisel 

–0,26* –0,23* (0,12) 0,08 42 

• Koolide autonoomia 
vastuvõtuotsuste tegemisel 

–0,04 0,03 (0,11) 0,00 42 

Soorituse jälgimise liitskoor –0,02 –0,02 (0,13) 0,00 42 

Koolipõhise teabe avaldamine –0,13 –0,06 (0,08) 0,01 42 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Selgitavad märkused 

Kahe tärniga (**) märgistatud parameetrite hinnangud on olulised 5% tasemel, ühe tärniga (*) märgistatud hinnangud on 
olulised 10% tasemel. Standardvead on sulgudes parameetrite hinnangute järel. R2 ehk kooskõlamäär on sõltuva tunnuse 
dispersiooni ulatus, mida saab prognoosida seletava(te) tunnus(t)e põhjal. 
 

Nagu tabelis näidatud, ei saa analüüsi abil kinnitada olulist seost ühegi aruandekohustuse indikaatori 

ja võrdsuse vahel eraldi ega siis, kui kontrollida koolide autonoomia taset. Selles suhtes tuleb 

arvestada olulise teguriga – aruandekohustuse meetmed (näiteks riigieksamid ja muud riiklikud testid 

ning mõnevõrra vähemal määral koolide välishindamised) on enamikes Euroopa süsteemides 

laialdaselt kasutusel ja seega on haridussüsteemid suhteliselt sarnased (vaata peatükki II.9). 

Samas on osadel kahemõõtmelistel lineaarsetel regressioonimudelitel, milles kasutatakse seletavate 

tunnustena koolide autonoomia skoore, olulised parameetrite hinnangud. Joonise III.2.13 kohaselt 

kalduvad suurema koolide autonoomiaga (eriti kolmes esimeses valdkonnas) haridussüsteemides 
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olema väiksemad soorituslõhed neljanda klassi tipp- ja alasooritajate vahel. Siiski tuleb neid tulemusi 

tõlgendada ettevaatlikult. Joonisel III.2.14 on diagramm, millel haridussüsteemid asetsevad 

olemasolevate andmete alusel põhihariduse 1. ja 2. astme kaasavuse ja koolide autonoomia määra 

kohta. Nagu jooniselt selgub, siis kahemõõtmelise lineaarse regressioonimudeli tulemused sõltuvad 

peamiselt kahest haridussüsteemist, millel on mõlemal teljel ekstreemväärtused: Hollandist (kõrge 

autonoomia tase, väike soorituslõhe) ja Türgist (madal autonoomia tase, suur soorituslõhe). Joonise 

keskel olevatel haridussüsteemidel pole olulist seost koolide autonoomia ja kaasavuse kui ühe 

võrdsuse dimensiooni vahel. 

Joonis III.2.14: koolide autonoomia ja soorituslõhe neljandas klassis 
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Selgitavad märkused 

X-telje väärtused on skoorid, mis 
arvutati välja üksikvastuse teooria 
raames peatüki II.8 alusel 
(võrdlusaasta: 2018/19; 
indikaatorväärtused on tabelis A20 
lisas II). Kõrgem väärtus osutab 
suuremale koolide autonoomiale (ja 
seega väiksemale standardimise 
tasemele). 

Y-telje väärtused on kinnitava 
faktoranalüüsi skoorid (vaata 
peatükki III.1 ja tabelit A19 lisas II). 
Kõrgem väärtus osutab suuremale 
soorituslõhele õpilaste vahel (P90–
P10). 

 

 X = koolide autonoomia skoor Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 
 

Sama kehtib koolide autonoomia ja haridusliku kihistumise vahelise seose kohta põhihariduse 

vanemas astmes (vaata joonist II.2.15). Teatud parameetrite hinnangud on olulised 10% tasemel 

sellistes kahemõõtmelistes lineaarsetes regressioonimudelites, kus hariduslik kihistumine on sõltuv 

tunnus ja eraldi skoorid koolide autonoomiale on seletavad tunnused. Samas on tulemused peamiselt 

ajendatud Islandist (koolide suur autonoomia ja väike soorituslõhe) ja Türgist (koolide madal 

autonoomia ja suur soorituslõhe), mis on äärmuslikud näited. 
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Joonis III.2.15: koolide autonoomia ja hariduslik kihistumine viieteistaastaste õpilaste seas ISCED tüüpilisel 
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Selgitavad märkused 

X-telje väärtused on skoorid, mis 
arvutati välja üksikvastuse teooria 
raames peatüki II.8 alusel 
(võrdlusaasta: 2018/19; 
indikaatorväärtused on tabelis A20 
lisas II). Kõrgem väärtus osutab 
suuremale koolide autonoomiale (ja 
seega väiksemale standardimise 
tasemele). 

Y-telje väärtused on kinnitava 
faktoranalüüsi skoorid (vaata 
peatükki III.1 ja tabelit A19 lisas II). 
Kõrgem väärtus osutab suuremale 
soorituslõhele erinevate koolide 
õpilaste vahel. 

 

 X = koolide autonoomia skoor Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 
 

Muude võrdsuse indikaatorite puhul pole ühelgi koolide autonoomia skooril kui seletaval tunnusel 

olulist parameetri hinnangut. Seega ei leitud üldiselt olulist seost standardimise sisendi ja väljundi 

(eraldi võetuna või kombineerides) ega kaasavuse ja võrdsuse kui õigluse dimensioonide vahel. 

Eurydice andmekogule tuginev analüüs ei saa kinnitada varasemat hüpoteesi koolide suure 

autonoomia võimaliku mõju kohta võrdsusele ega seda, et kõrge väljundite standardituse tase (st 

mitme aruandekohustuse vahendi rakendamine) võiks sellele vähendavalt mõjuda. 

III.2.5. Rahastus, toetusmeetmed õpilastele ja võrdsus 

Viimasesse alapeatükki on koondatud rahastuse ja toetusmeetmed õpilastele, millest räägiti 

peatükkides II.2, II.11 ja II.12. Avaliku sektori rahastus on eeltingimus toetusmeetmete pakkumiseks 

alasooritajatele. Peatükkide II.2 ja II.11 põhiargumenti korrates pole rahastuseta koole ega 

toetusmeetmeid. Koolid vajavad tegutsemiseks finantsvahendeid ja mida rohkem raha nende 

käsutuses on, seda tõenäolisemalt eraldavad nad ressursse alasooritajate või halvemas sotsiaal-

majanduslikus olukorras õpilaste toetamiseks. Sellest hoolimata näitasid erinevad uuringud, et avaliku 

sektori rahastuse ja võrdsuse vaheline seos ei pruugi olla lineaarne. Peatükis II.2 selgitati, et 

suuremad summad ei taga tingimata suuremat võrdsust koolide pakutud hariduses. 

Lisaks avaliku sektori rahastuse suurusele võib võrdsust mõjutada ka teine rahastusega seotud 

dimensioon – erainvesteeringud haridusse. Peatükis II.2 väideti, et kuigi avaliku sektori rahastus 

võimaldab põhimõtteliselt sektorit ühtlustada, võivad erainvesteeringud haridusse selle mõju 

vähendada. Kuna suurema sissetulekuga leibkonnad võivad haridusele rohkem kulutada, siis 

kooliharidusse suunatud erarahastuse suurem osakaal avaliku sektori rahastuse suhtes võib võrdsust 

negatiivselt mõjutada. 

Peatükk II.11 vaatles erinevaid haridussüsteemide meetmeid, mis on olemas alasooritajate ja/või 

halvemas sotsiaal-majanduslikus olukorras õpilaste toetuseks. Kuigi uuringud on ühel meelel, et 
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õpilaste toetamine võib aidata parandada nende sooritust koolis, ollakse lahkarvamusel kõige 

tõhusama toetusliigi asjus. Seega uuritakse alapeatükis kõige paljutõotavamaid toetusliike, mida 

loetleti peatükis II.11, ja nende seost võrdsuse indikaatoritega. Täpsemalt vaadeldakse 

alasooritajatele spetsialiseerunud õpetajate olemasolu, õpiabi väikestele rühmadele (või 

üksikõpilastele) ja professionaalide tuge (näiteks psühholoogide, sotsiaaltöötajate või logopeedide 

poolt) (vaata jooniseid II.11.1–3). 

Me uurisime ka seoseid õpetamisele kulunud aja ja võrdsuse vahel (vaata joonist II.12.2). Tunnus 

„õpetamisele kuluv aeg“ näitab keskmist õpetamisele kuluvat aega aastas (tundides) põhihariduse 1. 

ja 2. astme kohustusliku õppekava läbimiseks (2018/19). Kuigi õpetamisele kuluv aeg pole rangelt 

võttes toetav meede (st kehtib ainult alasooritajate või kehvast sotsiaal-majanduslikust olukorrast 

õpilaste puhul), võib seda kasutada toetava meetme asendusena järgnevas mõttes (223): kui 

õpetamisele kulutatakse rohkem aega, siis viib see suurema võrdsuseni ja seega võib väita, et 

alasooritajatele ja/või halvast sotsiaal-majanduslikust olukorrast õpilastele võib kasuks tulla, kui nende 

õpetamiseks kasutatakse rohkem aega (224). Õpetamisele kuluva aja kohta käivad andmed on pärit 

Euroopa komisjonilt/EACEAlt/Eurydicelt (2019d). 

Nagu eelnevates alapeatükkides, kasutati Spearmani korrelatsioonikordajat ja kahemõõtmelise 

lineaarse regressiooni kordajat selleks, et testida: 

• kas võrdsuse ja kooliharidusele eraldatud avaliku sektori rahastuse suuruse vahel (mida 

väljendatakse ostujõustandardina) on korrelatsioon; 

• kas võrdsuse ning kooliharidusele eraldatud erarahastuse ja riikliku rahastuse osakaalu vahel 

on korrelatsioon; 

• kas võrdsuse ja kahe rahastuse tunnuse vaheline seos on lineaarne; 

• kas võrdsuse, rahastuse ja õpilaste tugimeetmete vahel on korrelatsioon. 

Kahemõõtmelise analüüsi tulemus, mille kokkuvõte on joonisel III.2.16, pakub huvitavat segu oodatud 

ja üllatavatest leidudest. Põhihariduse 1. ja 2. astme võrdsuse puhul on riikliku rahastuse tase õpilase 

kohta negatiivselt seotud haridusliku kihistumise ja õpilaste soorituslõhega, mis oli oodatud tulemus. 

Teisisõnu – mida suurem on riiklik rahastus õpilase kohta, seda vähem on haridussüsteemis 

hariduslikku kihistumist ja seda väiksem on lõhe tipp- ja alasooritajate vahel. Palju üllatavam oli vahest 

korrelatsiooni tugevus, kui arvestada kahtlusi avaliku sektori rahastuse tõhususe suhtes. Joonise 

III.2.16 kohaselt on korrelatsioonikordajad statistiliselt olulised 5% tasemel ja eriti kõrged haridusliku 

kihistumise (–0,57) ja avaliku sektori rahastuse suuruse (–0,47) puhul. 

 

(223)  Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et joonise II.11.4 kohaselt on keeleõppe lisatundide määr alasooritajate ja madala 
sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste puhul üldiselt sama kui kõigil õpilastel. Seega oleks pisut kasulikum õpetamisele 
kuluva aja asemel kasutada PISA tunnust „15-aastaste õpilaste protsent, kes käivad koolis, mis pakub koolitundide ajal 
lisakeeleõppetunde.“ 

(224)  Carroll (1963, lk 723) jõudis juba varakult järeldusele, et „õppija omandab etteantud ülesande juhul, kui ta pühendab 
ülesande omandamiseks vajaliku hulga aega.“ 
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Joonis III.2.16: rahastus, toetusmeetmed õpilastele ja võrdsus: kahemõõtmelised seosed 

 

Soorituslõhe põhihariduse nooremas 
astmes 

Hariduslik kihistumine põhihariduse 
nooremas astmes 

Vaatluste 
arv Spearmani 

korrelatsioon 

Lineaarne 
regressioon – 

parameetri 
hinnang 

Lineaarne 
regressioon – R2 

Spearmani 
korrelatsioon 

Lineaarne 
regressioon – 

parameetri 
hinnang 

Lineaarne 
regressioon – 

R2 

Avaliku sektori 
rahastus õpilase 
kohta (ISCED 1) 

–0,47** –0,00** (0,00) 0,28 –0,57** –0,00** (0,00) 0,46 27 

Era- ja riigirahastuse 
osakaal (ISCED 1) 

0,33 5,90 (4,15) 0,08 0,17 2,81 (4,34) 0,02 24 

Õpetamisele kuluv 
aeg (ISCED 1) 

–0,01 –0,00 (0,00) 0,02 –0,03 –0,00 (0,00) 0,04 29 

Eriväljaõppega 
õpetajate olemasolu 
(ISCED 1) 

–0,09 –0,13 (0,13) 0,03 0,11 –0,00 (0,13) 0,00 30 

Pakutakse 
järeleaitamistunde 
väikestele 
rühmadele (ISCED 
1) 

–0,03 –0,08 (0,14) 0,01 –0,26 –0,22 (0,13) 0,09 30 

Professionaalse toe 
olemasolu (ISCED 
1) 

–0,17 –0,23 (0,16) 0,07 –0,03 –0,19 (0,16) 0,05 30 

 

 

Soorituslõhe põhihariduse vanemas astmes 
Hariduslik kihistumine põhihariduse 

vanemas astmes 

Vaatluste 
arv Spearmani 

korrelatsioon 

Lineaarne 
regressioon – 

parameetri 
hinnang 

Lineaarne 
regressioon  

– R2 

Spearmani 
korrelatsioon 

Lineaarne 
regressioon – 

parameetri 
hinnang 

Lineaarne 
regressioon – 

R2 

Avaliku sektori 
rahastus 
õpilase kohta 

0,20 0,00 (0,00) 0,04 –0,32* –0,00 (0,00) 0,07 35 

Era- ja riigirahastuse 
protsent 

–0,06 –2,40 (3,95) 0,01 –0,07 –0,90 (4,00) 0,00 31 

Eriväljaõppega 
õpetajate olemasolu 

0,10 0,03 (0,04) 0,02 –0,37** –0,09** (0,03) 0,14 42 

Pakutakse 
järeleaitamistunde 
väikestele rühmadele 

0,29* 0,07* (0,04) 0,09 –0,20 –0,04 (0,04) 0,03 42 

Pakutakse 
professionaalset 
tuge 

0,03 0,01 (0,04) 0,00 –0,03 –0,02 (0,04) 0,01 42 

 

 

Sotsiaal-majandusliku tausta mõju 
sooritusele  

 

Vaatluste 
arv Spearmani 

korrelatsioon 

Lineaarne 
regressioon – 

parameetri 
hinnang 

Lineaarne 
regressioon 

– R2 
   

Avaliku sektori 
rahastus õpilase 
kohta 

0,03 0,00 (0,00) 0,01    35 

Era- ja riigirahastuse 
protsent 

0,05 0,22 (3,21) 0,00    31 

Eriväljaõppega 
õpetajate olemasolu 

0,17 0,03 (0,04) 0,00    42 

Pakutakse 
järeleaitamistunde 
väikestele rühmadele 

–0,04 –0,00 (0,04) 0,00    42 

Pakutakse 
professionaalset 
tuge 

0,15 0,06 (0,04) 0,05    42 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 
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Selgitavad märkused 

Kahe tärniga (**) märgistatud parameetrite hinnangud on olulised 5% tasemel, ühe tärniga (*) märgistatud hinnangud on 
olulised 10% tasemel. Standardvead on sulgudes parameetrite hinnangute järel. R2 ehk kooskõlamäär on sõltuva tunnuse 
dispersiooni ulatus, mida saab seletava(te) tunnus(t)e põhjal prognoosida. Regressioonikordajad pole standarditud. 

Põhihariduse 3. astme ja keskhariduse seletavad tunnused hõlmavad kõiki põhihariduse ja keskhariduse väärtuseid (ISCED 1–
3), välja arvatud avaliku sektori rahastust õpilase kohta, mis kehtib ainult põhihariduse astmete kohta (vaata joonist II.2.1). 
Eeldatakse, et põhihariduse 3. astme ja keskhariduse rahastus ning toetusmeetmed ei saa mõjutada võrdsust põhihariduse 
nooremas astmes. Samas võivad põhihariduse 1. ja 2. astme rahastus ja tugi mõjutada võrdsust ka põhihariduse vanemas 
astmes, sest haridus ise on kumulatiivne tunnus. 

Õpetamisaja kohta käivaid andmeid ei vaadeldud põhihariduse vanemas astmes, sest need olid olemas ainult üldhariduse 
kohta. Mõnes haridussüsteemis õpivad osad õpilased kutseharidusasutuses alates põhihariduse 3. astmest, samas puuduvad 
kutsehariduse sellel tasemel andmed õpetamisele kuluva aja kohta. 

Kui avaliku sektori rahastusel õpilase kohta ja hariduslikul kihistumisel on suhteliselt kõrged R2 

väärtused, siis näitab see head sobivust lineaarse regressiooni mudeliga, mis omakorda osutab 

sellele, et seosed sõltuva tunnusega (õpilaste soorituslõhega) on peamiselt lineaarsed. 

Nagu näitab hajuvusdiagramm, millel on kujutatud õpilaste soorituslõhet ja avalikku rahastust õpilase 

kohta, on seos tõesti lineaarne (vaata joonist III.2.17). Kuigi on mõned erandid, nimelt Holland ja 

Ühendkuningriik (Inglismaa ja Põhja-Iirimaa), on üldine suund allapoole, mis tähendab, et keskmisest 

kõrgem avaliku sektori rahastus on tihedalt seotud väiksema õpilaste soorituslõhega (st kaasavus on 

suurem) põhihariduse nooremas astmes (225). 

Joonis III.2.17: avaliku sektori rahastuse tase õpilase kohta (ostujõu standard (PPS) ja selle seos õpilaste 

soorituslõhega põhihariduse nooremas astmes 
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Selgitavad märkused 

X-telg näitab avaliku rahastuse 
taset õpilase kohta, mida 
väljendatakse ostujõu standardina 
(PPS). Vaata tabelit A21 lisas II. 

Y-telje väärtused on kinnitava 
faktoranalüüsi skoorid (vaata 
peatükki III.1 ja tabelit A19 lisas II). 
Kõrgem väärtus osutab suuremale 
soorituslõhele õpilaste vahel 
(P90–P10). 

Joonisel on kujutatud ainult neid 
haridussüsteeme, mille kohta olid 
olemas Eurostati andmed ja 
kinnitava analüüsi skoorid. 

Märkused riikide erisuste 
kohta 

Kuna Eurostatis puuduvad 
andmed hariduse rahastamise 
kohta piirkondlikul tasemel, siis 
kasutati samu väärtusi kõikide 
haridussüsteemide kohta Belgias 
(prantsus- ja flaamikeelsete 
kogukondade puhul) ja 
Ühendkuningriigis. 

 X = avaliku rahastuse määr õpilase kohta (PPS). ISCED 1 Allikas: Eurydice kalkulatsioonid ja 
Eurostat [educ_uoe_fine09]. 

Esmapilgul ei tundu haridussektori era- ja riigirahastuse osakaal võrdsusega seotud olevat. 

Spearmani kordaja ega lineaarne regressioonikordaja pole statistiliselt olulised (vaata joonist III.2.16). 

Kuid siiski tasub uurida seost visuaalselt, sest korrelatsioonikordaja p väärtus (0,12) on ainult pisut 

kõrgem kui statistilise olulisuse lävi (0,10). 

 

(225)  Hoolimata Rumeenia ja Türgi ekstreemväärtustest, on nad siiski selgelt allapoole suunatud diagrammi osa. Nende 
eemaldamine madaldaks R2 väärtuse 0,28 juurest 0,07ni. 
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Kui vaadata hajuvusdiagramm joonisel III.2.18, siis on selge, et muster pole nii selge kui joonisel 

III.2.17. Teisisõnu – kui arvestada kõigi haridussüsteemide koordinaatide väärtusega, siis puudub 

põhihariduse nooremas astmes seos erarahastuse ja avaliku sektori rahastuse osakaalude ning 

võrdsuse vahel. Siiski ilmneb seos, kui jätta kõrvale mõned erandid (226). Loomulikult on tegu ainult 

hüpoteetilise olukorraga, kuid seda tasuks tulevikus lähemalt uurida. 

Joonis III.2.18: era- ja riikliku rahastuse protsent põhihariduse nooremas astmes ja õpilaste soorituslõhe 
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Selgitavad märkused 

X-telg tähendab era- ja riigirahastuse 
osakaalu ISCED 1. tasemel. Andmed 
kehtivad 2016. aasta kohta (vaata ka 
tabelit A22 lisas II). 

Y-telje väärtused on kinnitava 
faktoranalüüsi skoorid (vaata peatükki 
III.1 ja tabelit A19 lisas II). Kõrgem 
väärtus osutab sotsiaal-majandusliku 
tausta suuremale mõjule õpilase 
sooritusele. 

Joonisel on kujutatud ainult neid 
haridussüsteeme, mille kohta olid 
olemas Eurostati andmed ja kinnitava 
analüüsi skoorid. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Kuna Eurostatis puuduvad andmed 
haridussüsteemide piirkondliku 
rahastuse kohta, siis kasutati samu 
väärtuseid kõigi haridussüsteemide 
kohta Belgia prantsuse ja flaami 
kogukondades ja Ühendkuningriigis. 

 X = era- ja avaliku sektori rahastuse osakaal, ISCED 1. tase. Allikas: Eurydice kalkulatsioonid ja 
Eurostat [educ_uoe_fine02]. 

 

Ükski seos õpilastele pakutava toetuse tunnuste vahel põhihariduse nooremas astmes pole 

statistiliselt oluline (vaata joonist III.2.16). Sellest hoolimata on huvitav märkida, et õpetamisele kuluva 

aja ja õpilase kohta kulutatava avaliku sektori rahastuse vahel on suhteliselt suur korrelatsioon 

(korrelatsioonikordaja on 0,49, p = 0,004; vaata lisas olevat tabelit A28). Kui õpetamisele kulub 

rohkem aega, siis järelikult on õpetamiseks suurem vajadus ja sellest tulenevalt ka kulutatakse 

õpetaja palkadele rohkem, nii et kõrge ja statistiliselt oluline korrelatsioon pole üllatav. Samas on 

põhjuslik seos ainult hüpotees, mida siinkohal ei saa lähemalt analüüsida. 

Põhihariduse vanemas astmes on rahastusel ja õpilaste toetusmeetmete tunnustel võrdsusega 

keerulised seosed. Ühest küljest pole ühegi rahastuse tunnuse ega toetusmeetme tunnuse ja õpilase 

sooritust mõjutava sotsiaal-majandusliku tausta vahel statistiliselt olulist seost (vaata joonist III.2.16). 

Teistalt on osadel toetusmeetmete tunnustel statistiliselt oluline seos kaasavuse kui ühe võrdsuse 

dimensiooni või haridusliku kihistumisega ning esmamulje on, et avaliku sektori rahastusel õpilase 

kohta on samuti seos haridusliku kihistumisega. 

Täpsemalt näitavad kahemõõtmelise analüüsi tulemused, et avaliku sektori keskmisel rahastuse 

suurusel on statistiliselt oluline seos haridusliku kihistumisega, kuid sellesse tuleb suhtuda 

ettevaatlikult. Kuigi korrelatsioonikordaja on mõõdukalt kõrge (–0,32) ja oluline 10% tasemel, siis 

 

(226)  Praegusel kujul on joonisel III.2.18 kujutatud kahemõõtmelise seose R2 (kooskõlamäär) 0,08, mis on küllaltki madal. Kui 
Rumeenia erandlik väärtus eemaldada, tõuseb R2 0,25ni. Kui Rumeenia ja Hispaania kõrvale jätte, siis R2 = 0,41. Kui kõik 
kolm erandit välja jätta (täpsemalt Rumeenia, Hispaania ja Türgi), siis on kooskõlamäära parameeter 0,24. 
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lineaarse regressiooni kordaja pole eriti kõrge ja R2 on madal (0,07). Eelnev osutab sellele, et avaliku 

sektori rahastusel õpilase kohta ja hariduslikul kihistumisel pole seost või seos pole lineaarne. 

Kui vaadata joonist III.2.19, siis on selge, et põhihariduse vanemas astmes puudub tegelik seos 

avaliku sektori rahastusel õpilase kohta ja hariduslikul kihistumisel. Mõnes haridussüsteemis on 

hariduslik kihistumine (st koolide vahelised erinevused õpilaste soorituses) väike ja avaliku sektori 

rahastus õpilase kohta suur, teistes aga on kihistumine väike ja ka rahastus on väike. 

Joonis III.2.19: avaliku sektori rahastuse tase õpilase kohta (ostujõu standard) ja hariduslik kihistumine 

põhihariduse vanemas astmes 
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Selgitavad märkused 

X-telg näitab avaliku rahastuse taset 
õpilase kohta, mida väljendatakse 
ostujõu standardina (PPS). Andmed 
kehtivad 2016. aasta kohta (vaata ka 
joonist II.2.1). 

Y-telje väärtused on kinnitava 
faktoranalüüsi skoorid (vaata peatükki 
III.1 ja tabelit A19 lisas II). Kõrgem 
väärtus tähendab suuremat 
hariduslikku kihistumist (koolide 
vahelist õpilaste soorituse erinevust). 

Joonisel on kujutatud ainult 
haridussüsteeme, mille kohta on 
olemas Eurostati andmed. 

Märkused riikide erisuste kohta 

Võttes arvesse Eurostati andmete 
puudumist haridussüsteemide 
piirkondliku rahastuse kohta, kasutati 
samu väärtuseid kõikide Belgia ja 
Ühendkuningriigi haridussüsteemide 
kohta. 

 X = avaliku sektori rahastus õpilase kohta (ostujõu standard). ISCED 1–2 Allikas: Eurydice kalkulatsioonid ja 
Eurostat [educ_uoe_fine09].  

 

Näiteks 17 haridussüsteemis kulutab avalik sektor ühe õpilase kohta vähem kui Austrias, 

Luksemburgis või Šveitsis, samas on nendes süsteemides haridusliku kihistumisega paremad lood. 

Seega ei sõltu hariduslik kihistumine avaliku sektori rahastuse tasemest õpilase kohta. 

Vastupidiselt põhihariduse 1. ja 2. astmele tundub põhihariduse vanemas astmes alasooritajate 

aitamisele spetsialiseerunud õpetajate olemasolu olevat seotud väiksema haridusliku kihistumisega. 

See on ainuke statistiliselt oluline kordaja haridusliku kihistumise ja toetusmeetmete vaheliste 

korrelatsioonide seas, mida uuriti (vaata joonist III.2.16). On huvitav, et eriväljaõppega õpetajate 

olemasolu ja õpilaste soorituslõhe vaheline korrelatsioon pole statistiliselt oluline. See tähendab, et kui 

kaasavuse ja selle konkreetse toetusmeetme vahel on mingi seos, siis on see ainult kaudne ja 

haridusliku kihistumise kaudu. Teisisõnu võib alasooritajatele spetsialiseerunud õpetajate tugi 

põhjustada väiksemaid koolide vahelisi soorituserinevusi, mis omakorda mõjub võrdsusele positiivselt. 

Ainuke õpilaste toetusmeede põhihariduses või keskhariduses, mis otseselt tundub võrdsust 

mõjutavat, on individuaalne või väikerühmade õpitugi põhihariduse 3. astmes või keskkoolides. Siiski 

on korrelatsioonikordaja pigem positiivne kui oodatult negatiivne, samas on raske uskuda, et 

väikerühma õpe suurendab, mitte ei vähenda õpilaste soorituslõhet. Seega – kui kahe tunnuse vahel 

on põhjuslik seos, siis on see tõenäoliselt vastupidine. Võib-olla pakutakse väikerühma õpet pigem 

nendes haridussüsteemides, kus õpilaste soorituslõhe põhihariduse vanemas astmes on suurem. 
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Kokkuvõtteks näitas kahemõõtmeline analüüs, et avalikul rahastusel õpilase kohta ja võrdsusel on 

tugev korrelatsioon õpilaste soorituslõhega, mis on peamiselt lineaarne, kuid see piirdub põhihariduse 

1. ja 2. astmega. Seega on tipp- ja alasooritajate vaheline soorituslõhe väiksem haridussüsteemides, 

kus avalik sektor eraldab põhihariduse nooremas astmes rohkem raha õpilase kohta. Siin esitatud 

hüpoteesi vastaselt ei too erasektori suhteliselt suurem rahastus haridusastmele vaatamata kaasa 

suuremat ebavõrdsust, sest kaks tunnust ei korreleeru. Lõpetuseks võib nentida, et õpilaste 

toetusmeetmed võivad võrdsuse puhul teatud määral olulised olla, kuid üldist mustrit on raske 

määrata. Ühest küljest ei tundu ükski uuritud toetusmeede vähendavat õpilaste perekondliku tausta 

tähtsust. Teisalt on alasooritajatele spetsialiseerunud õpetajate olemasolu seotud väiksema 

haridusliku kihistumisega põhihariduse vanemas astmes (kuid mitte tingimata suurema võrdsusega). 
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III.3. MITMEMÕÕTMELINE MODELLEERIMINE 

Peamised tähelepanekud 

Peatükis esitatakse kolm teeanalüüsi mudelit, mis testivad haridussüsteemi omaduste ja võrdsuse 

vahelisi seoseid. Kaks mudelit on seotud kaasavuse kui võrdsuse dimensiooniga (mis on 

operatsionaliseeritud soorituse erinevusena tipp- ja alasooritajate vahel eraldi põhihariduse 

nooremas ja vanemas astmes, ISCED 1 ja 2) ning üks on seotud õigluse dimensiooniga (mis on 

operatsionaliseeritud sotsiaal-majandusliku tausta ja õpilase soorituse vahelise korrelatsioonina). 

Üldised tulemused võib kokku võtta järgnevalt. 

• Hariduslik kihistumine on oluline vahetunnus haridussüsteemide institutsiooniliste omaduste ja 

soorituslõhe vahel nii põhihariduse nooremas kui vanemas astmes. Kui kontrollida olulisi 

institutsioonilisi omadusi, siis ei sõltu sotsiaal-majandusliku tausta mõju sooritusele haridusliku 

kihistumise ulatusest. 

• Haridusliku kihistumise ulatus põhihariduse nooremas astmes mõjutab selle astme 

soorituslõhet ja haridusliku kihistumise ulatust põhihariduse vanemas astmes. Põhihariduse 

noorema ja vanema astme hariduslikku kihistumist mõjutab omakorda avaliku sektori 

rahastuse tase õpilase kohta ning valitsusest sõltuva erasektori suurus, kusjuures avaliku 

sektori suurem rahastus ja väiksem valitsusest sõltuv erasektor vähendab haridusliku 

kihistumise ulatust. 

• Seega on õigluse tasemete vahel põhihariduses kõrge korrelatsioon. Samas sõltub muude 

võrdsuse dimensioonide puhul kaasavuse tase põhihariduse nooremas astmes muudest 

teguritest kui põhihariduse vanemas astmes ning seetõttu on seos haridusastmetega nõrgem. 

Kaasav haridussüsteem ei jää tingimata kaasavaks, kui jõutakse kihistumist soodustavate 

meetmeteni, näiteks õppesuundade hargnemiseni. 

• Hargnemise esmane vanus ja klassikursuse kordamise ulatus mõjutavad otseselt või kaudselt 

haridussüsteemide õiglust ja kaasavust. Varane hargnemine ja suur kutseharidussektor 

suurendavad hariduslikku kihistumist põhihariduse vanemas astmes. 

• Sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilase sooritusele on suurem süsteemides, kus 

hargnemine toimub varem, klassikursust jäädakse tihti kordama ning erinevate koolitüüpide 

vahel on suur diferentseeritus koolivalikus ja koolide vastuvõtureeglites.  

III osa viimases peatükis koondatakse kõik peatükis III.2 kirjeldatud haridussüsteemide struktuursed 

omadused, et vaadelda, kuidas nende omavahelised keerukad seosed võivad mõjutada 

haridussüsteemi võrdsust. Peatükis kasutatud peamine meetod on teeanalüüs (näiteks Bryman ja 

Cramer, 1990). Teeanalüüs võimaldab luua seoste keerukast mustrist mudeli, mis hõlmab muuhulgas 

ka vahetunnuseid seletavate ja peamiste sõltuvate tunnuste vahel (227). Nagu järgnevalt selgitatakse, 

on üks peatüki hüpoteese, et hariduslik kihistumine toimib vahetunnusena muude haridussüsteemi 

struktuursete omaduse ja võrdsuse vahel ning teeanalüüs on seega kõige sobivam meetod 

haridussüsteemi omaduse ja võrdsuse vaheliste seoste keerukuse modelleerimiseks. 

 

(227) Teeanalüüs valiti lineaarsete regressioonide asemel, sest lineaarsete regressioonidega ei saa modelleerida kaudseid 
seoseid, kui vahetunnus mõjutab olulisel määral peamisi sõltuvaid ja seletavaid tunnuseid. 
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Peatükis esitatakse kolm teeanalüüsi mudelit – üks iga võrdsuse indikaatori kohta: 

1. soorituslõhe põhihariduse nooremas astmes: soorituse erinevus ala- (P10) ja tippsooritajate 

(P90) vahel 4. klassis (kaasavuse dimensioon); 

2. soorituslõhe põhihariduse vanemas astmes: soorituse erinevus ala- (P10) ja tippsooritajate 

(P90) vahel viieteistaastaste seas (kaasavuse dimensioon); 

3. sotsiaal-majandusliku tausta mõju sooritusele: kodus leiduvate raamatute arvu ja õpilaste 

soorituse vaheline korrelatsioon põhihariduses ja keskhariduses kombineerituna (õigluse 

dimensioon). 

Lisaks spetsiifilisematele hüpoteesidele testiti mitmemõõtmelise modelleerimisega järgnevaid üldisi 

hüpoteese: 

• hariduslik kihistumine on vahetunnus peatükis III.2 nimetatud süsteemsete omaduste ja 

võrdsuse indikaatorite vahel nii põhi- kui ka keskhariduses; 

• võrdsuse tase põhihariduse nooremas astmes mõjutab võrdsuse taset põhihariduse vanemas 

astmes. Sarnaselt mõjutab haridusliku kihistumise ulatus põhihariduse nooremas astmes 

hariduslikku kihistumist põhihariduse vanemas astmes. 

Kui vaadelda süsteemi tasandi seletavate tunnuste valikut, siis valiti kõik peatükis III.2 

kahemõõtmelise analüüsi kontekstis arutatud ja analüüsitud tunnused, sest need mõjutavad riiklikku 

poliitikat ja nende tähtsusele osutavad ka varasemad uuringud. Modelleerimine tugineb seega 

peamiselt kahemõõtmelisele analüüsile. Sõltuvate tunnustega oluliselt seotud tunnuseid testiti 

mitmemõõtmelises kontekstis (228), pidades meeles vaatluste arvu seatud piiranguid (põhihariduse 3. 

astmes oli neid maksimaalselt 42 ja põhihariduse nooremas astmes maksimaalselt 30). 

Pärast mitme alternatiivse mudeli testimist esitatakse siinkohal parima sobitusega mudelid. 

Kooskõlamäära indeksid mõõdavad, kui hästi teoreetiline mudel kirjeldab analüüsis kasutatud 

tunnuste vahelisi seoseid. Loomulikult ei tohiks mudeleid pidada seletavate tunnuste ainukeseks 

võimalikuks kombinatsiooniks, mis prognoosivad erinevaid võrdsuse dimensioone. Muud tunnused, 

mis ei kuulu aruande ulatusse, võivad anda teistsugused teed võrdsete võimalusteni hariduses. Lisaks 

on kahemõõtmeliste analüüside tulemused olulised ja neid tuleks pidada teeanalüüsi täiendavaks. 

III.3.1. Soorituslõhe põhihariduse nooremas astmes 

Võrdsuse esimene indikaator on soorituslõhe tipp- ja alasooritajate vahel põhihariduse nooremas 

astmes (4. klassis). See on seotud kaasavuse kui ühe võrdsuse dimensiooniga – kas kõik õpilased 

saavad vähemalt minimaalses ulatuses kvaliteetset haridust (suhtelises mõistes)? Peatükis esitatud 

hüpoteesi kohaselt on üks oluline lõhet mõjutav tunnus haridusliku kihistumise ulatus 

haridussüsteemides. Hüpoteesi kinnitati kahemõõtmelises kontekstis, sest hariduslik kihistumine üksi 

selgitab 41% soorituslõhe dispersioonist põhihariduse nooremas astmes (vaata peatüki III.1 joonist 

III.1.3). 

Kas on muid tunnuseid lisaks hariduslikule kihistumisele, mis võivad otseselt mõjutada kaasavust kui 

üht võrdsuse dimensiooni põhihariduse nooremas astmes? Millised on peamised süsteemsed 

tunnused, mis kujundavad haridusliku kihistumise määra? Kahemõõtmeline analüüs peatükis III.2 

kinnitas olulist seost haridusliku kihistumise ja ühe õpilase kohta eraldatud avaliku sektori rahastuse 

määra vahel ISCED 1. tasemel. See näitab, et üldine haridusliku kihistumise tase – seega koolide 

vahelise soorituse erinevuse ulatus – sõltub põhihariduse 1. ja 2. astmele eraldatud avaliku sektori 

rahastuse suurusest, kui võtta arvesse õpilaste arvu. 

 

(228) Arvestades, et kahemõõtmeline analüüs ei saa kinnitada sisendi standardiseerimise (koolide autonoomia ulatuse) ega 
väljundi standardiseerimise (aruandekohustuse) statistiliselt olulist mõju võrdsusele, siis antud indikaatoreid mudelites ei 
testitud. 



 I I I . 3 .  M i t me mõ õt me l i n e  mo de l l ee r im i n e  

247 

Lisaks ühe õpilase kohta eraldatud avaliku sektori rahastuse suuruse mõju testimisele teeanalüüsi 

mudelis testisime ka õiguslikul vormil põhineva diferentseerituse mõju haridusliku kihistumise määrale 

ning seega võrdsuse tasemele, kui kontrollida avaliku sektori rahastuse suurust õpilase kohta. 

Täpsemalt uuriti õiguslikul vormil põhineva diferentseerituse kahte indikaatorit: erasektori ja avaliku 

sektori rahastuse protsenti ja riigist sõltuva erasektori suhtelist suurust (alla või üle 5% osakaaluga). 

Esimese vaatlemine tähendab, et uuritakse võimalikku õiguslikul vormil põhineva diferentseerituse 

mõju rahastusallikate mõttes (kaasa arvatud panus, mis peab tulema lapsevanematelt). Teise puhul 

tuleb rõhutada diferentseeritust seadusandluses (arvestades, et riigist sõltuvaid eraasutusi rahastab 

samuti – vähemalt osaliselt – avalik sektor, kuid neid juhivad mitteriiklikud organid ja nendele kehtib 

sageli teine seadusandlik raamistik) või tugineda koolide vahelise konkurentsi tasemele (vaata 

peatükki II.3). Meie hüpotees on, et lisaks tegelikule summale on oluline ka see, kuidas avaliku sektori 

rahastust jaotatakse avaliku sektori ja riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste vahel. 

Kui kontrollida avaliku sektori rahastuse taset, siis ei olnud erasektori rahastuse protsent avaliku 

sektori rahastusega võrreldes olulise tähtsusega. Samas on riigist sõltuva erasektori suurusel oluline 

positiivne mõju haridusliku kihistumise ulatusele: suurema riigist sõltuva erasektoriga (üle 5-

protsendiline osakaal) käib kaasas suurem hariduslik kihistumine põhihariduse nooremas astmes. 

Analüüsi tulemusi näidatakse joonisel III.3.1, mis kujutab mudelit 1. Joonisel on kujutatud testitud 

seoseid kahe seletava tunnuse (helesinised), haridusliku kihistumise kui vahetunnuse (tumesinine) 

ning põhihariduse 1. ja 2. astme haridusliku soorituslõhe kui peamise sõltuva tunnuse (kollase) vahel. 

Standarditud parameetri hinnangud on noolte kõrval, mis kujutavad mõju hüpoteetilist suunda. 

Esitatud hüpoteesidega kooskõlas võib öelda, et mida kõrgem on avaliku sektori rahastuse suurus 

õpilase kohta haridussüsteemi ISCED 1. tasemel, seda väiksem on hariduslik kihistumine ja seda 

väiksem on ka soorituse erinevus tipp- ja alasooritajate vahel. Samas on haridussüsteemides, milles 

avalik sektor eraldab õpilase kohta sarnase summa, hariduslik kihistumine üldiselt suurem seal, kus 

üle 5% õpilastest on registreeritud riigi rahastusest sõltuvatesse eraõppeasutustesse. 

Põhihariduse nooremas astmes on oluline diferentseerituse vorm seega avaliku ja erasektori vahel 

ning täpsemalt avaliku sektori ja riigist sõltuvate eraõppeasutuste vahel. Sellel tasemel ei eksisteeri 

paljusid institutsioonilisi struktuure, mis suurendavad haridussüsteemide kihistumist – hargnemine (ja 

enamikes süsteemides ka akadeemiliste vastuvõtukriteeriumite kehtestamine) algab kõige varem 

põhihariduse 3. astmes ning õpilaste rühmitamine võimekuse alusel on vähem ilmne. Samas näitab 

analüüs, et üsna suure riigi rahastusest sõltuva erasektori olemasolu kas kooli vaba valiku, 

seadusandlike erinevuste või lihtsalt suurema konkurentsi näol suurendab haridussüsteemide 

kihistumist juba mainitud astmes (229). Siiski tuleb meeles pidada, et diferentseerituse mõju on oluline 

ainult siis, kui kontrollitakse rahastuse määra õpilase kohta. Avaliku sektori rahastuse enda mõju – 

mida kujutatakse joonisel standarditud parameetrite hinnangutega – on palju põhjapanevam. 

 

(229)  Nagu alapeatükk II.2.2 peatükis III.2 näitas, kehtib suhteliselt suure riigist sõltuva erasektoriga haridussüsteemides kas 
kooli vaba valiku reeglid või on erinevad koolitüübid kooli valiku ja koolide vastuvõtureeglite suhtes äärmiselt 
diferentseeritud. Lisaks toodi peatükkides II.3, II.4 ja II.5 esile nii riigist sõltuvate eraasutuste suhteliselt suure autonoomia 
õppekava ja/või vastuvõtukriteeriumite määramisel paljudes haridussüsteemides kui ka erinevate kooli valikule kehtivate 
määrustike kasutamise. 
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Joonis III.3.1: mudel 1, põhihariduse 1. ja 2. astme soorituslõhe 

Funding per 

pupil in PPS

Academic 

segregation

(grade 4)

Achievement gap

(grade 4)

Size of the 

government-

dependent 

private sector

0.29**

-0.77**

0.69**

 

Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Parameetrite hinnangud on standarditud. Kahe tärniga (**) märgitud hinnangud on olulised 5% tasemel ja ühe tärniga (*) 
märgitud hinnangud on olulised 10% tasemel. 

R2 väärtus on soorituslõhe puhul 0,47 ja haridusliku kihistumise puhul 0,64. Mudeli sobivusindeksid on: hii-ruut = 1,086, 
vabadusastmed = 2, p = 0,58, CFI = 1,000, TLI = 1,067, RMSEA (lähenduse keskmine ruutviga) = 0,000. 

Arvestades Eurostati andmete puudumist ühele õpilasele eraldatud avaliku sektori rahastuse määra kohta piirkondlikul tasemel, 
kasutati samu väärtuseid kõikide Belgia ja Ühendkuningriigi haridussüsteemide kohta, mille puhul olid olemas võrdsuse 
andmed. 

Valituse rahastusest sõltuva erasektori suurus oli binaarne tunnus, mis eristas haridussüsteeme, kus riigist sõltuvate 
eraasutuste osakaal oli alla 5% või üle selle. 

 

Mudel 1 kinnitab ka esimest üldist hüpoteesi, et hariduslikul kihistumisel on oluline mõju võrdsusele. 

Põhihariduse nooremas astmes on see ainuke tegur, mis mõjutab otseselt tipp- ja alasooritajate 

vahelist soorituslõhet. Hariduslik kihistumine on seega väga oluline kaasavusele kui ühele võrdsuse 

dimensioonile põhihariduse nooremas astmes. 

III.3.2. Soorituslõhe põhihariduse vanemas astmes 

Teine võrdsuse indikaator on mõeldud esimese sarnaselt kaasavusele kui ühele võrdsuse 

dimensioonile, kuid seekord põhihariduse vanemas astmes. Nagu eelnevalt selgitatud, siis seda 

määratletakse soorituslõhena viieteistaastaste tipp- ja alasooritajate vahel. Võttes arvesse, et selles 

võrdsuse dimensioonis on eraldi indikaatorid põhihariduse astmete ja keskhariduse jaoks, võib mudel 

testida peatüki mõlemat üldist hüpoteesi: esiteks haridusliku kihistumise mõju õpilaste soorituse 

erinevustele ja teiseks võrdsuse seost põhihariduse nooremas astmes ning põhihariduse vanemas 

astmes. 

Sarnaselt mudelile 1 tugineb ka mudeli 2 hüpotees kahemõõtmelise analüüsi mudelile. Nagu peatükk 

III.2 näitas, on haridussüsteemide kihistumisega seotud süsteemsed tunnused palju olulisemad 

haridusliku kihistumise ja võrdsuse ulatuse kujundamisel põhihariduse vanemas astmes, kui need olid 

põhihariduse nooremas astmes. Parima sobituse mudel joonisel III.3.2 kinnitab neid tulemusi. 

Riigist sõltuva 

erasektori 

suurus 

 

Rahastus õpilase 

kohta ostujõu 

standardi alusel 

Hariduslik 

kihistumine 

(4. klassis) 

Soorituslõhe 

(4. klassis) 

0,29** 

–0,77** 

0,69** 
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Joonis III.3.2: mudel 2, põhihariduse 3. astme ja keskhariduse soorituslõhe 

Age of first 

tracking

Academic 

segregation

(age 15)

Achievement gap

(age 15)

Size of the 

vocational 

sector

Academic 

segregation 

(grade 4)

Grade 

repetition

Achievement gap

(grade 4)

0.34**

-0.49**

0.31**

0.31**

0.29**

0.10

 
Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Parameetrite hinnangud on standarditud. Kahe tärniga (**) märgitud hinnangud on olulised 5% tasemel ja ühe tärniga (*) 
märgitud hinnangud on olulised 10% tasemel. 

R2 väärtus on soorituslõhe puhul 0,23 ja haridusliku kihistumise puhul 0,57. Mudeli sobivusindeksid on: hii-ruut = 4,225, 
vabadusastmed = 5, p = 0,518, CFI = 1,000, TLI = 1,048, RMSEA (lähenduse keskmine ruutviga) = 0,000. 

Kuna Eurostatis puuduvad andmed kutseharidussektori suuruse kohta piirkondlikul tasemel, kasutati samu väärtuseid kõigi 
Belgia ja Ühendkuningriigi haridussüsteemide kohta. 

Klassikursuse kordamise määr on kolme väärtusega kategoriaalne tunnus: „madal“ (0% ≤ klassikursuse kordajaid ≤ 5%) 
„keskmine“ (5% < klassikursuse kordajaid ≤ 20%) ja „kõrge“ (klassikursuse kordajaid on > 20%). 

 

Mudelil 2 esitatakse ka seosed (mille kohta esitati hüpotees ja mida testiti) süsteemsete tunnuste kui 

seletavate tunnuste (helesinised), põhihariduse 3. astme ja keskhariduse haridusliku kihistumise kui 

vahetunnuse (tumesinine) ning põhihariduse 3. astme ja keskhariduse soorituslõhe kui peamise 

sõltuva tunnuse vahel (kollane). Põhihariduse 1. ja 2. astme hariduslikku kihistumist ja võrdsust testiti 

samuti seletavate tunnustena (valged). Standarditud parameetrite hinnanguid kujutatakse noolte 

kõrval, mis illustreerivad mõju hüpoteetilist suunda; katkendjoon tähistab kujutatud seose 

mitteolulisust. 

Mudeli 2 kohaselt mõjutavad põhihariduse 3. astme ja keskhariduse haridusliku kihistumise ulatust 

kolm põhitunnust: 1) õppesuundade hargnemise esmane vanus, 2) kutseharidussektori suurus ning 3) 

haridusliku kihistumise ulatus põhihariduse nooremas astmes. Mida varem hargnemine algab ja mida 

rohkem õpilasi suunatakse kutseharidusse (230), seda suurem on haridusliku kihistumise ulatus 

põhihariduse vanemas astmes, isegi kui kontrollitakse eelnevaid haridusliku kihistumise tasemeid. 

 

(230)  Nagu kirjeldati peatükis III.2, suudetakse selles aruandes analüüsida ainult seost üld- ja kutsehariduse diferentseerituse 
ning haridusliku kihistumise vahel, kuid tugeva kutseharidussektori pikaajalist mõju ei saa arvesse võtta. Lisaks sõltub üld- 
ja kutsehariduse diferentseerituse mõju hariduslikule kihistumisele koolistruktuurist (kui suures ulatuses käivad erinevate 
suundade õpilased samades või erinevates koolides) ning tulemused võivad suurema kutseharidussektori puhul osutada 
lihtsalt suuremale eristusele. 

0,29** 

Klassikursuse 

kordamine 

 

Hariduslik 

kihistumine 

(15-aastaste seas) 

Soorituslõhe 

(15-aastaste seas) 
Hargnemise 

esmane vanus 

Kutseharidus-

sektori suurus 

 

0,34** 

0,31** –0,49** 

0,31** 0,10 

Hariduslik 

kihistumine 

(4. klassis) 

Soorituslõhe 

(4. klassis) 
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Hargnemise esmane vanus mõjutab tegelikult hariduslikku kihistumist põhihariduse vanemas astmes 

rohkem kui põhihariduse 1. ja 2. astme hariduslik kihistumine. 

Haridusliku kihistumise määr mõjutab omakorda oluliselt soorituslõhet viieteistaastaste tipp- ja 

alasooritajate vahel. Haridusliku kihistumise ja soorituslõhe vahelist seost kinnitatakse seega ka 

põhihariduse vanemas astmes. Sellel haridustasemel pole hariduslik kihistumine siiski ainuke tunnus, 

mis mõjutab otseselt kaasavust kui üht võrdsuse dimensiooni: ka klassikursuse kordamise määral on 

oluline seos tipp- ja alasooritajate vahelise soorituserinevusega. Mida suurem on klassikursuse 

kordamise määr, seda suurem on soorituslõhe. 

Samas pole seosed soorituslõhede vahel põhi- ja keskhariduses antud mudelis statistiliselt olulised. 

See tähendab, et võrdsuse selles dimensioonis on põhi- ja keskhariduses olulised muud tegurid ning 

soorituste erinevus, mida täheldati põhihariduse nooremas astmes, ei prognoosi tingimata 

soorituslõhesid, mida mõõdetakse põhihariduse vanemas astmes. Sellele vaatamata ei saa soorituse 

erinevusi põhihariduse 1. ja 2. astme õpilaste vahel täielikult mudelist välistada: põhihariduse 1. ja 2. 

astme hariduslik kihistumine võib mõjutada soorituslõhet põhihariduse vanemas astmes, sest mõjutab 

nende astmete hariduslikku kihistumist. 

Mudel 2 kinnitab üldist hüpoteesi seega ainult osaliselt. Teisalt on haridusliku kihistumise sekkuv mõju 

oluline ka põhihariduse vanemas astmes. Lisaks ei ole põhihariduse 1. ja 2. astme haridusliku 

kihistumise ulatusel olulist seost sama nähtusega põhihariduse vanemas astmes. Tundub, et õpilaste 

soorituslõhed põhi- ja keskhariduses on üksteisest suhteliselt sõltumatud. Põhihariduse 3. astme ja 

keskhariduse süsteemsed tunnused võivad seega muuta varasemate sammude suunda teel 

haridussüsteemide suurema kaasavuse poole. 

III.3.3. Sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilaste sooritusele 

Kolmas ja viimane võrdsuse indikaator tegeleb õigluse dimensiooniga ehk õpilaste soorituse sõltuvuse 

ulatusega sotsiaal-majanduslikust taustast. Nagu kirjeldati peatükis III.1, arvutati indikaator õpilaste 

soorituse ja kodus leiduvate raamatute arvu vaheliste korrelatsioonikordajate põhjal, kusjuures teavet 

sünteesiti kõikidest olemasolevatest rahvusvahelistest hindamisprogrammidest, mis testisid põhi- ja 

keskkoolide õpilasi. Seega ei testitud üldist hüpoteesi võrdsuse taseme seoste kohta põhi- ja 

keskhariduses mudeliga (231), vaid indikaatori loomise ajal. 

Joonisel III.3.3 kujutatud kolmas mudel järgib seletavate, vahe- ja sõltuvate tunnuste seoste 

kujutamisel sama värvikoodi nagu mudel 2. Mudel 3 esitab kolmest mudelist kõige keerukamaid 

seoste mustreid. Standarditud parameetrite hinnangud erinevad samuti rohkem oma statistilise 

olulisuse poolest. 

Nii kahemõõtmeline analüüs kui ka mudel 2 kinnitasid institutsiooniliste tunnuste olulisust 

haridussüsteemide kihistumise taseme määramisel põhihariduse vanemas astmes. Mudel 3 näitab, et 

väga sarnased tegurid mõjutavad võrdsuse kaasavuse ja õigluse dimensioone, kuigi seoste 

dünaamika pole täpselt sama. 

 

(231) Nagu nenditi peatükis III.1, siis seda kinnitas juba suures ulatuses põhi- ja keskhariduse tunnuste kõrge korrelatsioon. 
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Joonis III.3.3: mudel 3, sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilaste sooritusele 

Age of first 

tracking

Academic 

segregation

(age 15)

Impact of SES

(age 15)

Size of the 

vocational 

sector

Academic 

segregation 

(grade 4)

Grade 

repetition

0.34**

-0.53**

0.30**

0.27**

Admissions/

choice differences 

between school 

types

0.26*

0.04

 
 

 
Allikas: Eurydice. 

Selgitavad märkused 

Parameetrite hinnangud on standarditud. Kahe tärniga (**) märgitud hinnangud on olulised 5% tasemel ja ühe tärniga (*) 
märgitud hinnangud on olulised 10% tasemel. 

R2 väärtus on sotsiaal-majandusliku tausta mõju puhul 0,38 ja haridusliku kihistumise puhul 0,63. Mudeli sobivusindeksid on: hii-
ruut = 1,982, vabadusastmed = 2, p = 0,371, CFI = 1,000, TLI = 1,002, RMSEA (lähenduse keskmine ruutviga) = 0,000. 

Kuna Eurostatis puuduvad andmed kutseharidussektori suuruse kohta piirkondlikul tasemel, kasutati samu väärtuseid kõigi 
Belgia ja Ühendkuningriigi haridussüsteemide kohta. 

Klassikursuse kordamise määr on kolme väärtusega kategoriaalne tunnus: „madal“ (0% ≤ klassikursuse kordajaid ≤ 5%) 
„keskmine“ (5% < klassikursuse kordajaid ≤ 20%) ja „kõrge“ (klassikursuse kordajaid on > 20%). 

 

Mudel 3 kinnitab samuti hargnemise esmase vanuse, kutseharidussektori suuruse ja põhihariduse 1. 

ja 2. astme haridusliku kihistumise ulatuse mõju põhihariduse 3. astme ja keskhariduse hariduslikule 

kihistumisele. Mida varem hargnemine toimub, seda rohkem õpilasi suunatakse kutseharidusse ehk 

mida suurem on haridusliku kihistumise ulatus põhihariduse nooremas astmes, seda suurem on 

hariduslik kihistumine põhihariduse vanemas astmes. Teisisõnu aitavad varane hargnemine, suur 

kutseharidussektor ja põhihariduse 1. ja 2. astme hariduslik kihistumine suurendada erinevatest 

koolidest pärit õpilaste keskmiste soorituste lahknevust (232). Lisaks on selles mudelis veel ühel 

süsteemsel tunnusel oluline, kuigi vähem selge mõju hariduslikule kihistumisele: koolivaliku ja koolide 

vastuvõtureeglite diferentseeritusel erinevates koolitüüpides. Meenutuseks võib öelda, et tunnus 

arvestati liitskoorina, mis kombineerib kõiki erinevate koolitüüpide koolivaliku ja kooli 

vastuvõtureeglitega seotud diferentseerituse vorme, muuhulgas ka avalikus sektoris üksi ning avalikus 

ja riigist sõltuvas erasektoris kokku (vaata peatüki III.2 alapeatükki III.2.2). Mudelis 3 on suurem 

hariduslik kihistumine seotud ulatuslikuma diferentseeritusega. 

 

(232)  Nagu määratleti peatükis III.1, tähendab suurem hariduslik kihistumine, et koolide vaheliste erinevustega selgitatakse 
suuremat protsenti õpilaste soorituste dispersioonist. 

0,27** 

Klassikursuse 

kordamine 

 

Hariduslik 

kihistumine 

(15-aastaste seas) 

Sotsiaal-

majandusliku 

staatuse mõju 

(15-aastaste seas) 

Hargnemise 

esmane vanus 

Kutseharidus-

sektori suurus 

 

0,34** 

Hariduslik 

kihistumine 

(4. klassis) 

0,26* –0,53** 

Koolitüüpide 

vahelised 

vastuvõtu/valiku 

erinevused 

 

0,04 

–0,19 

0,19 

–0,30* 
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Teisalt on oluline erinevus mudelite 2 ja 3 vahel (ehk kas võrdsuse puhul on peamine sõltuv tunnus 

kaasavuse või õigluse dimensioon) see, et kui muid tegureid kontrollitakse, siis mudelis 3 ei mõjuta 

haridusliku kihistumise tase põhihariduse vanemas astmes oluliselt õiglust kui üht võrdsuse 

dimensiooni. Hoolimata olulisest seosest õigluse kui võrdsuse dimensiooniga kahemõõtmelises 

kontekstis (vaata peatükki III.1) ei ole mudelis 3 hariduslik kihistumine vahetunnus. Selle asemel 

mõjutavad võrdsuse taset otseselt süsteemsed tunnused. Mudel 3 ei kinnita seega meie üldist 

hüpoteesi haridusliku kihistumise rollist haridusliku võrdsuse ulatuse määramisel. 

Kolmel põhitunnusel on statistiliselt oluline otsene mõju sotsiaal-majandusliku tausta ja õpilaste 

soorituse vahelisele seosele. Esimene ja tugevaim tunnus – kus parameetri hinnang on oluline 5% 

tasemel – on koolivaliku ja koolide vastuvõtureeglite diferentseerituse ulatus. Suurem diferentseeritus 

(see tähendab, et diferentseeritakse rohkem haridusastmeid, poliitikavaldkondi või koolitüüpe – nii 

riiklikke kui ka riigist sõltuvaid eraasutusi) võib tugevdada sotsiaal-majandusliku tausta ja õpilase 

soorituse vahelist seost ning vähendada haridussüsteemide õiglust. Teiseks ei too varajane 

hargnemine kaasa ainult suuremat hariduslikku kihistumist, vaid ka suurema erinevuse tipp- ja 

alasooritajate vahel, samuti suurendab see sotsiaal-majandusliku tausta mõju õpilaste sooritusele. 

Lõpetuseks on klassikursuse kordamise suurem määr seotud väiksema õiglusega ja tugevama 

seosega sotsiaal-majandusliku tausta ja soorituse vahel. 

III.3.4. Kokkuvõte 

Peatükis esitati kolm teeanalüüsi mudelit, mille abil kaardistati, kuidas keerukad vastasmõjud 

haridussüsteemide omaduste vahel võivad mõjutada hariduslikku võrdsust. Haridussüsteemide 

kaasavuse prognoosimiseks loodi kaks mudelit ja õigluse kui ühe võrdsuse dimensiooni kujundava 

institutsioonilise dünaamika analüüsimiseks üks mudel. Lisaks teatud süsteemsete tunnuste mõju 

kohta käivate hüpoteeside testimisele testisid mudelid ka kahte üldist hüpoteesi: esiteks on hariduslik 

kihistumine süsteemsete omaduste ja võrdsuse indikaatorite vahetunnus nii põhihariduses kui ka 

keskhariduses ning teiseks mõjutab võrdsuse tase põhihariduse nooremas astmes võrdsuse taset 

põhihariduse vanemas astmes. 

Kolm mudelit kinnitasid kahte üldist hüpoteesi ainult osaliselt. Esimese hüpoteesi puhul kinnitasid 

mudelid, et hariduslik kihistumine on haridussüsteemide kaasavuse ja institutsiooniliste omaduste 

oluline vahetunnus. Põhihariduse nooremas astmes on hariduslik kihistumine ainuke statistiliselt 

oluline otsese mõjuga tegur soorituserinevustele tipp- ja alasooritajate vahel ning hariduslik 

kihistumine on jätkuvalt oluline soorituslõhe prediktor põhihariduse vanemas astmes. Kui aga 

kontrollida olulisi institutsioonilisi tunnuseid, siis ei sõltu haridussüsteemide õiglus eriti haridusliku 

kihistumise määrast. 

Teise hüpoteesi puhul on kinnitus taas osaline. Ühest küljest on õigluse tase põhi- ja keskhariduses 

tugevalt korreleerunud – seda testiti, kui loodi indikaatorit kõikidele haridussüsteemi astmetele. 

Haridusliku kihistumise määr põhihariduse nooremas astmes mõjutab samu haridussüsteemide 

tunnuseid põhihariduse vanemas astmes. Teisalt sõltub kaasavuse tase põhi- ja keskhariduses 

erinevatest teguritest, mis ei tarvitse olla üksteisega seotud. Kaasav haridussüsteem ei jää tingimata 

kaasavaks, kui jõutakse kihistumist soodustavate meetmeteni, näiteks õppesuundade hargnemiseni. 

See toob meid haridussüsteemide konkreetsete institutsiooniliste tunnuste mõjuni ja selleni, kuidas 

need kujundavad hariduslikku võrdsust. Selles osas näitavad mudelid üsna erinevaid pilte põhi- ja 

keskhariduse erinevate astmete kohta. Kaks mudelit, mis hõlmavad põhihariduse 3. astet ja 

keskharidust, rõhutavad haridussüsteemi kihistumisega tihedalt seotud tunnuste tähtsust võrdsuse 

vähendamisel. Täpsemalt vähendavad haridussüsteemide võrdsuse taset varane hargnemine, 
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klassikursuse kordamise kõrge määr ning õiguslikul vormil põhinev diferentseeritus koolivaliku- ja 

vastuvõtureeglites. Haridussüsteemide kaasavust määratakse (otseselt või kaudselt) erinevate 

hargnemise tunnustega (hargnemise esmane vanus ja kutseharidussektori suurus) ja klassikursuse 

kordamise määraga (suhteliselt madal, keskmine või kõrge). Hargnemise esmane vanus ja 

klassikursuse kordamine ning koolivaliku ja koolide vastuvõtureeglite diferentseeritus mõjutavad 

samuti haridussüsteemide õiglust ning tugevdavad seeläbi sotsiaal-majandusliku tausta ja õpilase 

soorituse vahelist seost. 

Enamik haridussüsteemide kihistumise tunnuseid ei esine siiski põhihariduse nooremas astmes või on 

olemas väiksemas ulatuses. Seega mõjutab haridussüsteemi varajasi astmeid teistsugune 

dünaamika. Kõige olulisem haridussüsteemide kaasavuse prediktor põhihariduse nooremas astmes 

on siiski hariduslik kihistumine (mis on põhimõtteliselt seotud haridussüsteemide kihistumisega). 

Samas mõjutab haridusliku kihistumise määra peamiselt avaliku sektori rahastuse ulatus õpilase kohta 

põhihariduse nooremas astmes. Seetõttu näitab meie mudel, et mida rohkem eraldab avalik sektor 

õpilase kohta raha põhihariduse nooremas astmes, seda ühtlasem on koolide vahelises võrdluses 

õpilaste sooritus, mis osutab väiksematele kvaliteedierinevustele. Seda enam, et avaliku sektori 

rahastuse positiivne mõju võrdsusele võib tasakaalustada suurema riigi rahastusest sõltuva erasektori 

mõju (erakoolidesse on registreeritud üle 5% õpilastest), mis võib haridussüsteemi lisada uusi 

eristavaid tegureid. 

Hoolimata seletavate tunnuste erinevustest haridussüsteemi erinevates astmetes jääb hariduslik 

kihistumine oluliseks teguriks, mis selgitab võrdsete võimaluste taset põhi- ja keskhariduses. See 

tähendab, et põhihariduse nooremas astmes algaval süsteemsel kihistumisel ja varajastel avaliku 

sektori investeeringutel võib olla kestev mõju. 
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SÕNASTIK 

I. Üldised mõisted 

Abiõpetaja: isik, kes abistab õpetajat õppetööga seotud ülesannetes. Abiõpetajad võivad aidata 

klassiruumis, kuid võivad tegutseda ka klassikursuse või õpilaste rühma ainukese juhendajana. 

Võidakse kasutada ka nimetust „assistendid“ vms. 

Akadeemilised vastuvõtukriteeriumid: vastuvõtukriteeriumid, mis on seotud õpilaste haridusliku 

soorituse või võimetega. Kõige rohkem kasutatakse haridusliku soorituse hindamiseks kooli vastu 

võtmisel riiklikke standardteste, kooli vastuvõtueksameid, eelnevat hariduslikku sooritust ja eelmise 

kooli/eelmiste õpetajate soovitusi.  

Alasooritajad: õpilased, kelle sooritus on ühes või mitmes õppeaines alla oodatud sooritustaseme. 

Alasooritust võib väljendada absoluutses mõistes (nt madala hindena) või suhtelises mõistes (nt 

õpilased, kes on alasooritajad enamuse klassikaaslastega võrreldes ehk teisisõnu on nende 

tulemused palju madalamad klassi keskmisest). 

Ametliku koolipäeva välised lisategevused: struktuursed või struktuurita tegevused, mida kool 

pakub enne või pärast ametlikku koolipäeva. Tegevused võivad hõlmata abi kodutööde tegemisel, 

teatud õppeainete lisaõpet või huvitegevust. Lisategevused pakuvad suuremaid õppimisvõimalusi, mis 

võib toetada halvemas sotsiaal-majanduslikus olukorras õpilasi. Pikapäevaõpe võib samuti pakkuda 

lisategevusi. 

Ebasoodsas olukorras õpilased: nõrga sotsiaal-majandusliku taustaga õpilased; sageli on tegu 

teisest rassist või rahvusvähemusest noortega või on neil sisserändaja taust. Selliste õpilaste puhul on 

oht kuuluda koolis alasooritajate hulka. Ebasoodsat olukorda määratletakse riigiti erinevalt. Arvesse 

tuleb võtta, et mõiste ei hõlma õpiraskusi ega füüsilisi puudeid.  

Eelnev akadeemiline (hariduslik) sooritus: sooritus, mida näitavad koolihinded ühes või mitmes 

õppeaines ühes või mitmes koolis, mis on saadud eelneva haridusastme jooksul, või portfoolio, mis 

pakub tõendeid saavutatud õpitulemustest.  

Haridusasutused sektori kaupa: 

1. Avaliku sektori haridusasutus: asutust klassifitseeritakse avalikku sektorisse kuuluvana, kui 

seda juhib ja haldab:  

o asukohariigi avaliku sektori haridusamet otseselt või  

o riiklik amet otseselt või juhtorgan (nõukogu, komisjon jne), milles enamiku liikmeid määrab 

asukohariigi riigiamet või valib avaliku sektori määratud teenusepakkuja (UNESCO-UIS, 

2019). 

2. Erasektori haridusasutus: asutust peetakse eraharidusasutuseks, kui:  

o seda juhib ja haldab valitsuseväline organisatsioon (näiteks kirik, ametiühing või ettevõte või 

välismaine või rahvusvaheline agentuur);  

o selle juhtorgan koosneb enamasti liikmetest, kelle pole määranud riigiamet (UNESCO-UIS, 

2019). 

o „Riigi rahastusest sõltuvate“ ja „riigi rahastusest sõltumatute“ eraõppeasutuste eristus 

puudutab vaid nende valitsemissektori allikatest pärineva rahastuse määra ning ei ole seotud 

nende riikliku suunamise või reguleerimise määraga. (UNESCO-UIS/OECD/Eurostat, 2018). 
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Riigi rahastusest sõltuv eraõppeasutus on õppeasutus, mis saab vähemalt viiskümmend 

protsenti põhirahastusest valitsemissektori organisatsioonidelt või mille õpetajate töötasusid 

maksab kas vahetult või riigi vahendusel valitsemissektori organisatsioon. 

Riigi rahastusest sõltumatu eraõppeasutus on õppeasutus, mis saab vähem kui 

viiskümmend protsenti põhirahastusest valitsemissektori organisatsioonidelt või mille õpetajate 

töötasusid ei maksa ei vahetult ega riigi vahendusel ükski valitsemissektori organisatsioon.  

Hariduslik kihistumine: raportis kasutatakse mõistet laiemas tähenduses, et viidata erineva 

sooritustasemega õpilaste ebaühtlasele jaotumisele koolide vahel.  

Individuaalõpe: individuaalse õpitoe vorm, milles ühte õpilast õpetab või pakub õpilasele õpituge üks 

õpetaja (või abiõpetaja). 

ISCED – rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus: loodi selleks, et aidata võrrelda 

haridussüsteemide kohta käivat statistikat ja erinevate riikide indikaatoreid ühtsete rahvusvaheliselt 

kokku lepitud definitsioonide põhjal. ISCED tasemed katavad kõik organiseeritud ja jätkuvad 

õppimisvõimalused lastele, noortele ja täiskasvanutele, muuhulgas eriõpet vajavate laste ja noorte 

võimalused olenemata haridusasutustest või organisatsioonidest, mis neid pakuvad, või vormist, 

milles haridust pakutakse.  

Praegune klassifikatsioon – ISCED 2011 ehk ISCED (UNESCO-UIS 2012) – koosneb järgmistest 

haridusastmetest:  

ISCED 0: alusharidus. 

0. taseme programme (alusharidust) määratletakse organiseeritud õppe esimese etapina, mis 

on mõeldud peamiselt väga noorte laste harjutamiseks koolisarnase keskkonnaga, st luuakse 

sild kodu ja koolil põhineva keskkonna vahel. Kui laps on sellise programmi läbinud, siis jätkab 

ta haridusteed 1. tasemel (põhihariduse nooremas astmes). 

ISCED 0. taseme programmid põhinevad tavaliselt koolil või on muud tüüpi institutsioonid laste 

rühmale (nt keskuse, kogukonna või kodu põhised). 

Väikelaste haridusliku arengu (ISCED 010. tase) jaoks on hariduse sisu kujundatud 

vanuserühmale 0–2 aastat sobivaks. Koolieelneharidus (ISCED 020. tase) on mõeldud lastele, 

kes on vähemalt 3-aastased. 

ISCED 1: põhihariduse noorem aste (Eestis 1.‒6. klass). 

Põhihariduse 1. ja 2. aste pakub õppimisvõimalusi ja harivaid tegevusi, mis on tavaliselt loodud 

selleks, et õpilased omandaksid lugemise, kirjutamise ja matemaatika põhioskused (st kirja- ja 

arvutusoskuse). See paneb kindla aluse õppimisele, kinnistab teadmiste tuumikvaldkonnad ja 

edendab isiklikku arengut, valmistades nii õpilasi ette põhihariduse 3. astmeks. Tase pakub 

põhiõpet väga vähese hargnemisega (kui hargnemist üldse esineb). 

Tase algab 5- kuni 7-aastaselt, on kõikides riikides kohustuslik ja üldiselt kestab neli kuni kuus 

aastat. 

ISCED 2: põhihariduse vanem aste (Eestis 7.‒9. klass). 

ISCED 2. taseme ehk põhihariduse 3. astme programmid arendavad tavaliselt edasi ISCED 1. 

tasemel alguse saanud põhilisi õpetamise ja õppimise protsesse. Tavaliselt on taseme 

hariduslik eesmärk panna alus elukestvale õppele ja isiklikule arengule, mis valmistab õpilased 

ette järgmisteks haridusvõimalusteks. Selle taseme programmid on üldiselt organiseeritud 
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õppeainetele suunatud õppekavadena, mis tutvustavad paljude erinevate valdkondade 

teoreetilisi kontseptsioone. 

Tase algab tavaliselt 11- või 12-aastaselt ja harilikult lõpeb 15- või 16-aastaselt, mis sageli 

kattub ka kohustusliku hariduse lõpuga.  

ISCED 3: üldkeskharidus. 

ISCED 3. taseme ehk üldkeskhariduse programmid kavandatakse tavaliselt nii, et tasemel 

omandatakse keskharidus ettevalmistusena kolmanda taseme hariduse või kõrghariduse jaoks 

või tööhõiveks vajalike oskuste omandamiseks või mõlemaks. Selle taseme programmid 

pakuvad õpilastele põhihariduse vanema astmega (ISCED 2. tase) võrreldes veelgi rohkem 

õppeainetel tuginevaid, spetsialiseeritud ja põhjalikke programme. Need on diferentseeritumad 

ja pakuvad rohkem hariduslikke valikuid ja õpiteesid.  

Tase algab tavaliselt kohustusliku hariduse lõpus. Harilikult alustatakse õpet 15- või 16-

aastaselt. Üldiselt on vaja saavutada vastuvõtmiseks vajalik kvalifikatsioon (st lõpetatud 

kohustuslik haridus) või täita muid miinimumnõudeid. ISCED 3. tase kestab kaks kuni viis 

aastat. 

ISCED 4: kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil. 

Kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil tugineb keskharidusele, et pakkuda õpet ja 

harivaid tegevusi, valmistamaks õpilasi ette tööturule ja/või kõrghariduse astmesse jõudmiseks. 

Tavaliselt on see suunatud õpilastele, kes on lõpetanud keskhariduse (ISCED 3. taseme) ja kes 

soovivad täiendada oma oskuseid ja suurendada võimalusi. Programmid pole harilikult eriti 

põhjalikumad keskharidusest, sest tavaliselt on eesmärk teadmisi, oskuseid ja kompetentsi 

laiendada, mitte süvendada. Seetõttu asetseb tase kolmandale haridustasemele omase 

keerukusastme all. 

ISCED 5: keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil. 

ISCED 5. taseme programmid on lühikese tsükliga kolmanda taseme haridusprogrammid, mis 

on sageli mõeldud pakkuma osalejatele ametialaseid teadmisi, oskuseid ja kompetentsust. 

Tavaliselt tuginevad need praktikale ja on ametispetsiifilised ning valmistavad õpilased ette 

tööturule sisenemiseks. Samas võivad programmid pakkuda ka raja teiste kolmanda taseme 

hariduse programmideni.  

Akadeemilised kolmanda taseme haridusprogrammid, mis on bakalaureuse tasemest 

madalamal või sellega võrdsed, kuuluvad samuti ISCED 5. tasemele.  

ISCED 6: bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus. 

ISCED 6. taseme programmid pakuvad bakalaureust või sellega võrdsustatud haridust, mis on 

tihti mõeldud selleks, et pakkuda osalejatele akadeemilisi ja tööalaseid vaheteadmisi, oskuseid 

ja kompetentsust, mis viivad esimese teaduskraadini või sellega võrdse kvalifikatsioonini. Selle 

taseme programmid tuginevad tavaliselt teooriale, kuid võivad sisaldada praktilisi elemente, 

neid iseloomustab uusimate uurimuste ja/või parima ametialase tava rakendamine. ISCED 6. 

taseme programme pakuvad tavaliselt ülikoolid ja nendega võrdsustatud kolmanda taseme 

haridusasutused. 

ISCED 7: magister või sellega võrdsustatud haridus. 
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ISCED 7. taseme programmid pakuvad magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridust ning on 

sageli mõeldud selleks, et pakkuda osalejatele kõrgel tasemel akadeemilisi ja/või ametialaseid 

teadmisi, oskuseid ja kompetentsust, mis viib teise akadeemilise kraadi või võrdväärse 

kvalifikatsioonini. Selle taseme programmid võivad sisaldada suurt uurimuslikku komponenti, 

kuid ei vii doktorikraadi omistamiseni. Tavaliselt tuginevad selle taseme programmid teooriale, 

kuid võivad sisaldada praktilisi komponente ja neis kasutatakse uusimaid uuringuid ja/või 

parimat ametialast tava. Tavaliselt pakuvad sellised programme ülikoolid ja muud kolmanda 

taseme haridusasutused. 

ISCED 8: doktor või sellega võrdsustatud haridus. 

ISCED 8. taseme programmid pakuvad doktorikraadi või sellega võrdsustatud haridust ja on 

mõeldud peamiselt selleks, et pakkuda tipptasemel uurimistööks vajalikku kvalifikatsiooni. Selle 

ISCED taseme programmid on pühendatud tipptasemel õppetööle ja algupärasele uurimistööle 

ning tavaliselt pakuvad neid ainult teadusuuringutele suunatud haridusasutused, näiteks 

ülikoolid. Doktoriprogrammid on olemas nii akadeemilistes kui ka ametialastes valdkondades. 

Kohalikud ametiasutused: asutused, mis vastutavad regionaalse taseme all asuvate piirkondlike 

üksuste eest. Nendesse võivad kuuluda valitud rahvaesindajad või olla riiklike asutuste kohapealsed 

harud. 

Kohustuslik (tuum)õppekava: kohustuslikud õppeained, mida tuleb õpetada kõigile õpilastele. 

Kohustuslikku õppekava määravad riiklikud haridusametid ja see hõlmab kohustuslikke paindlikke 

õppeaineid, mille valivad koolid, ning kohustuslikke õppeaineid paindliku ajakavaga. Kohalikel 

ametkondadel, koolidel, õpetajatel ja/või õpilastel võib olla erinevas ulatuses vabadust valida 

õppeaineid ja/või määrata kohustuslikku õpetamisele kuluvat aega. (Üksikasjalik õppekava 

kategooriate määratlus – Euroopa komisjon/EACEA/Eurydice, 2019d.)  

Avaliku sektori toetused: riigi eraldatud summad koolidele ja finantstoetused õpilastele (nt 

stipendiumid, õppimistöös osalemisest sõltuvad lapsetoetused, õppemaksuga seotud 

maksusoodustused). 

Eelmiste koolide soovitused: kirjalikud soovitused, mille on tavaliselt koostanud eelmise 

kooli/haridustaseme või klassikursuse õpetajad või eelmise kooli nõukogu. Need sisaldavad sageli 

teavet õpilase haridusliku soorituse ning vahel ka psühholoogilise seisundi ja sotsiaalsete oskuste 

kohta. Soovitused õpilasele kõige sobivama õppekava või õpisuuna kohta võivad olla siduvad või 

mittesiduvad. 

Hargnemine: õpilaste määramine või suunamine erinevatele õpiteedele või õppesuundadesse. 

Kooli vastuvõtueksamid: kirjalikud testid ja/või suulised intervjuud, mille koolid korraldavad ühes või 

mitmes õppeaines. Eksameid parandavad ja hindavad kooli töötajad. Koolid võivad avaldada 

vastuvõtutingimused enne sisseastumiseksameid. 

Koolid: mistahes liiki haridusasutus, mis pakub üld- või kutseharidust ISCED 1.–3. taseme õpilastele.  

Koolide autonoomia: 

o „Koolide täielik autonoomia“ tähendab, et koolid langetavad riiklikes/kohalikes seadustes ja 

teistes õigusaktides sätestatud piires otsuseid iseseisvalt. Haridusamet võib siiski jagada 

juhiseid, kuid need ei piira koolide autonoomiat.  

o „Koolide piiratud autonoomia“ tähendab, et riigi ja/või kohaliku tasandi haridusvaldkonna 

ametiasutused jagavad kooliga vastutust. Sellise praktika näited on: 
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❖ koolid otsustavad koos riigi ja/või kohalike haridusametitega või esitavad kinnitamiseks ettepanekuid; 

❖ koolid otsustavad konkreetsete valikute vahel, mille on määranud riigi ja/või kohalikud haridusametid; 

❖ koolidel on asjakohases valdkonnas teatud määral autonoomiat, kuid osad otsused tuleb jätta riigi ja/või 

kohalikele haridusametitele. 

o „Koolidel puudub autonoomia“ tähendab, et otsuseid langetab ainult riigi või kohalik 

haridusamet, kuigi võib seejuures küll protsessi mõnes etapis konsulteerida ka kooliga. 

o „Ei kohaldata“ tähendab, et kõnealune element märgitud haridussüsteemis puudub, mistõttu 

sellega seotud otsuseid ei langeta ei koolid ega mis tahes taseme haridusvaldkonna 

ametiasutused. 

Koolide teeninduspiirkond: geograafiline piirkond, kus põhi- ja keskharidust (ISCED 1.–3. tase) 

pakkuv kool on kohustatud seal elavatele lastele kooli registreerides või ühelt haridustasemelt teisele 

liikudes kohta pakkuma või neid eelistama. Avaliku sektori õppeasutused ja riigi rahastusest sõltuvad 

eraõppeasutused ning erinevat liiki koolid, ka kutsehariduskoolid, võivad jagada sama 

teeninduspiirkonda või neil võib olla erinev teeninduspiirkond. 

Koolipäev: konkreetne aeg päevas, kui kõik õpilased peavad olema koolis (välja arvatud 

vaheaegadel) ja järgima kohustusliku õppekavaga seotud juhiseid. 

Koolitüübid: erinevat liiki koolid (ISCED 1.–3. tasemel) võivad erineda juhtimise, haldamise või 

rahastamise (avalik või erasektor) poolest või võivad pakkuda erinevaid tuumõppekavasid 

(õppekavapõhine diferentseeritus) ja/või võivad olla osa paralleelsetest haridusstruktuuridest 

(struktuurne diferentseeritus). Lisaks võivad teatud üksikutes haridussüsteemides sama sektori koolid 

järgida sama õppekava ja tegutseda ühtses struktuuris, kuid siiski erineda vastuvõtukriteeriumite osas 

(valikute diferentseeritus). 

Koolide välishindamine: koolide hindamine (välis- või sisehindamine), mille käigus keskendutakse 

kooli töötajate tegevustele, et jälgida või parandada kooli kvaliteeti ja/või õpilaste tulemusi ilma, et 

püütaks leida konkreetseid koolitöötajaid, kellele vastutus omistada. Koolide välishindamisi viivad läbi 

hindajad, kes annavad aru haridusametile ja kes pole otseselt seotud hinnatava kooli tööga. 

Hindamist, mille viivad läbi spetsialistidest hindajad konkreetsete ülesannete kohta (mis on seotud 

raamatupidamise, tervise, ohutuse, arhiivi ja muu sellisega), ei peeta kooli välishindamiseks (vaata ka 

Euroopa komisjon/EACEA/Eurydice, 2015). 

Kutseharidus: ISCED 2. ja/või 3. taseme haridusprogrammid, mille eesmärk on pakkuda õpilastele 

teadmisi, oskusi ja kompetentsust, mis on seotud konkreetse ametikoha, ameti või ametikohtade või 

ametite klassiga. Sellistel programmidel võivad olla tööga seotud komponendid (nt õpipoisiaeg, 

kaheosaline haridusprogramm) ning need peavad vähemalt osaliselt pakkuma kooliharidust. Selliste 

programmide edukas läbimine annab tööturule olulise kutsehariduse kvalifikatsiooni, mida 

tunnustavad kutsele suunatuna vastavad riigiametid ja/või tööturg (vaata UNESCO-UIS 2012, lk 14). 

Lisaressursid koolidele, kus õpib palju halvemast sotsiaal-majanduslikust olukorrast õpilasi: 

ressursid võivad olla lisaharidustöötajad, professionaalse arengu võimalused, õpetamisele kuluva aja 

vähendamine, koolivälised tegevused jne. Selles kontekstis määratletakse riigiti, mida tähendab „palju 

halvemast sotsiaal-majanduslikust olukorrast õpilasi.“ Riiklikud haridusametid võivad ressursse 

eraldada piirkondlikele või kohalikele ametitele või otse koolidele. Lisaressurssidega toetatud 

tegevused võivad olla eelnevalt kindlaks määratud või lubatakse erinevas ulatuses autonoomiat (vaata 

ka Euroopa komisjoni/EACEA/Eurydice, 2019c, indikaator 2.5).  
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Mitteakadeemilised vastuvõtukriteeriumid: erinevad vastuvõtukriteeriumid, mis pole seotud 

õpilaste akadeemilise sooritusega. Nende hulka kuuluvad kriteeriumid, mis on seotud õpilaste 

sotsiaal-majandusliku tausta, elukoha, samas koolis õppivate õdede-vendade või pereliikmetega, 

usulise kuuluvuse või kooli õppetegevuse või ideoloogilise suunaga nõustumisega jne.  

Otsustusprotsess: protsessi põhietapid, mida järgitakse otsuseni jõudmisel – ettepanek, nõusolek ja 

lõplik heakskiit. Nõusolek tähendab, et huvirühm peab nõustuma väljapakutud tegevusega; lõplik 

heakskiit tähendab viimast otsustusprotsessi sammu, milles huvirühm peab nõustuma ettepanekuga, 

mille on teinud teised huvirühmad. Huvirühmi, keda peab ainult teavitama või kellega aru pidama, kuid 

kes ei pea andma nõusolekut väljapakutud tegevusele, ei peeta otsustusprotsessi osalisteks. 

Parandusõpe: lisaõpitugi, mida pakuvad kvalifitseeritud kooliõpetajad õpilastele, kes ei saavuta oma 

earühma eesmärke ühes või mitmes õppeaines. Tuntakse ka järeleaitamistundide nimetuse all. 

Paremad töötingimused (õpetajatele): meetmed, mida rakendatakse heade õpetajate 

meelitamiseks halvemas olukorras koolidesse (mitterahalised ergutusmeetmed) ja olemasolevate 

töötajate koormuse vähendamiseks, mis parandab töötajate alalhoidmist. Meetmete hulka võivad 

kuuluda näiteks õpetamisaja vähendamine, väiksemad klassikollektiivid, parem tööhõivegarantii, 

mentorluse/kootsimise võimalused jms.  

Pikapäevaõpe: õpe, mis on mõeldud lisaõppe ja tegevuste mitmekesistamise võimaluste 

pakkumiseks õpilastele pärast ametlikku koolipäeva (näiteks alates 8.00 või 9.00 kuni 17.00 või 

18.00). See võib tähendada pikendatud koolipäeva, kus kohustuslik õpe on jaotatud tervele päevale, 

või normaalset koolipäeva, kuid enne või pärast seda pakutakse õpilastele kohustuslikule 

õppetegevusele lisaks muid õppimisvõimalusi. 

Programm: üldtunnustatud hariduslike tegevuste kogu või järjestus, mis on mõeldud ja organiseeritud 

selleks, et saavutada eelnevalt määratud õpieesmärgid või täita konkreetsed hariduslikud ülesanded 

kindla perioodi jooksul. Haridusprogrammi siseselt võivad hariduslikud tegevused olla rühmitatud 

alakomponentideks, mida kirjeldatakse riiklikus kontekstis „kursuste“, „moodulite“, „üksuste“ ja/või 

„õppeainetena“ (vaata UNESCO-UIS 2012, lk 79). ISCED 2./3. tasemel on programmidel sageli erinev 

suunitlus (üldharidus, kutseharidus, tehniline haridus jne). 

Riik või riigiamet: kõrgeima taseme amet, mis vastutab hariduse eest konkreetses riigis 

(liiduvabariigis, muus sarnases haldusüksuses), mida tavaliselt peetakse riiklikuks tasandiks. Samas 

Belgias, Saksamaal, Hispaanias ja Ühendkuningriigis on vastavalt Communautés, Länder, 

Comunidades Autónomas ja asjakohaste kohustustega ametid täielikult vastutavad kõigi või enamiku 

haridusega seotud valdkondade eest või jagavad vastutust riikliku tasandiga. Seega peetakse neid 

ameteid riiklikeks ametiteks valdkondades, kus neil lasub vastutus, ning valdkondades, kus need 

jagavad vastutust riigi tasandiga, peetakse mõlemat riigiametiks. 

Riiklik strateegia/tegevuskava: ametliku poliitika dokument, mille on loonud riigiametid üldise 

eesmärgi saavutamiseks. Strateegias võidakse näidata visiooni, nimetada eesmärgid (kvalitatiivsed ja 

kvantitatiivsed), kirjeldada protsesse, vastutavaid ameteid ja isikuid, nimetada rahastusallikaid, jagada 

soovitusi jne. 

Riiklikud/standarditud testid: testid, mida viiakse läbi riikliku haridusameti vastutusel ISCED 1., 2. ja 

3. tasemel. Riigi tasandil pannakse paika ka testide läbiviimise ja hindamise korraldus, nende sisu 

ning tulemuste tõlgendamise ja kasutamise metodoloogia. Kõik õpilased läbivad testi sarnastes 

tingimustes ja teste hinnatakse ühetaoliselt. Riiklikud standardtestid ei ole sama, mis riigieksamid, mis 

viivad ISCED taseme lõpus omandatud sertifikaadini, vaid lisanduvad nendele. Kooli tasandil 
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tsentraalselt kehtestatud raamistiku põhjal koostatud teste ei loeta siin riiklikeks testideks. 

Rahvusvahelisi uuringuid, näiteks PISA uuringut, ei arvestata, kuigi nende tulemusi võib siseriiklikel 

eesmärkidel kasutada. 

Sotsiaalne kihistumine koolides: raportis kasutatakse mõistet laiemas tähenduses, et viidata 

erineva sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste ebaühtlasele jaotusele koolide vahel. 

Struktuurne diferentseeritus: põhi- ja keskhariduse erinevad mudelid eksisteerivad 

haridussüsteemis paralleelselt (samuti nimetatakse neid paralleelseteks haridusstruktuurideks). 

Õpilased võivad eri liiki koolidesse astuda erinevas vanuses, mis omakorda tähendab, et erinevate 

õpilaste rühmade jaoks toimuvad üleminekud ühest koolist teise koolitee erinevates punktides. 

Tõendatud kvalifikatsiooni aluseks olevad riigieksamid: ametlikud eksamid, mis toimuvad ISCED 

1., 2. või 3. taseme lõpus. Need sarnanevad muudele riiklikele testidele, sest neid viiakse läbi 

riigiameti vastutusel ja eksamiprotseduur on standardiseeritud. Nende läbimisel väljastatakse 

õpilasele tunnistus või muu ametlik tõend vastava õppeastme või kogu õppekursuse eduka läbimise 

kohta. 

Valikute diferentseeritus: diferentseerituse vorm, mis esineb kohtades, kus sama sektori koolid 

järgivad sama õppekava ja toimivad samas struktuuris, kuid siiski erinevad vastuvõtukriteeriumite 

poolest. Üks valiku diferentseerituse vorme on akadeemiline valik, teine on õpilaste valik usulise 

kuuluvuse põhjal. 

Vastuvõtukriteeriumid: kriteeriumid otsustamiseks, kellele koolis või õppeprogrammis kohta 

pakkuda. Kriteeriumid võivad olla seotud õpilaste haridusliku sooritusega (vaata terminit 

„Akadeemilised vastuvõtukriteeriumid“) ja/või õpilaste muude mitteakadeemiliste omadustega (vaata 

terminit „Mitteakadeemilised vastuvõtukriteeriumid“). 

Õpetajate määramine: protseduur(id), mida kasutatakse õpetaja töökoha saamiseks konkreetses 

koolis, kuid mitte esialgsel värbamisel (vaata ka Euroopa komisjon/EACEA/Eurydice, 2018a, joonis 

2.4).  

Õpiteede/õppesuundade diferentseeritus: selgelt eristuvad õpiteed, mida õpilased võivad 

põhihariduse vanemas astmes järgida. Tavaliselt erinevad rajad selle poolest, millele need 

üldharidust, kutseharidust või tehnilist haridust pakkudes keskenduvad (vaata mõistet 

„õppekavapõhine diferentseeritus“) ning sageli viivad need erinevat liiki tunnistusteni programmi 

lõpetamisel. Erinevaid õpiteesid/õppesuundi võib pakkuda sama kool või konkreetsed koolitüübid. 

Õppekavapõhine diferentseeritus: praktika, mille kohaselt koolid pakuvad erinevat tuumõppekava, 

mis võib olla seotud diferentseeritud õpiteede/õppesuundadega. Tuumõppekavasid võib pidada 

erinevateks, kui nende kohustuslikud õppeained või õppekava sisu ja/või erinev määratud 

(minimaalne) õpetamisele kuluv aeg samade õppeainete/õppekava sisu jaoks on erinev. 

Üldharidus: sisaldab haridusprogramme, mis on kavandatud arendama õppijate üldteadmisi, oskusi 

ja kompetentsi ning kirjaoskust ja matemaatikat; sageli on eesmärk valmistada osalejad ette kõrgema 

astme haridusprogrammideks samal või kõrgemal ISCED tasemel ning panna alus elukestvale 

õppele. Sellised programmid tuginevad tavaliselt koolile või ülikoolile. Üldharidus hõlmab 

haridusprogramme, mis on mõeldud selleks, et valmistada osalejad ette kutsehariduseks, kuid ei 

valmista neid ette konkreetses ametis või ametite klassis töötamiseks ega paku otseselt tööturule 

sobivat kvalifikatsiooni (vaata UNESCO-UIS 2012, lk 14). 
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II. Statistilised mõisted 

 

Faktoranalüüs: protseduur, mis väidab, et täheldatud tunnuste kogumi vahelised korrelatsioonid või 

kovariatsioonid tulenevad tunnuste vahelistest seostest väikese arvu alustunnustega, mis on 

nähtamatud ja latentsed ning mida tavaliselt nimetatakse ühisfaktoriteks (Everitt ja Skrondal, 2010). 

Kinnitav faktoranalüüs: faktoranalüüsi liik, milles eelnevalt määratud ühiste faktorite kogu (mille 

osade tunnuste faktorlaadungid on 0) testitakse täheldatud tunnuste vaheliste korrelatsioonide 

järjepidevuse suhtes (Everitt ja Skrondal, 2010). 

Korrelatsioonikordaja: indeks, mis kvantifitseerib kahe tunnuse vahelist lineaarset seost. Kordaja 

väärtus võib olla –1 ja 1 vahel, kusjuures numbrile eelnev märk osutab seose suunale ja arvuline 

suurus iseloomustab seose tugevust. Väärtused –1 või 1 tähendavad, et valimi väärtused langevad 

sirgjoonele. Kui väärtus on 0, siis puudub kahe tunnuse vahel lineaarne seos. Spearmani ρ (roo) on 

astakkorrelatsioonikordaja ehk kordaja, mis sõltub tunnuste astakutest, mitte nende mõõdetud 

väärtustest (Everitt ja Skrondal, 2010).  

Lineaarne regressioon: lineaarne lähenemine seose modelleerimisele sõltuva tunnuse ja ühe või 

mitme seletava tunnuse vahel. Kui mudelil on üks seletav tunnus, siis nimetatakse seda lihtsaks või 

kahemõõtmeliseks lineaarseks regressiooniks. Kui seletavaid tunnuseid on rohkem, siis nimetatakse 

seda mitmeseks lineaarseks regressiooniks. Lineaarse regressiooni puhul eeldatakse, et vaatlused on 

lineaarse alusseose juhuslike hälvete tulemused (mida kujutatakse sirge joonena) sõltuva tunnuse ja 

seletava tunnuse vahel. Mida väiksem hälve alusseosest (st mida väiksem vahemaa joonel asuvatest 

vaatlustest), seda paremini sobib mudel täheldatud väärtustele (vaata ka mõistet „R-ruut“). 

Mediaan: väärtus, mis eristab pideva andmete ulatuse alumist poolt ülemisest. Näiteks ulatuses „0, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10“ on mediaanväärtus „5“. 

Olulisuse lävi: nullhüpoteesi eksliku kõrvaleheitmise tõenäosus (hüpoteesi, et olulisus või seos 

puudub), kui see on tõene. Näiteks olulisuse lävi 0,05 tähendab, et on 5% oht järeldada seose 

olemasolu, kui tegelikult seos puudub. 

Protsentiil: tunnuse protsentiil X (0 ≤ X ≤ 100) on tunnuse väärtus, millest allpool on X protsenti 

andmekogu vaatlustest. Näiteks tähendab 25. protsentiil (mida märgistatakse P25) 1000-eurose 

sissetuleku tunnuse puhul, et 25% valimi inimestest teenivad vähem kui 1000 eurot. P0 on miinimum 

ja P100 maksimum. 

R-ruut: R2 (ehk kooskõlamäär) on dispersiooni osakaal sõltuvas tunnuses, mida saab prognoosida 

seletava(te) tunnus(t)e abil. 

Seletavad tunnused: tunnused, mis püüavad prognoosida või selgitada sõltuvat tunnust. Aruande 

peamised seletavad tunnused on haridussüsteemide omadused ja hariduslik kihistumine. 

Sõltuv tunnus: tunnus, mille väärtus sõltub ühe või mitme seletava tunnuse väärtusest. Aruandes on 

peamine sõltuv tunnus võrdsus. 

Teeanalüüs: vahend tunnuste vaheliste seoste hindamiseks, analüüsides nende korrelatsioonilist 

struktuuri (Everitt ja Skrondal, 2010). Teeanalüüs võimaldab mõõta peamisele sõltuvale tunnusele 
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avaldatud otsest ja kaudset mõju. Seoseid modelleeritakse teediagrammiga (vaata näiteks Bryman ja 

Cramer, 1990). 

Vahetunnus: tunnus, mis asub seletava tunnuse ja sõltuva tunnuse vahel. Aruandes tähendab mõiste 

haridusliku kihistumise tunnust, mille kohta esitati hüpotees, et seda mõjutavad teatud 

haridussüsteemi omadused. Hariduslik kihistumine omakorda mõjutab peamist sõltuvat tunnust ehk 

võrdsust. 

Üksikvastuse teooria: statistiliste mudelite ja meetodite kogum, mis loodi võimekuse mõõtmiseks 

suutlikkuse testide vastuste põhjal (Everitt ja Skrondal, 2010; üksikvastuse teooria kohta vaata ka 

näiteks De Ayala, 2013). 
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Hargnem

ise 
vanus 

ISCED 
tase 

Õppesuu
ndade 

arv 
Nimetus eesti keeles Nimetus originaalkeeles ISCED 3. taseme kvalifikatsioon 

Pääs 
ISCED 6. 
tasemele 

BE fr 14 ISCED 3 5 Tavapärane keskharidus – üldharidus 
Enseignement secondaire ordinaire 
général de transition 

CESS = Certificat d'enseignement 
secondaire supérieur 

jah 

       
Tavapärane keskharidus – tehnilise ja 
kunstilise hariduse üleminekusuund  

Enseignement secondaire ordinaire 
technique et artistique de transition 

CESS = Certificat d'enseignement 
secondaire supérieur 

jah 

       
Tavapärane keskharidus – tehnilise ja 
kunstilise hariduse kvalifikatsioonisuund 

Enseignement secondaire ordinaire 
technique et artistique de qualification 

CESS = Certificat d'enseignement 
secondaire supérieur 

jah 

       Tavapärane kutsekeskharidus 
Enseignement secondaire ordinaire 
professionnel de plein exercice 

CE = Certificat d'études (de 
6°Professionnelle) 

ei 

       Tavapärane kahetine kutsekeskharidus 
Enseignement secondaire ordinaire 
professionnel en alternance 

CE = Certificat d'études (de 
6°Professionnelle) 

ei 

BE de 12 ISCED 2 4 Üldharidus põhihariduse 3. astmes  Allgemeinbildender Sekundarunterricht     

       Tehniline haridus põhihariduse 3. astmes Technischer Übergangsunterricht     

       Tehniline haridus põhihariduse 3. astmes Technischer Befähigungsunterricht     

       Kutseharidus põhihariduse 3. astmes Berufsbildender Sekundarunterricht     

 (14) ISCED 3 4 Üldkeskharidus Allgemeinbildender Sekundarunterricht 
Abschlusszeugnis der Oberstufe des 
allgemeinbildenden Sekundarunterrichts 

jah 

       Tehniline haridus keskhariduse astmes Technischer Übergangsunterricht 
Abschlusszeugnis der Oberstufe des 
technischen Sekundarunterrichts, 
Unterrichtsform: technischer Übergang  

jah 

       Tehniline haridus keskhariduse astmes Technischer Befähigungsunterricht 
Abschlusszeugnis der Oberstufe des 
technischen Sekundarunterrichts, 
Unterrichtsform: technische Befähigung  

jah 

       Kutsekeskharidus Berufsbildender Sekundarunterricht 
Abschlusszeugnis der Oberstufe des 
berufsbildenden Sekundarunterrichts 

jah 

BE nl 12 ISCED 2 2 Õpisuund A (üldharidus) A Stroom     

        Õpisuund B (kutseharidus) B Stroom     

  (14) ISCED 3 5 Üldkeskharidus Algemeen secundair onderwijs Keskhariduse diplom  jah 

        Kunstiline keskharidus Kunstsecundair onderwijs Keskhariduse diplom  jah 

        Tehniline haridus keskhariduse astmes Technisch secundair onderwijs Keskhariduse diplom  jah 

        Kutsekeskharidus Beroepssecundair onderwijs Kutsekeskhariduse diplom  ei 

        Osalise ajaga kutsekeskharidus Deeltijds beroepssecundair  Kutsekeskhariduse diplom  ei  
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Pääs 
ISCED 6. 
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BG 14 ISCED 3 14 Üldise profiiliga keskharidus (11 profiili) Sredno obshto obrazovanie-profilirano Keskkooli diplom jah 

       
Kutseharidusprogrammid (esimene, teine ja 
kolmas tase) 

Profesionalni programi 
Keskkooli diplom ja ametialase 
kvalifikatsiooni sertifikaat 

mõned 

CZ 11 ISCED 2 1 (233) Üldharidus põhihariduse 3. astmes Druhý stupeň / gymnázium   

 (15) ISCED 3 5 
Üldkeskharidus Maturita eksamiga 
(gümnaasium) 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
(všeobecné – gymnázium) 

Maturita eksami tunnistus jah 

       Üldkeskharidus Maturita eksamiga (lütseum) 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
(všeobecné – lyceum) 

Maturita eksami tunnistus jah 

       Kutsekeskharidus Maturita eksamiga 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
(odborné) 

Maturita eksami tunnistus jah 

       Keskharidus kutsehariduse tunnistusega Střední vzdělání s výučním listem Kutsehariduse tunnistus ei 

       Üldkeskharidus Střední vzdělání 
Konkreetset tunnistust ei ole, ainult 
kutsehariduse tasemeõppe lõpueksami 
aruanne 

ei 

DK 16 ISCED 3 6 Üldkeskhariduse eksamiprogramm (stx) Almen studentereksamen (stx) Keskkooli lõpueksam jah 

       Kõrgem ettevalmistuseksam (hf) Hf-eksamen (hf) Kõrgem ettevalmistuseksam jah 

       
Ettevõtlusalase keskhariduse 
eksamiprogramm (HHX) 

Merkantil studentereksamen (hhx) Kõrgem tehniline eksam jah 

       Kõrgem tehniline eksamiprogramm (HTX) Teknisk studentereksamen (htx) Kõrgem ettevõtluseksam jah 

       
Kutseharidusprogramm üldkeskhariduse 
eksamiga (eux) 

Erhvervsgymnasial studentereksamen (eux) Keskkooli lõpueksam jah 

       Kutseharidusprogramm EUD Eud – Erhvervsuddannelse for unge Kõrgem kutsehariduseksam ei 

DE 10 ISCED 2 5 Gümnaasium (klassid 5/7–9/10) Gymnasien (Klassen 5/7–9/10)     

       Vaheastme koolid Realschulen     

        Üldharidust pakkuvad keskkoolid Hauptschulen      

        Ühtluskoolid (5.–10. klass) Integrierte Gesamtschulen (Klassen 5/7–10)     

        Mitut haridusprogrammi pakkuvad koolid Schularten mit mehreren Bildungsgängen      

 

(233) Struktuurne diferentseeritus.  
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Õppesuu
ndade 

arv 
Nimetus eesti keeles Nimetus originaalkeeles ISCED 3. taseme kvalifikatsioon 

Pääs 
ISCED 6. 
tasemele 

DE  (16) ISCED 3 7 Üldkeskharidus Gymnasyale Oberstufe Allgemeine Hochschulreife jah 

       Fachgymnasium (üldharidusprogramm) 
Fachgymnasium (allgemeinbildender 
Bildungsgang) 

Allgemeine Hochschulreife jah 

       
Berufsfachschulen (kõrghariduse vastuvõtu 
kvalifikatsioon) 

Berufsfachschulen (Allgemeine 
Hochschulreife) 

Allgemeine Hochschulreife jah 

       
Fachoberschulen, kaks aastat kestev 
programm (esimene kvalifikatsioon) 

Fachoberschulen, zweijährig 
(Erstausbildung) 

Fachhochschulreife jah 

       Berufsfachschulen (kutsekvalifikatsioon) Berufsfachschulen (berufliche Qualifikation) Kutsekvalifikatsioon konkreetses ametis ei 

       Duaalne süsteem Berufsschulen (Duales System) Kutsekvalifikatsioon konkreetses ametis ei 

       
Ühe aasta pikkused programmid tervishoiu- 
ja sotsiaalvaldkonna ameteid õpetavates 
haridusasutustes/koolides 

Einjährige Programme an 
Ausbildungsstätten/Schulen für 
Gesundheits- und Sozialberufe 

Kutsekvalifikatsioon konkreetses ametis ei 

EE 16 ISCED 3 3 Üldkeskharidus Üldkeskharidus Keskkooli lõputunnistus jah 

       Kutsekeskharidus Kutsekeskharidus Kutsekooli lõputunnistus jah 

       Kutseõpe põhihariduse baasil Kutseõpe põhihariduse baasil 
Kutsetunnistus ja/või kutsekooli 
lõputunnistus 

ei 

IE 12 ISCED 2 2 1. tase põhihariduses   Junior Certificate Level 1     

       2. tase põhihariduses   Junior Certificate Level 1     

  (15) ISCED 3 3 Üldkeskharidus   Established Leaving Certificate Keskkooli lõputunnistus jah 

       Kutsekeskharidus   Leaving Certificate Vocational Programme Kutsehariduse lõputunnistus jah 

       Rakenduslik keskharidus   Leaving Certificate Applied Rakendusliku keskhariduse lõputunnistus ei 

EL 15 ISCED 3 3 Üldkeskharidus Geniko Lykeio  
Üldkeskhariduse (üldharidust pakkuva 
lütseumi) lõputunnistus 

jah 

       Kutsekeskkool Epaggelmatiko Lykeio (EPAL) 
Kutsekeskkooli (EPAL) lõputunnistus ja 
EPALi spetsialiseerumise diplom 

jah 

        Kutsekool Epaggelmatikes Sholes (EPAS) OAED Kutsekooli (EPAS) diplom ei 
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Nimetus eesti keeles Nimetus originaalkeeles ISCED 3. taseme kvalifikatsioon 

Pääs 
ISCED 6. 
tasemele 

ES 15 ISCED 3 3 
4. astme kohustuslik keskharidus + 
vabatahtlik keskharidus (Bachillerato) 

4º curso de Educación Secundaria 
Obligatoria + Bachillerato 

Bachillerato jah 

       
4. astme kohustuslik keskharidus + 
kutsehariduse vaheaste 

4º curso de Educación Secundaria 
Obligatoria + Formación Profesional de 
Grado Medio 

Tehniline ei 

       Põhiline kutseharidus Formación Profesional Básica Põhilise kutsehariduse tunnistus ei 

FR 15 ISCED 3 4 Üldkeskharidus 
Enseignement général du second degré 
(Baccalauréat général) 

Baccalauréat général jah 

       Üldkeskharidus 
Enseignement général du second degré 
(Baccalauréat technologique) 

Baccalauréat technologique jah 

       Kutsekeskharidus 
Enseignement professionnel du second 
degré (Baccalauréat professionnel) 

Baccalauréat professionnel jah 

       
Kutsekeskharidus ettevalmistusena 
tunnistuse Certificat d'aptitude 
professionnelle (CAP) saamiseks  

Enseignement professionnel du second 
degré conduisant au CAP ou équivalent 

Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ei 

HR 15 ISCED 3 4 
Üldkeskharidusprogrammid 
(gümnaasiumiprogrammid) 

Gimnazijski programi 
Üldkeskhariduse tunnistus / riiklik Matura 
tunnistus 

jah 

       4- või 5-aastane kutseharidusprogramm 
Strukovni programi obrazovanja u trajanju 
četiri ili pet godina  

4-aastase ja 5-aastase kutsekeskhariduse 
kvalifikatsioon 

jah 

       3-aastane kutseharidusprogramm 
Strukovni programi obrazovanja u trajanju tri 
godina  

3-aastase kutsekeskhariduse kvalifikatsioon ei 

       1- või 2-aastane kutsekeskharidus 
Strukovni programi obrazovanja u trajanju do 
dvije godine 

1- ja 2-aastase kutsekeskhariduse 
kvalifikatsioon 

ei 

IT 14 ISCED 3 5 Lütseumiharidus Istruzione liceale Diploma di istruzione secondaria superiore jah 

       Tehniline instituut Istituti Tecnici Diploma di istruzione secondaria superiore jah 

       
Riiklik kutseharidusinstituut (5 aasta pikkune 
õppeprogramm) 

Istituti Professionali Diploma di istruzione secondaria superiore jah 

       Kutseharidus (3 aastat) Istruzione e formazione professionale Qualifica professionale ei 

       Kutseharidus (4 aastat) Istruzione e formazione professionale  Diploma professionale ei 

CY 15 ISCED 3 3 Üldkeskharidus Lykio Apolytirio Lykeiou jah 

       Tehniline ja kutsekeskharidus Techniki & Epagelmatiki Scholi Apolytirio Technikis Scholis jah 

        Õpipoisisüsteem Sistima Mathiteias Apolytirio Technikis Scholis ei 
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Nimetus eesti keeles Nimetus originaalkeeles ISCED 3. taseme kvalifikatsioon 

Pääs 
ISCED 6. 
tasemele 

LV 13 ISCED 2 5 Üldharidus Vispārizglītojošais virziens     

       
Matemaatika, loodusteaduse ja tehnika 
kallak 

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas 
virziens 

    

       Humanitaar- ja sotsiaalteaduste kallak Humanitārais un sociālais virziens     

       Kutseharidus üldharidusega Profesionālas ievirzes izglītības programma     

       Kutseharidus põhihariduse 3. astmes Arodizglītība un pamata izglītība     

  (16) ISCED 3 5 Üldharidus Vispārizglītojošais virziens Üldhariduse tunnistus jah 

       
Matemaatika, loodusteaduse ja tehnika 
kallak 

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas 
virziens 

Üldhariduse tunnistus jah 

       Humanitaar- ja sotsiaalteaduste kallak Humanitārais un sociālais virziens Üldhariduse tunnistus jah 

       Kutseharidus üldhariduse osana Profesionālais virziens Üldhariduse tunnistus jah 

       Kutseharidus profesionālā vidējā Kutsehariduse tunnistus jah 

LT 14 ISCED 2 2 Üldpõhiharidus  Pagrindinio ugdymo programos     

       Kutseharidus Profesinio mokymo programos     

  (17) ISCED 3 3 Üldkeskharidus Vidurinio ugdymo programos Brandos atestatas jah 

       
Kutseharidusprogramm kutsealase 
kvalifikatsiooni ja keskhariduse 
omandamiseks 

Profesinio mokymo programa kartu su 
vidurinio ugdymo programomis 

Brandos atestatas ir profesinio mokymo 
diplomas 

jah 

       
Kutseharidusprogramm kutsealase 
kvalifikatsiooni omandamiseks  

Profesinio mokymo programos, neįgijant 
vidurinio išsilavinimo  

Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas ei 

LU 12 ISCED 2 2 Klassikaline haridus (põhihariduse 3. 
astmes) 

Enseignement secondaire classique     

       Üldharidus (põhihariduse 3. astmes) Enseignement secondaire général     

  (15) ISCED 3 5 
Klassikaline haridus (põhihariduse 3. 
astmes) 

Enseignement secondaire classique 
Keskhariduse üldine tunnistus – 
edasijõudnute tase 

jah 

       Üldharidus (põhihariduse 3. astmes) Enseignement secondaire général 
Keskhariduse üldine tunnistus – 
edasijõudnute tase 

jah 

       Tehnilise diplomi haridus 
Formation professionnelle initiale menant au 
diplôme de technicien (DT) 

Diplôme de technicien jah 

       
Esialgne kutseharidus kutsealase diplomi 
(DAP) saamiseks 

Formation professionnelle de base menant 
au diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) 

Diplôme d'aptitude professionnelle ei 

       
Programm ametialase kompetentsuse 
tunnistuse saamiseks 

Formation professionnelle de base menant 
au certificat de capacité professionnelle 
(CCP) 

Certificat de capacité professionnelle ei 
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HU 10 ISCED 2 1 (234) Üldharidus põhihariduse 3. astmes Felső tagozat / Gimnázium   

 (14) ISCED 3 4 Üldkeskkool Gimnázium Keskkooli lõputunnistus jah 

       Kutsekeskkool Szakgimnázium 
Keskkooli lõputunnistus ja riiklikus 
kvalifikatsiooniregistris registreeritud 
põhikvalifikatsioon ISCED 354. tasemel 

jah 

       Kutsekool (põhikvalifikatsioon) Szakközépiskola 
Riiklikus kvalifikatsiooniregistris 
registreeritud põhikvalifikatsioon ISCED 353. 
tasemel 

ei 

       
Kutsekool (põhikvalifikatsioon ning lisaks 2-
aastane programm) 

Szakközépiskola (Érettségi) 
Riiklikus kvalifikatsiooniregistris 
registreeritud põhikvalifikatsioon ISCED 353. 
tasemel ja keskkooli lõputunnistus 

jah 

MT 15 ISCED 3 5 Kolledži noorem aste  (Junior college) Immatrikulatsioonitunnistus jah 

       Keskkoolid  (Higher secondary schools) Immatrikulatsioonitunnistus jah 

       Turismiuuringute instituut  (Institute of Tourism Studies (ITS)) 
Erinevad kvalifikatsioonid vastavalt MQF 
tasemete programmidele (2.–6. tase) 

jah 

       Malta kunsti, teaduse ja tehnoloogia kolledž 
 (Malta College of Arts, Science and 
Technology (MCAST)) 

Programmist olenevalt erinev kvalifikatsioon: 
MCAST edasijõudnute diplom (MQF 4), 
MCAST diplom (MQF 3), MCAST 
põhitunnistus (MQF 2), MCAST 
sissejuhatava taseme tunnistus (MQF 1), 
MCAST tunnistus (MQF 1). 

jah 

       Alternatiivne õppeprogramm  (Alternative Learning Programme (ALP)) MQF 2 tunnistus ei 

NL 12 ISCED 2 3 Üldpõhiharidus (VWO) VWO     

       Üldpõhiharidus (HAVO) HAVO     

       Kutseharidusele eelnev keskharidus (VMBO) VMBO     

  (15) ISCED 3 5 Üldkeskharidus (VWO) VWO VWO jah 

        Üldkeskharidus (HAVO) HAVO HAVO jah 

        Kutseharidus, keskastme juhtide väljaõpe MBO-middenkaderopleiding (Niveau 4) MBO-middenkaderopleiding (Niveau 4) jah 

        Kutseharidus, ametialane väljaõpe MBO-vakopleiding (Niveau 3) MBO-vakopleiding (Niveau 3) ei 

        Kutseharidus, põhiline kutseõpe MBO-basisberoepsopleiding (Niveau 2) MBO-basisberoepsopleiding (Niveau 2) ei 

 

(234) Struktuurne diferentseeritus.  
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ISCED 6. 
tasemele 

AT 10 ISCED 2 2 Akadeemiline põhikool 
Allgemein bildende höhere Schule, 
Unterstufe 

    

       Uus põhikool Neue Mittelschule     

  (14) ISCED 3 6 Akadeemiline keskkool Allgemeinbildende höhere Schule, Oberstufe Reifeprüfung jah 

       Kallakuga akadeemiline keskkool Oberstufenrealgymnasium Reifeprüfung jah 

       Kutsekeskkool Polytechnische Schule Jahreszeugnis ei 

       Kutsehariduskolledž Berufsbildende höhere Schule Abschlusszeugnis jah 

       Kutsekool Berufsbildende mittlere Schule Jahreszeugnis ei 

       Kutsekool õpipoistele Berufsschule Lehranschlussprüfung jah 

PL 15 ISCED 3 4 Üldkeskkool Liceum ogólnokształcące Küpsustunnistus (świadectwo dojrzałości) jah 

       Tehniline keskkool  Technikum 
Kutsekvalifikatsioon (kwalifikacje zawodowe) 
+ küpsustunnistus (świadectwo dojrzałości) 

jah 

       Sektorisisene kutsekool, I etapp Szkoła branżowa I stopnia 
Kutsekvalifikatsioonid (kwalifikacje 
zawodowe) 

ei 

    
Sektorisisene kutsekool, I etapp + 
sektorisisene kutsekool, II etapp  

Szkoła branżowa I stopnia + Szkoła 
branżowa II stopnia 

Kutsekvalifikatsioon (kwalifikacje zawodowe) 
+ küpsustunnistus (świadectwo dojrzałości) 

jah 

PT 15 ISCED 2 2 Põhiharidus Ensino Básico     

       
Haridus- ja kutseharidusprogrammid (CEF), 
hariduse ja kutseõppe integreeritud 
programm (PIEF) ja alternatiivsed õpiteed 

Cursos de Educação-Formação (CEF), 
Percursos Integrados de Educação- 
Formação (PIEF), Percursos Currículares 
Alternativos 

    

   ISCED 3 3 
Keskharidus – loodus- ja 
humanitaarteaduste kursused 

Ensino secundário – Cursos científico-
humanísticos 

Keskkooli diplom jah 

       Keskharidus – kutsehariduskursused Ensino secundário – Cursos profissionais 
Keskkooli diplom ja 4. taseme ametialane 
kvalifikatsioon 

jah 

       
Keskharidus ja kutseharidus, tüübid 5, 6 ja 7 
(CEF) 

Cursos de Educação – Fomação de nível 
Secundário 

Keskkooli diplom ja 4. taseme ametialane 
kvalifikatsioon 

jah 
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Hargnem

ise 
vanus 

ISCED 
tase 

Õppesuu
ndade 

arv 
Nimetus eesti keeles Nimetus originaalkeeles ISCED 3. taseme kvalifikatsioon 

Pääs 
ISCED 6. 
tasemele 

RO 14 ISCED 3 4 Üldharidus  Liceu teoretic Diploma liceu jah 

        Keskkool (kutseharidus) Liceu vocational Diploma liceu si certificat de competente  jah 

        Keskkool (tehnoloogiline) Liceu tehnologic Diploma liceu si certificat de competente  jah 

        Kutsekeskkool Scoala profesionala 
Diploma de scoala profesionala si certificat 
de competente 

ei 

SI 15 ISCED 3 4 Üldkeskkool Srednje splošno izobraževanje (gimnazija) 
Spričevalo o splošni maturi; üldhariduse 
Matura-tunnistus 

jah 

       Tehniline keskharidus Srednje tehniško in strokovno izobraževanje 
Spričevalo o poklicni maturi; kutsehariduse 
Matura-tunnistus 

jah 

       Kutsekeskharidus Srednje poklicno izobraževanje Spričevalo o zaključnem izpitu; lõputunnistus ei 

       Lühendatud kutsekeskharidus Nižje poklicno izobraževanje Spričevalo o zaključnem izpitu; lõputunnistus ei 

SK 11 ISCED 2 2 Põhiharidus (põhikool) Nižšie stredné vzdelanie (základná škola)     

       Põhiharidus (8-klassiline gümnaasium) 
Nižšie stredné vzdelanie (8 ročné 
gymnázium) 

    

  (15) ISCED 3 3 Üldkeskharidus 
Úplné stredné všeobecné vzdelanie 
(Maturita) 

Maturita jah 

       Kutsekeskharidus Úplné stredné odborné vzdelanie (Maturita) Maturita jah 

       Kutsekeskharidus Stredné odborné vzdelanie Výučný list ei 

FI 16 ISCED 3 2 Üldkeskharidus Lukiokoulutus 
Üldkeskhariduse tunnistus ja 
immatrikuleerimise eksam 

jah 

       Kutsekeskharidus ja ametialane väljaõpe Ammattikoulutus Kutsekvalifikatsioon jah 

SE 16 ISCED 3 2 Keskkool (üldharidus) 
Gymnasieskolan, högskoleförberedande 
program 

Högskoleförberedande examen jah 

       Keskkool (kutseharidus) Gymnasieskolan, yrkesprogram Yrkesexamen ei 
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Hargnem

ise 
vanus 

ISCED 
tase 

Õppesuu
ndade 

arv 
Nimetus eesti keeles Nimetus originaalkeeles ISCED 3. taseme kvalifikatsioon 

Pääs 
ISCED 6. 
tasemele 

UK-ENG 16 ISCED 3 5 
Õppeprogramm, mille põhiline kvalifikatsioon 
on A-taseme eksamid 

Study programme with A Levels as the 
substantial qualification 

A-taseme eksamid (3. tase) jah 

        
Õppeprogramm, mille põhiline kvalifikatsioon 
on 2. taseme tehniline/kutsealane 
kvalifikatsioon 

Study programme with a technical/vocational 
Level 2 qualification as the substantial 
qualification 

Tehniline tunnistus (2. tase) ei 

        
Õppeprogramm, mille põhiosa pakub 3. 
taseme tehnilist/kutsealast kvalifikatsiooni 

Study programme with technical/vocational 
Level 3 qualification as the substantial 
programme 

Tehniline taseme kvalifikatsioon (Tech 
Level) (3. tase), näiteks BTECi riiklik tase 

jah 

        2. taseme õpipoisiaeg Apprenticeship Level 2 
Õpipoisi keskmine tase (2. tase), näiteks 
BTECi esimene tase 

ei 

        3. taseme õpipoisiaeg Apprenticeship Level 3 Õpipoisi edasijõudnud tase (3. tase) jah 

UK-WLS 16 ISCED 3 5 
Õppeprogramm, mille põhiline kvalifikatsioon 
on A-taseme eksamid 

Study programme with A Levels as the 
substantial qualification 

A-taseme eksamid (3. tase) jah 

       
Õppeprogramm, mille põhiline kvalifikatsioon 
on 2. taseme tehniline/kutsealane 
kvalifikatsioon 

Study programme with a technical/vocational 
Level 2 qualification as the substantial 
qualification 

2. taseme kutsealane/tehniline 
kvalifikatsioon 

ei 

       
Õppeprogramm, mille põhiosa pakub 3. 
taseme tehnilist/kutsealast kvalifikatsiooni 

Study programme with technical/vocational 
Level 3 qualification as the substantial 
programme 

3. taseme kutsealane/tehniline 
kvalifikatsioon 

jah 

       2. taseme õpipoisiaeg Apprenticeship Level 2 Õpipoisi põhitase (2. tase) ei 

       3. taseme õpipoisiaeg Apprenticeship Level 3 Õpipoisitase (3. tase) jah 

UK-NIR 16 ISCED 3 5 
Õppeprogramm, mille põhiline kvalifikatsioon 
on A-taseme eksamid 

Study programme with A Levels as the 
substantial qualification 

A-taseme eksamid (3. tase) jah 

       
Õppeprogramm, mille põhiline kvalifikatsioon 
on 2. taseme tehniline/kutsealane 
kvalifikatsioon 

Study programme with a technical/vocational 
Level 2 qualification as the substantial 
qualification 

2. taseme kutsealane/tehniline 
kvalifikatsioon 

ei 

       
Õppeprogramm, mille põhiosa pakub 3. 
taseme tehnilist/kutsealast kvalifikatsiooni 

Study programme with technical/vocational 
Level 3 qualification as the substantial 
programme 

3. taseme kutsealane/tehniline 
kvalifikatsioon 

jah 

       2. taseme õpipoisiaeg Apprenticeship Level 2 2. taseme õpipoiss ei 

       3. taseme õpipoisiaeg Apprenticeship Level 3 3. taseme õpipoiss jah 

UK-SCT 16 ISCED 3 3 Keskharidus Senior Phase (S4-S6) Keskharidus jah 

       Edasist haridust pakkuvad asutused Further education institutions Riiklik kutsekvalifikatsioon ei 

       Õpipoisiaeg Apprenticeship Õpipoisiaeg (Apprenticeship) ei 
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ise 
vanus 

ISCED 
tase 

Õppesuu
ndade 

arv 
Nimetus eesti keeles Nimetus originaalkeeles ISCED 3. taseme kvalifikatsioon 

Pääs 
ISCED 6. 
tasemele 

AL 15 ISCED 3 3 Gümnaasium Gjimnaz Tunnistus jah 

       Kutsekeskkool Shkolla te mesme profesionale Tunnistus jah 

       Kallakuga keskkoolid Shkolla te mesme te orientuara Tunnistus jah 

BA 15 ISCED 3 3 Üldkeskharidus Opšte srednje obrazovanje Keskkooli diplom  jah 

        Tehniline kutsekeskharidus – IV tase 
Srednje stručno tehničko obrazovanje-IV 
stepen 

Keskkooli diplom  jah 

        Kutsekeskharidus – III tase Srednje stručno obrazovanje-III stepen Keskkooli diplom  ei 

CH 12 ISCED 2 3 Põhinõudmistega kooliliik       

       Kesktaseme nõudmistega kooliliik       

       Kõrgtaseme nõudmistega kooliliik       

  (15) ISCED 3 6 Bakalaureuse koolid 
Gymnasiale Maturität, maturité gymnasiale, 
maturità 

Bakalaureus (Gymnasiale Maturität, maturité 
gymnasiale, maturità) 

jah 

       Kallakuga keskkoolid 
Fachmittelschule, école de culture générale, 
scuola specializzate 

Kallakuga kooli tunnistus jah 

       Kallakuga bakalaureuse kool 
Fachmaturitätsschule, maturité spécialisée, 
maturità specializzata 

Kallakuga bakalaureus jah 

       Kutsehariduse bakalaureus 
Berufsmaturität, maturité professionnelle, 
maturità professionale 

Kutsehariduse bakalaureus (Berufsmaturität, 
maturité professionnelle, maturità 
professionale) 

jah 

       3- või 4-aastane kutseharidusprogramm 

Berufliche Grundbildung mit 
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis / 
formation professionnelle initiale aboutissant 
à un certificat fédéral de capacité / 
formazione professionale di base della 
durata di due anni con attestato federale di 
capacità 

Riiklik kutseharidusdiplom jah 

       2-aastane kutseharidusprogramm 

Berufliche Grundbildung mit Berufsattest / 
formation professionnelle initiale de deux 
ans / formazione professionale di base di 
due anni 

Riiklik kutseharidusdiplom ei 

IS 16 ISCED 3 4 Üldkeskharidus (keskkool) Bóknámsbraut til stúdentsprófs Stúdentspróf (immatrikulatsioonieksam) jah 

       
Üldõppeprogramm (ühtluskool) keskhariduse 
taseme alguses 

Almenn námsbraut framhaldsskóla,  
styttri en 2 ár 

Próf af almennri braut ei 

       Tõendatud lepinguline kutseõpe Löggilt iðngrein Sveinspróf ei 

       Kutseõppeprogrammid keskkooli tasemel Starfsnámsbrautir framhaldsskólastigs 
Réttindapróf á framhaldsskólastigi or 
hæfnispróf á framhaldsskólastigi or 
grunndeild iðngreina 

ei 
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arv 
Nimetus eesti keeles Nimetus originaalkeeles ISCED 3. taseme kvalifikatsioon 

Pääs 
ISCED 6. 
tasemele 

LI : : : : : : : 

ME 15 ISCED 3 4 Üldkeskharidus Opšte srednje obzovanje IV taseme kvalifikatsioon jah 

       
4-aastane kutsekeskharidus koolivälise 
kutseeksamiga (immatrikulatsioonieksamiga) 

Četvorogodišnje srednje stručno 
obrazovanje sa eksternim stručnim ispitom 
(matura) 

IV taseme kvalifikatsioon jah 

       
3-aastane kutsekeskharidus koolisisese 
kutseeksamiga 

Trogodišnje srednje stručno obrazovanje (sa 
internim stručnim ispitom) 

III taseme kvalifikatsioon ei 

       Madalam kutseharidus Niže stručno obrazovanje II taseme kvalifikatsioon ei 

MK 15 ISCED 3 4 Üldkeskharidus 
Gimnazija / Sredno obrazovanie – redovno 
opsto 

Üldkeskhariduse diplom jah 

       
Kutsekeskharidus – tavapärane 
kutseharidus/tehniline haridus (4 aastat) 

(Cetirigodisno) Sredno strucno obrazovanie 
– redovno strucno; (Cetirigodisno) Sredno 
tehnicko obrazovanie 

Kutsekvalifikatsioon (kutsehariduse 
tunnistus) 

jah 

       Kutsekeskharidus (3 aastat) 
(Trigodisno) Strucno obrazovanie za 
zanimanje 

Kutsekvalifikatsioon (kutsealane diplom) ei 

       Kutseoskused (2 aastat) (Dvegodisno) Strucno osposobuvanje Keskkooli tehniline diplom ei 

NO 16 ISCED 3 7 Üldõppeprogramm Sudeiforberedende program  
Koolilõputunnistus – üldharidus (Vitnemål for 
videregående skole – studieforberedende) 

jah 

       

Spetsialiseerumisega üldharidus (4 
programmi: 1) muusika, tants ja draama, 2) 
sport, 3) meedia ja kommunikatsioon, 4) 
kunst, disain ja arhitektuur) 

Studieforberedende program med 
studiespesialisering 

Koolilõputunnistus – üldharidus koos 
spetsialiseerumisega (Vitnemål 
videregående skole – studiespesialisering) 

jah 

       Keskharidus, kutseõppeprogrammid 
Videregående opplæring, yrkesfaglige 
utdanningsprogram 

Kutsetunnistus või kvalifitseeritud töölise 
tunnistus (Fag- /svennebrev) 

ei 

RS 14 ISCED 3 3 Keskkoolid Gimnazije Diplom jah 

        Kutsekoolid – 4 aastat Četvorogodišnja srednja stručna škola Diplom jah 

        Kutsekoolid – 3 aastat 
Trogodišnja srednja stručna škola sa 
specijalizacijom 

Kutsetunnistus ei 



 

 

2
9
1
 

 

L
is

a
d

 

 

 
Hargnem

ise 
vanus 

ISCED 
tase 

Õppesuu
ndade 

arv 
Nimetus eesti keeles Nimetus originaalkeeles ISCED 3. taseme kvalifikatsioon 
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TR  13 ISCED 3 5 Üldkeskhariduse programmid  Genel Ortaöğretim  Üldkeskhariduse diplom jah 

        Avatud keskkool Açık Ortaöğretim Lisesi Avatud keskkooli diplom jah 

        
Kutsealast ja tehnilist õpet pakkuvad 
keskharidusprogrammid 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kutse- ja tehnilise keskhariduse diplom jah 

        
Anatoolia keskkool imaamidele ja 
jutlustajatele 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Anatoolia imaamide ja jutlustajate keskkooli 
diplom 

jah 

        Avatud kutsekeskkool Mesleki Açıköğretim Lisesi Avatud kutsekeskkooli diplom jah 
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LISA II: STATISTIKATABELID 

Tabel A1: aruandes analüüsitud haridussüsteemide nimekiri, mis osalesid kõige värskemates rahvusvahelistes 

uuringutes 

 
PIRLS  
2011 

PIRLS  
2016 

TIMSS  
2011, 4. klass 

TIMSS  
2011, 8. klass 

TIMSS  
2015, 4. klass 

TIMSS  
2015, 8. klass 

PISA  
2015 

PISA  
2018 

BE fr         

BE de         

BE nl         

BG         

CZ         

DK         

DE         

EE         

IE         

EL         

ES         

FR         

HR         

IT         

CY         

LV         

LT         

LU         

HU         

MT         

NL         

AT         

PL         

PT         

RO         

SI         

SK         

FI         

SE         

UK-ENG         

UK-WLS         

UK-NIR         

UK-SCT         

AL         

BA         

CH         

IS         

ME         

MK         

NO         

RS         

TR         

Kokku 25 25 25 11 25 10 40 42 

Allikas: IEA, OECD. 
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I OSA 

Tabel A2: hinnangud 10. ja 90. protsentiili sooritusele, ligikaudne õpilaste protsent rahvusvahelise kesktaseme 

võrdlusnäitaja kohal ning ligikaudsed korrelatsioonikordajad kodus leiduvate raamatute arvu ja soorituse 

tulemuste vahel lugemisoskuses neljandas klassis (PIRLS 2016) 

 P10 Standardviga P90 Standardviga 

Õpilaste %, kelle 
sooritus ületas 
rahvusvahelise 

kesktaseme 
võrdlusnäitaja 

Standardviga Korrelatsioonikordaja Standardviga 

BE fr 407,77 4,68 583,54 3,57 64,60 1,43 0,354 0,022 

BE 

nl 

446,13 3,64 600,74 2,05 80,03 1,32 0,305 0,022 

BG 439,84 7,47 653,22 3,52 82,63 1,64 0,445 0,025 

CZ 455,64 4,65 625,02 2,38 85,24 0,93 0,393 0,024 

DK 456,97 4,16 628,41 2,85 85,56 0,98 0,319 0,018 

DE 435,43 6,74 629,08 3,10 81,07 1,38 0,360 0,027 

IE 472,30 5,25 655,69 3,24 89,39 0,88 0,405 0,019 

ES 441,66 3,90 607,44 2,05 79,85 0,97 0,251 0,017 

FR 420,03 3,72 595,34 3,68 71,90 1,18 0,345 0,020 

IT 461,40 5,37 627,32 2,76 86,79 1,03 0,219 0,022 

LV 474,73 3,62 635,56 3,79 90,01 0,83 0,273 0,019 

LT 458,71 5,49 632,49 2,89 86,08 1,08 0,342 0,020 

HU 451,66 5,80 645,26 3,06 85,06 1,04 0,472 0,020 

MT 328,40 5,49 560,32 2,33 44,58 1,10 0,164 0,016 

NL 466,12 3,37 618,96 2,17 87,69 0,89 0,278 0,021 

AT 454,00 4,81 619,93 2,40 84,38 1,13 0,393 0,017 

PL 470,16 4,59 652,41 2,29 88,81 0,74 0,339 0,017 

PT 442,31 4,03 610,58 3,29 79,19 1,29 0,273 0,023 

SI 444,32 3,69 629,07 2,75 82,82 0,94 0,334 0,022 

SK 429,85 8,56 625,87 2,95 80,71 1,26 0,466 0,027 

FI 481,41 4,62 646,87 2,48 91,34 0,77 0,310 0,021 

SE 465,12 4,02 635,37 3,51 87,84 0,94 0,358 0,018 

UK-

ENG 
455,14 3,29 654,97 2,89 85,54 0,74 0,395 0,014 

UK-

NIR 
460,24 5,39 662,18 2,22 87,03 0,79 0,390 0,017 

NO 473,90 4,37 639,91 3,15 89,79 0,90 0,287 0,022 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid IEA PIRLS 2016 andmebaasi põhjal. 

Selgitavad märkused 

PIRLSi lugemissoorituse skaala loodi PIRLS 2001 uuringu põhjal, võttes skaala aluseks kõigi osalenud riikide soorituse ning 
käsitledes seejuures kõiki riike võrdväärsetena. Tüüpiline sooritusvahemik on skaaladel 300 kuni 700 punkti. Skaala keskpunkt 
ehk 500-punktine tulemus vastab esimese uuringu keskmisele summaarsele sooritusele ning ühele standardhälbele vastav 
erinevus võrdub 100 punktiga. Kõigi järgnevate PIRLSi uuringute tulemused on esitatud samadel skaaladel, mis võimaldab 
jälgida soorituse paranemist või halvenemist uuringute lõikes. PIRLSi skaala keskpunkt toimib võrdlustasemena, mis jääb 
uuringust uuringusse muutumatuks. 

P10 ja P90 tähistavad vastavalt 10. ja 90. protsentiili. 

Alasooritajate osakaalu määratletakse selliste õpilaste osakaaluna, kelle tulemused jäävad alla rahvusvahelise kesktaseme 
võrdlusnäitaja, millele vastab skaalal 475 punkti.  

Õpilaste teatatud raamatute arvu kodus (muutuja ASBG04) väljendavad järgmised kategooriad: 1: mitte ühtegi või väga vähe 
(0–10 raamatut); 2: üks riiulitäis (11–25 raamatut); 3: üks suur riiulitäis (26–100 raamatut); 4: kaks suurt riiulitäit (101–200 
raamatut); 5: kolm või enam suurt riiulitäit (üle 200 raamatu).  

Protsentiilid, alasoorituse võrdlusnäitaja ületanud õpilaste protsent ja korrelatsioonikordaja arvutati välja kõigi viie võimaliku 
väärtuse abil (õpilaste lugemisoskuse sooritustulemused).  
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Tabel A3: hinnangud 10. ja 90. protsentiili sooritusele, rahvusvahelise kesktaseme võrdlusnäitaja ületanud 

ligikaudne õpilaste protsent ning ligikaudsed korrelatsioonikordajad kodus leiduvate raamatute arvu ja soorituse 

tulemuste vahel matemaatikas neljandas klassis (TIMSS 2015) 

 P10 
Standardvig

a 
P90 

Standardvig
a 

Õpilaste %, 
kelle sooritus 

ületas 
rahvusvahelis
e kesktaseme 
võrdlusnäitaja 

Standardvig
a 

Korrelatsioonikorda
ja 

Standardvig
a 

BE 

nl 
467,6

8 
3,48 

623,7
7 

3,01 87,88 0,88 0,310 0,024 

BG 412,6
3 

9,59 623,8
0 

5,86 75,12 2,08 0,306 0,040 

CZ 437,0
7 

2,81 616,1
4 

3,02 78,42 1,10 0,331 0,021 

DK 440,0
3 

5,27 632,6
4 

4,10 80,32 1,29 0,324 0,023 

DE 436,7
2 

4,15 604,3
0 

2,95 76,73 1,09 0,374 0,018 

IE 451,1
4 

4,37 636,4
1 

4,00 83,85 1,05 0,377 0,018 

ES 413,6
7 

4,77 591,8
4 

2,34 67,43 1,42 0,287 0,018 

FR 390,0
9 

4,62 583,5
8 

4,06 58,07 1,77 0,354 0,022 

HR 415,4
4 

3,94 583,7
7 

2,47 67,46 1,17 0,266 0,020 

IT 413,2
5 

4,75 595,6
8 

2,61 68,68 1,41 0,220 0,021 

CY 414,9
7 

4,56 623,3
0 

3,07 73,76 1,29 0,231 0,020 

LT 440,7
7 

5,08 623,5
7 

4,68 80,65 1,13 0,321 0,020 

HU 411,7
4 

6,71 634,8
3 

2,68 74,91 1,47 0,482 0,020 

NL 456,5
9 

2,67 600,8
0 

2,69 82,98 1,02 0,245 0,024 

PL 440,6
2 

3,96 623,9
3 

2,63 79,83 1,03 0,327 0,021 

PT 447,2
4 

3,86 632,4
8 

3,13 81,76 1,09 0,290 0,023 

SI 430,3
9 

3,28 605,2
4 

2,92 75,48 1,21 0,252 0,022 

SK 391,2
0 

5,16 592,8
9 

3,35 65,04 1,42 0,445 0,018 

FI 448,2
6 

3,45 618,9
3 

2,68 82,20 1,00 0,269 0,018 

SE 427,6
4 

4,87 603,6
1 

3,14 74,91 1,60 0,364 0,020 

UK-

EN

G 

437,8
0 

5,06 
651,3

4 
3,56 80,02 1,21 0,340 0,018 

UK-

NIR 

456,1
5 

5,28 
675,2

3 
3,31 85,86 1,08 0,378 0,023 

NO 458,7
0 

5,63 637,5
3 

3,48 85,73 1,01 0,314 0,020 

RS 403,4
6 

7,37 624,7
5 

3,57 71,65 1,56 0,266 0,025 

TR 353,7
8 

6,59 597,7
3 

3,64 57,09 1,32 0,317 0,022 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid IEA; TIMSS 2015 andmebaasi põhjal. 

Selgitavad märkused 

TIMSSi lugemissoorituse skaala loodi TIMSS 1995 uuringu põhjal, võttes skaala aluseks kõigi osalenud riikide soorituse ning 
käsitledes seejuures kõiki riike võrdväärsetena. Tüüpiline sooritusvahemik on skaaladel 300 kuni 700 punkti. Skaala keskpunkt 
ehk 500-punktine tulemus vastab esimese uuringu keskmisele summaarsele sooritusele ning ühele standardhälbele vastav 
erinevus võrdub 100 punktiga. Kõigi järgnevate TIMSSi uuringute tulemused on esitatud samadel skaaladel, mis võimaldab 
jälgida soorituse paranemist või halvenemist uuringute lõikes. TIMSSi skaala keskpunkt toimib võrdlustasemena, mis jääb 
uuringust uuringusse muutumatuks. 

P10 ja P90 tähistavad vastavalt 10. ja 90. protsentiili. 

Alasooritajate osakaalu määratletakse selliste õpilaste osakaaluna, kelle tulemused jäävad alla rahvusvahelise kesktaseme 
võrdlusnäitaja, millele vastab skaalal 475 punkti. 

Õpilaste teatatud raamatute arvu kodus (muutuja ASBG04) väljendavad järgmised kategooriad: 1: mitte ühtegi või väga vähe 
(0–10 raamatut); 2: üks riiulitäis (11–25 raamatut); 3: üks suur riiulitäis (26–100 raamatut); 4: kaks suurt riiulitäit (101–200 
raamatut); 5: kolm või enam suurt riiulitäit (üle 200 raamatu).  

Protsentiilid, alasoorituse võrdlusnäitaja ületanud õpilaste protsent ja korrelatsioonikordaja arvutati välja kõigi viie võimaliku 
väärtuse abil (õpilaste lugemisoskuse sooritustulemused).  
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Tabel A4: hinnangud 10. ja 90. protsentiili sooritusele, rahvusvahelise kesktaseme võrdlusnäitaja ületanud 

ligikaudne 15-aastaste õpilaste protsent ning ligikaudsed korrelatsioonikordajad kodus leiduvate raamatute arvu 

ja soorituse tulemuste vahel lugemisoskuses (PISA 2018) 

 P10 Standardviga P90 Standardviga 

Õpilaste %, 
kelle sooritus 

ületas 
alasooritajate 
võrdlusnäitaja 

Standardviga Korrelatsioonikordaja Standardviga 

BE 

fr 
345,06 4,69 607,88 3,86 76,18 1,11 0,424 0,022 

BE 

de 
359,62 12,07 602,25 9,34 79,40 2,21 0,274 0,061 

BE 

nl 
358,59 6,44 633,27 3,24 80,69 1,29 0,405 0,015 

BG 289,74 4,51 557,14 5,18 52,90 1,69 0,357 0,017 

CZ 362,29 4,27 616,40 2,78 79,26 1,12 0,411 0,018 

DK 380,38 3,00 618,15 2,64 84,00 0,68 0,345 0,014 

DE 353,95 4,53 632,25 3,45 79,31 1,05 0,462 0,018 

EE 401,81 3,46 643,31 3,10 88,95 0,59 0,326 0,015 

IE 398,12 3,53 634,55 2,80 88,20 0,67 0,418 0,015 

EL 326,18 4,89 582,86 3,93 69,48 1,51 0,320 0,016 

ES : : : : : : : : 

FR 355,40 3,54 621,89 3,58 79,06 0,74 0,461 0,015 

HR 362,01 4,62 594,33 3,20 78,42 1,16 0,297 0,015 

IT 345,11 4,62 598,18 3,37 76,73 0,97 0,337 0,014 

CY 294,83 2,90 553,83 2,56 56,29 0,72 0,263 0,015 

LV 359,98 3,23 594,68 2,68 77,56 0,75 0,285 0,016 

LT 350,60 2,66 597,07 1,82 75,64 0,75 0,366 0,014 

LU 325,26 2,09 612,05 2,83 70,71 0,57 0,481 0,011 

HU 345,60 3,99 601,76 3,65 74,73 0,91 0,498 0,017 

MT 294,83 3,25 593,14 3,27 64,11 0,82 0,287 0,020 

NL 343,72 4,44 620,54 3,30 75,91 1,03 0,402 0,019 

AT 349,84 3,73 612,04 2,89 76,38 1,02 0,443 0,017 

PL 384,23 3,59 635,97 3,96 85,32 0,75 0,385 0,016 

PT 362,11 4,00 612,55 2,66 79,78 0,92 0,382 0,016 

RO 297,37 6,00 553,56 5,86 59,16 2,15 0,409 0,018 

SI 371,91 3,05 613,56 2,78 82,12 0,66 0,384 0,015 

SK 326,29 3,95 589,54 3,28 68,59 0,98 0,472 0,015 

FI 386,71 4,23 642,99 3,04 86,46 0,71 0,323 0,016 

SE 360,04 5,70 640,46 3,47 81,61 1,03 0,398 0,015 

UK-

ENG 
371,88 5,21 634,25 4,13 82,80 1,05 0,387 0,017 

UK-

WLS 
358,59 5,79 608,28 4,51 77,94 1,50 0,351 0,018 

UK-

NIR 
368,43 5,78 623,22 5,63 82,15 1,20 0,402 0,022 

UK-

SCT 
383,16 3,57 627,48 4,66 84,55 0,92 0,380 0,020 

AL 303,32 2,90 510,36 3,29 47,76 1,09 0,314 0,017 

BA 302,90 2,80 508,72 4,06 46,32 1,64 0,238 0,019 

CH 344,70 4,61 615,20 4,04 76,37 1,08 0,452 0,019 

IS 331,71 3,97 608,70 3,33 73,64 0,86 0,287 0,020 

ME 309,86 2,06 534,18 2,02 55,58 0,69 0,271 0,012 

MK 267,91 2,68 513,40 2,40 44,86 0,73 0,275 0,015 

NO 356,23 4,33 631,79 2,86 80,71 0,77 0,303 0,013 

RS 312,48 3,93 565,82 3,51 62,30 1,52 0,311 0,016 

TR 350,93 4,14 581,01 3,06 73,87 1,05 0,403 0,020 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid OECD PISA 2018 andmebaaside põhjal. 
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Tabel A5: hinnangud 10. ja 90. protsentiili sooritusele, rahvusvahelise kesktaseme võrdlusnäitaja ületanud 

ligikaudne 15-aastaste õpilaste protsent ning ligikaudsed korrelatsioonikordajad kodus leiduvate raamatute arvu 

ja soorituse tulemuste vahel matemaatikas (PISA 2018) 

 P10 
Standardvig

a 
P90 

Standardvig
a 

Õpilaste %, 
kelle sooritus 

ületas 
alasooritajate 
võrdlusnäitaj

a 

Standardvig
a 

Korrelatsioonikordaj
a 

Standardvig
a 

BE 

fr 

368,4

4 

4,52 614,3

9 
4,59 

77,21 
1,19 

0,438 0,024 

BE 

de 

396,2

1 
11,83 

603,5

7 
9,26 84,90 2,46 0,304 0,059 

BE 

nl 

384,1

1 
5,99 

638,2

5 
3,61 82,66 1,30 0,415 0,015 

BG 311,4

5 

4,64 562,8

5 

5,72 55,59 1,67 0,311 0,018 

CZ 377,5

8 

4,58 619,0

1 

3,14 79,61 1,10 0,398 0,019 

DK 400,7

7 

2,59 613,4

3 

2,78 85,43 0,64 0,336 0,015 

DE 372,8

6 

4,15 620,7

1 

3,22 78,90 1,07 0,437 0,017 

EE 419,0

0 

2,88 627,6

3 

2,68 89,78 0,64 0,327 0,018 

IE 397,2

5 

3,25 598,7

8 

3,01 84,31 0,82 0,387 0,017 

EL 333,8

5 

4,65 564,9

3 

3,77 64,16 1,47 0,316 0,017 

ES 364,9

4 

2,35 593,5

0 

2,17 75,30 0,62 0,367 0,009 

FR 370,1

2 

3,43 611,1

4 

3,25 78,74 0,82 0,454 0,016 

HR 353,5

1 

3,94 576,8

8 

3,86 68,84 1,27 0,294 0,015 

IT 363,3

0 

4,74 604,8

0 

3,94 76,18 1,11 0,328 0,016 

CY 325,3

1 

2,85 571,2

6 

2,44 63,14 0,71 0,264 0,015 

LV 392,6

1 

3,15 599,4

7 

3,08 82,68 1,01 0,281 0,016 

LT 361,9

2 

3,62 598,3

6 

2,75 74,36 0,92 0,359 0,014 

LU 353,4

8 

2,90 610,8

3 

2,41 72,78 0,70 0,469 0,012 

HU 360,1

0 

4,02 597,3

0 

3,66 74,36 1,01 0,516 0,017 

MT 334,2

7 

3,44 598,8

9 

3,54 69,75 0,98 0,297 0,022 

NL 394,1

9 

4,81 637,6

2 

3,64 84,25 1,08 0,413 0,019 

AT 373,6

3 

4,37 617,6

5 

3,28 78,92 1,18 0,428 0,017 

PL 398,2

0 

3,80 630,7

5 

4,24 85,28 0,78 0,381 0,017 

PT 361,7

3 

3,77 614,0

0 

3,61 76,72 1,04 0,401 0,017 

RO 309,5

6 

5,45 553,5

2 

6,94 53,45 2,26 0,407 0,019 

SI 392,2

3 

2,97 621,8

8 

2,83 83,57 0,64 0,395 0,014 

SK 353,3

2 

5,40 610,2

9 

3,10 74,91 1,08 0,462 0,015 

FI 399,0

0 

3,42 611,8

1 

2,51 85,02 0,74 0,317 0,015 

SE 382,6

8 

4,64 618,2

3 

3,26 81,19 1,03 0,405 0,015 

UK-

EN

G 

382,7

2 
4,88 

622,7

5 
3,68 77,21 

1,19 
0,363 0,018 

UK-

WL

S 

380,5

1 
5,40 

591,9

5 
4,38 84,90 2,46 0,333 0,022 

UK-

NIR 

376,5

9 
6,45 

599,8

8 
5,30 82,66 1,30 0,379 0,022 

UK-

SCT 

366,6

4 
6,04 

610,1

0 
5,67 55,59 1,67 0,327 0,032 

AL 332,4

5 

3,07 543,6

1 

3,48 79,61 1,10 0,243 0,023 

BA 303,3

0 

3,17 514,2

0 

4,43 85,43 0,64 0,260 0,019 

CH 391,3

0 

3,46 635,9

7 

4,31 78,90 1,07 0,422 0,017 

IS 374,0

2 

4,21 608,8

2 

2,96 89,78 0,64 0,270 0,021 

ME 323,5

2 

2,23 537,9

5 

2,07 84,31 0,82 0,276 0,014 

MK 275,0

2 

2,88 515,8

2 

3,50 64,16 1,47 0,286 0,016 

NO 380,6

7 

3,85 616,7

0 

3,05 75,30 0,62 0,298 0,015 

RS 324,3

7 

4,29 575,5

5 

3,87 78,74 0,82 0,306 0,016 

TR 342,5

6 

3,76 570,6

3 

3,99 68,84 1,27 0,379 0,024 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid OECD PISA 2018 andmebaaside põhjal. 
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Selgitavad märkused tabelitele A4 ja A5 

PISA hinded on suhtelised ning sõltuvad kõigi testis osalejate tulemuste varieeruvusest. Minimaalne ja maksimaalne 
punktisumma PISA testis põhimõtteliselt puudub; tulemused sobitatakse ligikaudu normaaljaotusega, mille aritmeetiline 
keskmine on umbes 500 punkti ja standardhälve umbes 100 punkti. PISA skaalad jagunevad kuueks oskuste tasemeks (1 kuni 
6), millele vastavalt suureneb ka ülesannete keerukus. Oskuste tasemete kirjeldustes on määratletud neile vastavate 
ülesannete sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Hindamisskaalal hõlmab iga tase umbes 80-punktist vahemikku. 
Teisisõnu võib 80-punktist erinevust hindamistulemuses tõlgendada kirjeldatud oskuste ja teadmiste ühe astme võrra kõrgema 
või madalama tasemena. 

Kuna PISA valim on piiritletud kindla vanuserühmaga, mitte klassiga, siis sooritavad paljudes riikides PISA testi kahe või enama 
klassi õpilased. Klassidega seotud variatsioonide tõttu on varasemates aruannetes riikide puhul, kus oluline hulk 15-aastaseid 
õpib vähemalt kahes erinevas klassis, arvutatud välja ka hinnanguline keskmise testitulemuste erinevus klasside lõikes. Nendes 
arvutustes on arvesse võetud ka klasside lõikes vaadeldud sotsiaal-majanduslikke ja demograafilisi erinevusi. Kõigi riikide lõikes 
on keskmine klassidevaheline erinevus umbes 40 punkti (vt lähemalt OECD, 2019).  

P10 ja P90 tähistavad vastavalt 10. ja 90. protsentiili. 

Alasooritajate osakaal tähendab õpilaste osakaalu, kelle tulemus jääb PISA matemaatika, lugemisoskuse ja/või loodusteaduste 
skaalal alla baastaseme (2. tase) Lugemisoskuse vallas tähendab see hinnet alla 407,47 punkti, matemaatikas alla 420,07 
punkti.  

Õpilaste teatatud raamatute arvu kodus (muutuja ST013Q01TA) väljendavad järgmised kategooriad:  
1: 0–10 raamatut; 2: 11–25 raamatut; 3: 26–100 raamatut; 4: 101–200 raamatut; 5: 201–500 raamatut; 6: enam kui 500 
raamatut.  

Protsentiilid, alasoorituse võrdlusnäitaja ületanud õpilaste protsent ja korrelatsioonikordaja arvutati välja kõigi kümne võimaliku 
väärtuse abil (õpilaste lugemisoskuse sooritustulemused).  

Märkused riikide erisuste kohta 

Hispaania: OECD otsustas Hispaania puhul nii riiklike kui ka piirkondlike PISA 2018 lugemisoskuse tulemuste avaldamise 
edasi lükata. Hispaania tulemused vastasid küll PISA 2018 tehnilisele standardile, kuid teatud osa andmestikust peegeldas 
vähetõenäolisi õpilaste poolseid reaktsioone. Seetõttu ei ole Hispaania tulemuste võrreldavus lugemisoskuse vallas 
garanteeritav. 
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II OSA 

Tabel A6: hinnanguline 15-aastaste õpilaste osakaal, kes veetsid rohkem kui ühe aasta alusharidust ja lapsehoidu 

(ECEC) pakkuvas asutuses (PISA 2018) 

 N Kaalutud N 
Hinnanguline 

% 
Standardviga 

BE fr 2291 35 886,9 97,58 0,32 

BE de 334 632,9 98,34 0,77 

BE nl 3833 52 396,4 98,22 0,23 

BG 3955 35 738,9 94,07 0,43 

CZ 5442 67 402,7 94,22 0,37 

DK 5515 43 573,2 94,98 0,37 

DE 3573 475 272,2 96,60 0,37 

EE 3947 8401,4 96,14 0,36 

IE 2560 27 124,5 58,10 0,94 

EL 4298 63 640,7 80,04 0,81 

ES 29 437 331 783,6 95,86 0,19 

FR 4691 570 512,9 96,95 0,26 

HR 3722 20 030,3 80,90 0,82 

IT 9083 398 229,1 94,20 0,39 

CY 3602 4980,7 85,15 0,54 

LV 3763 11 309,1 96,06 0,32 

LT 3918 13 872,7 88,05 0,55 

LU 3440 3600,2 90,02 0,44 

HU 4202 70 537,8 96,88 0,35 

MT 2349 2740,8 85,37 0,66 

NL 3492 139 303,4 89,88 0,64 

AT 4938 54 249,5 92,31 0,49 

PL 3166 179 566,8 82,42 1,00 

PT 4085 65 817,9 85,25 0,63 

RO 3852 112 569,1 94,75 0,48 

SI 4249 11 517,5 89,80 0,55 

SK 4530 33 535,0 90,72 0,55 

FI 3434 34 092,7 75,85 0,88 

SE 3892 65 617,8 93,31 0,45 

UK-ENG 2537 245 435,8 68,53 0,90 

UK-WLS 1717 14 051,0 76,78 0,97 

UK-NIR 723 5829,8 39,68 1,03 

UK-SCT 1753 26 374,8 73,80 0,86 

AL 3735 16 534,6 68,61 1,02 

BA 1605 7138,4 67,45 1,45 

CH 4162 50 192,8 86,16 1,01 

IS 2351 2766,9 98,21 0,28 

ME 3188 3372,4 77,46 0,73 

MK : : : : 

NO 3936 37 457,7 96,42 0,31 

RS 1812 16 723,8 32,35 0,88 

TR 1646 215 386,5 41,94 1,41 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid OECD PISA 2018 andmebaaside põhjal. 

Selgitavad märkused 

Väärtused arvutati välja PISA 2018 tunnuse DURECEC („Duration in early childhood education and care“ – „alusharidust ja 
lapsehoidu pakkuvas asutuses oldud aeg“) ning põhinevad õpilaste esitatud andmetel.  
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Tabel A7: hinnanguline 15-aastaste õpilaste osakaal, kes on veetnud üle ühe aasta alusharidust ja lapsehoidu 

pakkuvas asutuses, sotsiaal-majandusliku staatuse alusel (PISA 2018) 

 Madala sotsiaal-majandusliku staatusega 
õpilased 

 Kõrge sotsiaal-majandusliku staatusega 
õpilased 

  N Kaalutud N 
Hinnanguli

ne % 
Standardvi

ga 
  N 

Kaalutud 
N 

Hinnanguli
ne % 

Standardvi
ga 

BE fr 568 8825,0 95,89 1,06 BE fr 577 9082,6 98,63 0,46 

BE de 82 158,4 97,56 1,75 BE de 86 158,0 98,09 1,89 

BE nl 909 13 073,5 98,00 0,48 BE nl 990 13 134,4 98,43 0,38 

BG 907 8700,8 91,56 0,95 BG 1042 9020,4 94,90 0,75 

CZ 1122 16 165,3 90,37 1,04 CZ 1688 17 211,4 96,22 0,52 

DK 1674 10 679,3 93,08 0,72 DK 1219 10 972,2 95,60 0,69 

DE 872 117 270,4 95,24 0,75 DE 920 120 472,3 97,89 0,54 

EE 924 2050,2 93,85 0,87 EE 1023 2143,2 98,06 0,42 

IE 586 6225,0 53,31 1,73 IE 706 7480,4 64,07 1,61 

EL 970 14 915,5 74,98 1,50 EL 1146 16 851,7 84,73 1,20 

ES 6400 80 847,2 93,43 0,44 ES 8311 84 645,7 97,78 0,24 

FR 1254 141 349,5 95,99 0,55 FR 1129 143 649,4 97,57 0,41 

HR 776 4115,7 66,48 1,53 HR 1049 5728,4 92,47 0,82 

IT 2104 97 599,3 92,32 0,81 IT 2262 100 902,7 95,44 0,65 

CY 882 1198,2 81,90 1,55 CY 912 1286,0 87,87 1,03 

LV 931 2795,0 94,72 0,64 LV 915 2876,8 97,58 0,50 

LT 882 3132,8 79,41 1,28 LT 1016 3673,3 93,25 0,80 

LU 833 874,1 87,39 1,07 LU 879 917,3 91,70 0,77 

HU 960 17 509,9 96,13 0,71 HU 1144 17 840,9 98,00 0,49 

MT 589 703,1 87,48 1,23 MT 581 665,2 82,83 1,50 

NL 907 35 087,9 90,52 0,99 NL 846 34 591,7 89,26 1,11 

AT 1162 13 263,0 90,27 0,96 AT 1301 13 937,9 94,85 0,65 

PL 665 37 795,4 69,38 2,04 PL 876 49 570,6 90,97 1,11 

PT 937 15 481,1 80,14 1,58 PT 1081 17 780,1 92,08 0,93 

RO 929 27 507,1 92,58 0,95 RO 974 28 783,4 96,86 0,55 

SI 1174 2753,7 85,72 1,21 SI 907 2926,4 91,12 1,11 

SK 1030 7886,5 85,15 1,29 SK 1244 8732,5 94,48 0,75 

FI 780 7744,7 68,89 1,66 FI 925 9169,0 81,60 1,19 

SE 939 15 736,0 89,45 1,10 SE 989 16 828,4 95,66 0,58 

UK-

ENG 
580 54 876,0 61,28 1,71 

UK-

ENG 
716 70 231,4 78,42 1,44 

UK-

WLS 
388 3197,0 69,87 1,81 

UK-

WLS 
469 3672,4 80,14 1,98 

UK-NIR 164 1342,8 36,51 2,30 UK-NIR 212 1653,2 44,96 2,68 

UK-

SCT 
432 6489,4 72,57 1,79 

UK-

SCT 
431 6633,6 74,21 1,58 

AL 866 4092,0 67,90 1,77 AL 992 4172,0 69,22 1,62 

BA 330 1463,3 55,30 2,65 BA 460 2069,7 78,08 1,71 

CH 995 12 489,7 85,71 1,40 CH 1065 12 515,2 85,89 1,96 

IS 581 680,8 96,63 0,80 IS 591 698,0 98,98 0,41 

ME 715 765,8 70,30 1,62 ME 859 904,2 83,01 1,07 

MK : : : : MK : : : : 

NO 963 9017,9 92,82 0,94 NO 978 9500,5 97,76 0,52 

RS 408 3736,9 28,91 1,37 RS 495 4619,6 35,72 1,54 

TR 336 42 442,7 33,05 1,68 TR 565 76 238,8 59,37 2,99 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid OECD PISA 2018 andmebaaside põhjal. 

Selgitavad märkused 

Väärtused arvutati välja PISA 2018 tunnuse DURECEC („Duration in early childhood education and care“ – „alusharidust ja 
lapsehoidu pakkuvas asutuses oldud aeg“) ning põhinevad õpilaste esitatud andmetel. Kategooria „Madala sotsiaal-
majandusliku staatusega õpilased“ tähendab õpilasi, kes on pärit madala sotsiaal-majandusliku staatusega peredest (sotsiaal-
majandusliku staatuse 25. protsentiilist), kes on veetnud rohkem kui ühe aasta alusharidust ja lapsehoidu pakkuvas asutuses. 
Kategooria „Kõrge sotsiaal-majandusliku staatusega õpilased“ tähendab õpilasi, kes on pärit kõrge sotsiaal-majandusliku 
staatusega peredest (sotsiaal-majandusliku staatuse 75. protsentiilist), kes on veetnud rohkem kui ühe aasta alusharidust ja 
lapsehoidu pakkuvas asutuses.  
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Tabel A8: 15-aastaste õpilaste vahelised protsentuaalsed erinevused alusharidust ja lapsehoidu pakkuvas 

asutuses veedetud ajas sotsiaal-majandusliku staatuse järgi (PISA 2018) 

 
Kõrge sotsiaal-majandusliku staatusega õpilaste 

ja üldise õpilaskonna vaheline erinevus 
 

Madala sotsiaal-majandusliku staatusega 

õpilaste ja üldise õpilaskonna vaheline erinevus 

  Protsent Standardviga Z  Protsent Standardviga Z 

BE fr 1,04 0,48 2,19 BE fr –1,70 0,88 –1,92 

BE de –0,27 1,55 –0,18 BE de –0,77 1,46 –0,53 

BE nl 0,20 0,31 0,65 BE nl –0,23 0,40 –0,57 

BG 0,84 0,60 1,39 BG –2,51 0,74 –3,39 

CZ 2,03 0,60 3,37 CZ –3,85 0,81 –4,75 

DK 0,61 0,57 1,07 DK –1,90 0,60 –3,16 

DE 1,28 0,50 2,55 DE –1,36 0,64 –2,14 

EE 1,91 0,41 4,72 EE –2,30 0,66 –3,48 

IE 6,02 1,45 4,16 IE –4,79 1,35 –3,54 

EL 4,65 1,02 4,58 EL –5,06 1,13 –4,47 

ES 1,92 0,21 9,07 ES –2,43 0,36 –6,67 

FR 0,63 0,41 1,54 FR –0,96 0,42 –2,27 

HR 11,56 0,87 13,36 HR –14,41 1,16 –12,40 

IT 1,23 0,55 2,24 IT –1,88 0,68 –2,77 

CY 2,82 1,01 2,79 CY –3,25 1,23 –2,65 

LV 1,52 0,46 3,33 LV –1,33 0,53 –2,52 

LT 5,20 0,86 6,02 LT –8,64 0,97 –8,95 

LU 1,67 0,73 2,29 LU –2,63 0,89 –2,96 

HU 1,12 0,44 2,57 HU –0,75 0,53 –1,41 

MT –2,57 1,29 –1,99 MT 2,11 1,02 2,07 

NL –0,64 0,89 –0,71 NL 0,64 0,82 0,78 

AT 2,53 0,64 3,98 AT –2,04 0,76 –2,67 

PL 8,54 1,09 7,81 PL –13,04 1,37 –9,49 

PT 6,82 0,92 7,43 PT –5,11 1,30 –3,93 

RO 2,11 0,61 3,48 RO –2,17 0,74 –2,94 

SI 1,30 0,83 1,56 SI –4,07 1,09 –3,75 

SK 3,75 0,76 4,93 SK –5,57 0,97 –5,71 

FI 5,73 0,94 6,08 FI –6,96 1,35 –5,15 

SE 2,34 0,56 4,16 SE –3,86 0,86 –4,51 

UK-ENG 9,86 1,25 7,90 UK-ENG –7,26 1,38 –5,25 

UK-WLS 3,32 1,57 2,12 UK-WLS –6,91 1,55 –4,47 

UK-NIR 5,10 2,23 2,29 UK-NIR –3,17 2,19 –1,45 

UK-SCT 0,36 1,46 0,25 UK-SCT –1,23 1,55 –0,80 

AL 0,59 1,33 0,45 AL –0,71 1,40 –0,50 

BA 10,76 1,62 6,64 BA –12,15 1,84 –6,60 

CH –0,21 1,46 –0,14 CH –0,45 1,11 –0,41 

IS 0,76 0,41 1,85 IS –1,58 0,62 –2,53 

ME 5,54 0,89 6,24 ME –7,15 1,36 –5,27 

MK : : : MK : : : 

NO 1,33 0,51 2,62 NO –3,61 0,75 –4,82 

RS 3,41 1,15 2,96 RS –3,44 1,24 –2,77 

TR 17,50 2,00 8,73 TR –8,90 1,71 –5,20 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid OECD PISA 2018 andmebaaside põhjal. 

Selgitavad märkused 

Väärtused arvutati välja PISA 2018 tunnuse DURECEC („Duration in early childhood education and care“ – „alusharidust ja 
lapsehoidu pakkuvas asutuses oldud aeg“) ning põhinevad õpilaste esitatud andmetel. Kategooria „Madala sotsiaal-
majandusliku staatusega õpilased“ tähendab õpilasi, kes on pärit madala sotsiaal-majandusliku staatusega peredest (sotsiaal-
majandusliku staatuse 25. protsentiilist), kes on veetnud rohkem kui ühe aasta alusharidust ja lapsehoidu pakkuvas asutuses. 
Kategooria „Kõrge sotsiaal-majandusliku staatusega õpilased“ tähendab õpilasi, kes on pärit kõrge sotsiaal-majandusliku 
staatusega peredest (sotsiaal-majandusliku staatuse 75. protsentiilist), kes on veetnud rohkem kui ühe aasta alusharidust ja 
lapsehoidu pakkuvas asutuses.  
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Tabel A9: 15-aastaste õpilaste hinnanguline osakaal koolides, kus märgitud vastuvõtukriteeriume alati arvesse 

võetakse. Koolijuhtide esitatud andmed ISCED tasemete järgi (PISA 2018) 

 
Elukoht konkreetses piirkonnas (tunnus: 

SC012Q06TA) 
 

Praeguste või endiste õpilaste pereliikmete 
eelistamine (tunnus: SC012Q05TA)  

  
ISCED 

tase 
N Kaalutud N % Standardviga   

ISCED 
tase 

N Kaalutud N % Standardviga 

DK 2 2746 18 857,2 39,80 2,73 DK 2 1185 8254,1 17,42 2,64 

DE 2 2355 308 793,7 52,84 4,15 DE 2 1066 143 693,4 24,60 3,01 

EE 2 3419 7271,7 64,60 2,09 EE 2 941 2065,8 18,35 1,24 

ES 2 19 919 253 585,2 62,86 2,03 ES 2 14 134 167 604,8 41,86 1,89 

LV 2 1284 3824,4 26,16 1,44 LV 2 1078 3004,3 20,60 1,35 

LT 2 3060 11 389,0 46,93 1,80 LT 2 2675 9258,1 37,99 1,55 

PL 2 4136 229 139,3 72,94 2,79 PL 2 513 28 423,5 9,05 2,02 

FI 2 4128 41 082,6 74,04 3,18 FI 2 235 2245,4 4,02 1,35 

SE 2 1952 31 614,6 35,59 2,70 SE 2 790 13 457,6 15,18 2,33 

IS 2 1854 2192,6 57,24 0,23 IS 2 192 221,9 5,89 0,10 

NO 2 3145 30 140,0 57,75 2,99 NO 2 194 1850,2 3,61 1,40 

BE fr 3 184 3106,0 7,71 3,00 BE fr 3 878 14 278,9 34,94 5,36 

BE de 3 35 65,9 10,12 0,48 BE de 3 0 0,0 0,00 0,00 

BE nl 3 80 1131,5 1,84 1,35 BE nl 3 1675 22 501,8 36,63 3,47 

BG 3 794 7261,8 16,04 2,42 BG 3 943 8774,5 19,30 2,74 

EL 3 4444 65 209,2 73,08 3,24 EL 3 1210 17 433,1 19,77 2,80 

HR 3 330 1778,8 5,23 1,76 HR 3 107 507,4 1,48 0,87 

IT 3 2900 149 330,1 30,43 3,27 IT 3 2529 147 122,3 29,95 2,99 

CY 3 3578 4963,2 68,00 0,11 CY 3 1207 1584,3 21,71 0,08 

HU 3 545 8667,4 11,28 2,66 HU 3 864 14 016,7 18,12 3,44 

MT 3 1360 1645,8 42,02 0,13 MT 3 755 844,7 21,57 0,10 

RO 3 416 11 119,9 8,13 2,39 RO 3 523 15 148,1 11,08 2,68 

SI 3 9 9,0 0,06 0,00 SI 3 0 0,0 0,00 0,00 

UK-ENG 3 2175 202 714,8 51,57 3,82 UK-ENG 3 1290 122 999,1 31,47 3,69 

UK-WLS 3 1404 11 581,5 48,52 4,99 UK-WLS 3 312 2559,4 10,90 2,55 

UK-NIR 3 527 4554,8 27,07 5,64 UK-NIR 3 753 6637,4 39,44 6,09 

UK-SCT 3 1654 24 587,0 73,61 4,73 UK-SCT 3 226 3613,9 10,70 3,57 

ME 3 1136 1170,7 17,09 0,05 ME 3 3 3,1 0,04 0,00 

MK 3 376 990,5 6,28 0,07 MK 3 212 633,0 4,01 0,05 

RS 3 244 2220,4 3,64 1,35 RS 3 388 4378,0 7,18 2,23 

TR 3 864 109 157,8 12,62 2,25 TR 3 490 71 722,3 8,29 2,21 

CZ 2 1477 24 689,2 54,11 3,64 CZ 2 279 4852,9 10,76 2,71 

CZ 3 55 330,0 0,85 0,53 CZ 3 17 114,4 0,29 0,29 

FR 2 669 83 223,4 77,08 4,09 FR 2 112 15 589,1 14,71 6,11 

FR 3 2846 362 978,5 64,13 2,84 FR 3 495 60 593,1 11,00 2,10 

IE 2 1316 13 762,3 37,81 3,99 IE 2 1724 17 622,2 47,17 3,47 

IE 3 623 7063,1 33,84 3,91 IE 3 911 10 012,4 46,78 3,57 

LU 2 1439 1506,1 51,64 0,16 LU 2 1726 1797,2 63,37 0,17 

LU 3 945 994,7 44,26 0,16 LU 3 1279 1326,8 59,86 0,16 

NL 2 279 11 097,6 9,41 2,54 NL 2 500 21 536,2 18,27 3,43 

NL 3 183 7219,3 11,81 4,07 NL 3 418 18 939,7 30,98 7,01 

PT 2 937 17 823,5 59,98 3,91 PT 2 386 7871,7 26,49 4,39 

PT 3 2262 37 586,4 55,36 3,49 PT 3 1247 22 538,4 33,20 3,48 

SK 2 914 7330,2 37,86 3,73 SK 2 161 1344,2 6,95 2,11 

SK 3 97 715,6 3,21 1,58 SK 3 15 213,2 0,95 0,71 

AL 2 944 4557,0 42,97 4,72 AL 2 614 3110,3 29,26 4,80 

AL 3 1831 8002,8 46,38 3,74 AL 3 1187 5381,3 31,19 3,60 

BA 2 675 3263,0 68,86 6,31 BA 2 40 117,8 62,68 2,61 

BA 3 404 1770,8 7,41 1,93 BA 3 69 273,2 1,14 0,90 

CH 2 3090 40 809,4 82,48 3,09 CH 2 63 737,6 1,50 1,01 

CH 3 840 8998,2 44,03 5,33 CH 3 0 0,0 0,00 0,00 

AT : : : : : AT : : : : : 
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Vanemate toetus kooli pedagoogilisele või 

usulisele filosoofiale (tunnus: SC012Q03TA) 
 

Õpilaste akadeemilise soorituse andmed (k.a 
sisseastumiseksamite kohta) (tunnus: SC012Q01TA) 

 

IS
CE
D 

tas
e 

N 
Kaalutud 

N 
% Standardviga  

ISC
ED 
tas
e 

N Kaalutud N % Standardviga 

DK 2 1056 10 867,9 23,17 2,41 DK 2 359 2288,3 4,86 1,49 

DE 2 293 38 538,5 6,67 1,87 DE 2 1767 236 545,7 40,08 3,31 

EE 2 872 1879,6 16,70 1,55 EE 2 1400 2783,5 24,73 1,40 

ES 2 3873 45 464,5 11,40 1,32 ES 2 1086 10 565,0 2,66 0,64 

LV 2 206 695,6 4,75 1,10 LV 2 1098 3613,8 24,70 1,39 

LT 2 2013 6789,0 27,81 1,67 LT 2 1328 4938,5 20,20 1,07 

PL 2 347 19 867,5 6,32 1,47 PL 2 932 50 975,3 16,23 2,58 

FI 2 216 2149,6 3,85 1,36 FI 2 176 1769,5 3,17 1,16 

SE 2 25 497,2 0,56 0,38 SE 2 55 872,7 0,98 0,70 

IS 2 28 30,7 0,81 0,06 IS 2 115 128,2 3,38 0,06 

NO 2 142 1310,8 2,54 1,06 NO 2 269 2540,5 4,94 1,28 

BE fr 3 1581 25 229,1 62,11 4,71 BE fr 3 226 3721,1 9,20 3,01 

BE de 3 183 332,7 51,07 0,67 BE de 3 44 93,4 14,34 0,71 

BE nl 3 774 10 759,3 17,62 3,39 BE nl 3 1247 16 359,1 26,63 3,54 

BG 3 1532 14 043,3 31,33 3,45 BG 3 4188 37 001,1 81,19 2,97 

EL 3 416 5891,6 6,71 1,68 EL 3 193 2582,8 2,93 1,20 

HR 3 979 5042,2 14,80 2,64 HR 3 5873 31 469,5 90,22 1,99 

IT 3 4234 221 745,8 45,49 3,21 IT 3 4318 216 993,7 44,15 3,30 

CY 3 382 482,8 6,61 0,04 CY 3 1179 1557,2 21,34 0,10 

HU 3 1256 20 475,2 26,47 3,45 HU 3 4544 73 674,0 95,23 1,62 

MT 3 1147 1326,4 33,86 0,14 MT 3 1281 1525,7 38,95 0,15 

RO 3 438 13 197,7 9,65 2,67 RO 3 4015 113 563,2 82,40 3,38 

SI 3 110 458,0 3,10 0,08 SI 3 956 3922,9 26,22 0,13 

UK-ENG 3 580 54 541,6 13,95 2,75 UK-ENG 3 708 72 244,5 18,48 2,37 

UK-WLS 3 394 3107,7 13,14 3,22 UK-WLS 3 326 2523,2 10,54 3,15 

UK-NIR 3 241 1923,0 11,62 3,82 UK-NIR 3 1105 8208,3 48,35 4,67 

UK-SCT 3 111 2034,0 6,02 2,85 UK-SCT 3 90 1626,5 4,86 2,69 

ME 3 1481 1523,7 22,24 0,05 ME 3 3345 3453,9 50,42 0,06 

MK 3 397 1090,0 7,06 0,07 MK 3 2251 7809,9 49,30 0,11 

RS 3 2127 19 769,0 32,42 3,42 RS 3 5614 51 694,7 84,78 2,32 

TR 3 2075 274 615,0 31,75 3,63 TR 3 5555 707 547,0 80,36 2,67 

CZ 2 350 5449,8 12,00 2,83 CZ 2 802 6791,7 14,96 1,85 

CZ 3 372 4141,9 10,66 2,75 CZ 3 3630 37 630,8 95,08 2,11 

FR 2 85 7090,6 6,68 2,28 FR 2 118 11 938,9 11,25 3,12 

FR 3 709 87 588,5 15,99 2,45 FR 3 1282 158 626,8 28,40 3,51 

IE 2 478 4987,3 13,35 2,76 IE 2 458 5053,1 13,52 3,16 

IE 3 279 3061,9 14,31 2,79 IE 3 232 2678,9 12,52 2,83 

LU 2 519 537,4 18,95 0,12 LU 2 1587 1665,7 56,21 0,14 

LU 3 512 537,8 24,26 0,08 LU 3 1144 1210,1 53,27 0,16 

NL 2 603 23 210,8 19,69 3,76 NL 2 2067 79 984,8 67,84 4,65 

NL 3 249 10 124,2 16,56 4,24 NL 3 935 39 363,8 64,40 6,77 

PT 2 251 3838,8 13,01 2,87 PT 2 39 922,9 3,13 1,38 

PT 3 1072 18 546,2 27,37 2,87 PT 3 260 5633,2 8,36 1,95 

SK 2 345 2876,1 15,01 2,67 SK 2 300 2220,0 11,58 1,94 

SK 3 768 5299,7 23,84 3,79 SK 3 3069 21 502,8 94,42 1,48 

AL 2 778 4067,5 38,27 4,45 AL 2 1098 5501,3 51,76 5,65 

AL 3 1964 8533,5 50,50 3,06 AL 3 2492 10 726,3 62,17 3,53 

BA 2 213 1093,7 23,80 4,84 BA 2 267 1037,4 22,58 4,88 

BA 3 1462 6500,0 27,22 3,24 BA 3 4024 17 653,5 73,46 3,84 

CH 2 108 1781,1 3,65 1,44 CH 2 1693 22 193,3 45,08 4,20 

CH 3 79 659,3 3,23 1,57 CH 3 1029 9315,6 45,58 6,61 

AT : : : : : AT : : : : : 
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Õpilase vajadus eriõppekava järele või huvi 

selle vastu (tunnus: SC012Q04TA) 
 

Ettevalmistuskoolide soovitused 
(tunnus: SC012Q02TA) 

  
ISCED 

tase 
N Kaalutud N % 

Standar
dviga 

  
ISCED 

tase 
N Kaalutud N % 

Standardvi
ga 

DK 2 772 5927,7 12,61 1,97 DK 2 406 2818,4 6,01 1,64 

DE 2 1365 181 806,0 31,31 3,63 DE 2 1330 172 750,5 29,40 2,95 

EE 2 1175 2373,2 21,08 1,78 EE 2 285 644,5 5,73 1,09 

ES 2 4909 47 282,1 11,80 1,20 ES 2 1768 21 197,7 5,33 1,17 

LV 2 1898 5562,2 38,00 1,79 LV 2 59 214,2 1,46 0,75 

LT 2 2245 7712,6 31,60 1,46 LT 2 489 1635,9 6,70 1,12 

PL 2 768 42 424,5 13,50 2,15 PL 2 381 20 682,1 6,58 1,54 

FI 2 100 1099,9 1,98 0,95 FI 2 129 1416,6 2,55 1,14 

SE 2 116 2258,0 2,55 1,25 SE 2 146 2646,1 2,99 1,35 

IS 2 7 8,1 0,22 0,04 IS 2 303 341,6 9,01 0,15 

NO 2 130 1291,9 2,52 1,02 NO 2 218 2056,5 3,98 1,08 

BE fr 3 653 9739,8 24,12 4,10 BE fr 3 26 500,4 1,22 1,27 

BE de 3 243 442,1 67,86 0,66 BE de 3 0 0,0 0,00 0,00 

BE nl 3 0 0,0 0,00 0,00 BE nl 3 258 3846,0 6,30 2,05 

BG 3 1998 17 855,1 39,60 3,95 BG 3 386 3393,8 7,71 1,94 

EL 3 745 10 723,4 12,23 2,35 EL 3 221 3262,8 3,70 1,33 

HR 3 1726 9198,1 26,85 3,16 HR 3 246 1309,4 3,82 1,29 

IT 3 6504 323 483,7 65,60 3,06 IT 3 3920 207 915,7 42,30 3,25 

CY 3 2518 3223,2 44,16 0,11 CY 3 306 365,7 5,01 0,04 

HU 3 2291 36 592,4 47,30 3,63 HU 3 90 1630,1 2,11 1,00 

MT 3 909 1090,4 27,84 0,11 MT 3 921 1103,3 28,17 0,15 

RO 3 1476 42 616,7 31,16 3,95 RO 3 135 3832,8 2,81 1,43 

SI 3 3792 8493,0 57,43 0,19 SI 3 80 187,1 1,27 0,04 

UK-ENG 3 221 20 582,5 5,31 2,03 UK-ENG 3 460 50 986,2 13,11 2,72 

UK-WLS 3 93 957,8 4,05 1,84 UK-WLS 3 357 3010,7 12,73 3,35 

UK-NIR 3 59 492,2 2,93 2,20 UK-NIR 3 349 2865,0 17,03 4,51 

UK-SCT 3 56 847,0 2,51 1,67 UK-SCT 3 186 2887,8 8,55 3,33 

ME 3 3967 4128,8 60,27 0,06 ME 3 592 603,6 8,81 0,04 

MK 3 945 3445,2 22,13 0,13 MK 3 607 2468,4 15,62 0,06 

RS 3 4789 44 731,8 73,36 3,48 RS 3 1301 11 747,8 19,27 2,95 

TR 3 1138 151 151,2 17,42 2,91 TR 3 420 56 159,0 6,49 1,83 

CZ 2 400 5895,5 13,07 2,99 CZ 2 54 701,6 1,57 0,89 

CZ 3 834 9107,6 23,77 3,48 CZ 3 395 5237,1 13,56 2,46 

FR 2 119 11 697,5 10,85 3,53 FR 2 29 3456,1 3,26 2,35 

FR 3 780 94 729,5 17,08 2,98 FR 3 440 55 192,7 10,13 2,19 

IE 2 409 4559,3 12,38 2,69 IE 2 523 5340,4 14,29 3,11 

IE 3 228 2699,2 12,81 2,76 IE 3 267 2920,8 13,65 2,89 

LU 2 402 421,5 14,86 0,13 LU 2 239 246,0 8,67 0,09 

LU 3 257 275,1 12,41 0,13 LU 3 285 297,2 13,41 0,10 

NL 2 734 27 720,9 23,51 3,89 NL 2 2291 90 302,6 76,59 3,52 

NL 3 256 10 687,9 17,48 4,68 NL 3 1221 49 575,3 81,10 5,26 

PT 2 615 11 491,4 39,09 4,55 PT 2 11 319,8 1,09 0,88 

PT 3 2150 33 975,5 50,45 3,39 PT 3 30 578,3 0,86 0,63 

SK 2 385 3562,5 18,59 2,94 SK 2 60 620,8 3,26 1,20 

SK 3 1468 10 079,7 45,14 4,44 SK 3 391 2781,5 12,61 3,03 

AL 2 736 3642,2 34,27 4,52 AL 2 1186 5767,6 54,26 5,10 

AL 3 2045 8935,5 51,79 3,32 AL 3 1834 8181,8 47,42 3,11 

BA 2 9 72,2 1,61 1,22 BA 2 74 304,1 6,62 2,35 

BA 3 1766 8251,2 34,25 3,60 BA 3 1035 4583,9 19,40 2,76 

CH 2 442 6102,8 12,53 2,75 CH 2 1453 19 229,2 38,71 3,65 

CH 3 702 6371,4 31,18 5,32 CH 3 245 2772,9 13,57 3,88 

AT : : : : : AT : : : : : 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid OECD PISA 2018 andmebaaside põhjal. 
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Selgitavad märkused 

Protsentuaalsed väärtused arvutati koolijuhtide vastuste põhjal järgmisele PISA 2018 kooliküsitluse küsimusele. „Kui sageli 
võetakse nimetatud tegureid arvesse õpilase kooli vastuvõtmisel?“ Arvestati ainult vastustega „Alati“.  

Riiklike haridussüsteemide omaduste tõttu võivad 15-aastased õppida kas põhihariduse 3. astmes (ISCED 2) või keskkoolis 
(ISCED 3). Riikides, mille puhul õpilaste osakaalu tähistab üksainus tulp, õpib enam kui 90% PISA 2018 uuringus osalenud 
viieteistaastastest noortest märgitud õppeastmes. (Valimisuurus teisel ISCED tasemel on tavaliselt liiga väike 
oluliste/tähenduslike tulemuste saamiseks). Kui haridussüsteemi kohta on ära toodud kaks ISCED taset (Tšehhis, Iirimaal, 
Prantsusmaal, Luksemburgis, Hollandis, Portugalis, Slovakkias, Albaanias, Bosnia ja Hertsegoviinas ja Šveitsis näitab see nii 
põhi- kui ka keskkooliõpilaste võrdlemisi suurt osakaalu PISA 2018 valimis; see võimaldab omakorda võrrelda kahe õppeastme 
vastuvõtu korraldust.  

Märkused riikide erisuste kohta 

Austria: andmed pole jaotatud ISCED tasemete kaupa. 

 

Tabel A10: ligikaudne protsent neljanda klassi õpilasi koolides, kus õpilaste sooritust kasutatakse õpilaste 

jagamiseks matemaatika klassidesse (arv ja „jah“ vastuste %, tunnus ACBG10A, TIMSS 2015) 

 N Kaalutud N 
Hinnanguline 

% 
Standar
dviga 

BE nl 2251 23 304,0 36,34 3,70 

BG 393 4422,3 7,74 2,24 

CZ 85 1374,3 1,51 1,07 

DK 95 1652,0 3,83 1,75 

DE 230 38 216,6 6,30 1,71 

IE 348 8072,9 13,67 3,74 

ES 2196 126 914,6 31,42 3,19 

FR 858 115 151,2 17,33 3,46 

HR 242 2052,7 5,51 1,96 

CY 1102 2102,0 29,46 4,38 

LT 0 0,0 0,00 0,00 

HU 408 5801,5 6,86 2,19 

NL 2484 99 462,2 88,35 3,79 

PL 24 2041,0 0,57 0,57 

PT 414 9389,1 10,21 2,89 

SI 970 3873,7 23,74 3,98 

SK 240 2396,5 4,98 1,57 

FI 882 8265,7 14,65 2,84 

SE 207 3966,7 4,00 1,68 

UK-ENG 1856 254 286,5 49,03 3,92 

UK-NIR 418 2640,7 14,68 3,63 

NO 154 1847,2 3,20 1,82 

RS 338 6281,0 10,00 2,44 

TR 140 24 540,5 2,30 1,07 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid IEA TIMSS 2015 andmebaaside põhjal. 

Selgitavad märkused 

Protsent arvutati välja vastuste põhjal TIMSS 2016 kooliküsimustiku järgmisele küsimusele: „Kas kooli üldine põhimõte on 
suunata õpilasi soorituse põhjal <neljandas klassis> erineva tasemega õpirühmadesse?“ (Tunnus ACBG10A). 
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Tabel A11: 15-aastaste hinnanguline protsent, kes õpivad tüüpilisel ISCED tasemel sellises koolis, kus õpilasi 

jaotatakse soorituse alusel erinevatesse rühmadesse (PISA 2018) 

Selgitavad märkused 

Protsentuaalsed väärtused 
arvutati koolijuhtide 
küsimustiku tunnuse 
SC042Q01TA põhjal (kooli 
põhimõtted <15-aastaste 
õpilaste modaalklass antud 
riigis>: õpilased jagatakse 
soorituse alusel rühmadesse). 
Vastused „kõigis õppeainetes“ 
ja „osades õppeainetes“ liideti 
omavahel.  

PISA uuringute sihtrühm 
tugineb vanusele, mitte 
klassikursustele. See 
tähendab, et viieteistaastaste 
õpilaste jaotus erinevate 
koolide, õppesuundade või 
klasside vahel võib olenevalt 
haridussüsteemi 
strukturaalsetest omadustest 
olla erinev. Haridussüsteemide 
parema võrreldavuse 
tagamiseks piirduvad PISA 
2018 kihistumise (või 
kaasavuse) indeksite 
hinnangud koolidega, kus on 
tüüpiline ISCED tase 15-
aastastele õpilastele. 
Praktilises mõistes tähendab 
tüüpiline ISCED tase ISCED 
taset, milles õpib suurim osa 
valimisse kuuluvaid õpilasi. 
Tüüpiline ISCED tase võib olla 
põhihariduse kolmas aste 
(ISCED 2. tase) või 
keskhariduse aste (ISCED 3. 
tase) või mõlemad (nagu 
näiteks Tšehhis, Iirimaal, 
Luksemburgis, Slovakkias ja 
Albaanias). Mitmes riigis 
pakutakse põhihariduse 
kolmandat astet ja 
keskharidust samas 
haridusasutuses. Kuna piirang 
on seatud kooli tasandil, siis 
kaasati analüüsi ka õpilasi, kes 
kuulusid vastavas riigis muule 
kui tüüpilisele ISCED tasemele 
(OECD, 2019b, lk 247). 
Austrias pole ISCED tasemete 
andmeid saadaval, nii et sellel 
juhul kasutati haridusliku ja 
sotsiaalse kaasavuse indeksite 
arvutamiseks tervet valimit. 
Vaata OECD tabelit II.C.1 
(2019b, lk 365–366), kus on 
tüüpiliste ISCED tasemete 
nimekiri iga riigi kohta. 

 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid OECD PISA 2018 andmebaaside põhjal. 

 

 N Kaalutud N 
Hinnanguline 

% 
Standardviga 

BE fr 465 7357,1 16,80 3,43 

BE de 261 475,4 67,78 0,60 

BE nl 2485 33 667,1 54,67 3,68 

BG 1510 13 652,7 32,21 3,20 

CZ 1354 16 618,2 20,49 2,67 

DK 1227 10 760,7 23,48 2,55 

DE 1141 153 389,5 27,18 3,37 

EE 1936 3826,2 33,67 1,68 

IE 5013 53 918,6 92,85 2,16 

EL 581 8304,4 9,37 1,89 

ES 11537 149 174,1 38,42 2,14 

FR 745 95 626,1 16,91 3,33 

HR 2209 12 006,1 35,04 3,45 

IT 1252 60 331,2 13,73 2,30 

CY 1698 2135,8 29,11 0,12 

LV 829 2643,2 18,99 1,12 

LT 2866 10 349,5 42,87 1,39 

LU 2903 3051,9 64,27 0,07 

HU 1426 22 553,9 29,66 3,64 

MT 2651 3093,2 78,88 0,09 

NL 2953 119 973,4 68,07 3,69 

AT 659 7480,0 10,68 2,12 

PL 1911 103 712,6 33,01 3,28 

PT 593 10 463,4 12,19 2,29 

RO 2630 73 975,1 54,37 4,77 

SI 1772 4775,6 32,85 0,15 

SK 2023 14 229,4 35,70 2,75 

FI 1746 17 397,7 31,83 3,47 

SE 807 13 525,4 15,88 2,15 

UK-ENG 4092 390 356,1 98,69 1,15 

UK-WLS 2990 24 488,5 100,00 0,00 

UK-NIR 1856 15 027,2 90,06 4,80 

UK-SCT 2176 32 908,3 98,76 1,22 

AL 3090 12 675,9 49,61 2,36 

BA 2539 11 230,0 47,02 3,78 

CH 2817 38 335,8 73,41 3,31 

IS 369 414,0 10,96 0,11 

ME 3355 3482,4 50,84 0,06 

MK 2436 8449,7 58,27 0,13 

NO 713 6789,4 13,12 2,32 

RS 2538 23 630,4 38,75 3,49 

TR 3638 472 555,8 54,53 3,69 
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Tabel A12: 15-aastaste õpilaste hinnanguline osakaal, kes on vähemalt üht klassikursust korranud (PISA 2018) 

 N Kaalutud N Hinnanguline % Standardviga 

BE fr 1224 19 406 41,08 0,94 

BE de 99 198 28,39 1,34 

BE nl 1028 14 766 23,17 0,98 

BG 219 2080 4,49 0,51 

CZ 242 3968 4,59 0,55 

DK 281 1743 3,17 0,24 

DE 890 122 482 19,63 0,91 

EE 136 326 2,90 0,29 

IE 345 3633 6,15 0,41 

EL 170 3805 4,02 0,45 

ES 8911 117 928 28,71 0,55 

FR 1108 123 724 16,56 0,63 

HR 100 537 1,53 0,18 

IT 1542 67 399 13,21 0,51 

CY 166 295 3,94 0,40 

LV 183 577 3,69 0,32 

LT 134 489 2,03 0,22 

LU 1655 1743 32,21 0,60 

HU 329 7327 8,50 0,41 

MT 166 209 5,47 0,38 

NL 690 27 723 17,31 0,67 

AT 889 10 495 14,39 0,65 

PL 117 10 305 3,26 0,34 

PT 1362 24 791 26,64 1,24 

RO 164 6566 4,46 0,69 

SI 110 603 3,60 0,48 

SK 297 2353 5,53 0,48 

FI 176 1826 3,33 0,22 

SE 185 3178 3,48 0,31 

UK-ENG 118 11 991 2,46 0,29 

UK-WLS 95 775 3,16 0,36 

UK-NIR 58 439 2,32 0,33 

UK-SCT 87 1277 2,90 0,40 

AL 190 898 3,27 0,32 

BA 116 530 1,88 0,21 

CH 966 12 376 17,57 0,84 

IS 30 34 0,91 0,17 

ME 95 109 1,56 0,16 

MK 181 533 3,16 0,24 

NO (–) (–) (–) (–) 

RS 76 867 1,42 0,20 

TR 497 64 900 7,38 0,47 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid OECD PISA 2018 andmebaaside põhjal. 

Selgitavad märkused 

Protsentuaalsed väärtused arvutati PISA 2018 tunnuse REPEAT (klassikursuse kordamine) põhjal ja tuginevad õpilaste 
vastustele.  
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Tabel A13: 15-aastaste õpilaste osakaal, kes õpivad koolis, kus pakutakse koolipäeva sees õppekeele lisaõpet; 

sotsiaal-majandusliku seisundi ja soorituse taseme järgi (PISA 2018) 

 
Kõik õpilased 

Madala sotsiaal-majandusliku staatusega 
õpilased 

Alasooritajad (P10) 

 
N 

Kaalutud 
N 

Hinnanguline 
% 

 
Standardviga 

 
N 

Kaalutud 
N 

Hinnanguline 
% 

 
Standardviga 

 
N 

Kaalutud 
N 

Hinnanguline 
% 

 
Standardviga 

BE fr 1109 17 226 38,54 5,50 276 4296 39,44 6,60 122 1788 39,91 8,13 

BE de 157 286 49,70 0,84 40 77 54,01 4,90 18 38 65,04 8,63 

BE nl 1950 26 420 41,62 4,09 474 6683 42,67 4,84 200 2808 44,20 8,19 

BG 3075 28 100 61,88 3,55 844 8054 73,45 4,03 349 3332 73,32 4,72 

CZ 2539 33 806 39,42 2,99 617 8826 47,12 3,90 135 2516 48,75 7,44 

DK 2070 17 734 38,90 3,84 614 4411 39,53 4,11 257 1789 39,18 4,89 

DE 2994 389 042 64,07 3,43 629 82 127 63,42 3,95 272 36 802 60,56 6,42 

EE 1641 3509 30,88 1,74 436 940 33,75 2,97 182 377 33,17 3,56 

IE 910 10 091 17,21 3,02 263 2859 19,71 3,87 123 1328 22,63 4,88 

EL 593 8570 9,56 2,30 137 1897 8,50 2,54 54 711 7,92 3,25 

ES 9333 103 271 25,51 2,16 1747 22 507 22,65 2,45 : : : : 

FR 1505 189 232 32,59 3,96 437 53 545 37,39 4,88 223 26 111 44,94 7,26 

HR 5251 28 130 80,01 2,87 1393 7364 84,14 3,08 593 3076 87,40 3,36 

IT 8019 352 589 70,66 2,75 1890 91 990 75,36 2,77 666 36 053 72,18 4,74 

CY 2385 3177 43,31 0,14 573 740 41,02 1,21 269 335 45,65 2,23 

LV 2514 7371 48,59 2,00 578 1592 42,88 2,38 250 694 45,71 4,22 

LT 4918 17 661 72,23 1,96 1066 3856 64,75 3,32 473 1593 65,08 4,19 

LU 3206 3358 66,04 0,11 861 905 73,55 1,01 337 355 74,16 1,92 

HU 2652 42 678 54,91 4,30 562 9396 48,71 5,49 216 3556 45,68 6,80 

MT 414 486 12,40 0,09 94 112 11,66 0,99 14 16 3,99 1,49 

NL 2107 83 233 47,19 4,03 584 22 073 51,09 4,77 261 9177 52,00 7,87 

AT 2968 34 116 46,09 2,99 708 8451 46,59 3,61 248 3337 45,05 5,54 

PL 4052 225 840 71,89 2,96 917 51 881 66,82 3,61 383 22 106 70,30 3,77 

PT 4590 72 859 84,28 2,49 1055 17 054 83,33 3,62 481 6631 76,61 5,50 

RO 4044 113 402 82,28 3,48 1066 29 234 85,10 3,58 427 11 754 85,21 3,99 

SI 2986 8375 55,91 0,19 857 2026 54,57 1,33 438 815 54,38 2,12 

SK 3329 25 134 59,40 2,82 813 6373 44,80 6,01 119 878 36,55 7,84 

FI 2137 20 799 37,28 3,67 493 4811 35,07 4,01 200 1954 34,98 4,19 

SE 3234 54 696 62,85 3,68 832 14 242 67,43 3,39 365 6202 71,20 4,92 

UK-ENG 1936 191 258 48,74 4,68 546 52 683 58,24 5,01 231 22 657 57,66 6,21 

UK-WLS 1859 14 903 61,70 4,48 495 3960 72,25 4,58 170 1407 58,16 6,39 

UK-NIR 1273 10 426 63,32 6,40 316 2580 65,42 6,95 136 1113 67,31 8,55 

UK-SCT 1189 18 003 52,66 5,41 284 4285 52,34 6,26 127 1908 55,67 7,07 

AL 4318 19 084 68,54 2,83 908 4383 51,79 5,67 215 956 52,39 6,50 

BA 3299 14 565 60,45 4,03 841 3675 61,83 4,82 332 1413 58,59 6,05 

CH 2638 35 908 67,52 4,16 684 9177 70,56 5,05 246 3596 67,52 6,51 

IS 1191 1410 36,80 0,23 280 330 35,18 1,48 101 122 31,74 3,01 

ME 6215 6447 94,12 0,03 1548 1603 94,30 0,53 626 655 95,60 0,90 

MK 4534 13 731 85,44 0,09 1142 3397 86,20 1,01 472 1350 83,91 2,13 

NO 734 7229 13,33 2,15 165 1546 11,82 2,18 80 735 13,54 2,96 

RS 4393 40 921 67,11 3,18 1023 9314 62,00 3,81 398 3747 61,40 5,26 

TR 3767 487 282 55,35 3,90 1048 130 291 59,46 4,73 341 39 825 45,21 7,97 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid OECD PISA 2018 andmebaaside põhjal. 

Selgitavad märkused 

Andmed põhinevad PISA 2018 tunnusel SC152Q01HA „Kas teie koolis pakutakse <testi keel> lisatunde?“ ja koolijuhtide 
vastustel. Analüüs piirdus koolidega, kus oli 15-aastaste õpilaste tüüpiline ISCED tase. Kategooria „Kõik õpilased“ tähendab 
õpilaste koguprotsenti, kes käivad koolides, kus pakutakse õppekeele lisatunde. Kategooria „Madalama sotsiaal-majandusliku 
seisundiga õpilased“ hõlmab sellistes koolides õppivaid madalama sotsiaal-majandusliku taustaga peredest (sotsiaal-
majandusliku seisundi 25. protsentiil) pärit õpilasi. Kategooria „Alasooritajad“ hõlmab sellistes koolides õppivaid õpilaste 10. 
õpitulemuste protsentiili kuuluvaid õpilasi. Õpilaste soorituste protsentiilid arvutati lugemisoskuse kõigi viie võimaliku väärtuse 
abil, mille tulemusena saadi viis N-i ja kaalutud N-i väärtust. Aruandes toome ära keskmise N-i ja kaalutud N-i väärtuse. 
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Tabel A14: 15-aastaste õpilaste hinnanguline protsent, kes on jaotatud õppekeele lisatundide eesmärkide alusel, 

juhul kui selliseid tunde pakutakse (PSIA 2018) 

 

Ainult enesetäiendus Ainult järeleaitamine 
Enesetäiendus ja 

järeleaitamine 
Ei eristata 

N 
Kaalut
ud N 

% 
Standa
rdviga 

N 
Kaalut
ud N 

% 
Stan
dard
viga 

N 
Kaalutu

d N 
% 

Stand
ardvig

a 
N 

Kaalut
ud N 

% 
Stand
ardvig

a 

BE fr 32 426 2,53 2,49 664 10 306 61,22 7,34 356 5702 33,87 6,97 26 401 2,38 2,39 

BE de 0 0 0 0 134 252 87,86 0,92 23 35 12,14 0,92 0 0 0 0 

BE nl 0 0 0 0 1214 16 132 61,06 6,63 505 7423 28,09 6,19 231 2866 10,85 4,19 

BG 0 0 0 0 861 7896 28,10 4,07 1508 13 738 48,89 4,47 706 6466 23,01 4,40 

CZ 60 883 2,61 1,29 998 11 342 33,55 5,09 1153 16 886 49,95 5,23 328 4695 13,89 3,81 

DK 0 0 0 0 1088 10 149 57,14 5,67 751 6330 35,63 5,62 233 1285 7,23 2,61 

DE 0 0 0 0 1778 229 222 58,92 4,38 1122 147 291 37,86 4,71 94 12 528 3,22 1,47 

EE 65 131 3,73 1,30 218 426 12,15 2,74 962 2063 58,78 3,47 396 889 25,34 3,30 

IE 74 929 9,21 5,94 404 4449 44,09 8,63 432 4713 46,70 9,58 0 0 0 0 

EL 0 0 0,00  140 1993 22,04 8,92 317 4884 54,00 11,67 169 2167 23,96 9,72 

ES 481 3038 2,96 1,14 4721 56 670 55,25 4,45 2657 26 788 26,11 3,50 1398 16 084 15,68 3,52 

FR 0 0 0 0 652 80 718 42,66 6,44 781 99 095 52,37 6,42 72 9419 4,98 2,99 

HR 812 4324 15,48 3,08 334 1661 5,94 2,11 3447 18 772 67,18 3,61 619 3184 11,40 2,79 

IT 248 11 029 3,13 1,39 986 37 073 10,51 2,25 5523 243 641 69,10 4,12 1262 60 846 17,26 3,14 

CY 58 62 1,95 0,01 1235 1698 53,45 0,18 1092 1417 44,60 0,18 0 0 0 0 

LV 208 657 8,98 1,32 110 320 4,37 1,62 1951 5484 74,95 2,33 221 856 11,70 1,56 

LT 50 113 0,64 0,44 517 1646 9,32 1,32 4177 15 430 87,37 1,38 174 471 2,67 0,15 

LU 0 0 0 0 2398 2513 75,67 0,13 569 596 17,93 0,11 204 212 6,39 0,08 

HU 376 5630 13,19 3,49 148 2705 6,34 1,99 2029 32 599 76,38 4,35 99 1743 4,08 2,10 

MT 39 47 9,71 0,22 156 186 38,28 0,42 79 90 18,45 0,20 140 163 33,56 0,31 

NL 66 3594 4,32 3,12 1107 43 823 52,65 6,18 790 30 551 36,71 5,54 144 5265 6,33 2,75 

AT 35 206 0,61 0,58 1938 22 636 67,13 5,35 685 7738 22,95 4,50 279 3140 9,31 3,05 

PL 136 8928 3,95 1,63 500 27 448 12,15 2,47 3195 177 691 78,68 3,43 221 11 772 5,21 1,75 

PT 103 1969 2,72 1,87 619 9308 12,85 2,57 3440 53 495 73,82 3,80 412 7690 10,61 2,42 

RO 330 9139 8,13 2,76 201 6072 5,40 2,26 3437 96 305 85,63 3,66 38 951 0,85 0,84 

SI 216 277 3,31 0,04 996 2590 30,92 0,19 1578 4860 58,02 0,22 196 648 7,74 0,16 

SK 626 4585 18,31 2,97 396 3208 12,81 2,38 2019 15 145 60,49 3,21 273 2100 8,39 2,25 

FI 301 3027 14,93 3,95 550 5286 26,07 4,99 747 7131 35,17 6,18 481 4831 23,83 5,10 

SE 0 0 0 0 1240 20 565 38,06 3,75 919 15 234 28,20 3,96 1044 18 231 33,74 4,54 

UK-ENG 0 0 0 0 463 44 732 24,00 5,79 1289 125 909 67,55 6,03 152 15 739 8,44 3,83 

UK-WLS 0 0 0 0 271 1988 13,34 4,33 1421 11 392 76,44 5,63 167 1522 10,21 3,86 

UK-NIR 24 318 3,16 3,04 607 5262 52,30 6,43 570 4182 41,57 6,20 35 299 2,97 2,20 

UK-SCT 0 0 0 0 149 2040 11,53 4,04 669 10 138 57,27 7,48 351 5524 31,21 7,71 

AL 760 3408 17,86 2,66 0 0 0 0 1487 6955 36,44 4,39 2071 8721 45,70 3,91 

BA 488 2101 14,43 3,60 212 872 5,99 2,64 2404 10 756 73,85 4,51 195 835 5,74 2,08 

CH 42 319 0,88 0,80 1829 24 937 68,90 5,07 678 9904 27,36 5,08 118 1032 2,85 1,30 

IS 0 0 0 0 314 388 27,48 0,40 475 549 38,95 0,40 402 473 33,56 0,38 

ME 451 477 7,39 0,02 0 0 0 0 5764 5971 92,61 0,02 0 0 0 0 

MK 136 317 2,32 0,00 615 1516 11,09 0,05 3119 9745 71,28 0,07 634 2093 15,31 0,05 

NO 0 0 0 0 505 5015 70,96 10,06 84 704 9,96 5,77 129 1349 19,08 8,19 

RS 116 1120 2,74 1,61 151 1865 4,56 2,20 3742 34 389 84,04 3,54 384 3547 8,67 2,68 

TR 119 15 628 3,21 1,81 198 25 639 5,26 5,26 3450 446 015 91,53 91,53 0 0 0 0 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid OECD PISA 2018 andmebaaside põhjal. 
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Selgitavad märkused 

„Kaalutud N“ tähendab vaatluste kaalutud arvu. Andmed põhinevad PISA 2018 tunnusel SC160Q01WA („Mis on teie koolis 
pakutavate <testi keel> lisatundide eesmärk?“) ja koolijuhtide vastustel. Protsentuaalsed väärtused kehtivad ainult nendele 
õpilastele, kes käivad tüüpilise ISCED taseme koolides, kus pakutakse keele lisatunde, ja seega tuleks tulemusi tõlgendada 
koos tabeli A13 tulemustega.  

III OSA 

Tabel A15: võrdsuse liitindeksite ja sisendtunnuste vahelised seosed 

1. indikaator, võrdsus kui kaasamine (31 juhtumit):  
soorituslõhe (soorituse erinevus ala- (P10) ja tippsooritajate (P90) vahel) põhihariduse nooremas astmes 

Sisendtunnuste allikad 
1. indikaatori standarditud 

regressioonikordajad 
N 

PIRLS 2011 0,850 25 

PIRLS 2016 0,859 25 

TIMSS 2011 4. klassi matemaatika 0,966 25 

TIMSS 2015 4. klassi matemaatika 0,997 25 

2. indikaator, võrdsus kui kaasamine (42 juhtumit):  
soorituslõhe (soorituse erinevus ala- (P10) ja tippsooritajate (P90) vahel) põhihariduse vanemas astmes 

Sisendtunnuste allikad 
2. indikaatori standarditud 

regressioonikordajad 
N 

PISA 2015 lugemisoskus 0,896 40 

PISA 2015 matemaatika 0,941 40 

PISA 2018 lugemisoskus 0,734 41 

PISA 2018 matemaatika 0,890 42 

3. indikaator, võrdsus kui õiglus (42 juhtumit):  
sotsiaal-majandusliku tausta mõju sooritusele (kodus leiduvate raamatute arvu ja õpilase soorituse vaheline korrelatsioon), 
kõigil haridusastmetel. 

Sisendtunnuste allikad 
3. indikaatori standarditud 

regressioonikordajad 
N 

PIRLS 2011 0,825 25 

PIRLS 2016 0,780 25 

TIMSS 2011 4. klassi matemaatika 0,883 25 

TIMSS 2015 4. klassi matemaatika 0,881 25 

TIMSS 2011 8. klassi matemaatika 0,850 11 

TIMSS 2015 8. klassi matemaatika 0,874 10 

PISA 2015 lugemisoskus 0,940 39 

PISA 2015 matemaatika 0,942 39 

PISA 2018 lugemisoskus 0,947 41 

PISA 2018 matemaatika 0,927 42 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Selgitavad märkused 

Erinevate uuringute (ja erinevate valdkondade) võrdsuse indikaatorid kombineeriti kinnitava faktoranalüüsi tegemiseks. Kinnitav 
faktoranalüüs on statistiline meetod, mis võimaldab uurida eraldiseisvate tunnuste vahelisi seoseid ning kombineerida neid nii, 
et tekivad teooriaga põhjendatud latentsed tunnused. Kinnitava faktoranalüüsiga testitakse seega sisendtunnuste 
kombineerimise võimalikkust, kontrollides, kui hästi tuletatud liitskoor igat tunnust selgitab. Tabelis esitatakse hinnangulised 
regressioonikordajad, mis näitavad, kui hästi liitindeksid prognoosivad sisendtunnuseid. Tabelis kujutatud standarditud 
regressioonikordajaid võib tõlgendada liitindeksi ja iga sisendtunnuse vahelise korrelatsioonina.  
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Tabel A16: koolide vahelise ja sisese dispersiooni hinnangud akadeemilise soorituse ja sellega seotud 

sisekorrelatsioonide kohta PIRSL 2016 ja TIMSS 2015 uuringutes 

 PIRLS 2016 TIMSS 2015 

 
Koolide 
vaheline 

dispersioon 

Koolide 
sisene 

dispersioon 
Sisekorrelatsioon 

Koolide 
vaheline 

dispersioon 

Koolide 
sisene 

dispersioon 
Sisekorrelatsioon 

BE fr 1005,58 3669,96 0,215 : : : 

BE nl 616,17 3064,12 0,167 847,26 2868,20 0,228 

BG 2932,94 4353,41 0,403 2643,97 4392,20 0,376 

CZ 836,22 3840,65 0,179 773,23 4180,35 0,156 

DK 557,79 3938,50 0,124 1166,85 4498,27 0,206 

DE 1764,55 4014,91 0,305 814,81 3500,33 0,189 

IE 815,38 4562,17 0,152 702,49 4657,96 0,131 

ES 661,91 3399,37 0,163 996,64 3742,38 0,210 

FR 770,54 3904,92 0,165 1322,75 4273,35 0,236 

HR : : : 638,18 3868,58 0,142 

IT 594,59 3502,36 0,145 801,82 4241,49 0,159 

CY : : : 639,24 5842,47 0,099 

LV 558,67 3252,46 0,147 : : : 

LT 1261,09 3436,96 0,268 1228,70 3786,78 0,245 

HU 1622,33 3809,87 0,299 2503,92 5401,79 0,317 

MT 953,25 6964,25 0,120 : : : 

NL 477,70 3128,13 0,132 337,58 2777,57 0,108 

AT 847,85 3469,07 0,196 : : : 

PL 662,56 4595,91 0,126 736,01 4502,84 0,140 

PT 646,23 3570,15 0,153 1024,75 4194,01 0,196 

SI 257,60 4869,57 0,050 335,12 4427,81 0,070 

SK 1998,97 4281,66 0,318 2005,26 4498,05 0,308 

FI 478,99 3872,98 0,110 301,19 4177,01 0,067 

SE 802,04 3725,92 0,177 1065,47 3693,94 0,224 

UK-ENG 765,41 5354,67 0,125 1876,96 5266,52 0,263 

UK-NIR 808,79 5629,41 0,126 1095,75 6176,08 0,151 

NO 474,16 3759,71 0,112 488,00 4287,78 0,102 

RS : : : 1199,08 6233,41 0,161 

TR : : : 3476,44 5603,23 0,383 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid IEA PIRLS 2016 ja TIMSS 2015 andmebaaside põhjal. 

Selgitavad märkused 

Sisekorrelatsioon võrdub omakorda koolide vahelise õpilaste soorituste dispersiooniga, mis jagatakse koolide vahelise õpilaste 
soorituse dispersiooni ja koolide sisese õpilaste dispersiooni summaga. 

PIRLSi ja TIMSSi uuringute valimidisain (mille järgi enamikus osalevates riikides valitakse igast koolist ainult üks neljas klass) ei 
võimalda eristada koolide vahelist dispersiooni koolide sisesest klasside vahelisest dispersioonist. See võib olla problemaatiline, 
kui klasside vahelised erinevused ühes koolis on suured, kui aga klasside keskmine sooritus samas koolis on sarnane, siis see 
tulemust ei moonuta. Siiski on võimalik määrata, milline on sama klassikursuse õpilaste sooritustulemuste vahelise dispersiooni 
protsent koolide vaheliselt ja -siseselt. 
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Tabel A17: akadeemilise soorituse koolide vahelise ja sisese dispersiooni hinnangud (lugemisoskuses ja 

matemaatikas) ning sotsiaal-majanduslik taust ISCED tüüpilisel tasemel ja seonduvad sisekorrelatsioonid PISA 

2018 uuringus 

 
PISA 2018,  

lugemisoskus 

PISA 2018,  

matemaatika 

PISA 2018,  

sotsiaal-majanduslikud erinevused 

 

Koolide 

vaheline 

dispersioo

n 

Koolide 

sisene 

dispersioo

n 

Sisekorrelatsioo

n 

Koolide 

vaheline 

dispersioo

n 

Koolide 

sisene 

dispersioo

n 

Sisekorrelatsioo

n 

Koolide 

vaheline 

dispersioo

n 

Koolide 

sisene 

dispersioo

n 

Sisekorrelatsioo

n 

BE 

fr 

3340,52 5882,56 0,362 3074,47 5114,59 0,375 0,218 0,658 0,249 

BE 

de 

1555,67 6449,98 0,194 1286,60 4667,45 0,216 0,058 0,654 0,081 

BE 

nl 

4326,58 5875,89 0,424 3602,06 4996,86 0,419 0,175 0,622 0,219 

BG 5264,82 4878,09 0,519 4286,17 5468,15 0,439 0,417 0,647 0,392 

CZ 5167,11 4996,40 0,508 4338,62 4953,08 0,467 0,248 0,554 0,309 

DK 1255,43 7264,04 0,147 1024,79 5840,03 0,149 0,097 0,500 0,163 

DE 5899,31 5893,17 0,500 4546,15 4857,36 0,483 0,301 0,812 0,270 

EE 1832,38 6861,08 0,211 1352,62 5300,39 0,203 0,158 0,509 0,238 

IE 1155,74 7164,20 0,139 886,17 5254,28 0,144 0,132 0,622 0,175 

EL 2895,44 6300,39 0,315 2028,60 5419,32 0,272 0,188 0,626 0,231 

ES : : : 1000,55 6743,36 0,129 0,254 0,818 0,237 

FR 3515,80 5791,71 0,378 2913,84 4535,76 0,391 0,188 0,551 0,254 

HR 3082,18 4821,78 0,390 2719,01 4912,53 0,356 0,112 0,492 0,186 

IT 3699,87 5233,49 0,414 3431,17 4737,81 0,420 0,162 0,639 0,202 

CY 2648,39 7481,78 0,261 2586,23 6985,46 0,270 0,150 0,704 0,176 

LV 1822,35 6095,49 0,230 1435,92 4999,92 0,223 0,180 0,527 0,255 

LT 3569,61 5567,64 0,391 2964,09 5456,39 0,352 0,227 0,543 0,295 

LU 3365,12 8275,35 0,289 2863,93 6447,37 0,308 0,363 0,939 0,279 

HU 4793,92 4221,30 0,532 3723,09 3656,14 0,505 0,312 0,506 0,381 

MT 2916,19 9536,72 0,234 2086,93 8083,35 0,205 0,184 0,742 0,199 

NL 5950,26 5059,96 0,540 5109,16 3564,79 0,589 0,164 0,595 0,216 

AT 5016,60 5323,69 0,485 4670,19 4746,94 0,496 0,207 0,591 0,260 

PL 1843,62 7695,46 0,193 1670,23 6562,77 0,203 0,167 0,558 0,231 

PT 1643,30 6844,87 0,194 1592,96 6857,23 0,189 0,270 1,015 0,210 

RO 3817,07 5065,69 0,430 3511,83 5146,07 0,406 0,266 0,616 0,301 

SI 4203,77 4707,45 0,472 3644,38 3850,62 0,486 0,147 0,470 0,238 

SK 4468,28 5454,87 0,450 3883,08 5594,28 0,410 0,349 0,529 0,397 

FI 841,41 9181,59 0,084 552,15 6386,76 0,080 0,084 0,551 0,132 

SE 1767,58 9604,80 0,155 1444,34 6876,96 0,174 0,118 0,684 0,147 

UK-

ENG 

1687,57 8213,60 0,170 1851,67 6894,10 0,212 0,198 0,640 0,237 

UK-

WL

S 

1373,02 7902,35 0,148 883,09 5831,31 0,132 0,109 0,627 0,149 

UK-

NIR 

3158,46 6339,43 0,333 2671,67 4571,02 0,369 0,121 0,628 0,162 

UK-

SCT 

721,97 8384,84 0,079 681,58 8132,05 0,077 0,097 0,640 0,132 

AL 1719,70 4543,55 0,275 1336,59 5433,51 0,197 0,351 0,632 0,357 

BA 1947,20 4434,50 0,305 1849,27 4989,35 0,270 0,113 0,568 0,166 

CH 3359,62 7026,27 0,323 2693,32 5957,77 0,311 0,166 0,719 0,188 

IS 691,18 10002 0,065 608,94 7679,31 0,073 0,080 0,581 0,122 

ME 2279,66 5061,68 0,311 1809,37 5098,42 0,262 0,105 0,657 0,138 

MK 3073,79 5370,18 0,364 2919,85 5890,35 0,331 0,165 0,638 0,206 

NO 1056,88 10 090 0,095 825,29 7503,45 0,099 0,059 0,615 0,088 

RS 3784,89 5526,06 0,406 3409,01 5880,94 0,367 0,159 0,521 0,234 

TR 4327,72 3415,89 0,559 4247,15 3380,57 0,557 0,476 0,928 0,339 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid OECD PISA 2018 andmebaaside põhjal. 

Selgitavad märkused 

Akadeemilise soorituse sisekorrelatsioon võrdub omakorda koolide vahelise õpilaste soorituste dispersiooniga, mis jagatakse 
koolide vahelise õpilaste soorituse dispersiooni ja koolide sisese õpilaste dispersiooni summaga. 

Sotsiaal-majandusliku tausta sisekorrelatsioon võrdub omakorda õpilaste sotsiaal-majandusliku tausta koolide vahelise 
dispersiooniga, mis jagatakse õpilaste sotsiaal-majandusliku tausta koolide vahelise dispersiooni ja õpilaste sotsiaal-
majandusliku tausta koolide sisese dispersiooni summaga. 

Sotsiaal-majanduslikku staatust mõõdetakse OECD arvutatud majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise seisundi liitindeksiga 
(ESCS). 
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Koolide sisese ja vahelise dispersiooni hinnangud on arvutatud ühe võimaliku väärtuse ja ainult õpilaste kaalukordaja abil. 
Seega võivad meie ja OECD hinnangute vahel esineda teatud erinevused. 

PISA uuringute sihtrühm tugineb vanusele, mitte klassikursustele. See tähendab, et viieteistaastaste õpilaste jaotus erinevate 
koolide, õppesuundade või klasside vahel võib olenevalt haridussüsteemi strukturaalsetest omadustest olla erinev. 
Haridussüsteemide parema võrreldavuse tagamiseks piirduvad PISA 2018 kihistumise (või kaasavuse) indeksite hinnangud 
koolidega, kus on tüüpiline ISCED tase 15-aastastele õpilastele. Praktilises mõistes tähendab tüüpiline ISCED tase ISCED 
taset, milles õpib suurim osa valimisse kuuluvaid õpilasi.. Tüüpiline ISCED tase võib olla põhihariduse kolmas aste (ISCED 2. 
tase) või keskhariduse aste (ISCED 3. tase) või mõlemad (nagu näiteks Tšehhis, Iirimaal, Luksemburgis, Slovakkias ja 
Albaanias). Mitmes riigis pakutakse põhihariduse kolmandat astet ja keskharidust samas haridusasutuses. Kuna piirang on 
seatud kooli tasandil, siis kaasati analüüsi ka õpilasi, kes kuulusid vastavas riigis muule kui ISCED tüüpilisele tasemele (OECD, 
2019b, lk 247). Austrias pole ISCED tasemete andmeid saadaval, nii et sellel juhul kasutati haridusliku ja sotsiaalse kaasavuse 
indeksite arvutamiseks tervet valimit. Vaata OECD tabelit II.C.1 (2019b, lk 365–366), kus on tüüpiliste ISCED tasemete nimekiri 
iga riigi kohta. 

PISA uuringute valimidisain võimaldab defineerida, mis on kool erinevates haridussüsteemides. OECD (2019b, lk 161) selgitab, 
et mõnes riigis testiti koolide asemel koolide allüksusi, mis võib mõjutada koolide vahelise dispersiooni tulemust ja seeläbi 
sisekorrelatsiooni. Austrias, Tšehhis, Saksamaal, Ungaris, Rumeenias ja Sloveenias jaotati rohkem kui ühe õppeprogrammiga 
koolid vastavaid programme pakkuvateks üksusteks. Hollandis määratleti uuringu läbiviimise kohad valimiüksustena. Belgia 
flaami kogukonnas moodustas mitme õppelinnakuga kooli iga linnak (või osakond) eraldi valimi, kuid Belgia prantsuse 
kogukonnas moodustas mitme õppelinnakuga kooli suurem administratiivüksus ühe valimi. 

 

Tabel A18: haridusliku kihistumise ja sisendtunnuste liitindeksite vahelised seosed 

4. indikaator (30 juhtumit): hariduslik kihistumine (sisekorrelatsioon) põhihariduse nooremas astmes 

Sisendtunnuste allikad 
4. indikaatori standarditud 

regressioonikordajad 
N 

PIRLS 2011 0,962 25 

PIRLS 2016 0,864 25 

TIMSS 2011 4. klassi matemaatika 0,901 25 

TIMSS 2015 4. klassi matemaatika 0,919 25 

5. indikaator (42 juhtumit): hariduslik kihistumine (sisekorrelatsioon) keskhariduses ISCED tüüpilisel tasemel 

Sisendtunnuste allikad  
5. indikaatori standarditud 

regressioonikordajad 
N 

PISA 2015 lugemisoskus 0,931 40 

PISA 2015 matemaatika 0,944 40 

PISA 2018 lugemisoskus 0,990 41 

PISA 2018 matemaatika 0,986 42 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

Selgitavad märkused 

Hariduslikku kihistumist mõõdetakse sisekorrelatsiooniga (ρ), mis on koolide vahelise õpilaste soorituse dispersioon, mis on 
jagatud koolide vahelise õpilaste soorituse dispersiooni ja koolide sisese õpilaste soorituse dispersiooni summaga (vaata 
OECD, 2019b, lk 346). 

Erinevate uuringute (ja erinevate õppeainete) haridusliku kihistumise indikaatorid kombineeriti kinnitava faktoranalüüsi jaoks. 
Kinnitav faktoranalüüs on statistiline meetod, mis võimaldab uurida eraldiseisvate tunnuste vahelisi seoseid ning kombineerida 
neid nii, et tekivad teooriaga põhjendatud latentsed tunnused. Kinnitava faktoranalüüsiga testitakse seega sisendtunnuste 
kombineerimise võimalikkust, kontrollides, kui hästi tuletatud liitskoor igat tunnust selgitab. Tabelis esitatakse hinnangulised 
regressioonikordajad, mis näitavad, kui hästi liitindeksid prognoosivad sisendtunnuseid. Tabelis kujutatud standarditud 
regressioonikordajaid võib tõlgendada liitindeksi ja iga sisendtunnuse vahelise korrelatsioonina. 
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Tabel A19: haridusliku kihistumise, kaasamise ja õigluse liitindikaatorid 

 
Hariduslik 

kihistumine, 
põhihariduse 1. ja 

2. aste 

Hariduslik 
kihistumine, 

põhihariduse 3. 
aste ja 

keskharidus 

Soorituslõhe, 
põhihariduse 1. ja 

2. aste 

Soorituslõhe, 
põhihariduse 3. 

aste ja 
keskharidus 

Sotsiaal-majandusliku 
tausta mõju 
sooritusele 

BE fr 0,424 0,417 –0,431 0,595 1,270 

BE de : –0,724 : –1,196 –0,879 

BE nl –0,083 0,855 –1,356 1,421 0,223 

BG 2,477 1,258 0,807 1,460 0,149 

CZ –0,308 1,286 –0,472 0,376 0,933 

DK –0,490 –1,100 0,000 –1,276 –0,206 

DE 0,536 1,279 –0,894 0,397 1,027 

EE : –0,718 : –1,260 –0,599 

IE –0,561 –1,162 –0,170 –1,513 0,859 

EL : –0,075 : 0,173 –0,692 

ES 0,016 –1,203 –0,481 –0,750 0,205 

FR –0,068 0,561 0,083 1,189 1,270 

HR –0,955 0,493 –0,868 –0,501 –0,673 

IT 0,016 0,732 –0,339 0,352 –0,543 

CY –1,095 –0,280 0,675 0,624 –1,533 

LV –0,364 –0,608 –0,880 –1,573 –1,346 

LT 0,325 0,404 –0,300 –0,232 –0,356 

LU : –0,027 : 1,185 1,718 

HU 1,451 1,491 1,227 0,470 2,559 

MT 0,480 –0,424 0,959 2,793 –0,879 

NL –0,926 1,805 –1,825 0,559 0,055 

AT –0,617 1,286 –0,947 0,765 1,101 

PL –0,758 –0,854 –0,273 –0,394 0,205 

PT 0,185 –0,827 –0,268 0,637 0,149 

RO 2,210 0,814 2,588 –0,067 0,634 

SI –1,559 1,231 –0,602 –0,276 0,055 

SK 0,846 0,889 0,396 1,060 1,475 

FI –1,306 –1,538 –0,771 –0,933 –0,692 

SE –0,223 –1,012 –0,594 0,346 0,335 

UK-ENG 0,086 –0,772 0,924 0,494 0,746 

UK-WLS : –1,196 : –1,469 –0,113 

UK-NIR –0,659 0,253 1,067 –1,170 0,896 

UK-SCT : –1,559 : –0,420 –0,057 

AL : –0,471 : –0,804 –1,234 

BA : –0,089 : –1,707 –1,738 

CH : 0,076 : 0,745 1,027 

IS : –1,702 : 0,488 –0,935 

ME : –0,136 : –0,643 –1,253 

MK : 0,534 : 0,487 –1,776 

NO –0,983 –1,483 –0,494 –0,099 –0,673 

RS –0,097 0,609 1,169 0,797 –0,748 

TR 1,999 1,689 2,070 –1,131 0,036 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid PIRLS 2011, 2016, TIMSS 2011, 2015, PISA 2015 ja 2018 andmebaaside põhjal. 

Andmebaasid on saadaval internetis: 

PIRLS 2011: https://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-database.html 

PIRLS 2016: https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-database/index.html 

TIMSS 2011: https://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-database.html 

TIMSS 2015: https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-database/ 

PISA 2015: https://www.oecd.org/pisa/data/2015database/ 

PISA 2018: https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/  

https://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-database.html
https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-database/index.html
https://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-database.html
https://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-database/
https://www.oecd.org/pisa/data/2015database/
https://www.oecd.org/pisa/data/2018database/
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Tabel A20: koolide autonoomia liitindikaator, 2018/19 (joonised III.2.14 ja III.2.15) 

 
BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT 

Koolide 

autonoomia 

liitskoor 

–0,09 –0,69 0,42 0,72 0,42 –0,61 –0,62 1,26 0,96 –1,08 –0,09 –0,99 –0,12 –0,24 –1,16 0,83 0,61 –0,61 0,07 –1,17 1,45 –0,91 

 PL PT RO SI SK FI SE  
UK- 
ENG 

UK- 
WLS 

UK- 
NIR 

UK- 
SCT 

 AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

Koolide 

autonoomia 

liitindeks 

0,42 –0,09 –0,30 –0,24 0,07 0,33 –0,54  0,76 0,76 0,76 0,83  –0,03 –0,47 0,07 2,67 0,42 –0,99 –0,03 –0,54 –2,08 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

 

Tabel A21: avaliku sektori rahastuse tase õpilase kohta, 2016, ISCED 1 (joonis III.2.17) 

 
BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT 

Ostujõu 

standard 
7560 7560 7560 3126 3555 : 6355 4561 6077 4022 4718 5312 : 5591 7812 4607 4298 12 322 3725 5029 6226 8824 

 PL PT RO SI SK FI SE  
UK- 
ENG 

UK- 
WLS 

UK- 
NIR 

UK- 
SCT 

 AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

Ostujõu 

standard 
4658 5080 1359 5698 4679 6843 8248  7328 7328 7328 7328  : : 11 581 8455 : : 9180 : 2473 

Allikas: Eurostat [educ_uoe_fine09] (viimane uuendamine: 24.02.20). Belgia ja Ühendkuningriigi puhul pakub Eurostat tulemusi 
ainult riigi tasemel. 

 

Tabel A22: erasektori (majapidamiste) kulutused protsendina riiklikult haridusele eraldatud kogusummast, 2016, 

ISCED 1 (joonis III.2.18) 

 
BE 
fr 

BE 
de 

BE 
nl 

BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT 

% 2,9 2,9 2,9 1,4 5,3 : : 8,6 2,5 8,3 18,3 7,5 : 5,5 4,9 1,8 2,7 3,4 : 11,7 1,5 2,2 

 PL PT RO SI SK FI SE  
UK- 
ENG 

UK- 
WLS 

UK- 
NIR 

UK- 
SCT 

 AL BA CH IS ME MK NO RS TR 

% 7,8 12,7 0,7 9,7 7 0,4 :  8,7 8,7 8,7 8,7  : : : 1 : : 0 : 16,8 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid Eurostat [educ_uoe_fine02] ja [educ_uoe_fine03] põhjal (viimane uuendus: 24.02.20). Belgia ja 
Ühendkuningriigi puhul pakub Eurostat tulemusi ainult riigi tasemel. 
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Tabel A23: Eurydice võrgustiku kogutud andmete tunnuste nimekiri ja kirjeldavad statistikud (peatükid III.2 ja III.3) 

Nimetus Definitsioon Vaatluste arv Min Max Keskmine Standardhälve 
Aruande II osa 

joonis(ed) 

Õppekavapõhine 

diferentseeritus 
ISCED tasemete arv, millel esineb õppekavapõhist diferentseeritust 42 0 3 0,93 1,09 Joonis II.3.1 

Esmase hargnemise 

vanus 
Hargnemise alguse de facto vanus 42 10 16 14,02 1,88 Joonis II.6.1 (235) 

Õpiteede arv 

(ISCED 2, ISCED 3) 
Diferentseeritud õpiteede arv ISCED 2./3. tasemel (maksimaalselt 5) 42 

1 (ISCED 2) 

2 (ISCED 3) 
5 

1,50 (ISCED 2) 

4,05 (ISCED 3) 

1,04 (ISCED 2) 

0,96 (ISCED 3) 
Joonis II.6.2 

Koolivaliku tüüp (ISCED 

1–2) 

Vabaduse määr, mis vanematel on kooli valimisel olenevalt peamisest koolivaliku tüübist 

haridussüsteemis põhihariduse nooremas ja vanemas astmes 
42 1 3 2,07 0,75 Joonis II.4.2  

Koolivaliku reeglite 

diferentseeritus avalikus 

sektoris (ISCED 2 ja 

ISCED 1–3) 

Peamise koolivaliku tüübi (enamusele avaliku sektori koolidele kehtivate reeglite) ja koolivaliku 

reeglite vahel on erinevused, mis kehtivad kindlate avaliku sektori koolide puhul. See võib 

tähendada geograafilist piirkonda, mille alusel õpilased koolidesse määratakse, enamasti avaliku 

sektori koolidesse, või vaba koolivalikut, kui enamus õpilasi määratakse elukohajärgsetesse 

koolidesse. 

42 0 
1 (ISCED 2) 

3 (ISCED 1–3) 

0,21 (ISCED 2) 

0,26 (ISC. 1–3) 

0,42 (ISCED 2) 

0,59 (ISC. 1–3) 
Joonis II.4.3 A  

Avalik teave koolide kohta 

(ISCED 1–2) 

ISCED tasemete arv, millel riigiametid jagavad teavet otseselt või kaudselt ettevalmistuskoolide 

kaudu, et aidata peredel kooli valida, ISCED 1 või 2. 
42 0 2 0,98 1,00 Joonis II.4.4 

Kool võib kasutada 

vastuvõtukriteeriume 

(ISCED 2) 

Riigiametid lubavad / ei luba koolides vastuvõtukriteeriume kasutada või muudavad selle 

kohustuslikuks, et otsustada, millistele õpilastele ISCED 2. tasemel koolis kohta pakkuda. 
42 0 2 0,55 0,67 Joonis II.5.1 

Akadeemilised 

vastuvõtukriteeriumid 

(ISCED 2) 

Koolid võivad kasutada riiklike regulatsioonide/soovituste kohaselt ISCED 2. tasemel akadeemilisi 

vastuvõtukriteeriume. 
42 0 1 0,33 0,48 Joonis II.5.5 

Vastuvõtureeglite 

diferentseeritus avalikus 

sektoris (ISCED 1–3) 

Teatud liiki avaliku sektori koolidel on teistsugused vastuvõtukriteeriumid kui enamikus koolides 

(st enamikule avaliku sektori koolidele kehtivates reeglites) ISCED 1.–3 tasemel. 
42 0 3 0,98 1,02 

Joonised II.5.4–

.5.6 

Õiguslikul vormil põhinev 

diferentseeritus koolivaliku 

reeglites (ISCED 1–2 ja 

ISCED 1–3). 

Koolivaliku reeglid erinevad riigi rahastusest olenevates eraõppeasutustes ja avaliku sektori 

koolides (st enamikule avaliku sektori koolidele kehtivates reeglites). Tavaliselt tähendab see 

vaba koolivalikut riigi rahastusest sõltuvate eraõppeasutuste puhul, kuid (enamikku) avaliku 

sektori koolidesse määratakse õpilased elukohajärgselt. 

42 0 
2 (ISCED 1–2) 

3 (ISCED 1–3) 

0,69 (ISC. 1–2) 

0,81 (ISC. 1–3) 

0,95 (ISC. 1–2) 

1,52 (ISC. 1–3) 
Joonis II.4.3 B 

Õiguslikul vormil põhinev 

diferentseeritus kooli 

vastuvõtureeglites  

Kooli vastuvõtureeglid erinevad riigi rahastusest olenevates eraõppeasutustes ja avaliku sektori 

koolides (st enamikule avaliku sektori koolidele kehtivates reeglites) ISCED 1.–3. tasemel. 
42 0 1 0,26 0,45 Joonis II.5.1 

Õiguslikul vormil põhineva 

diferentseerituse liitskoor 

Liitskoor põhineb levinud koolivaliku tüübi ja/või kooli vastuvõtureeglite (enamikule avaliku sektori 

koolidele kehtivates reeglites) ja riigi rahastusest sõltuvatele eraõppeasutustele kehtivate sama 

valdkonna reeglite vahel ISCED 1.–3. tasemel. 

42 0 4 1,07 1,49 
Joonised II.4.3 B ja 

II.5.1 

Diferentseerituse liitskoor: 

kõik erinevused 

koolitüüpide ning avaliku 

ja erasektori vahel. 

Liitskoor põhineb levinud koolivaliku tüübi ja/või kooli vastuvõtureeglite (enamikule avaliku sektori 

koolidele kehtivates reeglites) ning riigi rahastusest sõltuvatele eraõppeasutustele ja teatud 

avaliku sektori koolidele kehtivate sama valdkonna reeglite vahel ISCED 1.–3. tasemel. 

42 0 10 2,31 2,31 
Joonised II.4.3 A–

B, II.5.1 ja II.5.4–6 

 

(235)  Poola puhul kasutati varasemat võrdlusaastat, sest pärast PISA 2018 uuringu läbiviimist jõustusid vastavad reformid.  
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Nimetus Definitsioon Vaatluste arv Min Max Keskmine Standardhälve 
Aruande II osa 

joonis(ed) 

Klassikursuse kordama 

jätmise reeglid (ISCED 1 

ja ISCED 1–3) 

Klassikursuse kordama jätmine pole lubatud (0), on lubatud teatud piirangutega (1) või lubatud 

ilma piiranguteta (2). 

37 (ISCED 1) 

33 (ISCED 1–3) 
0 

2 (ISCED 1) 

6 (ISCED 1–3) 

1,14 (ISCED 1) 

4,06 (ISC. 1–3) 

0,67 (ISCED 1) 

1,64 (ISC. 1–3) 
Joonis II.7.2 

Koolide autonoomia skoor Koolide autonoomia liitskoor kõikide kooli autonoomia valdkondade kohta 42 –2,08 2,67 0,00 0,86 
Joonised II.8.1, 

II.8.2 ja II.8.3 

Autonoomia 

inimressursside 

haldamisel 

Koolide autonoomia skoor, mis on seotud inimressursside haldamisega 41 –3,18 3,08 –0,06 2,01 Joonis II.8.1 

Autonoomia avaliku 

sektori rahastuse 

kasutamisel 

Koolide autonoomia skoor, mis on seotud avaliku sektori rahastuse kasutamisega 42 –1,99 4,64 0,06 1,39 Joonis II.8.2 

Autonoomia õpetatava 

sisu ja õppeprotsesside 

määramisel 

Koolide autonoomia skoor, mis on seotud õpetatava sisu ja õppeprotsesside määramisega 42 –1,98 4,16 0,06 1,25 Joonis II.8.3 

Autonoomia 

vastuvõtuotsuste 

tegemisel 

Koolide autonoomia skoor, mis on seotud vastuvõtuotsustega 42 –0,35 6,63 0,68 1,43 Joonis II.5.2 

Sertifitseeritud 

kvalifikatsiooni aluseks 

olevad riigieksamid 

(ISCED 1, ISCED 2, 

ISCED 3) 

Eksamid kvalifikatsiooni tunnistuse saamiseks õppetöö keeles või matemaatikas, ISCED taseme 

lõpus 
42 0 1 

0,07 (ISCED 1) 

0,45 (ISCED 2) 

0,76 (ISCED 3) 

0,26 (ISCED 1) 

0,50 (ISCED 2) 

0,43 (ISCED 3) 

Joonis II.9.1 

Muud standardtestid 

(ISCED 1, ISCED 2, 

ISCED 3) 

Muud riiklikud standardtestid õppetöö keeles või matemaatikas 42 0 1 

0,67 (ISCED 1) 

0,64 (ISCED 2) 

0,36 (ISCED 3) 

0,48 Joonis II.9.2 

Koolide välishindamise 

sooritustulemuste andmed 

Riigiametid kasutavad / ei kasuta riigieksamite tulemuste või muude standarditud riiklike testide 

tulemuste andmeid koolide välishindamiseks. 
42 0 2 1,55 0,67 Joonis II.9.6 

Soorituse hindamiseks 

tehtud testide tulemuste 

avaldamine 

Riigieksamite ja/või standardiseeritud riiklike testide tulemuste avaldamine koolide kaupa 42 0 2 0,95 0,99 Joonis II.9.4 

Välishindamise olemasolu 

ja tulemuste avaldamine 

Regulaarsete koolide välishindamiste läbiviimine/puudumine ja välishindamise aruannete 

avaldamise ulatus  
42 0 3 2,07 1,09 Joonis II.9.8 

Soorituse jälgimise 

liitskoor 

Liitskoor, mis tugineb sellele, kas kvalifikatsiooni kinnitamiseks korraldatakse riigieksameid ja/või 

muid standarditud teste ISCED 1. ja 2. tasemel ning kas eksamite ja testide soorituse andmeid 

kasutatakse koolide välishindamises. 

42 0 4 3,00 1,27 
Joonised II.9.1, 

II.9.2 ja II.9.6 

Koolipõhise teabe 

avaldamine 

Liitskoor tugineb sellele, kas riigieksamite ja/või muude riiklike testide sooritusandmed ja/või 

välishindamise aruanded on avalikult kättesaadavad või mitte. 
42 0 5 3,02 1,88 

Joonised II.9.4 ja 

II.9.8 

Eriväljaõppega õpetajate 

olemasolu (ISCED 1  

ja ISCED 1–3) 

Õpilasi toetavad õpetajad, kes on spetsialiseerunud lugemisoskuse ja matemaatika valdkondade 

alasooritajate aitamisele. 
42 0 

4 (ISCED 1) 

12 (ISCED 1–

3) 

1,95 (ISCED 1) 

5,14 (ISC. 1–3) 

1,56 (ISCED 1) 

4,33 (ISC. 1–3) 
Joonised II.11.1–3  

Väikerühmaõpe on olemas 

(ISCED 1  

ja ISCED 1–3) 

Õpilastele pakutakse ametliku koolipäeva jooksul lugemisoskuses või matemaatikas individuaal- 

või väikerühmaõpet. 
42 0 

4 (ISCED 1) 

12 (ISCED 1–

3) 

2,24 (ISCED 1) 

6,21 (ISC. 1–3) 

1,48 (ISCED 1) 

4,09 (ISC. 1–3) 
Joonised II.11.1–3  
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Nimetus Definitsioon Vaatluste arv Min Max Keskmine Standardhälve 
Aruande II osa 

joonis(ed) 

Professionaalne tugi on 

olemas (ISCED 1  

ja ISCED 1–3) 

Õpilastele pakuvad lugemisoskuses või matemaatikas tuge psühholoogid, logopeedid, 

sotsiaaltöötajad või teised töötajad. 
42 0 

4 (ISCED 1) 

12 (ISCED 1–

3) 

2,95 (ISCED 1) 

8,50 (ISC. 1–3) 

1,19 (ISCED 1) 

3,57 (ISC. 1–3) 
Joonised II.11.1–3  

Õpetamisele kuluv aeg 

(ISCED 1) 

Keskmine soovituslik minimaalne õpetamisele kuluv aeg aastas (tundides) kohustusliku õppekava 

läbimiseks ISCED 1. tasemel. 
40 472,50 1051,43 734,51 132,73 Joonised II.12.1–2 

Allikas: Eurydice. 

 

 

 

Tabel A24: hargnemise ja õppekavapõhise diferentseerituse tunnuste korrelatsioonimaatriks (Spearmani kordajad) (alapeatükk III2.1) 

  
 Õppekavapõhine 

diferentseeritus 

Esmase hargnemise 

vanus 

Õppesuundade arv 

(ISCED 2) 

Õppesuundade arv 

(ISCED 3) 

Kutseharidussektori 

suurus 

Õppekavapõhine 

diferentseeritus 

Korrelatsioonikordaja 1,00 –0,44 0,39 0,61 0,31 

Prob > |r| under H0: ρ = 0  0,00 0,01 < 0,0001 0,06 

Vaatluste arv 42 42 42 42 39 

Esmase hargnemise vanus 
Korrelatsioonikordaja –0,44 1,00 –0,67 –0,31 –0,30 

Prob > |r| under H0: ρ = 0 0,00  < 0,0001 0,05 0,07 

Vaatluste arv 42 42 42 42 39 

Õpiteede arv (ISCED 2) 
Korrelatsioonikordaja 0,39 –0,67 1,00 0,23 0,10 

Prob > |r| under H0: ρ = 0 0,01 < 0,0001  0,14 0,56 

Vaatluste arv 42 42 42 42 39 

Õpiteede arv (ISCED 3) 
Korrelatsioonikordaja 0,61 –0,31 0,23 1,00 0,29 

Prob > |r| under H0: ρ = 0 < 0,0001 0,05 0,14  0,07 

Vaatluste arv 42 42 42 42 39 

Kutseharidussektori suurus 
Korrelatsioonikordaja 0,31 –0,30 0,10 0,29 1,00 

Prob > |r| under H0: ρ = 0 0,06 0,07 0,56 0,07  

Vaatluste arv 39 39 39 39 42 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 
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Tabel A25: koolivaliku- ja vastuvõtureeglite tunnuste korrelatsioonimaatriks (Spearmani kordajad) (alapeatükk III.2.2) 

   

Koolivaliku 

tüüp, ISCED 

1–2 

Erinevad 

koolivaliku 

reeglid  

erinevatele 

avaliku sektori 

kooli liikidele 

Avalikult 

kättesaadav 

teave koolide 

kohta, ISCED 

1–2 

Koolid võivad 

rakendada 

vastuvõtukriteeri

ume, ISCED 2 

Akadeemilised 

vastuvõtukritee

riumid, ISCED 

2 

Erinevad 

vastuvõtukriteer

iumid 

erinevates 

avaliku sektori 

kooli liikides 

Erinev 

koolivalik 

avalikus 

sektoris / 

erasektoris 

Erinev 

vastuvõtt 

avalikus 

sektoris / 

erasektoris 

% avaliku 

sektori 

õppeasutusi, 

ISCED 1 

% avaliku 

sektori 

õppeasutusi, 

ISCED 2 

% riigi 

rahastusest 

sõltuvaid 

eraõppeasutusi, 

ISCED 1 

Riigi rahastusest 

sõltuvate 

eraõppeasutuste 

suhteline 

suurus, ISCED 1 

% riigi 

rahastusest 

sõltuvaid 

eraõppeasutusi

, ISCED 2 

Koolivaliku tüüp, ISCED 

1–2 

Korr. 1,00 –0,15 0,24 0,50 0,14 –0,23 –0,45 –0,27 –0,14 –0,21 0,19 0,17 0,34 

p  0,34 0,13 0,00 0,37 0,15 0,00 0,08 0,39 0,18 0,27 0,31 0,04 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 40 40 38 38 38 

Erinev koolivaliku tüüp 

erinevat liiki avaliku 

sektori koolides 

Korr. –0,15 1,00 0,31 –0,04 0,38 0,32 0,43 0,36 –0,11 –0,04 0,05 0,16 –0,05 

p 0,34  0,05 0,81 0,01 0,04 0,00 0,02 0,49 0,83 0,79 0,33 0,78 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 40 40 38 38 38 

Avalik teave koolide 

kohta, ISCED 1–2 

Korr. 0,24 0,31 1,00 0,36 0,32 0,07 0,10 0,18 –0,52 –0,42 0,35 0,55 0,26 

p 0,13 0,05  0,02 0,04 0,67 0,53 0,26 0,00 0,01 0,03 0,00 0,11 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 40 40 38 38 38 

Koolid võivad rakendada 

vastuvõtukriteeriume, 

ISCED 2 

Korr. 0,50 –0,04 0,36 1,00 0,45 0,07 –0,18 0,05 –0,27 –0,29 0,15 0,15 0,22 

p 0,00 0,81 0,02  0,00 0,67 0,26 0,76 0,09 0,07 0,37 0,36 0,18 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 40 40 38 38 38 

Akadeemilised 

vastuvõtukriteeriumid, 

ISCED 2 

Korr. 0,14 0,38 0,32 0,45 1,00 0,54 0,08 0,15 –0,26 –0,25 0,24 0,27 0,26 

p 0,37 0,01 0,04 0,00  0,00 0,62 0,33 0,11 0,12 0,15 0,10 0,12 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 40 40 38 38 38 

Vastuvõtu erinevused 

erinevat liiki avaliku 

sektori koolides 

Korr. –0,23 0,32 0,07 0,07 0,54 1,00 0,20 0,15 –0,05 –0,11 0,02 0,20 0,10 

p 0,15 0,04 0,67 0,67 0,00  0,21 0,34 0,75 0,48 0,90 0,24 0,53 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 40 40 38 38 38 

Koolivaliku 

diferentseeritus avalikus 

sektoris/erasektoris 

Korr. –0,45 0,43 0,10 –0,18 0,08 0,20 1,00 0,69 –0,29 –0,20 0,32 0,34 0,16 

p 0,00 0,00 0,53 0,26 0,62 0,21  < 0,0001 0,07 0,22 0,05 0,04 0,33 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 40 40 38 38 38 

Kooli vastuvõtu 

diferentseeritus avalikus 

sektoris/erasektoris 

Korr. –0,27 0,36 0,18 0,05 0,15 0,15 0,69 1,00 –0,17 –0,15 0,21 0,19 0,10 

p 0,08 0,02 0,26 0,76 0,33 0,34 < 0,0001  0,30 0,35 0,21 0,25 0,57 

N 42 42 42 42 42 42 42 42 40 40 38 38 38 

Avaliku sektori 

õppeasutuste osakaal, 

ISCED 1 

Korr. –0,14 –0,11 –0,52 –0,27 –0,26 –0,05 –0,29 –0,17 1,00 0,86 –0,82 –0,78 –0,71 

p 0,39 0,49 0,00 0,09 0,11 0,75 0,07 0,30  < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 43 43 41 41 41 

Avaliku sektori 

õppeasutuste osakaal, 

ISCED 2 

Korr. –0,21 –0,04 –0,42 –0,29 –0,25 –0,11 –0,20 –0,15 0,86 1,00 –0,75 –0,75 –0,87 

p 0,18 0,83 0,01 0,07 0,12 0,48 0,22 0,35 < 0,0001  < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 43 43 41 41 41 
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Koolivaliku 

tüüp, ISCED 

1–2 

Erinevad 

koolivaliku 

reeglid  

erinevatele 

avaliku sektori 

kooli liikidele 

Avalikult 

kättesaadav 

teave koolide 

kohta, ISCED 

1–2 

Koolid võivad 

rakendada 

vastuvõtukriteeri

ume, ISCED 2 

Akadeemilised 

vastuvõtukritee

riumid, ISCED 

2 

Erinevad 

vastuvõtukriteer

iumid 

erinevates 

avaliku sektori 

kooli liikides 

Erinev 

koolivalik 

avalikus 

sektoris / 

erasektoris 

Erinev 

vastuvõtt 

avalikus 

sektoris / 

erasektoris 

% avaliku 

sektori 

õppeasutusi, 

ISCED 1 

% avaliku 

sektori 

õppeasutusi, 

ISCED 2 

% riigi 

rahastusest 

sõltuvaid 

eraõppeasutusi, 

ISCED 1 

Riigi rahastusest 

sõltuvate 

eraõppeasutuste 

suhteline 

suurus, ISCED 1 

% riigi 

rahastusest 

sõltuvaid 

eraõppeasutusi

, ISCED 2 

Riigi rahastusest sõltuvate 

eraõppeasutuste osakaal, 

ISCED 1 

Korr. 0,19 0,05 0,35 0,15 0,24 0,02 0,32 0,21 –0,82 –0,75 1,00 0,85 0,86 

p 0,27 0,79 0,03 0,37 0,15 0,90 0,05 0,21 < 0,0001 < 0,0001  < 0,0001 < 0,0001 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 41 41 41 41 41 

Riigi rahastusest sõltuvate 

eraõppeasutuste 

suhteline suurus, ISCED 

1 

Korr. 0,17 0,16 0,55 0,15 0,27 0,20 0,34 0,19 –0,78 –0,75 0,85 1,00 0,79 

p 0,31 0,33 0,00 0,36 0,10 0,24 0,04 0,25 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  < 0,0001 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 41 41 41 41 41 

Riigi rahastusest sõltuvate 

eraõppeasutuste osakaal, 

ISCED 2 

Korr. 0,34 –0,05 0,26 0,22 0,26 0,10 0,16 0,10 –0,71 –0,87 0,86 0,79 1,00 

p 0,04 0,78 0,11 0,18 0,12 0,53 0,33 0,57 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  

N 38 38 38 38 38 38 38 38 41 41 41 41 41 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 

 

Tabel A26: klassikursuse kordama jätmise tunnuste korrelatsioonimaatriks (Spearmani kordajad) (alapeatükk III.2.3) 

  
Klassikursuse kordama 

jätmise reeglid, ISCED 1 

Klassikursuse kordama 

jätmise reeglid, ISCED 2 

Klassikursuse kordama 

jätmise reeglid, ISCED 3 

Klassikursuse 

kordajate protsent 

Klassikursuse 

kordama jätmise määr 

Klassikursuse kordama jätmise 

reeglid, ISCED 1 

Korrelatsioonikordaja 1,00 0,69 0,33 0,02 0,00 

Prob > |r| under H0: ρ = 0  < 0,0001 0,06 0,90 1,00 

Vaatluste arv 37 37 33 36 36 

Klassikursuse kordama jätmise 

reeglid, ISCED 2 

Korrelatsioonikordaja 0,69 1,00 0,67 –0,12 –0,18 

Prob > |r| under H0: ρ = 0 < 0,0001  < 0,0001 0,48 0,30 

Vaatluste arv 37 37 33 36 36 

Klassikursuse kordama jätmise 

reeglid, ISCED 3 

Korrelatsioonikordaja 0,33 0,67 1,00 0,09 0,01 

Prob > |r| under H0: ρ = 0 0,06 < 0,0001  0,64 0,97 

Vaatluste arv 33 33 33 33 33 

Klassikursuse kordajate protsent 

Korrelatsioonikordaja 0,02 –0,12 0,09 1,00 0,88 

Prob > |r| under H0: ρ = 0 0,90 0,48 0,64  < 0,0001 

Vaatluste arv 36 36 33 41 41 

Klassikursuse kordama jätmise 

määr 

Korrelatsioonikordaja 0,00 –0,18 0,01 0,88 1,00 

Prob > |r| under H0: ρ = 0 1,00 0,30 0,97 < 0,0001  

Vaatluste arv 36 36 33 41 41 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 
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Tabel A27: koolide autonoomia ja aruandekohustuse tunnuste korrelatsioonimaatriks (Spearmani kordajad) (alapeatükk III.2.4) 

  

 Koolide 
autonoom
ia skoor 

Autonoomia 
inimressurss

ide 
haldamisel 

Autonoomia 
avaliku 
sektori 

rahastuse 
kasutamisel 

Autonoomia 
õpetatava sisu ja 
õppeprotsesside 

määramisel 

Autonoomia 
vastuvõtuot

sustes 

Sertifitseeritud 
kvalifikatsiooni 
aluseks olevad 
riigieksamid, 

ISCED 1 

Sertifitseeritud 
kvalifikatsiooni 
aluseks olevad 
riigieksamid, 

ISCED 2 

Sertifitseeritud 
kvalifikatsiooni 
aluseks olevad 
riigieksamid, 

ISCED 3 

Muud 
standardtestid, 

ISCED 1 

Muud 
standardtestid, 

ISCED 2 

Muud 
standardtestid, 

ISCED 3 

Koolide 
välishindamise 

sooritustulemuste 
andmed 

Soorituse 
hindamiseks 
tehtud testide 

tulemuste 
avaldamine 

Välishindamise 
aruannete 

olemasolu ja 
avaldamine 

Koolide autonoomia skoor 

Kordaja 1,00 0,66 0,82 0,88 0,48 0,20 0,12 0,11 0,29 0,13 –0,05 0,27 0,48 0,56 

p  < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,00 0,21 0,43 0,50 0,07 0,41 0,77 0,09 0,00 0,00 

N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Autonoomia 
inimressursside haldamisel 

Kordaja 0,66 1,00 0,46 0,42 0,11 0,19 0,04 0,06 0,15 0,23 –0,21 0,10 0,28 0,52 

p 
< 

0,0001 
 0,00 0,01 0,48 0,23 0,78 0,70 0,35 0,14 0,20 0,55 0,07 0,00 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Autonoomia avaliku sektori 
rahastuse kasutamisel 

Kordaja 0,82 0,46 1,00 0,58 0,27 0,32 0,20 0,11 0,17 0,01 0,02 0,21 0,38 0,39 

p 
< 

0,0001 
0,00  < 0,0001 0,08 0,04 0,21 0,49 0,27 0,96 0,91 0,19 0,01 0,01 

N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Autonoomia õpetatava sisu 
ja õppeprotsesside 
määramisel 

Kordaja 0,88 0,42 0,58 1,00 0,46 0,02 0,09 0,00 0,31 0,15 0,01 0,29 0,43 0,41 

p 
< 

0,0001 
0,01 < 0,0001  0,00 0,89 0,57 1,00 0,05 0,36 0,93 0,06 0,00 0,01 

N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Autonoomia 
vastuvõtuotsustes 

Kordaja 0,48 0,11 0,27 0,46 1,00 0,03 –0,06 0,29 0,31 0,06 0,03 0,17 0,32 0,23 
p 0,00 0,48 0,08 0,00  0,86 0,69 0,06 0,04 0,69 0,85 0,27 0,04 0,15 
N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Sertifitseeritud 
kvalifikatsiooni aluseks 
olevad riigieksamid, ISCED 
1 

Kordaja 0,20 0,19 0,32 0,02 0,03 1,00 0,31 0,16 0,20 0,01 0,37 0,20 0,11 –0,04 

p 0,21 0,23 0,04 0,89 0,86  0,05 0,33 0,21 0,93 0,02 0,20 0,50 0,79 

N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Sertifitseeritud 
kvalifikatsiooni aluseks 
olevad riigieksamid, ISCED 
2 

Kordaja 0,12 0,04 0,20 0,09 –0,06 0,31 1,00 0,40 0,14 0,08 0,12 0,40 0,24 0,18 

p 0,43 0,78 0,21 0,57 0,69 0,05  0,01 0,39 0,62 0,44 0,01 0,12 0,25 

N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Sertifitseeritud 
kvalifikatsiooni aluseks 
olevad riigieksamid, ISCED 
3 

Kordaja 0,11 0,06 0,11 0,00 0,29 0,16 0,40 1,00 0,20 0,17 –0,05 0,15 0,20 0,08 

p 0,50 0,70 0,49 1,00 0,06 0,33 0,01  0,21 0,29 0,75 0,34 0,20 0,63 

N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Muud standardtestid, 
ISCED 1 

Kordaja 0,29 0,15 0,17 0,31 0,31 0,20 0,14 0,20 1,00 0,63 0,42 0,53 0,38 0,25 

p 0,07 0,35 0,27 0,05 0,04 0,21 0,39 0,21  < 0,0001 0,01 0,00 0,01 0,11 

N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Muud standardtestid, 
ISCED 2 

Kordaja 0,13 0,23 0,01 0,15 0,06 0,01 0,08 0,17 0,63 1,00 0,24 0,30 0,42 0,30 

p 0,41 0,14 0,96 0,36 0,69 0,93 0,62 0,29 < 0,0001  0,12 0,05 0,01 0,06 

N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Muud standardtestid, 
ISCED 3 

Kordaja –0,05 –0,21 0,02 0,01 0,03 0,37 0,12 –0,05 0,42 0,24 1,00 0,23 0,14 –0,02 

p 0,77 0,20 0,91 0,93 0,85 0,02 0,44 0,75 0,01 0,12  0,14 0,38 0,88 

N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Koolide välishindamise 
sooritustulemuste andmed  

Kordaja 0,27 0,10 0,21 0,29 0,17 0,20 0,40 0,15 0,53 0,30 0,23 1,00 0,40 0,38 

p 0,09 0,55 0,19 0,06 0,27 0,20 0,01 0,34 0,00 0,05 0,14  0,01 0,01 

N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Soorituse hindamiseks 
tehtud testide tulemuste 
avaldamine 

Kordaja 0,48 0,28 0,38 0,43 0,32 0,11 0,24 0,20 0,38 0,42 0,14 0,40 1,00 0,62 

p 0,00 0,07 0,01 0,00 0,04 0,50 0,12 0,20 0,01 0,01 0,38 0,01  < 0,0001 

N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Välishindamise aruannete 
olemasolu ja avaldamine 

Kordaja 0,56 0,52 0,39 0,41 0,23 –0,04 0,18 0,08 0,25 0,30 –0,02 0,38 0,62 1,00 

p 0,00 0,00 0,01 0,01 0,15 0,79 0,25 0,63 0,11 0,06 0,88 0,01 < 0,0001  

N 42 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 



 

 

L
is

a
d

 

3
2
1
 

 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 
 

Tabel A28: rahastuse ja õpilastele pakutava toe tunnuste korrelatsioonimaatriks (Spearmani kordaja) (alapeatükk III.2.5) 

    

Avaliku sektori 

rahastus 

õpilase kohta 

(ISCED 1) 

Avaliku sektori 

rahastus 

õpilase kohta 

(ISCED 1–2) 

Era- ja 

riigirahastuse 

osakaal 

(ISCED 1) 

Era- ja 

riigirahastuse 

osakaal 

Õpetamisele 

kuluv aeg 

(ISCED 1) 

Eriväljaõppeg

a õpetajate 

olemasolu 

(ISCED 1) 

Eriväljaõppeg

a õpetajate 

olemasolu 

(ISCED 2) 

Eriväljaõppeg

a õpetajate 

olemasolu 

(ISCED 3) 

Väikerühmaõp

pe olemasolu 

(ISCED 1) 

Väikerühmaõp

pe olemasolu 

(ISCED 2) 

Väikerühmaõp

pe olemasolu 

(ISCED 3) 

Professionaals

e toe 

olemasolu 

(ISCED 1) 

Professionaals

e toe 

olemasolu 

(ISCED 2) 

Professionaal

se toe 

olemasolu 

(ISCED 3) 

Avaliku sektori 

rahastus õpilase 

kohta (ISCED 1) 

Korda

ja 
1,00 0,97 –0,20 –0,09 0,49 0,28 0,28 0,12 0,27 0,33 0,07 0,08 0,09 –0,02 

p  < 0,0001 0,28 0,61 0,00 0,10 0,10 0,48 0,12 0,05 0,71 0,66 0,62 0,89 

N 37 37 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Avaliku sektori 

rahastus õpilase 

kohta (ISCED 1–2) 

Korda

ja 
0,97 1,00 –0,27 –0,15 0,47 0,31 0,30 0,14 0,34 0,39 0,13 0,13 0,13 0,02 

p < 0,0001  0,13 0,40 0,01 0,07 0,08 0,43 0,05 0,02 0,45 0,46 0,44 0,93 

N 37 37 33 33 33 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Era- ja 

riigirahastuse 

osakaal (ISCED 1) 

Korda

ja 
–0,20 –0,27 1,00 0,91 0,20 0,17 0,04 0,09 0,19 0,16 0,11 0,04 0,01 0,13 

p 0,28 0,13  < 0,0001 0,30 0,37 0,82 0,63 0,30 0,39 0,55 0,84 0,96 0,49 

N 33 33 33 33 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Era- ja 

riigirahastuse 

osakaal (ISCED 1–

3) 

Korda

ja 
–0,09 –0,15 0,91 1,00 0,27 0,19 0,13 0,14 0,18 0,12 0,06 –0,12 –0,17 –0,14 

p 0,61 0,40 < 0,0001  0,16 0,31 0,49 0,45 0,34 0,51 0,75 0,53 0,36 0,45 

N 33 33 33 33 29 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Õpetamisele kuluv 

aeg (ISCED 1) 

Korda

ja 
0,49 0,47 0,20 0,27 1,00 0,40 0,30 0,25 0,24 0,32 0,30 –0,04 0,01 –0,07 

p 0,00 0,01 0,30 0,16  0,01 0,06 0,13 0,14 0,04 0,06 0,83 0,97 0,67 

N 33 33 29 29 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Eriväljaõppega 

õpetajate olemasolu 

(ISCED 1) 

Korda

ja 
0,28 0,31 0,17 0,19 0,40 1,00 0,87 0,76 0,45 0,45 0,28 0,11 0,08 –0,09 

p 0,10 0,07 0,37 0,31 0,01  < 0,0001 < 0,0001 0,00 0,00 0,07 0,49 0,61 0,59 

N 35 35 31 31 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Eriväljaõppega 

õpetajate olemasolu 

(ISCED 2) 

Korda

ja 
0,28 0,30 0,04 0,13 0,30 0,87 1,00 0,90 0,34 0,41 0,18 0,10 0,11 –0,07 

p 0,10 0,08 0,82 0,49 0,06 < 0,0001  < 0,0001 0,03 0,01 0,26 0,54 0,48 0,68 

N 35 35 31 31 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Eriväljaõppega 

õpetajate olemasolu 

(ISCED 3) 

Korda

ja 
0,12 0,14 0,09 0,14 0,25 0,76 0,90 1,00 0,21 0,28 0,30 –0,02 –0,01 –0,09 

p 0,48 0,43 0,63 0,45 0,13 < 0,0001 < 0,0001  0,17 0,07 0,06 0,91 0,96 0,59 

N 35 35 31 31 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Väikerühmaõppe 

olemasolu (ISCED 

Korda

ja 
0,27 0,34 0,19 0,18 0,24 0,45 0,34 0,21 1,00 0,93 0,61 0,21 0,12 –0,05 

p 0,12 0,05 0,30 0,34 0,14 0,00 0,03 0,17  < 0,0001 < 0,0001 0,18 0,45 0,76 
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Avaliku sektori 

rahastus 

õpilase kohta 

(ISCED 1) 

Avaliku sektori 

rahastus 

õpilase kohta 

(ISCED 1–2) 

Era- ja 

riigirahastuse 

osakaal 

(ISCED 1) 

Era- ja 

riigirahastuse 

osakaal 

Õpetamisele 

kuluv aeg 

(ISCED 1) 

Eriväljaõppeg

a õpetajate 

olemasolu 

(ISCED 1) 

Eriväljaõppeg

a õpetajate 

olemasolu 

(ISCED 2) 

Eriväljaõppeg

a õpetajate 

olemasolu 

(ISCED 3) 

Väikerühmaõp

pe olemasolu 

(ISCED 1) 

Väikerühmaõp

pe olemasolu 

(ISCED 2) 

Väikerühmaõp

pe olemasolu 

(ISCED 3) 

Professionaals

e toe 

olemasolu 

(ISCED 1) 

Professionaals

e toe 

olemasolu 

(ISCED 2) 

Professionaal

se toe 

olemasolu 

(ISCED 3) 

1) N 35 35 31 31 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Väikerühmaõppe 

olemasolu (ISCED 

2) 

Korda

ja 
0,33 0,39 0,16 0,12 0,32 0,45 0,41 0,28 0,93 1,00 0,68 0,26 0,23 0,06 

p 0,05 0,02 0,39 0,51 0,04 0,00 0,01 0,07 < 0,0001  < 0,0001 0,10 0,15 0,71 

N 35 35 31 31 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Väikerühmaõppe 

olemasolu (ISCED 

3) 

Korda

ja 
0,07 0,13 0,11 0,06 0,30 0,28 0,18 0,30 0,61 0,68 1,00 –0,08 –0,12 –0,07 

p 0,71 0,45 0,55 0,75 0,06 0,07 0,26 0,06 < 0,0001 < 0,0001  0,61 0,45 0,67 

N 35 35 31 31 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Professionaalse toe 

olemasolu (ISCED 

1) 

Korda

ja 
0,08 0,13 0,04 –0,12 –0,04 0,11 0,10 –0,02 0,21 0,26 –0,08 1,00 0,95 0,82 

p 0,66 0,46 0,84 0,53 0,83 0,49 0,54 0,91 0,18 0,10 0,61  < 0,0001 < 0,0001 

N 35 35 31 31 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Professionaalse toe 

olemasolu (ISCED 

2) 

Korda

ja 
0,09 0,13 0,01 –0,17 0,01 0,08 0,11 –0,01 0,12 0,23 –0,12 0,95 1,00 0,87 

p 0,62 0,44 0,96 0,36 0,97 0,61 0,48 0,96 0,45 0,15 0,45 < 0,0001  < 0,0001 

N 35 35 31 31 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Professionaalse toe 

olemasolu (ISCED 

3) 

Korda

ja 
–0,02 0,02 0,13 –0,14 –0,07 –0,09 –0,07 –0,09 –0,05 0,06 –0,07 0,82 0,87 1,00 

p 0,89 0,93 0,49 0,45 0,67 0,59 0,68 0,59 0,76 0,71 0,67 < 0,0001 < 0,0001  

N 35 35 31 31 40 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

Allikas: Eurydice kalkulatsioonid. 



 

 

L
is

a
d

 

3
2
3
 

 

 



 

 

TÄNUSÕNAD 

 

 
 
 

HARIDUSE, AUDIOVISUAALVALDKONNA JA KULTUURI 

RAKENDUSAMET 

Haridus- ja noorsoopoliitika analüüs 

Avenue du Bourget 1 (J-70 – Unit A6) 

B-1049 Brussels 

(http://ec.europa.eu/eurydice) 

Autorid 

Teodora Parveva (koordinaator), Anna Horváth, Anita Krémó ja Emmanuel Sigalas 

Külalisautor 

Christian Monseur, Liège’i Ülikool 

Kujundus  

Patrice Brel  

Kaaned  

Vanessa Maira 

Koordinaator 

Gisèle De Lel  

 



Tän usõ na d  

325 

 

EURYDICE RIIKLIKUD ÜKSUSED 
 

ALBAANIA 

Eurydice Unit  
European Integration and Projects Department 
Ministry of Education and Sport 
Rruga e Durrësit, Nr. 23 
1001 Tiranë 
Contribution of the Unit: Egest Gjokuta 

AUSTRIA 

Eurydice-Informationsstelle 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
Abt. Bildungsstatistik und –monitoring 
Minoritenplatz 5 
1010 Wien 

BELGIA 

Unité Eurydice de la Communauté française 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
Direction des relations internationales 
Boulevard Léopold II, 44 – Bureau 6A/001 
1080 Bruxelles 
Contribution of the Unit: Joint responsibility 
 
Eurydice Vlaanderen 
Departement Onderwijs en Vorming/ 
Afdeling Strategische Beleidsondersteuning 
Hendrik Consciencegebouw 7C10 
Koning Albert II-laan 15 
1210 Brussel 
Contribution of the Unit: Sanne Noel (overall coordination); 
experts: Bruylandt Bart, Rhellam Chama, Roels Liesbeth, 
Mardulier Theo, Geets Johan, De Bleeckere Nathalie, Derks 
Anton, Wagemakers Inge and Avau Goedele  
 
Eurydice-Informationsstelle der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Fachbereich Ausbildung und Unterrichtsorganisation 
Gospertstraße 1 
4700 Eupen  
Contribution of the Unit: Catherine Reinertz 

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA 

Ministry of Civil Affairs 
Education Sector 
Trg BiH 3 
71000 Sarajevo 
Contribution of the Unit: Ba Eurydice Unit and representatives 
from responsible ministries 

BULGAARIA 

Eurydice Unit 
Human Resource Development Centre 
Education Research and Planning Unit 
15, Graf Ignatiev Str.  
1000 Sofia 
Contribution of the Unit: Anna Arsenieva-Popova (expert) 

EESTI 

Eurydice Unit 
Analysis Department 
Ministry of Education and Research 
Munga 18 
50088 Tartu 
Contribution of the Unit: Kaisa Musting (Ministry of Education 
and Research) 

HISPAANIA 

Eurydice España-REDIE 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 
Paseo del Prado, 28 
28014 Madrid 
Contribution of the Unit: Rocío Arias Bejarano, Marta Crespo 
Petit, Roberto Domingo de la Riva and Elena Vázquez Aguilar 
(Eurydice España-REDIE). Francisco Javier Briz Villanueva y 
Gonzalo Herrera Larrondo (Dirección de la Inspección de 
Educación. Secretaría General Técnica. Departamento De 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón). 
Rubén Daniel Gallo Acosta (Viceconsejería de Educación y 
Universidades. Consejería de Educación y Universidades del 
Gobierno de Canarias). Carina Igea (Unidad Técnica de 
Innovación Educativa. Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria). Paulino Martín Seco, 
Marta Piñeiro Ruíz, María José Marcos, Rosa García y Diego 
Olivar Aldudo (Direcciones Generales de Política Educativa 
Escolar y de Innovación y Equidad Educativa. Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León). María Isabel 
Rodríguez Martín (Servicio de Ordenación Académica, 
Documentación y Evaluación. Viceconsejería de Educación, 
Universidades e Investigación. Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha). María José 
Fernández Maqueira (Unidad de Programas Educativos de la 
DP Educación de Ceuta, Ministerio de Educación y 
Formación Profesional). Ismael Díez y Mª Dolores Bolufer 
(Direcció General de Política Educativa. Conselleria de 
Educación, Cultura y Deportes de la Comunitat Valenciana). 
Javier Pérez Jiménez (Secretaría General de Educación. 
Servicio de Programas Educativos y Atención a la 
Diversidad. Consejería de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura). Nerea Domeño, Miguel Ángel Arana y 
Elena Lorente (Sección de Atención a la diversidad, 
Orientación y Necesidades Educativas Especiales. 
Negociado de Escolarización. Departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra). Servicio de Atención a la 
Diversidad, Consejería de Educación y Cultura de La Rioja. 

HOLLAND 

Eurydice Nederland 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Directie Internationaal Beleid  
Rijnstraat 50  
2500 BJ Den Haag  
Contribution of the Unit: Joint responsibility 

HORVAATIA 

Agency for Mobility and EU Programmes 
Frankopanska 26 
10000 Zagreb 
Contribution of the Unit: Joint contribution; 
expert: Zrinka Ristić Dedić, Ph.D. (Institute for Social 
Research in Zagreb) 

IIRIMAA 

Eurydice Unit 
Department of Education and Skills (DES) 
International Section 
Marlborough Street 
Dublin 1 – DO1 RC96 
Contribution of the Unit: Julia Lynch (Inspectorate), 
Grainne Egan (Social Inclusion), Melanie Hudson (Social 
Inclusion), Enda McEvoy (School Governance), 
Della Sammon (School Governance), Ciara Molloy 
(Curriculum & Assessment Policy Unit), Brian Geraghty 
(Teacher Ed Policy, ITE & Professional Development) 



Võrds ed  võ i m a lus ed  E uro op a  k oo l i ha r i dus es  

326 

ISLAND 

Eurydice Unit 
The Directorate of Education 
Víkurhvarfi 3 
203 Kópavogur  
Contribution of the Unit: Hulda Skogland 

ITAALIA 

Unità italiana di Eurydice 
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa (INDIRE) 
Agenzia Erasmus+ 
Via C. Lombroso 6/15 
50134 Firenze 
Contribution of the Unit: Simona Baggiani;  
expert: Diana Saccardo (Dirigente tecnico, Ministero 
dell'Istruzione) 

KREEKA 

Hellenic Eurydice Unit 
Directorate for European and International Affairs 
General Directorate for International, European Affairs, 
Hellenic Diaspora and Intercultural Education  
Ministry of Education and Religious Affairs 
37 Andrea Papandreou Street (Office 2172) 
15180 Maroussi (Attiki) 
Contribution of the Unit: Georgia Karageorgou (expert) 

KÜPROS 

Eurydice Unit 
Ministry of Education and Culture 
Kimonos and Thoukydidou 
1434 Nicosia 
Contribution of the Unit: Leonidas Kyriakides (Professor of 
Educational Research and Evaluation, Department of 
Education, University of Cyprus); Evi Charalambous (Special 
Scientist (Research), and PhD student, Department of 
Education, University of Cyprus)  

LIECHTENSTEIN 

Informationsstelle Eurydice 
Schulamt des Fürstentums Liechtenstein 
Austrasse 79 
Postfach 684 
9490 Vaduz 

LEEDU 

Eurydice Unit 
National Agency for Education 
M. Katkaus Str. 44,  
LT-09217 Vilnius  
Contribution of the Unit: Marius Iziumcevas, Ugnė Cibulskaitė 
(external experts) 

LUKSEMBURG 

Unité nationale d'Eurydice  
ANEFORE ASBL  
eduPôle Walferdange 
Bâtiment 03 - étage 01 
Route de Diekirch 
7220 Walferdange 
Contribution of the Unit: Experts: Claude Sevenig (Service 
des relations internationales – Ministère de l'Éducation 
nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE)), 
Patrick Hiertes (Service des relations internationales – 
Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la 
Jeunesse (MENJE)) 
 
 

LÄTI 

Eurydice Unit 
State Education Development Agency 
Vaļņu street 1 (5th floor) 
1050 Riga 
Contribution of the Unit: Gunita Delijeva (expert) 

MALTA 

Eurydice National Unit 
Directorate for Research, Lifelong Learning and Employability 
Ministry for Education and Employment 
Great Siege Road 
Floriana VLT 2000 
Contribution of the Unit: Jonathan Camenzuli (expert) 

MONTENEGRO 

Eurydice Unit 
Vaka Djurovica bb 
81000 Podgorica  
Contribution of the Unit: Nevena Cabrilo (Head of the 
Department for International Cooperation, from the Bureau for 
Educational Services) 

NORRA 

Eurydice Unit 
Ministry of Education and Research 
Kirkegata 18  
P.O. Box 8119 Dep. 
0032 Oslo 
Contribution of the Unit: Ine Kjølstad Sander, John Christian 
Christiansen and Martin Bahner (The Norwegian Directorate 
for Education and Training) 

POOLA 

Polish Eurydice Unit 
Foundation for the Development of the Education System 
Aleje Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa 
Contribution of the Unit: Magdalena Górowska-Fells; national 
experts: Prof. Mikołaj Herbst (University of Warsaw), Elżbieta 
Neroj (Ministry of National Education) 

PORTUGAL 

Unidade Portuguesa da Rede Eurydice (UPRE) 
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência  
Av. 24 de Julho, 134 
1399-054 Lisboa 
Contribution of the Unit: Joint responsibility 

PRANTSUSMAA 

Unité française d’Eurydice  
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports (MENJS) 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation (MESRI) 
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance (DEPP) 
Mission aux relations européennes et internationales (MIREI) 
61-65, rue Dutot 
75732 Paris Cedex 15 
Contribution of the Unit: Olivier Sidokpohou (expert), 
Anne Gaudry-Lachet (Eurydice France) 

PÕHJA-MAKEDOONIA 

National Eurydice Unit  
National Agency for European Educational Programmes and 
Mobility 
Boulevard Kuzman Josifovski Pitu, No. 17 
1000 Skopje 
Contribution of the Unit: Joint responsibility 



Tän usõ na d  

327 

ROOTSI 

Eurydice Unit 
Universitets- och högskolerådet/ 
Box 4030 
171 04 Solna 
Contribution of the Unit: Madelen Charysczak and 
Linnea Möller 

RUMEENIA 

Eurydice Unit  
National Agency for Community Programmes in the Field of 
Education and Vocational Training 
Universitatea Politehnică București 
Biblioteca Centrală 
Splaiul Independenței, nr. 313 
Sector 6  
060042 București 
Contribution of the Unit: Veronica – Gabriela Chirea in 
cooperation with experts Ciprian Fartușnic (Institute of 
Science Education) and Viorica Preda (Ministry of Education 
and Research) 

SAKSAMAA 

Eurydice-Informationsstelle des Bundes 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)  
Heinrich-Konen Str. 1  
53227 Bonn 
 
Eurydice-Informationsstelle der Länder im Sekretariat der 
Kultusministerkonferenz 
Taubenstraße 10 
10117 Berlin 
Contribution of the Unit: Thomas Eckhardt 

SERBIA 

Eurydice Unit Serbia 
Foundation Tempus 
Ruze Jovanovic 27a 
11000 Belgrade 
Contribution of the Unit: Joint responsibility 

SLOVAKKIA 

Eurydice Unit 
Slovak Academic Association for International Cooperation 
Krížkova 9 
811 04 Bratislava  
Contribution of the Unit: Joint responsibility 

SLOVEENIA 

Eurydice Unit 
Ministry of Education, Science and Sport 
Department of Educational Development and Quality 
Masarykova 16 
Contribution of the Unit: Tanja Taštanoska (Ministry of 
Education, Science and Sport) and Karmen Svetlik 
(Educational Research Institute) 

SOOME 

Eurydice Unit 
Finnish National Agency for Education 
P.O. Box 380 
00531 Helsinki 
Contribution of the Unit: Joint responsibility 

ŠVEITS 

Eurydice Unit 
Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK) 
Speichergasse 6 
3001 Bern 
Contribution of the Unit: Alexander Gerlings 

TAANI 

Eurydice Unit 
Ministry of Children and Education 
Danish Agency for Science and Higher Education  
Bredgade 43 
1260 København K 
Contribution of the Unit: The Ministry of Children and 
Education and The Ministry of Higher Education and Science 

TŠEHHI 

Eurydice Unit 
Czech National Agency for International Education 
Dům zahraniční spolupráce 
Na Poříčí 1035/4 
110 00 Praha 1 
Contribution of the Unit: Simona Pikálková, Andrea Turynová 
and Helena Pavlíková; experts from outside the Unit: Miroslav 
Jiřička, Radovan Bogdanowicz and Lukáš Seifert 

TÜRGI  

Eurydice Unit  
MEB, Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) 
Eurydice Türkiye Birimi, Merkez Bina 4. Kat 
B-Blok Bakanlıklar 
06648 Ankara 
Contribution of the Unit: Osman Yıldırım Uğur;  
experts: Prof. Dr. Cem Balcıkanlı, Prof. Dr. Kemal Sinan 
Özmen 

UNGARI 

Hungarian Eurydice Unit 
Educational Authority 
19-21 Maros Str. 
1122 Budapest 
Contribution of the Unit: Ildikó Balázsi (expert) 

ÜHENDKUNINGRIIK 

Eurydice Unit for England, Wales and Northern Ireland  
Department for Education (DfE) 
Sanctuary Buildings 
Great Smith Street 
London SW1P 3BT 
Contribution of the Unit: Thomas Lockhart and 
Maureen Heron (NFER) 
 
Eurydice Unit Scotland 
Learning Directorate 
Scottish Government 
2-C North  
Victoria Quay  
Edinburgh EH6 6QQ 
Contribution of the Unit: Alina Dragos; Scottish Government 
policy experts (alphabetical order): Allen Mark, Gosling Chris, 
Hutchison Suzanne, Lowe Melanie, Lynch Deborah, 
McLauchlan Fiona, McQuarrie Alison, McVicar Murray, 
Oikonomou Stefania, Smith Kate  
 

 


