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Eesti 2035:  kõige olulisemad
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Läbirääkimised EL Komisjoniga 

tõukefondide kasutamise üle

Strateegialoome materjalid on leitavad 

HTMi veebist.

https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/avalikud-arutelud


Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala 

valdkondlikud arengukavad



Töörühmad ja rakkerühmad

Töörühmad:

• Ühtne individuaalseid valikuid toetav haridussüsteem

• Õppimine kui koostöö ja õpetaja kui teejuht

• Oskused ja oskuste parem kasutamine

Rakkerühmad (horisontaalsed teemad): 

• innovatsioon hariduses;

• eesti keelest erineva (kodu)keelega õppija hariduskorraldus



Töörühmades osalenud (1)

• Õppeasutuste/õpetajate/koolijuhtide esindajad: Haridustöötajate 

Liit, Õpetajate Liit, Lasteaednike Liit, Alushariduse Juhtide Ühendus, 

Koolijuhtide Ühendus, Maakoolide Ühendus, Eraüldhariduskoolide 

Ühendus, RN, RKRN, EKEÜ, Eesti Koolipsühholoogide Ühing

• Õppijate esindajad: Eesti Noorteühenduste Liit,  Eesti 

Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit



Töörühmades osalenud (2)

• Lastevanemate Liit, Puuetega Inimeste Koda, Haridusfoorum, 

Kultuuri Koda, ELVL, Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon 

Andras, Logopeedide Ühing, Eripedagoogide Liit, Noored Kooli, 

Heateo Haridusfond, Eesti keelenõukogu, Muuseumiühing, TÜ, TLÜ. 

• Töömaailm: Ettevõtluse Arendamise SA, Töötukassa, Tööandjate 

Keskliit,  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ametiühingute Keskliit, 

Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit

• Ministeeriumid ja ministeeriumide allasutused, Riigikantselei, 

Riigikontroll, Õiguskantsleri kantselei



Töörühmade töö (1)

• Juunis 2019 kohtumine ja lauaarutelud

• kitsaskohad ja tugevused - prioriseerimine

• sihid aastaks 2035 – millega jätkata, mida on vaja muuta

• Juuli-august 2019 veebipõhine tagasiside

• kitsaskohtadele/tugevustele ja tegevustele

• September 2019 kohtumine ja lauaarutelud

• EÕSi vahehindamine

• Üldeesmärk ja strateegilised eesmärgid

• Fookusteemad (nt katkestamine; õpetajate järelkasv; HEV õppija 

toetamine)



Töörühmade töö (2)

• September 2019 veebipõhine tagasiside üldeesmärgile ja 

strateegilistele eesmärkidele

• Detsember 2019 kolme töörühma ühine kohtumine

• Esialgne strateegia tekst – arutelu

• Detsember 2019 veebipõhine tagasiside strateegia tekstile



Arengukava üldised põhimõtted ja väärtused

• eesti keele ja kultuuri väärtustamine

• inimeste heaolu ja turvalisus

• ühiskonda ja looduskeskkonda säästev areng

• õppija võimestamine

• vastutustunne ja hoolivus

• tõenduspõhisus ja professionaalsus

• ettevõtlikkus ja lahenduskesksus

• Eesti-sisese ja rahvusvahelise koostöö väärtustamine



Haridusstrateegia: Üldeesmärk ja strateegilised eesmärgid

Eesti inimestel on 
teadmised, oskused ja 

hoiakud, 
mis võimaldavad 

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

säästvat arengut 

Õpivõimalused on valikurohked ja 
kättesaadavad ning haridussüsteem 

võimaldab sujuvat liikumist 
haridustasemete ja -liikide vahel

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

saada

Õpivõimalused vastavad 
ühiskonna ja tööturu 
arenguvajadustele



Valikurohked õpivõimalused ja paindlikkus

Koostöö ja paindlikkus

• Sujuv liikumine haridustasemete ja -liikide vahel

• Mitteformaalne ja informaalne õpe formaalõppe osana

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

• Taristu ühiskasutus, energiatõhusus



Ennastjuhtiv õppija. Õppijakeskne ja tulevikku vaatav õpe (1)

Nüüdisaegne õpikäsitus

• Õppekavad toetavad õppijakeskset lähenemist. Tõenduspõhine ja 
kaasav õppekavade arendus ja rakendamine

• Hindamisel pöörata tähelepanu nii aine- ja erialaoskustele kui 
üldoskustele

• Hindamissüsteem peab toetama õppija arengut

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



Ennastjuhtiv õppija. Õppijakeskne ja tulevikku vaatav õpe (2)



Ennastjuhtiv õppija. Õppijakeskne ja tulevikku vaatav õpe (3)

Ühine kultuuri- ja väärtusruum, eesti keele ja 
võõrkeelte õppimine

• Kvaliteetne eesti keele õpe alushariduses

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

• Tõhustada eesti keele kui teise keele õpetamise metoodika 
arendamist ja uurimist ning õpetajate valmisolekut töötada 
mitmekeelses klassiruumis

• Erinevate võõrkeelte õpetamise ja oskuste laiendamine



Koolikeskkond ja koolirõõm

Koolijuht ja õpetaja kui turvalise koolikultuuri looja

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

• Õpetaja, kutseõpetaja ja tugispetsialisti järelkasv (ettevalmistus, 
töötasu, karjäärimudel, paindlikud sisenemisteed õpetajaametisse)



Kuidas edasi haridusstrateegiaga?

• Jaanuaris 2020 (vajadusel osaliselt ka veebruaris) on kohtumised 

partneritega teemadel, mis vajavad veel arutamist

• Hiljemalt märtsis 2020 läheb arengukava eelnõu 

kooskõlastamiseks partneritele

• Aprillis 2020 esitame eelnõu valitsusele, millele järgneb arutelu 

Riigikogus

• Hiljemalt oktoobris 2020 on plaanis arengukava heaks kiitmine 

valitsuses

• Programmide koostamine alates kevad 2020



Arutelu teemad

• Kolm positiivset aspekti strateegias. Ja miks just need.

• Mida erinevad osapooled, sh kool/aineühendused saaksid teha, et 

NÕK rakenduks paremini



Haridusstrateegia töörühmade materjalid

Töörühmade materjalid on leitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi 

kodulehelt: https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-

planeerimine-aastateks-2021-2035/tooruhmad

https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/strateegiline-planeerimine-aastateks-2021-2035/tooruhmad


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

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

