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Töörühmad ja rakkerühmad

Alatöörühmad:

• 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



Üldeesmärk

Haridus annab võimaluse ja aitab kõigil Eesti inimestel kujundada 

tahet ja oskusi õppida kogu elu jooksul, et igaüks saaks end 

ühiskonnas, töö- ja pereelus võimete- ja soovikohaselt teostada



Kolm strateegilist eesmärki

1. Ligipääs haridusele on õiglasem, õpiteed on paindlikud ja 

mitmekesised 

2. Õpe on koostöine ning toetab õppija tulevikuvalmiduse

kujunemist

3. Eesti inimestel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis toetavad

Eesti ühiskonna ja majanduse edenemist



Tagasiside andud organisatsioonid
• Ametiühingute Keskliit

• ANDRAS

• Archimedes SA

• EAS

• Eesti Haridusfoorum

• Eesti Kaubandus-

Tööstuskoda

• Eesti Koolijuhtide 

Ühendus

• Eesti Koolipsühholoogide 

Ühing

• Eesti Koolitus- ja 

Konsultatsioonifirmade Liit

• Eesti Kultuuri Koda

• Eesti Kutseõppe 

Edendamise Ühing

• Eesti Lasteaednike Liit

• Eesti Lastevanemate Liit

• Eesti Logopeedide Ühing 

• Eesti Meretööstuse Liit

• Eesti Muuseumiühing

• Eesti Vabaharidusliit

• Eesti Õpetajate Liit

• Eesti Õpilasesinduste Liit

• Eesti Üliõpilaskondade Liit

• Elektritööstuse Liit

• HTM

• Infotehnoloogia ja 

Telekommunikatsiooni Liit

• Kultuuriministeerium

• Maaeluministeerium

• MKM

• MTÜ Eesti Alushariduse 

Juhtide Ühendus

• MTÜ Vaikuseminutid

• SoM



Õppimine ja õpetajad: tagasiside töörühmadelt

Peamised tähelepanekud:

• Rohkem tuleks rõhutada 

õpetajate hoiakuid

• Enam tuleks pöörata tähelepanu 

vaimsele tervisele, õpetaja 

töökoormusele ja koolikultuurile;

• Enam lapsevanematele 

suunatud koolitusi



Detailsem tagasiside (1)

• õpetaja autonoomia – klassis vs laiemad hariduspoliitilised küsimused;

• õpetaja hoiakud – enesejuhtimise oskus; ei toeta uue rakendamist; peab 

olema tahe ise areneda;

• õpetajate ettevalmistus – selgemalt välja tuua täiendõppe korraldamine;

• õpetaja mõiste – mis tähenduses see strateegias on?

• toetatud kutseaasta olulisus;



Detailsem tagasiside (2)
• õppekeskkonna olulisus, sh nt raamatukoguhoidja roll koolis;

• vaimse tervise roll – nii õppija kui kooli meeskond;

• õppeasutuse juhi võimestamine;

• teiste erialade professionaalide õpetajaametisse sisenemine peab 

olema senisest soositum;

• mitmekesised õppemeetodid, sh nende eesmärgipärane kasutamine;

• muukeelse õppija õppekorraldus;

• haridusliku erivajadusega õppija, sh andekas



Oskuste parem kasutamine: tagasiside 

töörühmadelt

Peamised tähelepanekud:

• tunduvalt tugevamalt peaks 

rõhutama töökohalõppimise

potentsiaali;

• Teaduse rolli tuleks enam 

rõhutada;

• Vältida uute süsteemide loomist, 

arendada edasi olemasolevaid
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Haridussüsteem: tagasiside töörühmadelt

Peamised tähelepanekud:

• Kindlasti tuleb tegeleda 

indiviidide valmisolekuga 

panustada ise elukestvasse 

õppesse;

• Vajaks enam lahtimõtestamist 

täiskasvanud õppija positsioonilt;

• KOVide roll ja vastutus;

• Lapsevanemate suurem 

kaasatus
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