
 
 

Õppijad on toetatud (1.2) 
ning õpikeskkond on 

turvaline ja toetab õppijate 
füüsilist ja vaimset heaolu 

(2.5)

Eri sihtrühmade 
juurdepääs haridusele on 

tagatud (1.1) ja 
väljalangevuse määrad 

vähenevad (1.2)

Õppe tõhusus suureneb 
ning kõigi õppijate (1.2) 

teadmiste ja oskuste 
omandamine eri 

õppeainetes (sh eesti keel 
ja võõrkeeled; ennastjuhtiv 
õppimine) (2.1, 2.2 ja 2.3) 

on toetatud

Strateegiline eesmärk 1:
 Õpivõimalused on valikurohked ja

kättesaadavad ning haridussüsteem 
võimaldab sujuvat liikumist

haridustasemete ja -liikide vahel

Strateegiline eesmärk 2: 
Eestis on pädevad ja motiveeritud õpetajad ja

koolijuhid, mitmekesine õpikeskkond ning 
õppijast lähtuv õpe

Haridusele juurdepääsu tagamine
toetab õpitulemusi ja sotsiaal- 
emotsionaalsete oskuste arengut.

Õppijate sotsiaal- emotsionaalsed 
oskused (nt koostööoskus) ja 

hoiakud (nt teiste kultuuride austamine)
aitavad luua toetavat koolikeskkonda.

Edendatakse 
rahvusvahelistumist ja 

õpirännet (1.3) ning 
kujundatakse jagatud 

kultuuri- ja väärtusruumi 
(2.3)

Õpirändevõimalused aitavad 
parandada keeleoskust

Lisaks õppijate heaolule aitab toetav
koolikeskkond parandada õpitulemusi

ja sotsiaal-emotsionaalseid 
oskusi ning vähendada väljalangevust.

Peale on kasvanud uus 
põlvkond kvalifitseeritud ja 
motiveeritud õpetajaid, kes 

kasutavad parimal moel 
erialase enesetäiendamise 
ja eneseteostuse võimalusi 

(2.4 ja 2.5). 

 Kõigil haridustasemetel ja 
-liikides rakendatakse 

nüüdisaegset õpikäsitust 
(2.5) ning pakutakse 

kvaliteetset eestikeelset ja 
eesti keele õpet (2.3).

Õpetajaametisse asumiseks 
on olemas paindlikke 

võimalusi (2.4) ning turvaline 
keskkond toetab õpetajate 
füüsilist ja vaimset heaolu 

(2.5)

Uute õpetajate toetamine aitab
tagada turvalise keskkonna,

mis soodustab õpetajate heaolu. 
Õpetajate toetamine ja erialase
enesetäiendamise võimalused   

aitavad suurendada 
ameti populaarsust.

Soodustatakse tööturu 
nõudmistele vastavate 
teadmiste ja oskuste 

omandamist ning haridus on 
tööturuga paremini seotud 

(3.1)

Täiendus- ja ümberõppe 
võimalused reageerivad 

kiiresti töömaailma (3.2) ja 
ühiskonna 

arenguvajadustele 
(innovatsioon, tootlikkus)

Strateegiline eesmärk 3: 
Õpivõimalused vastavad ühiskonna 

ja tööturu arenguvajadustele

Head õpitulemused ja   
sotsiaal-emotsionaalsed oskused

aitavad vähendada väljalangevust.

Üldeesmärk:                                     
                                                              

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.
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* Motiveeritud ja pädevad 
haridustöötajad 

(eesmärk 2) aitavad tagada 
õpivõimaluste 

mitmekesisust ja 
kättesaadavust ning 

sujuvaid üleminekuid 
haridustasemete vahel 

(eesmärk 1).
* Õpikäsitus ja õpetajate 

osalus koolitustel (eesmärk 
2) võib omakorda muutuda 

õppijate tulemuste 
valguses (eesmärk 1).
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* Õppijate õpitulemused ja 
sotsiaal-emotsionaalsed 

oskused (eesmärk 1) 
toetavad nende 

juurdepääsu tööturule 
(eesmärk 3). 

* Tööturuvajaduste 
jälgimine (eesmärk 3) 
omakorda aitab välja 

selgitada oskusi, hoiakuid 
ja teadmisi, mida õppijatel 

võib olla vaja arendada 
(eesmärk 1).
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* Motiveeritud ja pädevad 
õpetajad (eesmärk 2) 

aitavad õppijatel arendada 
tööturul vajalikke oskusi 
ning hõlbustavad nende 
juurdepääsu tööturule 

(eesmärk 3). 
* Õpikäsitus ja õpetajate 

osalus koolitustel (eesmärk 
2) võivad omakorda 

muutuda tööturuvajaduste 
valguses (eesmärk 3).
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Täiendus- ja ümberõppe võimalused
toetavad tööturu jaoks  oluliste

teadmiste ja pädevuste omandamist.

Oskuste vajaduste prognoosimine ja
seire ning kutsekvalifikatsioonisüsteemi 

reformid alaeesmärgi 3.1 raames
aitavad välja selgitada ja soodustada

tööturu jaoks olulist koolitust  ja ümberõpet.

Erialase enesetäiendamise 
võimaluste kättesaadavus 

toetab uue õpikäsituse rakendamist
rakendamist ja aitab  

tagada õppe kvaliteeti.

Paindlikud võimalused
õpetajana tööle asuda

aitavad tagada motiveeritud ja
 pädevate õpetajate olemasolu
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