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1. SISSEJUHATUS 

Üldharidussüsteemi arengukavas aastateks 2007−2013 (edaspidi arengukava) määratleti 
üldharidussüsteemi kokkuleppelised pikaajalised arengusuunad ning seati üldhariduse pikemaajalised 
eesmärgid. Eesmärkide täitmiseni jõudmise teid ja tempot kirjeldavad meetmed, tegevused ja 
rakendusplaan. Indikaatorid kajastavad eesmärkide saavutamise määra. 

Arengukavas lähtutakse põhimõttest, et Eesti riigi tulevik, ühiskonnaliikmete toimetulek ja rahulolu 
sõltuvad suuresti iga elaniku haritusest. Elanikkonna haritusele paneb aluse hea ja kvaliteetne 
üldharidus. Käesolevas arengukavas on üldhariduse mõiste piiritletud alus-, põhi- ja üldkeskhariduse 
tasemetega. Hariduskorralduslike valdkondade arengusuundade, meetmete ja eesmärkide püstitamisel   
on üldhariduse tasemeid käsitletud ühtsena ja läbivalt.  

Vabariigi Valitsus kiitis arengukava heaks 19. jaanuari 2007. a korraldusega nr 26 ning seejärel võeti 
see tegevuste kavandamise aluseks üldharidussüsteemi arendamisel aastatel 2007−2013. 

Arengukava täiendamise tingis vajadus täpsustada selle seisundit ja aastate 2011−2013 tegevusi. 
Täiendusi tehes lähtutakse arengukava vahearuandes esitatud hinnangutest eesmärkide saavutatusele 
ja tegevuste läbiviimisele aastatel 2007−2010. Selguse mõttes esitatakse täiendatud arengukava 
terviktekstina.  

1.1. Arengukava seos teiste strateegiliste dokumentide ja valdkondlike arengukavadega. 

Arengukava koostamisel ja täiendamisel on arvestatud Eesti ja Euroopa üldisi arengusuundi ning 
haridussüsteemi arengut puudutavaid strateegilisi dokumente: Eesti säästva arengu riiklik strateegia 
„Säästev Eesti 21”, Riigi eelarvestrateegia aastateks 2011–2014, Lapse õiguste tagamise strateegia, 
UNESCO dokument “Haridus kõigile”, Lissaboni strateegia, Euroopa Liidu programm „Haridus ja 
koolitus 2010(2020)”, UNECE säästvat arengut toetava hariduse strateegia, Eesti haridusstrateegia 
(elukestva õppe strateegia) 2012-2020 kavand jt. 

Läbivalt arvestatakse „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2011−2015“, „Riigi eelarvestrateegias 
2012−2015“ ja „Konkurentsivõime kavas „Eesti 2020““ püstitatud eesmärkide ja ülesannetega. 

Arengukava koostamisel ja täiendamisel taotletakse kooskõla lähedaste valdkondade strateegiliste 
dokumentidega: Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009–2013, Eesti kõrgharidusstrateegia 
aastateks 2006−2015, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007−2013 
„Teadmistepõhine Eesti”, Eesti lõimumiskava 2008−2013, Eesti õpetajahariduse strateegia 2009−2013, 
Täiskasvanuhariduse arengukava aastateks 2009−2013, Noorsootöö strateegia 2006−2013, Eesti keele 
arengukava aastateks 2011−2017, Eesti võõrkeelte strateegia 2009−2015, Haridus- ja 
Teadusministeeriumi valitsemisala arengukava „Tark ja tegus rahvas“ 2011−2014 jt. 

Seosed teiste üldharidussüsteemi jaoks oluliste strateegiliste dokumentidega ja nende arvestamise 
põhimõtted on toodud arengukava lisas 2. Arengukavas püütakse järgida põhimõtet, et teiste 
valdkondlike strateegiate tegevusi, mis kattuvad üldharidussüsteemi arendustegevustega, ei korrata. 

 

1.2. Arengukava koostamises, täiendamises, elluviimises, hindamises ja aruandluses osalevad 
ministeeriumid ning kaasatud isikud ja asutused. 

Arengukava koostamisel, täiendamisel, elluviimisel, hindamisel ja aruandluses tehakse koostööd 
järgmiste ministeeriumidega: 

 Sotsiaalministeerium − koostöö tervishoiu korralduse, terviseõpetuse, laste arengut toetava 
õppekeskkonna ning hariduslike erivajadustega laste õppekorralduse tagamisel 
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õppeasutustes. Koostöös rakendatakse tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutamise süsteemi 
koolieelsetes lastasutustes ja üldhariduskoolides; 

 Siseministeerium − koostöö kooli turvalisuse tagamisel seonduvalt maavanemate 
teostatava riikliku järelvalvega õppe- ja kasvatustöö üle; 

 Justiitsministeerium − koostöö kodanikuõpetuse korraldamisel, alaealiste kuritegevusalases 
ennetustöös ja kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolide töö korraldamisel, vanglates 
üldhariduse omandamiseks võimaluste loomisel;  

 Kultuuriministeerium − koostöö integratsiooni valdkonnas, raamatukogutöö korraldamisel ja 
spordirajatiste arendamisel;  

 Keskkonnaministeerium − koostöö säästva arengu hariduse ja loodushariduse 
edendamisel; 

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium − koostöö liiklusalase kasvatustöö 
korraldamisel ning ettevõtlikkusõppe arendamisel koolides; 

 Kaitseministeerium − koostöö riigikaitseõpetuse korraldamisel üldhariduskoolides; 

 Välisministeerium − koostöö IBO ja Euroopa Kooli õppekavade rakendamisel. 

 Rahandusministeerium − koostöö üldhariduskoolide rahastamismudeli ja kohalike 
omavalitsuste haridustoetuste arendamisel. 

Kaasatud ministeeriumid ei osale antud arengukava elluviimisel rahaliste vahenditega, mistõttu ei 
kajastata kaasatud ministeeriumide kulusid arengukava maksumuse prognoosis. 

Arengukava koostamisel osalesid aruteludes ja/või tegid kirjalikke märkusi ja täiendusettepanekuid Eesti 
Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Linnade haridusjuhtide koostöökogu, Hariduskorralduse 
Nõukoda, Eesti Haridusfoorum, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Lastekaitse 
Liit, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti 
Lasteaednike Liit, Eesti Eripedagoogide Liit, Eesti Füüsika Selts, Riiklik Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskus, Tiigrihüppe SA, Tartu Ülikool ning Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus Meie 
Inimesed. Nii nimetatud asutusi ja organisatsioone kui ka teisi üldharidusvaldkonnaga seotud huvitatud 
isikuid ja organisatsioone kaasatakse arengukava elluviimisse ning hindamisse.  
 
 

 

2. ÜLDHARIDUSSÜSTEEMI LÄHIAJAL MÕJUTAVAD TEGURID 

Järgnevalt tuuakse esile ühiskonna olulisemad arengusuunad, mis mõjutavad üldhariduse valdkonna 
eesmärke ja meetmeid aastatel 2007–2013. Eesmärkide, meetmete ja tegevuste määratlemisel on 
lähtealuseks üldharidussüsteemi põhiprobleemid (õpilaste arengu, turvalisuse ja sotsialiseerumisega 
seonduv). 

Laste arvu vähenemine.  

2005/2006. õppeaasta alguses oli Eestis 613 üldhariduskooli (2010/2011 − 561), neis õppis 180 963 
õpilast (2010/2011 − 145 939, sh mittestatsionaarselt 7 491), keda õpetas 15 845 õpetajat (2010/2011 − 
14 701(õpetaja ametikohti oli 11 970)). Koolieelseid lasteasutusi oli 609 (2010 − 638), neis käis kokku 
54 546 last (2010 − 64 259). 2010. a oli koolieelse lasteasutuse õpetaja ametikohti 7 037. 

1989. aastast vähenes sündide arv 24 318 lapselt 12 167 lapseni 1998. aastal, seejärel tõusis 2006. 
aastal 14 877 lapseni ja 2010. aastal 15 881 lapseni. 
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Tabel 1. Sünnid Eestis 1989−2010. 

Perioodil 2000/2001−2005/2006 vähenes päevaste üldhariduskoolide õpilaste koguarv enam kui 38 
tuhande õpilase võrra. Perioodil 2005/2006−2010/2011 vähenes õpilaste koguarv veel ca 35 tuhande 
õpilase võrra, sh I ja II kooliastme õpilaste arv stabiliseerus ja III kooliastme ning gümnaasiumiastme 
õpilaste arv langes. Perioodil 2010/2011−2015/2016 õpilaste koguarv stabiliseerub, sh suureneb I ja II 
kooliastme õpilaste arv, stabiliseerub III kooliastme õpilaste arv ja väheneb gümnaasiumiastme õpilaste 
arv.   

Lisaks õpilaste arvu vähenemisele Eestis tervikuna on muutused regiooniti väga erinevad. Kui õpilaste 
arvu muutus ajavahemikul 2001–2010 kirjeldab juba toimunud protsesse, siis sündide arvu võrdlemine 
illustreerib tõenäolist olukorda 5 aasta pärast õppeaastal 2015/2016, kus tänased algkooliõpilased on 
jõudnud põhikooli III astmesse ja gümnaasiumisse ning ajavahemikul 2000–2005 sündinud õpilased 
käivad põhikooli I ja II kooliastmes. Kohalikesse ja üleriigilistesse tõmbekeskustesse suunduvat 
õpilasrännet arvestamata on ilmne, et õpilaste arvu langusest tingituna seisab paljudel omavalitsustel 
ees koolivõrgu ümberkorraldamine, mis ei tähenda enamasti koolide, vaid eelkõige kooliastmete 
sulgemist.  

Klass  

Aasta 

1999/2000 2005/2006 2010/2011 2015/2016 

1.−3. klass 57466 37082 37208 46770 

4.−6. klass 65922 42479 35827 40580 

7.−9. klass 60063 57472 38420 36660 

10.−12. klass 32390 36789 26993 19730 

sh 1. klass 17573 11971 12648 16120 

sh 1.−9. klass 
kokku 183451 137033 111460 124010 

kokku õpilasi 215841 173822 138448 143740 
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Tabel 2. Päevase õppevormiga üldhariduskoolide õpilaste arvu muutus 1999/2000., 2005/2006. ja 
2010/2011. õppeaastal ning prognoos 2015/2016. õppeaastaks. 
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Joonis 1. Õpilaste arvu muutus päevase õppevormiga üldhariduskoolides kooliastmeti 
1999/2000.−2015/2016. õppeaastal. 

Kaasava hariduse põhimõtete järgimine. 

Eesti on omaks võtnud kaasava hariduse põhimõtted. Sotsiaalse kaasatuse ühismemorandum (Joint 
Inclusion Memorandum) ja Sotsiaalse kaasatuse riiklik tegevuskava 2004−2006 (National Action Plan 
for Social Inclusion) andsid kindla suuna kaasava hariduse kujundamiseks. Süvenenud sotsiaalne ja 
majanduslik kihistumine ning erivajadustega õpilaste arvu suurenemine sunnivad kõigi laste arengu ja 
normaalse kasvukeskkonna kindlustamiseks looma tõhusaid tugivõrgustikke ja osutama 
nõustamisteenused kõigil kooliastmeil (õpinõustamine; psühholoogiline nõustamine; hariduslike 
erivajadustega lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid toetav nõustamine; noorte karjäärinõustamine- ja 
teavitamine). Iga lapse arengut toetavaks nõustamiseks ja lapse arengutaseme määramiseks on tarvis 
adekvaatseid pedagoogilis-psühholoogilisi hindamisvahendeid.  

Eurolõiming ja tööjõu vaba liikumine. 

Euroopa Liit ei sea reegleid liikmesriikide üldharidussüsteemide ehitusele ja arengule, samas on vaja 
arvestada ühiseid eesmärke ja suundumusi ning neid oma haridussüsteemis targalt kohandada. Siinses 
arengukavas on arvesse võetud eelkõige Lissaboni strateegia põhimõtteid, eesmärke ja mõõdikuid. 
Eurolõiming loob nii õpetajale, õpilasele kui ka ametnikele võimaluse otseinfo ja -kogemuste 
vahetuseks. Nende võimaluste ärakasutamiseks on tähtis toetada õpirändeprogrammides osalemist, 
luua nii õpilastele kui ka õpetajaile tingimused heal tasemel võõrkeeleõppeks. 

Eesti haridussüsteemis tuleb eesti keelest erineva koduse keelega ja uusimmigrantidest õpilastele luua 
võimalused keelelis-sotsiaalse valmisoleku kujunemiseks, mis võimaldab neil koolis ja 
ühiskonnaliikmena hästi toime tulla. Samas tuleb toetada nende etnilis-keelelise identiteedi säilimist. 
Meie õppekava ja koolikultuur peavad looma eeldused teiste kultuuride ja religioonide mõistmiseks ning 
heatahtlikuks suhtumiseks neisse – see on tähtis nii Eesti õppijate õpingute jätkamiseks mujal kui ka 
teiste riikide õppijate sulandumiseks meie haridussüsteemi. Välisriikide diplomaatide, spetsialistide jt 
lastele tuleb luua võimalused saada rahvusvaheliselt tunnustatud haridust, mille tagab IBO õppekavade 
ja Euroopa koolide õppekavade rakendamine Eestis.  

Informatsiooni mahu  suurenemine ning tehniliste vahendite kiire areng. 

Maailmas toodetava ja eri infokanalite vahendatava teabe maht mitmekordistub üha lühema aja vältel. 
Samavõrd lüheneb selle info läbitöötamiseks ja olulise ebaolulisest eraldamiseks kasutada olev aeg. 
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See toob kaasa ohu, et pikema analüüsi ja kriitikata võetakse vastu valmislahendused ja -hoiakud. 
Tehnoloogia kiire areng toetab õppimist, mõjutab hariduse sisu ja kvaliteeti. See muudab oluliselt ootusi 
õpetaja rollidele koolis, eeldab asjakohaste õppemeetodite kasutamist ning õppekirjanduse, eriti õpiku ja 
töövihiku rolli ümbermõtestamist. Eestis üha laieneva e-õppe sihipäraseks arendamiseks loodud 
arengukava „Õppiv Tiiger” (2006−2010) rakendamine aitas muuta e-õppe igapäevase koolitöö osaks, 
suurendada õppe paindlikkust, luua paremad tingimused erivajadustega ja koolist eemal olevatele 
õppuritele, toetada väikekoolide õpetajaid.  

„Eesti edu 2014” üldsiht on muuta Eesti majandus suuremat lisandväärtust tootvaks, dünaamilisemaks, 
kapitaliintensiivsemaks ning loodushoidlikumaks. Siht eeldab, et haridussüsteem toetab ettevõtliku, 
loova ja säästva hoiaku ning eluviisiga elanikkonna kujunemist, kel on nii valmisolek kui ka oskused 
elukestvaks õppeks. See mõjutab valikainete ja õppesuundade valiku eelistusi, elukestvaks õppeks 
tarvilike pädevuste väljakujundamist. Üldsihi täitmiseks suurendatakse õppimisvõimalusi täppis-, loodus- 
ja tehnika/tehnoloogia õppesuundades. 

Lissaboni strateegia eesmärgid aastaks 2010  ja täpsustatud eesmärgid 
strateegias Euroopa 2020. 
Lissaboni strateegiaga seati perioodiks 2000−2010 viis suuremat eesmärki. Uueks perioodiks 
2011−2020 täpsustati strateegia eesmärke ja toodi sisse uusi eesmärke (näiteks alusharidus), 
muudetud tasemeid jms. 
 
Tabel 3. Lissaboni strateegia 2010. a eesmärkide täitmine ja täiendatud eesmärgid Euroopa 2020, Eesti 
ja Euroopa Liit 
    

  Eesti EL 27 keskmine  Eesmärgid 

  
2000 2008 

2010  
(või 2009) 

2000 2009 2010 2020 

Alushariduses osalemine (vanuses 4 a 
kuni koolini) 

87% 95,9% 93,8% 85,6% 92,3%08 - EL: 95% 

Madala 
sooritustasemega 
õpilaste osakaal PISA 
uuringus (15aastased) 

lugemisosku
s 

- 13,6%06 13,3%09 
23,1%06 

19,6% <17% EL:<15% 

matemaatika - 12,1%06 12,6%09 24%06 22,2% - EL:<15% 

loodusteadu
s 

- 7,7%06 8,3%09 
20,3%06 

17,7% - EL:<15% 

Haridussüsteemist väljalangejad 
(põhihariduse või madalama 
haridustasemega mitteõppivad 

noored) 18-24aastased  

15,1% 14,3% 11,7% 17,6% 14,4% <10% 
EL:<10% 

EE: <9,5% 

Keskhariduse omandanute määr 

(20−24aastastest) 
79% 82,2% 82,3%09 76,6% 78,6% 85% - 

LTT erialade lõpetajate osakaal (III 
haridustase) 

19,2% 20,5% 20,5% 24,8% 21,9%08   

III haridustasemega* noored 

(30−34aastastest) 
30,8% 34% 39,7% 22,4% 32,3%  

EL: 40% 
EE: 40% 

Täiskasvanud elukestvas õppes 

(vanuses 26−64) 
6,3% 9,8% 10,9% 7,1% 9,3% 12,5% 

El: 15% 
EE: 20% 

 06 – 2006, 07 - 2007, 09 – 2009         
*III haridustase hõlmab Eesti mõistes kõrgharidust ja keskharidusejärgset keskeriharidust   

 

Allikas: HTM, EHIS, Statistikaamet, aruanne „Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and 
Training, Indicators and Benchmarks 2009“ 
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Üldharidust otseselt puudutavatele eesmärkidele on Euroopa Liidus seatud 2020. aastaks järgmised 
sihttasemed:  
 

 põhihariduse või madalama haridustasemega mitteõppivate noorte osakaal 18−24aastaste 
vanusegrupis peab olema väiksem kui 10% (2010 sama); 

 madala sooritustasemega õpilaste osakaal PISA 15aastaste õpilaste võrdlusuuringus 
(funktsionaalses lugemisoskuses, loodusteadustes ja matemaatikas) peab olema väiksem kui 
15% (2010. aastaks seati eesmärk saavutada madala funktsionaalse lugemisoskusega 
15aastaste noorte osakaaluks vähem kui 20%) ; 

 vähemalt 95% lastest vanuses 4 aastat kuni koolikohustuse ea alguseni osaleb alushariduses 
(uus indikaator); 

 vähemalt 15% täiskasvanutest vanuses 25–64 aastat osaleb elukestvas õppes, sh 
tasemeõppes (2010. aastaks oli eesmärgiks vähemalt 12,5%). 

 
2010. aasta üks eesmärke oli saavutada olukord, kus vähemalt 85% 20–24 aastastest noortest oleks 
vähemalt keskharidusega, sh gümnaasiumiharidusega. 10 aasta jooksul on noorte haridustaseme kasv 
olnud marginaalne kogu Euroopas ning 2020. aasta eesmärkides vähemalt esialgu tähist seatud ei ole. 
 
 
 
 

 



 9 

 

3. EESMÄRGID JA MEETMED 

Visioon 

 
 

Üldharidussüsteemi arendamisel ja kaasajastamisel järgitakse järgmisi arengusuundi: 

Üldharidussüsteem on avatud ja paindlik, suudab reageerida ühiskonna ja indiviidi muutuvale 
nõudlusele ning on valmis rahvusvaheliseks koostööks. 

Juurdepääs õpivõimalustele ja hariduskohustuse täitmine on tagatud õppekohtadega, 
tugisüsteemidega ja õppe individualiseerimisega; kvaliteetse õppe kättesaadavus ei sõltu vanusest, 
etnilisest kuuluvusest, elukohast, sotsiaalmajanduslikust taustast, tervisest ega hariduslikest 
erivajadustest. 

Õppe kvaliteet on kõrge tänu pädevatele õpetajatele, kaasaegsele õppekavale ja õpikeskkonnale, 
asjatundlikule juhtimisele ning asjakohasele kvaliteedihindamise süsteemile. Õpetajakoolitus (sh 
täienduskoolitus) tagab õpetaja professionaalse arengu kogu karjääri vältel; palgakorraldus toetab 
õpetajaameti kõrget mainet.  

Haridusasutuses on kesksel kohal laps/õpilane. Et toetada iga õppuri haridusteed, arvestatakse 
õppekorralduses ja õppe sisu kujundamisel õppijate erinevaid vajadusi ja võimeid. Toimivad info- ja 
nõustamissüsteemid, hariduslike erivajadustega õpilastele on loodud tarvilikud tugisüsteemid. Õpingud 
katkestanutele on loodud võimalused õpingute jätkamiseks. 

Üleminekud lasteaiast kooli, ühelt haridustasemelt teisele on sujuvad, õppekorraldus võimaldab 
paindlikku üleminekut gümnaasiumist kutseõppesse ja vastupidi ning mitteformaalse hariduse 
arvestamist. 

Arengusuundade ellurakendamisel on oluline, et järgitaks järgmisi põhimõtteid: 

 
Üldharidussüsteemi vahendusel luuakse võimalused iga õppija arengu toetamiseks; isiklikus, 
töö- ja ühiskonnaelus tarvilike teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ja valmisolekute 
kujunemiseks ning pannakse alus elukestvale õppele. 
 
Põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajad peavad: 

 olema otsustus- ja vastutusvõimelised eetiliste väärtushinnangutega aktiivsed 

ühiskonnaliikmed nii tarbijatena kui loojatena; 

 harmoonilise isiksusena olema küllaldaselt ettevalmistunud eluga toimetulekuks ja 

haridustee jätkamiseks kas akadeemilisel või kutseõppe suunal; 

 olema orienteeritud edule, väärtustama teisi ja olema väärtustatud teiste poolt; 

 suutma orienteeruda maailma eri kultuurides, olema sallivad erisuste suhtes, 

säilitades omaenese kultuuri ning identiteedi; 

 olema ettevalmistatud elukestvaks õppeks. 
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 haridussüsteemi seisundi paremaks tundmaõppimiseks ning vajalike ja põhjendatud otsuste 
tegemiseks on rakendatud riiklik haridusuuringute programm koos seiresüsteemiga, mis loob 
pildi haridusnõudlusest. 

 Üldharidussüsteemis kasutatakse ressursse optimaalselt, tuginedes adekvaatsele 
andmestikule, uuringutele, õppekohtade planeerimisele. Rahastamissüsteem on kõigile 
arusaadav ja jaotamise põhimõtted läbipaistvad. 

Oluliste haridusuuenduste puhul tuginetakse adekvaatsele andmestikule ja analüüsidele, uuringutele 
ning seirele; otsuste ettevalmistamisse kaasatakse huvirühmade esindajaid. 

Otsustus- ja vastutusõigus on kooskõlas, selge, otstarbekas ja ressurssidega kaetud. Rohkem 
otsustusõigust jäetakse koolipidajale, koolijuhile, õpetajale, lapsevanematele, õpilastele. Hariduspoliitika 
kujundamisel arvestatakse lapsevanemate ja õpilaste algatusi ning ettepanekuid, mis puudutavad 
õppekorraldust, õppekava ja keskkonna arendamist. 

 

Peamised väljakutsed üldhariduses. 

I. Koolivõrgu korrastamise põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine, sh põhikooli- ja 
gümnaasiumiastme lahutamine ning gümnaasiumide arvu oluline vähendamine. 

II. Õpetajate töö suurem väärtustamine, sh täiskoormusega töötava kvalifitseeritud õpetaja 
keskmise palgataseme tõstmine riigi keskmisest palgatasemest kõrgemale, kasutades 
koolivõrgu korrastamise tulemusena vabanevaid vahendeid. 

III. 2008. aasta koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja 2010.(2011.) aasta üldhariduse riiklike 
õppekavade rakendamine koos õppekeskkonna kaasajastamise ja õpetajakutse prestiiži 
tõstmisega. 

IV. Kaasava hariduse põhimõtete edasine rakendamine koos nõustamise ja tugispetsialistide 
teenuse kättesaadavusega, hariduslike erivajadustega õpilastele, sh andekatele vajaliku 
õppevara väljatöötamisega ja sobiva õppekeskkonna tagamisega. 

V. Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogiaõppe (LTT) arendamine koos LTT õppevahendite 
kiirendatud korras tagamisega, infokommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamise 
laiendamisega, e-õppevara programmi rakendamisega ja LTT valdkonna õpetajate suunamisega 
innovaatilistele lahendustele. 

VI. Eesti keele õppe ja osalise eestikeelse aineõppe, sh keelekümblusprogrammide osatähtsuse 
suurendamine koos vajalike õppevahendite, õpetajakoolituse ja motivatsioonisüsteemiga. 

 

Üldharidussüsteemi arendamise üldeesmärk on määratletud järgmiselt: 

Üldharidussüsteemis luuakse kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused ja 
tingimused võimete- ja huvidekohase ning kvaliteetse hariduse omandamiseks, 
mis võimaldab jätkata õpinguid ja elus väärikalt toime tulla.  

Üldeesmärgi realiseerimiseks on arendustegevus jaotatud 3 valdkonda: 

1) sujuvad üleminekud ühelt haridustasemelt teisele; 
2) rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline haridus; 
3) juurdepääs õppimisvõimalustele. 
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VALDKOND 1: SUJUVAD ÜLEMINEKUD ÜHELT HARIDUSTASEMELT 
TEISELE 

Valdkonna peamised lahendust või arendamist vajavad väljakutsed. 

- Kõik lapsed vanuses 4−6 aastat ei osale kooliks ettevalmistamises ja ei saa vajalikke 
tugiteenuseid, mis võib takistada nende toimetulekut kooli esimestes klassides või kauem. 

- Koolist väljalangevus on küll vähenenud, kuid madala haridustasemega mitteõppivate 
noorte arv on endiselt kõrge, mis põhjustab neile noortele toimetulekuraskusi ja riigile 
täiendavaid kulutusi sotsiaal-, tervise-, sisejulgeoleku jt valdkondades. 

- Kaasava hariduse põhimõtted on sisse viidud seadusandlusesse, järgnevatel perioodidel 
tuleb tagada kaasava hariduse põhimõtete rakendamine, mis annab hariduslike 
erivajadustega isikutele paremad võimalused edasiõppimiseks, eluga toimetulekuks jne. 

- PISA 2006. ja 2009. aastate võrdlusuuringud näitasid, et Eestis on kõrgema 
saavutustasemega õpilaste osakaal mitu korda väiksem kui PISA tulemuste poolest 
edukamates riikides. See kinnitab, et on vaja tõhustada tegevusi andekate laste arengu 
toetamiseks, suunata õpetajaid ja lapsevanemaid lapse andekust märkama ja andeid 
arendama. 

- 1993. aastast alustati muukeelse õppekeelega koolides eesti keele ja eestikeelse aineõppe 
osatähtsuse suurendamist. Eesmärk on tagada põhikoolilõpetajale eesti keele valdamine 
tasemel, mis võimaldab õpingute jätkamist eestikeelse aineõppega gümnaasiumis ja 
kutseõppeasutuses, ning gümnaasiumilõpetajale tasemel, mis võimaldab jätkata õpinguid 
eestikeelses kõrgkoolis või kutseõppeasutuses. Oluline on saavutada, et eesti keele 
mitteoskamine ei takistaks noort tööleasumisel ega riigi elust osasaamisel. 

- Välisriikide diplomaatide, spetsialistide jt lastele tuleb luua võimalused saada Eestis 
rahvusvaheliselt tunnustatud haridust, viies sisse õppe IBO õppekavade ja Euroopa kooli 
õppekavade järgi. 

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS. 

Alusharidus. 

Elukestva õppe põhimõtete seisukohalt on oluline, et õppijate üleminek ühelt haridustasemelt teisele 
oleks sujuv. Euroopa Komisjoni teatises Nõukogule ja Euroopa Parlamendile (2006) „Haridus- ja 
koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused” rõhutatakse, et laste saavutuste ja sotsiaalse 
kohanemise seisukohalt toovad kõige suuremat kasu eelhariduse programmid. Samas teatises 
rõhutatakse, et elukestva õppe kui terviku seisukohalt annavad kõige paremaid tulemusi investeeringud 
alusharidusse, seda eriti kõige ebasoodsamas olukorras olevate inimeste puhul. Teatises tõstetakse 
esile, et investeeringu tulemused aja jooksul kasvavad. Euroopa ja USA kogemused näitavad, et varase 
sekkumise programmid, eelkõige need, mis suunatud ebasoodsas olukorras lastele, toovad laialdast 
kasu, mille mõju ulatub täiskasvanuikka. Positiivsete tulemuste hulka kuuluvad õpitulemuste 
paranemine, klassikursuse kordamise vähenemine, suurenenud tööhõivemäär, kõrgemad töötasud, 
vähenenud kuritegevus, paremad peresuhted ja tervis. Raske sotsiaalmajandusliku taustaga laste 
kaasamine alusharidusse suurendab oluliselt nende võimalusi edasi õppida. Kui ei investeerita 
varasesse õppimisse, siis järgnevatel eluetappidel on kulutused märksa suuremad ja kulutasuvus 
väiksem.  
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Koolieelses lasteasutuses käivate 4−6aastaste laste osakaal vanuserühmast tõusis kuni 2007. aastani 
ja sealt edasi on stabiliseerunud 90−92 % juures. Märkimisväärne hulk eelkooliealisi lapsi ei ole saanud 
kooliks piisavalt ettevalmistust. Enamik koolide juures olevatest ettevalmistusrühmadest ehk nn 
eelkoolidest ei ole täitnud eesmärki tuua kodused lapsed koolide juurde ja valmistada nad ette esimeses 
klassis õppima asumiseks, vaid on saanud täiendava õppe kohaks koolieelses lasteasutuses käivale 
lapsele, et kindlustada tema kooli sissesaamine. 6aastaste laste puhul võtab Euroopa statistika arvesse 
nii koolieelses lasteasutuses kui ka koolis käivate laste arvu, Eestis oli vastav osakaalu näitaja 2009. a 
95,9%. 

Lissaboni strateegias on püstitatud eesmärk, et 2020. aastaks osaleb alushariduses 95% kõigist 
4aastastest kuni kooliminekuealistest lastest (Eestis 4−6aastastest). EL keskmine 2008. aastal oli 
90,7%. 

2005/2006. õppeaastal oli Eestis 609 koolieelset lasteasutust, neis käis kokku 54 560 last. 2010/2011. 
õppeaastal oli Eestis 638 koolieelset lasteasutust, neis käis kokku 64 259 last. 

Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus luua kõigile lastele, kelle 
vanemad seda soovivad, võimalus käia koolieelses lasteasutuses. 2008. aastal rakendati aastaks riiklik 
programm „Igale lapsele lasteaiakoht“, millega eraldati kohalikele omavalitsustele toetus 150 miljonit 
krooni lasteaiaõpetajate palgavahendite tõstmiseks kooliõpetajate tasemele ja toetus 150 miljonit krooni 
koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja hoonete renoveerimiseks.  

Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi tagatakse lasteasutuses või rühmas, kus õppe- ja 
kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, eesti keele õpe vastavalt koolieelse lasteasutuse riiklikus 
õppekavas ettenähtule alates kolmandast eluaastast. Eesti keele ja eestikeelse õppe paremaks 
korraldamiseks eraldatakse 2009. aastast riigieelarvest toetust eesti keele õppe läbiviimiseks 
muukeelses koolieelses lasteasutuses või rühmas (2009. aastal − 763 rühmas, 2010. aastal − 775 
rühmas). Igal aastal on tõusnud ka keelekümblusõpet rakendavate koolieelsete lasteasutuste arv, 
2010/2011. õppeaastal on avatud keelekümblusrühmad 34 koolieelses lasteasutuses. 
Keelekümblusõppe laiendamine koolieelsetes lasteasutustes ja programmi laiendamine on oluline 
lõimumise tõhustamise valdkond. 

Lapse kohanemine ja edasine toimetulek koolis on otseselt seotud sotsiaalsete oskuste ja positiivse 
enesehinnangu kujunemisega koolieelses eas. Selle tagamiseks on oluline pöörata senisest enam 
tähelepanu lapse individuaalsusele, tema arengut takistavate probleemidele (arengulised, keelelised), 
märgata varakult koolieelses eas lapse andekust, seda eriti vahetult enne kooli. Selleks, et luua kõigile 
lastele aasta enne kooli alushariduse omandamise ja koolivalmiduse kujunemise võimalus, on 
kavandatud kooliks ettevalmistamise laiem rakendamine.  

Lastevanematele, kelle lapsed ei osale koolieelses lasteasutuses või ettevalmistusrühma tegevuses, 
tagatakse lapse arengu toetamise ja kooliks ettevalmistamise eesmärgist lähtuv pedagoogi nõustamine 
ja vajalike alushariduses kasutatavate materjalide kättesaadavus. 6aastaste laste kooliks 
ettevalmistamise senisest ulatuslikum rakendamine eeldab täiendavat ressurssi riigieelarve ja kohalike 
omavalitsuste eelarvete vahenditest. Laste osalemine kooliks ettevalmistumises ei tohi sõltuda perede 
sotsiaal-majanduslikest probleemidest. 

Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuuri soovitustest lähtuvalt on varajase märkamise ja 
sekkumise eesmärgiks jõuda kõikide tuge vajavate laste ja peredeni võimalikult vara. Oluline on tagada 
tugiteenuste kättesaadavus ja kvaliteet, olenemata lapse ja tema pere elukohast. Eesti Hariduse 
Infosüsteemi andmete kohaselt käis seisuga 1. jaanuar 2010 koolieelsetes lasteasutustes 5535 
erivajadustega last (~9% lasteasutustes käivatest lastest), kelledest 4872-le lapsele (~88% 
koolieelsetes lasteasutustes käivatest erivajadustega lastest) olid võimaldatud tugisüsteemid. 

Tõusnud on laste arv tavalasteaedade eri- ja sobitusrühmades. Erirühmad on valdavalt koondunud 
maakonnakeskustesse, kus on olemas eripedagoogid ja logopeedid ning vajadusel kättesaadav 
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täiendav terapeutide nõustamine. 1−3rühmalistes lasteasutustes, mis valdavalt asuvad maal, ei ole 
erispetsialisti tugi lapsele, õpetajale ja lapsevanemale enamasti kättesaadav. Puudub võimalus 
moodustada sobitusrühmi ja erirühmi. Ligi 50% koolieelsetest lasteasutustest on 1−3 rühmaga. 

Oluline on koolieelsete lasteasutuste pedagoogide ettevalmistus arenguliste erivajadustega lastega 
tegelemiseks, nõustamisteenuse kättesaadavus, koostöövõrgustiku tagamine, spetsialistide olemasolu. 
Nendele probleemidele püütakse leida lahendusi ka teiste eesmärkide all olevate tegevuste kaudu. 

Et lapse erivajadusest lähtuvalt arendustööd planeerida ja lapsevanemat nõustada, on vajalikud 
täpsemad ja kontrollitud psühholoogilis-pedagoogilised hindamisvahendid. 

Koolist väljalangevus ja hariduslik erivajadus. 

Üldharidussüsteemist tervikuna (st päevase ja mittestatsionaarse õppevormiga üldhariduskoolidest 
kokku) on vähenenud väljalangevus 2007. aasta 2,6%-lt õpilastest 2010. aasta 2,2%-ni. Väljalangejate 
enamuse moodustasid mittestatsionaarses õppevormis õppinud õpilased. Peamiselt katkestati õpingud 
põhikooli III astmes ja gümnaasiumis õppimise esimesel aastal. Päevastes üldhariduskoolides on 
väljalangevuse määr aasta-aastalt vähenenud. Põhikooli III astmes on väljalangevuse määr olnud 
õppeaastati järgmine: 2006/2007 – 1,6%; 2007/2008 – 1,2%; 2008/2009 – 0,9%; 2009/2010 – 0,6%. 

Gümnaasiumi 1. aastal on väljalangevuse määr olnud õppeaastati järgmine: 2006/2007 – 1,4%; 
2007/2008 – 1,2%; 2008/2009 – 0,9%; 2009/2010 – 1,0%. 

Madala haridustasemega mitteõppivate 18−24aastaste noorte osakaalu vähenemises ei ole aastatel 
2000–2009 nihet toimunud, vastav näitaja on väikeste kõikumistega püsinud samal tasemel. 
Põhiharidusõpingute katkestamine on küll vähenenud, kuid põhihariduse omandanud noorte soov 
järgmise taseme õppes edasi õppida või järgmise taseme õpingud lõpetada ei ole suurenenud.  

Viimastel aastatel on koolides üha enam tähelepanu pööratud probleemsetele lastele ja rakendatud 
erinevaid tugimeetmeid. Nii näiteks on võimalik õppida individuaalse õppekava järgi, käia õpiabirühmas 
või -klassis, saada koht õpilaskodus. Põhikoolis on klassitäituvuse ülemist piirnormi vähendatud 24-le 
õpilasele, reguleeritud on hindamist. Koolil on kohustus pakkuda tugiteenuseid kohe, kui õpilane saab 
esimese puuduliku kokkuvõtva hinde. Uues põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatu võimaldab 
koolidel teha õpilastele kättesaadavaks erinevaid tugisüsteeme ja laiemalt kasutada paindlikke 
õpivõimalusi. Koolidel tuleb vajadusel võimaldada õpilasele psühholoogilist, eripedagoogilist ning 
sotsiaalpedagoogilist nõustamist ja abi. Valikkursuste arvu oluline suurendamine gümnaasiumis ja kooli 
kohustus pakkuda vähemalt kolme õppesuunda loob õpilastele paremad võimalused võimete- ja 
huvidekohasteks valikuteks. Oluliselt on lisandunud hariduslike erivajadustega õpilaste klasside liike 
ning vähenenud õpilaste piirmäärad nendes klassides jms. See kõik on juba aidanud ja aitab veelgi 
vähendada koolist väljalangevust. 

Hariduslike erivajadustega õpilastele võrdsete võimaluste tagamiseks ja kaasava hariduspoliitika 
elluviimiseks on seadusandlikult loodud võimalusi erinevate tugiteenuste (logopeediline abi, 
parandusõpe, individuaalne õppekava, kasvatusraskustega laste klassid, pikapäevarühmad, koduõpe 
jne) rakendamiseks. Samas ei ole uuritud, kas ja kuivõrd tugiteenuste rakendamine vähendab 
põhikoolist väljalangevust.  

Hariduslike erivajadustega laste kaasamine nii koolieelsetesse lasteasutustesse kui tavakoolidesse 
eeldab senisest tõhusamat nõustamist. Senine õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate 
nõustamissüsteem oli killustunud, piirkonniti ebaühtlaselt kättesaadav ning ei pakkunud küllaldaselt 
vajalikku ja kvaliteetset tuge just hariduslike erivajadustega laste pedagoogilis-psühholoogilisel 
nõustamisel. 2008. aastast alates rakendatakse ESF programmi „Õppenõustamise arendamine“, mille 
käigus on loodud 16 maakondlikku nõustamiskeskust, sh üks Tallinnas ja 2 üleriigilist (Tartu Emajõe 
Kool ja Tartu Hiie Kool). Loodud integreeritud nõustamismudeli eesmärk on koondada seni 
eraldiseisvad nõustamisteenused ja -asutused ühtseks võrgustikuks, et tagada teenuste kvaliteet ja 
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kättesaadavus, samuti arendada puuduolevaid nõustamisteenuseid (sh pedagoogilis-psühholoogilist 
nõustamist) ja toetada koolisisest nõustamist. 

Tugisüsteemide rakendamisel on tõsiseks probleemiks eripedagoogide, logopeedide, psühholoogide,  
sotsiaalpedagoogide jt erialaspetsialistide puudus. Õpilase individuaalsust arvestav õpe nõuab kõikide 
õpilaste arengu jälgimist ning viivitamatut vajalike tugiteenuste rakendamist. Õpetajad vajavad 
sellekohaseid juhendmaterjale. 

ESF programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ käigus on välja antud 
põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgsed aineõpikuid, tööraamatud jms kõikidele klassidele. 
Riikliku toetusega koostatakse vaegnägijatele punktkirjas õppevara. 

Viimastel aastatel on ESF vahendite abiga arendatud karjäärinõustamist. 2006. aastal läbiviidud 
üleriigilise karjääriteenuste uuringu tulemustest järeldub, et koolilõpetajatel napib karjäärivalikuteks 
teadmisi ja oskusi. Seda eriti oma oskuste ja võimete hindamise ja tööturu tundmise osas. Samuti 
ilmnes, et õppurid ei olnud rahul koolis läbiviidava karjääriõppega. Seega tuleb tõhustada kutse- ja 
karjäärinõustamissüsteemi, mille tulemusel peaksid suurenema põhikoolilõpetajate teadmised 
edasiõppimise valikutest, sh kutseharidussüsteemis. 2008. aastast alates rakendatakse ESF programmi 
„Karjääriteenuste süsteemi arendamine“. Karjääriteenust osutatakse 17 piirkondlikus keskuses. 
Jätkatakse mitmekesist tegevust erinevate metoodiliste materjalide, abimaterjalide, infoteenuste, 
koolituse jms valdkonnas. 

Andekate laste arengu toetamiseks on Eestis välja kujunenud huvikoolide võrgustik ja  toetussüsteem. 
Teadusandekaid õpilasi motiveerib siseriiklike ja rahvusvaheliste olümpiaadide ja ainevõistluste 
süsteem. Eesti üldhariduskoolide õpilased on esinenud rahvusvahelistel olümpiaadidel ja võistlustel 
edukalt, nii on aastatel 2007–2010 saadud rahvusvahelistelt aineolümpiaadidelt 119 medalit. 
Teadusandekate õpilastega tegelevad peamiselt üldhariduskoolid ise, piirkondlikud keskused (nt Tartu 
Keskkonnahariduse Keskus), üleriigiliselt MTÜ-d (nt Õpilaste Teaduslik Ühing). Teadusandekate 
õpilastega tegelevad ka Tartu Ülikooli Teaduskool, Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia, Tallinna 
Tehnikaülikooli Tehnoloogiakool ja Eesti Maaülikooli Loodusteaduste Kool. Kokku on nende 
tegevustega haaratud 2600–2700 õpilast igal aastal. Kõige rohkem süsteemseid arenguvõimalusi pakub 
Tartu Ülikooli Teaduskool, mille süvendatud kursustel õppis 2010. aastal 1500 õpilast 8 
teadusvaldkonnas. Oluline on SA AHHAA, SA Energiakeskus, Eesti Füüsika Seltsi jt tegevus LTT 
valdkonna tutvustamisel laste ja õpilaste hulgas. 2010. aastal käivitus Eesti Füüsika Seltsi, Tartu Ülikooli 
loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ning Tartu Ülikooli Teaduskooli kolmepoolse ühiste kavatsuste 
protokolli alusel füüsika, keemia ja bioloogia õpikodade programm 7.–12. klassi õpilastele – õpikodade 
programmi tugikoolideks on 26 gümnaasiumi üle Eesti. 2010. aasta lõpu seisuga oli õpikodadesse 
registreerunud ca 1500 õpilast, avatud 71 rühma ja toimunud 182 õpikoda.    

Andekate laste märkamine, tuvastamine ja arendamine peab alguse saama varakult. Sõltuvalt 
andekuse liigist ja lapse arengutasemest tuleb andekatega tegelda juba koolieelsetes lasteasutustes. 
Koolieelsetes lasteasutustes ja põhikoolides tuleb laiemalt rakendada diferentseeritud õpet, aktiivõppe 
meetodeid (sh näiteks avastusõpet, õuesõpet jt võimalusi), käivitada huviringe, viia läbi eakohaseid 
võistlusi/konkursse, osaleda erinevates projektides (sh näiteks GLOBE) jne. 

Teadusandekate laste arengu edasine toetamine peab olema süsteemne, põhinema kontseptuaalsetel 
alustel. Tartu Ülikooli Teaduskool teostab aastatel 2009–2012 ESF toetatud projekti (teadus)andekuse 
identifitseerimise süsteemi loomiseks; lisaks andekuse uuringule toimub projekti raames testide ja 
abimaterjalide loomine ning viikase läbi andekusalaseid täienduskoolitusi õpetajatele, 
koolipsühholoogidele, lastevanematele.  

Teadusandekate õpilaste süsteemi laiendamist toetab ka Euroopa Liidu seatud eesmärk tõsta täppis- ja  
loodusteaduste ning tehnika/tehnoloogiavaldkondade õppijate arvu. Nimetatud tegevus toetab Eesti  kui 
areneva teadmistepõhise kodanikuühiskonna ülesehitamist. 
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2000. aastal sõlmis Haridus- ja Teadusministeerium 20aastase kestusega lepingu ASga Audentes, kes 
kohustus igal aastal koolitama 250 õppursportlast (endise Spordiinternaatkooli õppekohad Tallinnas ja 
Otepääl). Eesti Olümpiakomiteega sõlmiti leping teiste õppursportlaste spordikoolitamiseks, 
õppestipendiumide eraldamiseks tippsportlastele spordi ja õpingute ühitamiseks kõrg- või kutsehariduse 
omandamisel, treener I ja II kutsetaseme koolituse arendamiseks ja läbiviimiseks, treenerite 
täienduskoolituse korraldamiseks, regionaalsete õppe- ja treeningkeskuste väljaarendamiseks. 

Et tagada sujuv üleminek ühelt haridustasemelt teisele kõikidele õppijatele, tuleb senisest enam 
tähelepanu pöörata eesti keelest erineva emakeelega õppuritele. 

Muukeelsetes munitsipaalgümnaasiumides alustati üleminekut osaliselt eesti õppekeelele 2007/2008. 
õppeaastal. 2010/2011. õppeaastal õpetatakse nendes koolides 10. klassi astujale kohustuslikuna 
vähemalt ühte eesti kirjanduse kursust, kaht ühiskonnaõpetuse kursust, kolme muusika kursust ja kaht 
Eesti ajaloo kursust. 2011. aasta 1. septembrist alates tagab kool oma õppekavaga gümnaasiumi 
esimesel aastal õppijale eestikeelse õppe vähemalt 57 kursuse ehk 60% ulatuses gümnaasiumiastmele 
kehtestatud väikseimast lubatud õppemahust, kusjuures eesti kirjandust, eesti ajalugu, 
ühiskonnaõpetust, muusikat ja geograafiat tuleb õpetada eesti keeles. Muukeelsete koolide osalisele 
eestikeelsele aineõppele ülemineku eesmärk on tagada neile õpilastele, kelle emakeel ei ole eesti keel, 
võrdsed võimalused kutse- ja kõrghariduse omandamiseks ning tööturul toimetulekuks, mis omakorda 
suurendaks muukeelsete elanike lojaalsust ja ühiskonna sidusust. Alates 2007. aastast on toetatud 
vene õppekeelega koole, kus gümnaasiumiastmes õpetati õppeaineid eesti keeles nõutavast suuremal 
määral. 2010/2011. õppeaastal õpetati kohustuslikust enam õppeaineid eesti keeles 48s vene 
õppekeelega gümnaasiumis 62st. Põhikooli osas õpetatakse eesti keeles mõnda õppeainet 52s vene 
õppekeelega koolis 79st.   

Sujuva ülemineku tagamiseks on oluline keskenduda õpetajakoolitusele, õpetajate 
motiveerimissüsteemi väljatöötamisele, ainekavade ning õppe- ja juhendmaterjalide väljatöötamisele. 
Tähelepanu tuleb pöörata igale koolile individuaalselt, lähtudes nende vajadustest, mis valdavalt 
tulenevad piirkondlikust eripärast.  

Eesti õppekeelest erineva emakeelega õpilaste arv eesti õppekeelega koolides on pidevalt kasvanud: 
2007. a oli 6974 ja 2010. a – 7790 õpilast, suurima grupi moodustavad vene emakeelega õpilased. 
Muudetud on haridusalaseid õigusakte, et võimalikult paremini toetada välismaalt saabunud õpilaste 
kohanemist Eesti haridussüsteemis ja eesti keele omandamist. Üldhariduse rahastamismudeli kaudu 
eraldatakse koolidele täiendavaid vahendid eesti keele õppeks 4 nädalatunni mahus, juhul kui õpilane 
on õppinud ja elanud Eestis vähem kui 3 aastat ja tema emakeel erineb kooli õppekeelest, ning 
keelekümblusklassides toimuvat õpet toetatakse 20% suurema rahastusega.  

„Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2011–2015“ rõhutab keelekümblusprogrammide kasutamise 
laiendamist ja eesti keele õpetuse süvendamist muukeelsetes koolieelsetes lasteasutustes ja 
üldhariduskoolides. Välisprojektide toetusel (Euroopa Liidu Phare programm, Kanada, Soome, USA, 
Hollandi jt programmid) on keelekümblusprogramme rakendatud 27 koolis. Keeleõppe mudelitest on 
kasutusel varane keelekümblus (esimestes klassides toimub õppetöö valdavalt eesti keeles, venekeelse 
õppe osakaal suureneb klassist klassi kuni umbes 50%-ni) ja hiline keelekümblus (alates 6. klassist 
toimub õppetöö osaliselt, 7.–8. klassis täielikult (v.a. emakeel) ja 9. klassis ca 50% ulatuses eesti 
keeles). Mõned koolid on valinud kakskeelse õppe mudeli kõigis kooliastmetes, näiteks mõnede 
õppeainete õpetamine eesti keeles ja eesti keele tunnid; venekeelne õpe ja eesti keel teise keelena; 
eestikeelses koolis lisaks üksikud muukeelsed lapsed klassides; eesti keele ettevalmistusklass (aasta 
pärast lülituvad eestikeelsesse klassi) jms. Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed 
(endine Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (MEIS)) kaudu on muukeelsetes õppeasutustes eesti 
keele õppe juurutamiseks koostatud metoodilisi materjale, õppematerjale, õppeainete oskussõnastikke 
eri klassidele, läbi viidud õpetajate koolitusi, sh kodanikukasvatuse, meedia, arvuti jms koolitusi, 
keelelaagreid ja pereõpet, huvijuhtide täienduskoolitust, eesti ja vene õppekeelega koolide 
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koostööprojekte jne. Suurt tähelepanu on pööratud lõimitud aine- ja keeleõppe (nn LAK) metoodika 
koolitusele, mis toetab eestikeelset aineõpet vene õppekeelega koolides.   

Vene õppekeelega koolide eestikeelse aineõppe toetuseks on loodud 4 piirkondlikku metoodilise 
nõustamise keskust (Narvas, Kohtla-Järvel, Tallinnas ja Tartus), mis tagavad õpetajatele toe 
õppeprotsessi korraldamisel ja hindamisel. Uusimmigrantidega töötavate õpetajate toetuseks on loodud 
toetuskeskus Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis – koolis, millel on aastatepikkune kogemus Itaaliast 
tulnud immigrantlastega töötamisel. 

Eesti keelest erineva emakeelega koolieelses eas laste ja põhikooli- ning gümnaasiumiõpilaste, sh 
uusimmigrantide Eesti ühiskonda integreerumist toetavad eesmärgid ja meetmed on määratletud ja 
kirjeldatud riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000–2007” ning valdkondliku arengukava 
„Eesti lõimumiskava 2008–2013” raames. Arengukava on jagatud kolmeks osaks, millest hariduslik-
kultuuriline valdkond moodustab enamiku nii tegevuste arvult kui rahaliselt. Koolieelsetes 
lasteasutustes, mängu- ja keelekeskustes ning eelkoolirühmades luuakse koolieelses eas lastele 
võimalused omandada eesti keel eakohasel tasemel ja viisil. Põhikoolis ja gümnaasiumis õppivate 
õpilaste toetuseks on kavandatud meetmed, mis toetavad põhikoolilõpetajate liikumist kooli lõpuks eesti 
keele kui teise keele aines B2 keeleoskustaseme poole, ning vähemalt B.2.1. keeleoskustaseme 
saavutamist gümnaasiumi lõpuks. Programmi raames on kavandatud ja rahastatakse tegevusi, mis 
toetavad vene õppekeelega gümnaasiumiastmete üleminekut osalisele eestikeelsele õppele. 
Eesti keelest erineva emakeelega õpilaste oma emakeele ja kultuuri õpet toetatakse alates 2008. 
aastast rahvusvähemuste pühapäevakoolide baasrahastamise kaudu – 2010/2011. õppeaastal toetati 
18 erinevat pühapäevakooli. Toetatakse ka Pühapäevakoolide Õpetajate Liitu, mis korraldab erinevate 
rahvusvähemuste ühistegevusi ja on ühenduslüliks Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 

Pidev erinevatest kultuurikeskkondadest pärit uusimmigrantide arvu suurenemine on kaasa toonud 
vajaduse rakendada kohandumisõpet. Kohandumisõppe raames omandab õpilane eesti keele 
algtasemel, mis võimaldab tal lülituda eesti õppekeelega põhikooli õppetegevusse, samuti tutvustakse 
kohandumisõppes eesti kultuuri, kooli ja eestlaste ellusuhtumist, et kiirendada sisseelamist Eesti 
ühiskonda. 

Rahvusvahelised õppekavad. 

2010. a märtsis kiitis Vabariigi Valitsus heaks meetmed rahvusvahelise üldhariduse arendamiseks 
Eestis ja otsustas alustada Tallinna Inglise Kolledžis ning Tartu Miina Härma Gümnaasiumis 
Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni (IBO) alg-, kesk- ja gümnaasiumiastme 
(diplomiõpe) õppekavade rakendamisega. Tallinnas asuv Eesti Rahvusvaheline Kool (International 
School of Estonia) õpetab IBO alg- ja gümnaasiumiastme õppekavade järgi. Audentese Erakool õpetab 
IBO gümnaasiumiastme õppekava järgi. Tallinna ja Tartu Soome Koolid õpetavad Soome õppekava 
alusel. Tartu Rahvusvaheline Kool õpetab Eesti õppekava alusel. Tallinna Saksa Gümnaasium õpetab 
riikidevahelise lepingu alusel Saksa õppekava järgi. 2011. a sügisest alustati IBO õppekaval põhineva 
õppega Miina Härma Gümnaasiumi gümnaasiumiastmes. Loodava Euroopa Liidu IT agentuuri 
töölehakkamisel luuakse ka Euroopa Kooli õppekava järgi õppimise võimalused. 
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EESMÄRK 1 

ÕPPIJA VÕIMALUSED OMANDADA VÕIMETEKOHANE ÜLDHARIDUS ON 
AVARDUNUD NING SUJUV ÜLEMINEK JÄRGNEVATELE HARIDUSTASEMETELE 
ON TAGATUD. 

ALAEESMÄRK 1.1. KOOLIEELSES EAS LAPSED ON VALMIS ALUSTAMA ÕPINGUID KOOLIS.  

Indikaatorid: 

 
4−6aastaste koolieelses lasteasutuses käivate laste arv suhtena 4−6aastaste laste koguarvu 
(2007 – 90%; 2008 – 90,3%; 2009 – 90,2%; 2010 – 90%). Soovitud tase 2013 – 90%. 

Alushariduses osalemine (vanuses 4aastased kuni koolini) 2010 – 93,8%; 2012 – 95%; 2013 – 
95%. 

Koolieelses lasteasutuses tugiteenust saavate hariduslike erivajadustega laste osakaal kõigist 
koolieelsetes lasteasutustes käivatest haridusliku erivajadustega lastest. (2010. a võimaldati 
tugiteenuseid 88%-le koolieelses lasteasutuses käivatest hariduslike erivajadustega lastest). 
Soovitud tase 2013 – 90%. 

 
Meetmed ja tegevused. 

Meede 1.1.1. Koolieelsel perioodil toetatakse laste individuaalset arengut, sh laste 
koolivalmidust. 

1.1.1.1. Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamise uuringu läbiviimine. 

1.1.1.2. Koolieelse lasteasutuse pedagoogi professionaalse arengu mudeli väljatöötamine. 

1.1.1.3. Juhendmaterjalide koostamine lastevanematele ja koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele 
lapse arengu, sh koolivalmiduse toetamiseks ja hindamiseks. 

1.1.1.4. Eesti keele õppe (sh keelekümbluse, LAK jt) laiendamine muukeelsetes koolieelsetes 
lasteasutustes või rühmades. 

1.1.1.5. Aktiivõppe meetodite rakendamise toetamine koolieelsetes lasteasutustes. 

1.1.1.6. Süsteemi väljatöötamine koolieelses lasteasutuses mittekäivate laste nõustamiseks ja nende 
koolivalmiduse hindamiseks. 

1.1.1.7. Koolivalmiduse uuringu läbiviimine algklasside õpilaste seas. 
1.1.1.8. Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu (sh riigi ja KOV vastutuse täpsustamine, 

turvalisus, hädaolukorra lahendamine, erivajadusega lapse õppekorralduse erisused jne). 
 
Meede 1.1.2. Koolieelsetes lasteasutustes luuakse võimalused kõikide laste arenguliste 

erivajaduste varajaseks märkamiseks ja individuaalse arengu toetamiseks. 

1.1.2.1. Lastevanematele ning koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele juhendmaterjalide 
väljatöötamine laste erivajaduste varajaseks märkamiseks ja toetamiseks. 

1.1.2.2. Lastele erivajadustest lähtuvate tugiteenuste kättesaadavuse tagamine piirkondlike 
nõustamiskeskuste toetamise kaudu. 

1.1.2.3. Hariduslike erivajadustega lastele rakendatavate tugisüsteemide mõjuanalüüsi läbiviimine. 

1.1.2.4. Hariduslike erivajadustega laste arvestamise ja toetamise põhimõtete ja aluste ühtlustamine 
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonnas. 
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ALAEESMÄRK 1.2. ÕPPIJATELE ON LOODUD VÕIMALUSED INDIVIDUAALSUST ARVESTAVAKS 
VÕIMETEKOHASEKS ÕPPEKS. 

 
Indikaatorid. 
Väljalangevus põhikooli kolmandalt astmelt päevases õppevormis (7.–9. klass). 2006/2007 – 1,6%, 
2007/2008 – 1,2%, 2008/2009 – 0,9%,2009/2010 – 0,6%, 2012/2013 – <1,0%. 

Väljalangevus gümnaasiumi esimesel õppeaastal päevases õppevormis. 2006/2007 – 1,4%, 2007/2008 
– 1,2%, 2008/2009 – 0,9%, 2009/2010 – 1,0%, 2012/2013 - <1%. 

Klassikursuse kordajate osakaal põhihariduse tasemel 2013. aastal < 1%. (2005/2006 –1,3%, 
2006/2007 – 1,5%, 2007/2008 – 1,3%, 2008/2009 – 1,1%, 2009/2010 – 1,1%). 

Teadusandekate õpilaste toetus- ja haridusprogrammides on 2013. aastal hõivatud 3600 õpilast. (2006. 
a hõivatus oli 2600 õpilast, 2010. a – 3300 õpilast. 

 
Meetmed ja tegevused. 
  
Meede 1.2.1. Üldhariduskoolist ja haridussüsteemist väljalangemise ennetamiseks tõhustatakse 
hariduslike erivajadustega õpilaste seiret, tugi- ja toetussüsteemide rakendamist. 
 
1.2.1.1. Hariduslike erivajadustega õpilastele rakendatavate tugisüsteemide mõjuanalüüsi läbiviimine. 
1.2.1.2. Osalemine Euroopa Eripedagoogika Agentuuri korraldatavates hariduslike erivajadustega 
õpilaste õppekorraldust käsitlevates uuringutes. 
1.2.1.3.  Juhendmaterjalide väljatöötamine I kooliastmes hariduslike erivajaduste varajaseks 
märkamiseks.  
1.2.1.4. Põhikooli efektiivsuse uuringu läbiviimine vene õppekeelega koolis. 
1.2.1.5. Hariduslike erivajadustega õpilaste arvestamise ja toetamise põhimõtete ja aluste ühtlustamine 
sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonnas. 
1.2.1.6. ESF programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ jätkamine. 
1.2.1.7. Meetmete väljatöötamine ja rakendamine (õpetajate ja koolide toetamine ning juhendamine) 
PISA uuringutes madalama kui 2. saavutustaseme saavutanud õpilaste osakaalu vähendamiseks. 

Meede 1.2.2. Toetatakse andekate õpilaste arenguvõimalusi. 

1.2.2.1. Teadusandekate õpilaste õpetamise kontseptsiooni ning toetus- ja haridusprogrammide 
väljatöötamine. 
1.2.2.2. Õpilasürituste (aineolümpiaadid, ainevõistlused) toetamine. 
1.2.2.3. Tartu Ülikooli Teaduskooli tegevuse toetamine. 
1.2.2.4. Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakooli ja Eesti 
Maaülikooli Loodusteaduste Kooli tegevuse toetamine. 
1.2.2.5. Spordikoolituse programmide toetamine. 
1.2.2.6. LTT valdkonna maakondlike tugikeskuste, õpikodade, õpitubade jms toetamine. 
1.2.2.7. Meetmete väljatöötamine ja rakendamine PISA uuringutes 4.,5. ja 6. saavutustaseme 
saavutanud õpilaste osakaalu tõstmiseks. 
1.2.2.8. Rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi IPhO 2012 korraldamine. 
1.2.2.9. Rahvusvahelise muusikaõpetuse olümpiaadi korraldamine 2012. a  ja Balti keemiaolümpiaadi 
korraldamine 2013. a. 
1.2.2.10.Teadust ja LTT valdkondi populariseerivate ürituste toetamine. 
 
 
 



 19 

Meede 1.2.3. Arendatakse välja elukestvat õpet toetav teavitamis- ja nõustamissüsteem. 
 
1.2.3.1. ESF programmi „Õppenõustamisteenuse arendamine 2008–2011“ rakendamine. 
1.2.3.2. Piirkondlike õppenõustamiskeskuste ja toimiva nõustamisvõrgustiku loomine. 
1.2.3.3. Õppenõustamisteenuste pakkumine sihtgrupile (psühholoogiline, eripedagoogiline, 

logopeediline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine) ja kuulmis- ning nägemispuudega õpilastele 
nõustamisteenuse osutamine õppenõustamiskeskuste kaudu. 

1.2.3.4. Õppenõustamisteenuse osutamisega seotud spetsialistide koolitamine ning juhendmaterjalide 
koostamine.  

1.2.3.5. ESF programmi „Karjäärinõustamisteenuse arendamine 2008–2011“ rakendamine. 
1.2.3.6. Ühtse üleriigiliselt kasutatava karjääriteenuste osutamist toetava metoodiliste vahendite paketi 
  loomine. 
1.2.3.7. Valdkondliku väljaõppe- ja täienduskoolituse süsteemi väljatöötamine. 
1.2.3.8. Koostöö laiendamine kohalikul, maakondlikul ja riigi tasandil, erinevate koostöövormide  
 rakendamise toetamine. 
1.2.3.9. Arendustegevusi koordineeriva metoodilise keskuse töölerakendamine. 
1.2.3.10.Maakondlike nõustamiskomisjonide toetamine.  
  

Meede 1.2.4. Luuakse võimetekohase õppe võimalused välisriigis õppinud ja Eestisse naasnud 
õpilastele ning rahvusvaheliste õppekavade järgse õppe võimalused Eestis. 
 
1.2.4.1. Välisriigis õppinud ja Eestisse naasnud õpilastele vajadusel täiendava tugiõppe süsteemi 
loomine ja rakendamine. 
1.2.4.2. Kohandumisõppe juhendmaterjalide koostamine uusimmigrantidest õpilastele enne täielikku 
üleminekut eesti õppekeelele. 
1.2.4.3. IBO õppekavade rakendamine Tallinnas ja Tartus. 
1.2.4.4. Euroopa kooli õppekava rakendamine Tallinnas. 

ALAEESMÄRK 1.3. EESTI KEELEST ERINEVA EMAKEELEGA PÕHIKOOLI- JA 
GÜMNAASIUMILÕPETAJA EESTI KEELE OSKUS VÕIMALDAB ÕPINGUTE JÄTKATAMISEL 
SUUREMAID VALIKUID. 

Indikaatorid: 
Eesti keele teise keelena riigieksamil 60 ja rohkem punkti saavutanud päevase õppevormiga 
gümnaasiumi õpilaste osakaal kõikidest päevase õppevormiga gümnaasiumi  eksamitegijatest. 2007 – 
78%, 2008 – 65%. 2009 – 65%, 2010 – 71%, 2013 – 75%. 

Eesti keele teise keelena põhikooli lõpueksamil vähemalt 60% saavutanud päevase õppevormiga 
põhikooli õpilaste osakaal kõikidest päevase õppevormiga põhikooli eksamitegijatest. 2007 – 53%, 2008 
– 58%, 2009 – 56%, 2010 – 62%, 2013 – 65%. 

Meetmed ja tegevused. 

Meede 1.3.1. Muukeelsetes üldhariduskoolides tagatakse võimalused osalisele eestikeelsele 
aineõppele üleminekuks. 

1.3.1.1. Õppevara ja juhendmaterjalide koostamine eestikeelse õppe läbiviimiseks muukeelsetes 
üldhariduskoolides. 

1.3.1.2. Uuringute läbiviimine eestikeelsele õppele ülemineku rakendumisest (keelekümblus, LAK, eesti 
keele kui teise keele õpetamine, muukeelne laps eestikeelses õppes jt). 

1.3.1.3 Eestikeelsele õppele ülemineku toetamine lähtuvalt koolide vajadustest. 
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1.3.1.4. Muukeelse põhikooli eestikeelse aineõppe toetamise põhimõtete väljatöötamine ja 
rakendamine. 

1.3.1.5. Muukeelsetes põhikoolides keelekümbluse, LAK jt programmide laiendamine. 

1.3.1.6. Eestikeelsele õppele ülemineku seire.  

Meede 1.3.2. Tagatakse muukeelsetes koolides eestikeelset aineõpet läbiviivate õpetajate 
täienduskoolitus. 

1.3.2.1. Koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide juhtide koolitus- ja teavitusprogrammi 
rakendamine. 

1.3.2.2. Muukeelse kooli õpetajate ümberõppe- ja täienduskoolituse seire läbiviimine. 

1.3.2.3. Eesti keelt teise keelena ja eesti keeles ainet õpetavatele õpetajatele ümber- ja  täiendusõppe 
õppekavade koostamine ja rakendamine. 
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VALDKOND 2: RAHVUSVAHELISELT KONKURENTSIVÕIMELINE 
HARIDUS 

Valdkonna peamised lahendust või arendamist vajavad väljakutsed. 
- 2008–2010(2011) kinnitati uued õppekavad: koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, 

põhikooli riiklik õppekava, põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava ja gümnaasiumi riiklik 
õppekava. Järgmise perioodi ülesandeks on tagada nende õppekavade rakendamine ja  
hariduse kvaliteedi tõus õpetajakoolituse, uute õppe- ja juhendmaterjalide väljatöötamise, 
õppekeskkonna arendamise ja seire toetamise teel. 
  

- Loodus-, täppisteaduste ja tehnika/tehnoloogia (LTT) valdkonna õppesuundade toetamine 
tuleb tagada konkreetsete arendustegevustega, et suurendada õpilaste huvi neis 
valdkondades kõrgkoolides ja kutseõppeasutustes edasi õppida ning saavutada kooskõla 
Eesti peamistes arengustrateegiates seatud eesmärkidega. 

 
- Infotehnoloogia kasutuselevõtu laiendamine ja e-õppevara programmi väljatöötamine koos 

rakendamisega, et luua tingimused riiklike õppekavade kohaseks e-õppeks üldhariduses. 
 

- Õpetajate kvalifikatsioon on pidevalt tõusnud, samas on noorte (30aastaste ja nooremate) 
õpetajate osakaal pidevalt langenud. Protsess sõltub õpilaste arvu muutustest, kuid 
mitmetes õppeainetes (peamiselt reaalainetes) on õpetajate puudus muutunud tõsiseks 
probleemiks. Uued lähenemised nagu õpetaja lähtetoetus, õpetajakoolituse stipendiumid ja 
liikumine „Noored kooli“ on suurendanud huvi õpetajaameti vastu. Noorte õpetajate 
osakaalu tõstmine üldhariduskoolis on üks väljakutseid. 

 
- Õpetajate töö suurem väärtustamine. Väljakutseks on täiskoormusega töötava 

kvalifitseeritud õpetaja keskmise palgataseme tõstmine riigi keskmisest palgatasemest 20% 
kõrgemale. Palgataseme tõstmise vahendid tuleb leida olemasolevate vahendite 
efektiivsema kasutamise, sh koolivõrgu korrastamise ja teiste kuluefektiivsust tõstvate 
meetmete rakendamise teel. 

 
- Seadusandlikult on õppeasutustes sisse viidud sisehindamise süsteem, kuid paljud 

õppeasutused ei ole sisehindamisest kui koolijuhtimise olulisest osast täielikult aru saanud. 
Samuti ei ole rakendunud väljatöötatud koolijuhi kompetentsimudel. Koolide 
sisehindamisest peab saama üks koolide arengu hindamise peamisi instrumente. 

 
 
HETKEOLUKORRA ANALÜÜS. 

Riiklikud õppekavad. 

Kiiresti muutuv ja globaliseeruv ühiskond tingib õppekavade kohandamise kaasaja nõuetele vastavaks. 
Uute riiklike õppekavade edasiarendamine ja rakendamise toetamine on üldhariduse valdkonna 
arengule otsustava tähtsusega. Senisest enam pööratakse tähelepanu säästva arengu ja 
loodushariduse/keskkonnahariduse, tehnika- ja tehnoloogiahariduse ning loovushariduse arendamisele. 
Suurendatakse kutsealase eelkoolituse ja kutseõppe võimalusi nii põhikoolis kui gümnaasiumis. 
Tulevasi õppimisvõimalusi ja õigeid valikuid toetatakse karjääriõppe kaudu, mis on õppekava läbiv 
teema.  
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2008. aastal kinnitati uus koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. 2010. aastal kinnitati uus põhikooli 
lihtsustatud riiklik õppekava. 2010.(2011.) aastal kinnitati uus põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi 
riiklik õppekava. Koolid viivad õppe- ja kasvatustegevuse ning kooliõppekavad uute riiklike 
õppekavadega kooskõlla hiljemalt 1. septembriks 2013. 2010. aastal kinnitas Riigikogu uue põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse, milles sisalduvad uued põhimõtted kajastuvad ka põhikooli riiklikus õppekavas ja 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas. Eesmärgiks seati, et uus põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi 
riiklik õppekava looksid süstemaatilised ainetevahelised seosed ja suurendaksid õppija valikuvõimalusi, 
asetaksid rõhu üldpädevuste omandamisele, vähendaksid õppekoormust jne. 

Õppekavade arendus- ja rakendusprotsessis seati ülesandeks aidata kaasa järgmiste Eesti 
üldharidussüsteemi arendamise eesmärkide elluviimisele: 

1) koolist väljalangevuse vähendamine ja hariduslike erivajadustega (sh andekate) laste arengu 
tõhusam toetamine; 

2) turvalise koolikeskkonna saavutamine; 
3) kompetentsuse suurendamine täppis- ja loodusteaduste ning tehnika/tehnoloogia valdkondades 

ja huvi kasvatamine õpingute jätkamise vastu neis valdkondades; 
4) kodanikuühiskonna eetiliste, vastutustundlike ja aktiivsete liikmete kujunemine; 
5) eesti keelest erineva emakeele ja kultuuritaustaga õpilaste tõhusam toetamine; 
6) infotehnoloogiliste võimaluste kasutamine õppetöös. 

Õppekavade arendamise ja rakendamise peamised prioriteedid on järgmised: 

1) õppe-eesmärkide ja õpitulemuste süsteemi arendamine, et tagada sidusus õppekava eri osade 
vahel (sh üldosa erinevad osad, läbivad teemad, õppeained) ning õppeainete üleste 
eesmärkide saavutamine; 

2) ainevaldkondade arendamine, et suurendada üldosa, läbivate teemade ja ainekavade 
vertikaalset ja horisontaalset sidusust ning edendada ühiste eesmärkide, käsitlusviiside ja 
hindamispõhimõtete väljatöötamist; 

3) õppesisu ja õpitulemuste hulga ja keerukuse optimeerimine, arvestades laste arengulisi 
iseärasusi ja kasutatavat ajaressurssi; 

4) õppekava rakendamiseks vajalike seletavate, abistavate ja juhendavate materjalide 
ettevalmistamine. 

Õppekava seire eesmärk 2013. aastal on saada esmast teavet õppekava jõukohasuse kohta, uuel 
õppekaval õppimist mõõdetakse esimest korda 2014. aastal. Samal aastal valmivad ka mõõtvahendid 
riiklike õppekavade üldpädevuste saavutatuse hindamiseks. 

Õppekava võimaldab koolidel gümnaasiumiastmes kujundada oma õppesuund 30–40% ulatuses kogu 
õppeajast. Riiklikud õppekavad on andnud õppeasutusele oma õppekava väljaarendamise õiguse ja 
kohustuse, mis lubab arvestada õppeasutuse erisusi, õppurite ja vanemate soove ning piirkondlikku 
eripära, kuid õppeasutuste valmisolek vabaduse ja vastutuse võtmiseks on väga erinev. See sõltub 
palju õppeasutuste pidajatest, juhtimisest ja koostöökultuurist, juhi ja pedagoogide strateegilise 
planeerimise ja meeskonnatöö oskustest, teadmistest õppekava ja õppekavaarenduse kohta. Seetõttu 
on uuendatud õppekava elluviimiseks oluline toetada õpetajate ja koolimeeskondade koolitust. 

ESF programm „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine“ näeb ette vähemalt 30 
põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgse õppevara koostamise, vähemalt 25 õpetajamaterjali 
koostamise jms, mis peaks tagama õpikud ja abimaterjalid igas õppeaines kõigis kooliastmetes. 
Vaegnägijatele tagatakse kõikide vajalike individuaalsete õppevahendite valmistamine. 

Uute riiklike õppekavade rakendamiseks suurendatakse oluliselt metoodiliste materjalide, 
õppematerjalide, õppekirjanduse jne väljaandmist, õppekeskkonna arendamist. 2010. aastal eraldati 
koolidele vahendid õppeainetele vajalike õppekeskkondade loomise toetamiseks (peamiselt LTT ained), 
2011. aastal suurendati õppevahendite riiklikku toetust kohalike omavalitsuste tasandusfondi kaudu. 
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Järgnevateks aastateks on kavandatud vahendid õppekeskkondade, õppematerjalide, õpikute, 
koolituste jms uuendamiseks ja läbiviimiseks.   

Jätkub riiklike õppekavade arendamine strateegilistes dokumentides esile toodud teemadel 
(väärtuskasvatus, tervisteadlikkus, liiklusohutus, riskikäitumise ennetamine jt). 

Euroopa Liidu (Lissaboni strateegia) hariduse valdkonna eesmärkides on olulisel kohal täppis- ja 
loodusteaduste ning tehnika/tehnoloogia valdkondade eelisarendamine keskhariduse ja peamiselt 
kõrghariduse tasemel. Eesti areng ei ole võimalik ilma neid valdkondi arendamata. 

LTT valdkonna arendamisele pööratakse suurt tähelepanu. Toetatakse LTT kuvandi parandamise 
tegevusi, sh toetatakse meediaprogramme, valdkonna atraktiivsust toetavaid tegevusi nagu teadusbuss, 
teaduslaagrid, osalemine GLOBEs, teadusandekuse tuvastamine ja arendamine, avastusõpe; 
toetatakse vajaliku õppekeskkonna kujundamist ja õppematerjalide koostamist LTT ainekavade 
rakendamiseks.  

Tulevase perioodi tähtsaimateks ülesanneteks on LTT õppesuuna väljakujundamine gümnaasiumides ja 
huvi tõstmine LTT valdkonna vastu põhikoolis. 

Üldhariduskooli õppekorralduse, riiklike õppekavade rakendamise, õpetajakoolituse, õppevahendite ja 
paljude muude teemade juures on oluline osa infotehnoloogia arengul ja eriti infotehnoloogiliste 
võimaluste kasutamisel õppetöös. Perioodi algusega võrreldes on toetus IKT rakendamisele aga 
vähenenud ja jäänud viimastel aastatel stabiilseks. Selline areng ei taga uute õppetööga seotud IKT 
lahenduste juurutamist ega valdkonna edasiminekut. Vajalik on koolide IKT infrastruktuuride 
ülesehitamine ja võimalust mööda edasiarendamine, õpitarkvaraprogrammide tootmine ja hankimine, 
õpetajate ja koolijuhtide IKT alane täienduskoolitus, töö- ja tehnoloogiaõpetuse kaasajastamine, sh SA 
Tiigrihüppe juhitud projektide nagu TeadusTiiger, Tiigrirobot, Tiigrimatemaatika, TehnoTiiger, TikiTiiger, 
AnimaTiiger jms jätkumine. 

2008. aastast alates rakendatakse ESF programmi „Õppiv Tiiger“, mille käigus koolitatakse õpetajate 
koolitajaid, õpetajaid ja IT spetsialiste ning koolide juhtkondi IKT kasutamise valdkonnas, koostatakse 
IKT alaseid juhendmaterjale jms. 

Edasimineku tagamiseks IKT valdkonnas tuleb vastu võtta ja rakendada e-õppevara programm, mille 
eesmärk oleks luua tingimused riiklike õppekavade kohaseks e-õppeks üldhariduses. „Vabariigi 
Valitsuse tegevusprogrammis 2011–2015“ on rõhutatud e-õppe võimalusi e-gümnaasiumi märksõna all. 
Tuleb välja töötada e-õppevara arendamiseks ja levitamiseks vajalikud kontseptsioonid ning õiguslik 
raamistik, arendada üldhariduse e-õppevara tehnilist keskkonda ning õppeprotsessi toetavat 
kasutajatuge, arendada kaasaegset eestikeelset e-õppevara (e-õpikuid, e-töövihikuid, e-kontrolltöid jne), 
arendada õpetajate e-õppe alaseid oskusi. 

Rahvusvahelistest õpilaste võrdlusuuringutest osavõtt võimaldab võrrelda Eesti õpilaste teadmisi- 
oskusi teiste maade õpilaste teadmiste-oskustega ning kavandada õppekavade ja õpetajakoolituse 
arendamist. 

2003. aastal osalesid Eesti õpilased rahvusvahelises põhikooliõpilaste matemaatika ja loodusainete 
võrdlusuuringus TIMSS, kus 49 osaleja hulgas olid Eesti tulemused esikümnes. 

OECD rahvusvahelise 15−aastaste õpilaste hindamise programmi PISA eesmärk on analüüsida, 
kuivõrd valmistab koolisüsteem noori eluks ette ja millised on 15aastaste noorte pädevused ning 
toimetulekuoskused. Eesti võttis osa nii 2006. kui ka 2009. aasta PISA uuringust. 2006. aasta PISA 
uuring keskendus põhikooliõpilaste loodusteaduste ja tehnoloogia-alase kirjaoskuse hindamisele, 2009. 
aasta PISA uuring – funktsionaalse lugemisoskuse hindamisele. 2012. aasta PISA uuring keskendub 
matemaatilisele kirjaoskusele. Lisaks keskmistele tulemustele mõõdeti ka erinevatele 
saavutustasemetele (1.-6.) jõudnud õpilaste osakaalu. Madalamatel saavutustasemetel (1. ja 2. tase) on 
Eesti õpilasi enamiku riikidega võrreldes vähem, kuid samas on kõrgematel saavutustasemetel (5. ja 6. 
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tase) Eesti õpilasi vähem kui tipus olevatel riikide õpilasi. Õppekeeleti olid suured erinevused: 
matemaatikas ja loodusteadustes olid eesti õppekeelega koolide õpilaste tulemused oluliselt paremad 
vene õppekeelega koolide õpilaste tulemustest; lugemisoskuses olid eesti õppekeelega õpilaste 
tulemused varasemaga võrreldes langenud ja vene õppekeelega õpilastel tõusnud, kuid eesti 
õppekeelega õpilaste tulemused olid oluliselt paremad. PISA 2006ga võrreldes on Eesti õpilaste 
keskmine tulemus PISA 2009s matemaatikas ja loodusteadustes veidi langenud ja lugemises samaks 
jäänud. Poiste ja tüdrukute tulemused loodusteadustes ei erine, matemaatikas on poisid veidi paremad, 
lugemises aga tüdrukud oluliselt paremad kui poisid. Uuringu metoodika järgi on vahe rohkem kui üks 
kooliaasta. Lugemisoskuses jääb 1/5 Eesti poiste keskmine tulemus alla kolmandat saavutustaset. 

Enim mõjutab hariduse kvaliteeti õpetajate pädevus ja motiveeritus. Uuenev ja avatud ühiskond 
eeldab õpetaja rollipildi ja õpetajapädevuste muutumist. Õpetajalt oodatakse, et ta oleks eetiline ja 
aktiivne kodanik, suunaks elukestva õppe põhimõtetele vastavalt kõigi õppijate arengut, et nad nii 
õpingutes kui edasises tööelus toime tuleksid, suudaks lõimida õppesisu, täidaks juhendaja ja 
õpioskuste kujundaja, meeskonnaliikme ja -juhi rolli ning hindaks ja kavandaks oma professionaalset 
arengut.  

Eesti õpetajad on oma ettevalmistuselt Euroopas konkurentsivõimelised. Õpetajatega seotud 
probleemid on Eestis samad kui kogu Euroopas: põhi- ja täienduskoolitus ei ole piisavalt kaasaegne, 
noorte kvalifitseeritud õpetajate osakaal koolis peaks olema suurem, õpetajaskonda on vaja motiveerida 
professionaalse arengu ja karjäärivõimaluste loomise teel jne. 

Õpetajakoolituse suundumusi on kirjeldatud 2009. aasta alguses kinnitatud „Õpetajahariduse 
strateegias 2009–2013“. Õpetajakoolituse süsteemis, mis peab looma õpetaja professionaalse arengu 
võimalused, eristub kolm tasandit – esmaõpe, mis on ülikoolis erialasele kõrgharidusele järgnev 
üheaastase nominaalkestusega õpetajakoolitus; kutseaasta, mis on esmaõppele järgnev 
nooremõpetaja tööaasta, mis lõpeb õpetajakutse omistamisega; täienduskoolitus, mis tähendab 
omandatud kvalifikatsiooni süvendamist ja täiendava kvalifikatsiooni omandamist olemasoleva 
pedagoogilise kõrghariduse baasil (sh täiendava aine õpingud jms). 2008. aastast rakendatakse ESF 
programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014“, kus põhitähelepanu on 
pedagoogide kutsealase arengu toetamisel, täienduskoolituse süsteemi edasiarendamisel, 
kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamisel ja rakendamisel pedagoogidele, pedagoogide 
koostöövõrgustiku arendamisel jms.   

Õpetajate esmaõpe toimub põhiliselt Tartu ja Tallinna Ülikoolis, vähesel määral Eesti 
Muusikaakadeemias, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias. Lasteaiaõpetajaid 
valmistatakse lisaks ülikoolidele ette veel Tallinna Pedagoogilises Seminaris. Õpilaste arvu langusest 
tingitud õpetaja ametikohtade arvu vähenemine toob kaasa mõningase õpetajate riikliku 
koolitustellimuse vähenemise. Oluliseks muutub aga töötavate õpetajate täiendus- ja ümberõpe. 2004. a 
käivitunud EHISe pedagoogide ja õppejõudude alamregister võimaldab õpetajate vajadust pikaajaliselt 
prognoosida. 2011. aastal on kavandatud registri täiendamine. 

2004/2005. õppeaastast käivitus õpetaja kutseaasta. Kutseaasta toetab õpetajaks õppinu 
professionaalset arengut ja koolide osalust õpetajate ettevalmistuses. Kutseaasta rakendamist tuleb 
vaadata kooli kvaliteedisüsteemi ühe komponendina, mis käivitab ka koolisisese õpetajate nõustamis- ja 
tagasidesüsteemi. 

Hariduse Kutsenõukogu kinnitas õpetaja kutsestandardi 2005. aastal. Standard on aluseks õpetajate 
esmakoolituse õppekavade uuendamisele, noore õpetaja kutseaasta läbiviimisele ja kutse omistamisele 
ning töötavate õpetajate täienduskoolituse korraldamisele. 

Õpilaste arvu langusega ei ole kaasnenud õpetajate ametikohtade olulist vähenemist. Näiteks 2007. 
aastal oli prognoositav langus ca 13 500 õpetaja  ametikohalt ca 9 000 õpetaja ametikohani aastal 2014 
(Praxise uuringu mudelite järgi isegi 8 200–8 400 õpetaja ametikohani), kuid tegelikkuses sellist langust 
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ei toimunud – 2009/2010. õppeaastal oli rakendatud 12 203 ja 2010/2011. õppeaastal 11 970 õpetaja 
ametikohta. 2010/2011. õppeaastal jõudis järsk õpilaste arvu langus gümnaasiumiastmesse. Võrreldes 
2005/2006. õppeaastaga, on 2010/2011. õppeaastal põhikoolide 7.–9. klasside õpilaste arv vähenenud 
34% ja gümnaasiumiõpilaste arv 30%, mis pingestab nõudlust õpetajate järele ja tekitab kohatise 
õpetajate tööpuuduse. Osaliselt pehmendavad olukorda pensionile siirduvad õpetajad. Samal ajal on 
suurenenud õpilaste arv I ja II kooliastmes. 1988/1989. õppeaastal oli esimeses klassis kuni 24 000 
õpilast, ca 5 aastat tagasi ca 12 000 õpilast ja nüüdseks jõutakse sündimuse väikese tõusuga ca 14-
15 000 õpilaseni. Võrreldes õppeaastaga 2010/2011, jääb õpilaste koguarv päevases üldhariduskoolis 
praktiliselt samaks 2015/2016. õppeaastani. I kooliastme õpilaste arv suureneb ca 1/4 ja II kooliastme 
õpilaste arv ca 1/7 võrra; III kooliastme õpilaste arv langeb ca 1/20 ja gümnaasiumiõpilaste arv veel ca 
1/4 võrra. 

Viimaste aastate majandusolukord on üldiselt suurendanud konkurentsi vabadele õpetaja 
ametikohtadele, kuid samas on koolidel raskusi teatud ainete kvalifitseeritud õpetajate leidmisega 
(loodusõpetus, füüsika tehnoloogia). Tugisüsteemide rakendamisel on tõsiseks probleemiks 
eripedagoogide, logopeedide, psühholoogide, kooli sotsiaaltöötajate jt erialaspetsialistide puudus. 
Praeguse süsteemi järgi hakkavad aineõpetajad enamikku õppeainetest õpetama alates 5.–6. klassist, 
nooremates klassides õpetab enamiku õppeaineid klassiõpetaja. Väikestes koolides, kus on ühe 
paralleeliga põhikooli 7.–9. klassid ja gümnaasiumiklassid, ei ole enamikus õppeainetes võimalik 
aineõpetajale normkoormust tagada. Lahenduseks on mitme aine õpetaja koolitus, töötamine mitmes 
koolis, väikeste gümnaasiumiosade sulgemine jt meetmed.  

Kuigi Eestis on viimastel aastatel õpetajate palgatase järjepidevalt tõusnud, pole õpetajad rahul ei palga 
ega töötingimustega. Tunnistades hariduse arendamise riigi arengu üheks prioriteediks, tuleb tagada 
õpetajate keskmiste palkade tõus, kasutades selleks ühe võimalusena koolikorralduse ülevaatamist. 
2011. aasta septembris alustati Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti 
Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelisi läbirääkimisi 
õpetajate palga alammäärade osas aastal 2012 ja õpetajate palgatõusu võimaluste üle. 3. novembril 
2011 jõudsid Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit ühisdeklaratsiooni 
allkirjastamiseni, mille kohaselt osapooled tegutsevad ühiselt eesmärgiga saavutada õpetajate töötasu 
alammäära tõstmine ning täis tööajaga töötavate kvalifitseeritud õpetajate riigi keskmisest palgast 20% 
kõrgem keskmine palgatase. Osapooled näevad koolikorralduse ülevaatamises ühte võimalust tõsta 
õpetajate töötasu alammäära ja täis tööajaga töötava kvalifitseeritud õpetaja keskmist palgataset. 
Koolikorralduse ülevaatamise vajadust võimendab olukord, kus õpilaste arv on oluliselt vähenenud, kuid 
õpetajate ja koolide arv märgatavalt vähenenud ei ole.  

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2011–2015 näeb ette Ida-Virumaa üldhariduskoolide õpetajatele 
30% lisatasu maksmist heatasemelise eesti keele õpetamise ja eestikeelse aineõppe laiendamise 
toetamiseks.  

2008. aastal rakendus noore õpetaja lähtetoetus, mida makstakse esmakordselt tööle asuvatele 
õpetajatele, kes ei asu tööle Tallinnas ja Tartus. 2010. aasta lõpuks oli lähtetoetust (kolme aasta peale 
kokku 12782 eurot (200 000 krooni endises vääringus) saanud üle 150 õpetaja, seisuga 30. november 
2011 – 227 õpetajat. 

2008. aastal rakendus (esimesed väljamaksed 2009. aastal) ka õpetajakoolituse üliõpilaste 
stipendiumiprogramm, mis nägi ette aastase stipendiumi 1278 eurot (20 000 krooni endises vääringus) 
100-le õpetajakoolituse üliõpilasele, sh 10-le kultuurialal. 2009–2010 maksti välja 191 õpetajakoolituse 
stipendiumi.   

Õpetaja vanuseline jaotus tekitab Eestis probleeme nagu Euroopaski. Kasvab vanemate õpetajate ja 
väheneb nooremate õpetajate osakaal. Eesti üldhariduskoolide õpetajatest oli  2006/2007. õa  50aastasi 
ja vanemaid 37%, 2010/2011. õa – 42%. 2006/2007. õa oli alla 30aastasi 11%, 2010/2011. õa – 9%. 
Õpetajate üldarv väheneb seoses õpilaste arvu olulisest langusest tingitud klassikomplektide arvu 
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vähenemisega, kuid õpetaja ametikohtade vähenemine ei ole proportsionaalne õpilaste arvu 
vähenemisega. Vabu õpetaja töökohti on oluliselt vähem ja noorel õpetajal on keeruline kohale 
konkureerida. Noore õpetaja lähtetoetus ja õpetajakoolituse üliõpilaste stipendium alles rakendusid ja 
need meetmed ei mõju kohe.  

Üldharidussüsteemi arendamisel on oluline roll koostööpartnerite osalusel. Senisest enam on vaja 
tähtsustada lastevanemate ja õpilaste kaasamist hariduspoliitiliste otsuste tegemisse. Eesti 
Lastevanemate Liit, Eesti Lastekaitse Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti 
Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Haridustöötajate Liit ja Eesti Õpetajate Liit on 
katusorganisatsioonid, kellelt Haridus- ja Teadusministeerium peaks saama sisendit haridusnõudluse 
osas. Eriti oluline on hoolekogude tegevuse hoogustumine. Selleks on Eesti Lastevanemate Liidu 
korraldusel käivitatud hoolekogude koolitussüsteem. 

Üldharidussüsteemi areng sõltub asjatundlikust juhtimisest ja hindamisest. Enam kui 10 aastaga on 
Eestis välja arendatud ja rakendatud välishindamise süsteem: see hõlmab kriteeriumipõhist 
õppeasutuste sisehindamist ja riiklikku järelevalvet, tasemetöid põhikooli I ja II kooliastme lõpus, 
põhikooli ühtlustatud küsimustega lõpueksameid ja riigieksameid gümnaasiumiastmes, rahvusvahelisi 
võrdlusuuringuid ning koolituslubade väljastamist, õppeasutuste tegevusnäitajate kajastamist Eesti 
Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Välja on töötatud koolijuhi kompetentsimudel, millega koolijuht ise ja ka 
kooli omanik, järelevalve jt saaksid hinnata koolijuhi tegutsemise tulemuslikkust.  

ESF programmi „Õppe kvaliteedi parendamine õppeasutuste sise- ja välishindamissüsteemi ning 
seadusloome arendamise kaudu“ abil toetatakse sisehindamise rakendamist õppeasutustes (koolitused, 
metoodilised materjalid jms), koostatakse veebipõhiseid rahuloluküsitlusi ja analüüsitakse neid, 
töötatakse välja ja rakendatakse õppeasutuste tunnustussüsteem, töötatakse välja ja võetakse 
kasutusele elektroonsed testid (eksamid, tasemetööd). 

Õpitulemuste hindamise eesmärk on eelkõige olnud riiklike õppekavade ja õpetajakoolituse arengu 
toetamine, vähem on tähelepanu pööratud õppeasutuse ja õpilase individuaalse arengu toetamisele. 
Õpilase arengu seisukohalt on peale ainete õpitulemuste vajalik ka üldpädevuste ja läbivate teemade 
hindamine.  

Õppeasutustele hinnangu andmisel on avalikkus (eriti meedia) lähtunud sageli ainult riigieksamite 
tulemustest, seega on hinnatud vaid gümnaasiumiastet. Selgeid ja arusaadavaid kvaliteedinäitajaid, mis   
toetaksid õppeasutusi oma arengu kavandamisel, on püütud välja töötada, kuid neid ei ole avalikkuses 
omaks võetud (Praxis, Eesti Lastevanemate Liidu heaolu indeksid, Eesti Õpilasesinduste Liidu 
kriteeriumid jt).  

Vastavalt uute põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi 
riikliku õppekava põhimõtetele on välja töötatud uus lõpueksamite korraldus ja uued kooli lõpetamise 
tingimused. Töötatakse välja ja rakendatakse Eksamite Infosüsteem (EIS). 2014. aastaks võetakse 
kasutusele elektroonilised testid. Jätkub eesti keele ja vene keele riigieksami arendustöö, 2010. aastal 
viidi läbi esimene katseeksam, kus kirjandi asemel sooritati mitmeosaline riigieksam. 2014. aastal 
toimuvad lõpueksamid uue eksamite süsteemi järgi. Selleks ajaks on ette valmistatud matemaatika 
riigieksamid, läbi viidud katseeksam ja toimunud õpetajate koolitused. Ette valmistatakse võõrkeelte 
riigieksamitööd, kirjeldatakse gümnaasiumi koolieksamit, mille tarbeks valmistatakse ette 
juhendmaterjalid ja viiakse läbi õpetajate koolitused. Ette valmistatakse loovtöö koostamise ja 
läbiviimise juhendmaterjal põhikooli III kooliastmes ning gümnaasiumi õpilasuuringu või praktilise töö 
koostamiseks juhendmaterjal. 

Riiklikus järelevalves on toimunud olulised muudatused: korralist järelevalvet on vähendatud, 
õppeasutustele on kohustuslikuks muudetud sisehindamine ning õppeasutustele tagatakse nõustamine 
sisehindamise küsimustes. Sisehindamise reaalseks jõustumiseks on koolitatud koolipersonali, välja 
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antud metoodilisi materjale. 2011. a märtsi seisuga oli sisehindamise ja nõustamise läbinud ca 67% 
üldhariduskoolidest.  

Õiguslikult reguleeriti ja töötati välja abinõude kava kooliturvalisuse tõstmiseks. 2008. aastal koostati 
koos partneritega tegevuskava „Turvaline kool“. Turvalisuse teemad lülitati õigusaktidesse. Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusesse viidi eraldi peatükid vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamisest ja hädaolukorra 
lahendamisest koolis ning õpilasele tugi- ning mõjutusmeetmete rakendamisest. Koostöös Politsei- ja 
Piirivalveametiga, Päästeametiga, Tartu Ülikooliga ja Rocca al Mare kooliga töötati välja juhend- ja 
tugimaterjalid. „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011–2015“ alusel töötatakse välja uus 
tegevuskava „Turvaline kool“. 

Haridussüsteemi seisundi hindamiseks ja adekvaatse andmestiku saamiseks on käivitatud Eesti 
Hariduse Infosüsteem (EHIS), täiendatud indikaatoreid ning osaletud rahvusvahelistes 
võrdlusuuringutes (IEA kodanikuõpetuse uuringus, IEA matemaatika ja loodusainete võrdlusuuringus 
TIMSS 2003, OECD PISA uuringus 2006, 2009, õpetajauuringus TALIS jne). 

EHISe õppekavade ja koolituslubade register võimaldab õppima asujatel leida informatsiooni 
õppekavade kehtivuse ning akrediteeringu kohta. 2007. a alguses valmis EHISe alaealiste komisjonide 
moodul, mille viimine elektroonilisele kujule võimaldas Haridus- ja Teadusministeeriumil ning 
komisjonidega seotud ametnikel saada andmeid süstematiseeritumalt ning senisest oluliselt väiksema 
ajakuluga. 2007. a alguses loodi EHISe koosseisu koolieelsete lasteasutuste ning huvikoolide moodulid, 
mis võimaldavad antud valdkondi analüüsida senisest tunduvalt süsteemsemalt. Hetkel on E-kooliga 
liitunud ca 450 üldharidus- ja kutsekooli. EHISe ja E-kooli liidestamisel on võimalik õppeasutuste aega 
kokku hoida, sest samu andmeid ei ole enam vaja sisestada mitmesse registrisse, vaid need kantakse 
registrite ristkasutuse teel automaatselt ühest teise. EHISega liidestatakse väljatöötatav Eksamite 
Infosüsteem (EIS).    

EHIS on liitunud andmevahetuskihiga X-tee, mis võimaldab andmete ristkasutust riiklike registritega. 
Isikustatud andmete esitamine riigiametitele ja krediidiasutustele võimaldab maksta erinevaid toetusi, 
väljastada õppelaenu ja sõlmida ravikindlustust, ilma et taotleja peaks õppeasutusest hankima tema 
andmeid kinnitava pabertõendi. 

Eesti koolide haldamise infosüsteemi (KIS) loomise eesmärk oli anda tasemeõppeasutuste juhtidele ja 
personalile igapäevatöö ja sesoonsete ülesannete (näiteks vastuvõtukorraldus jmt) teostamise vahend, 
instrument kooli ressursside optimaalseks haldamiseks ning kvaliteetsete juhtimisotsuste tegemiseks. 
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EESMÄRK 2 

ÜLHARIDUSKOOLI LÕPETAJA ON OMANDANUD EESTI JA 
MAAILMAKULTUURIGA SEOTUD KAASAJA TEADUSE JA TEHNOLOOGIA 
ARENGUTEL PÕHINEVA RAHVUSVAHELISELT KONKURENTSIVÕIMELISE 
HARIDUSE. 

ALAEESMÄRK 2.1. RIIKLIKUD ÕPPEKAVAD NING KOOLI ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS 
VASTAVAD ÕPILASTE NING ÜHISKONNA MUUTUVATELE HARIDUSVAJADUSTELE. 

Indikaatorid: 

Põhihariduse või madalama haridustasemega mitteõppivate noorte osakaal 18–24aastaste 
vanusegrupist. 2006 – 13,5%; 2007 – 14,4%; 2008 – 14,3%; 2009 – 13,9%; 2010 – 11,7%; 2011 – 
11,7%; 2012 – 11,5%; 2013 – 11,5%. 

Madala sooritustasemega (alla 2. taset) õpilaste osakaal PISA 15aastaste õpilaste võrdlusuuringus 
väheneb. Lugemisoskuses 2006 – 13,6%, 2009 – 13,3%, 2012 – 13%; matemaatikas 2006 – 12,1%, 
2009 – 12,6%, 2012 – 12,0%; loodusteadustes 2006 – 7,7%, 2009 – 8,3%, 2012 – 7,5%. 

Kõrge sooritustasemega (5. ja kõrgem tase) õpilaste osakaal PISA 15aastaste õpilaste võrdlusuuringus 
suureneb. Lugemisoskuses 2009 – 6%, 2012 – 8%; matemaatikas 2006 – 12,5%, 2009 – 12,1%, 2012 
– 13,0%; loodusteadustes 2006 – 11,5%, 2009 – 10,4%, 2012 – 12,5%.  

Meetmed ja tegevused   

Meede 2.1.1. Riiklike õppekavade rakendamist toetatakse vajalike õppekeskkonna vahendite, 
tugimaterjalide ja koolitusega. 

2.1.1.1. Uuendatud õppekavadele vastava õppekeskkonna loomiseks vahendite kavandamine. 

2.1.1.2. Õppekava rakendamiseks vajalik metoodiline arendustöö ja juhendmaterjalide väljatöötamine 
õpetajatele. 

2.1.1.3. Õpetajate ja koolimeeskondade koolitamine uuendatud õppekava rakendamiseks. 

2.1.1.4. Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava rakendumise toetamine õppekirjanduse ning 
abimaterjalidega. 

2.1.1.5. Meelepuuetega õpilastele kohandatud õppekirjanduse väljaandmise toetamine. 

2.1.1.6. Vabaharidusliku tegevuse ja alternatiivpedagoogika edendamine. 

Meede 2.1.2. Prioriteetsete arendussuundade toetamine. 

2.1.2.1. LTT õppesuuna rakendamise toetamine gümnaasiumides. 

2.1.2.2. LTT õppe toetamine põhikoolides. 

2.1.2.3. ESF programmi Õppiv Tiiger 2008–2013 rakendamine. 

2.1.2.4. Riikliku e-õppevara programmi väljatöötamine ja rakendamine. 

2.1.2.5. Keskkonna- ja säästva arengu alase hariduse arengukava väljatöötamine ja rakendamine. 

2.1.2.6. Ettevõtlikkusõppe alase tegevuse toetamine. 
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2.1.2.7. Väärtuskasvatuse programmi rakendamine. 

Meede 2.1.3. Uute riiklike õppekavade (koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, põhikooli riiklik 
õppekava, gümnaasiumi riiklik õppekava, põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava) seire. 

2.1.3.1. Õppekavade rakendamise seire, sh jõukohasusuuringute läbiviimine. 

2.1.3.2. Rahvusvahelise 15–16aastaste õpilaste keeleoskuse uuringu tulemuste analüüs. 

2.1.3.3. TIMSS 2015, PISA 2012 ja 2015 õpilaste võrdlusuuringus osalemine.  

2.1.3.4.  PIAAC uuringus osalemine.   

ALAEESMÄRK 2.2. ÕPPEASUTUSES TÖÖTAVAD MOTIVEERITUD JA PROFESSIONAALSED 
PEDAGOOGID. 

Indikaatorid: 
 
30aastaste ja nooremate õpetajate osakaal õpetajate koguarvust üldhariduskoolides – 2007/2008 – 
12.2%, 2010/2011 – 10,5%, 2013/2014 – 12,5%. 
 
Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate täidetud ametikohtade suhe õpetaja ametikohtade 
koguarvu üldhariduskoolides – 2006/2007 – 89,5%, 2010/2011 – 91,3%, 2013/2014 – 92,5%. 

Alla 30aastaste õpetajate osakaal õpetajate koguarvust koolieelsetes lasteasutustes. 2007/2008 – 
12,5%, 2010/2011 – 11,1%, 2013/2014 – 12%. 

Meetmed ja tegevused:   

Meede 2.2.1. Pedagoogidele luuakse motiveerivad töötingimused. 

2.2.1.1. Pedagoogide tööülesannete, sh ametikoha kirjelduse analüüsi läbiviimine. 

2.2.1.2. Osalemine OECD õpetajauuringus TALIS 2013. 

2.2.1.3. Ida-Virumaal eesti keeles õpetavate õpetajate täiendav motiveerimine. 

2.2.1.4. Noore õpetaja lähtetoetuse eraldamise jätkamine. 

2.2.1.5. Õpetajakoolituse üliõpilaste stipendiumiprogrammi jätkamine. 

2.2.1.6. Meetmete rakendamine õpetajate töötasu alammäärade tõstmiseks ja täistööajaga töötava 
kvalifitseeritud õpetaja keskmise palgataseme tõstmiseks 20% kõrgemaks riigi keskmisest palgast 
haridussüsteemi sisemise korralduse arvelt: a) korrastades koolivõrku, eriti gümnaasiumivõrku, b) 
reguleerides õpetaja töökoormust ja täpsustades tööülesandeid; c) kujundades välja palgakorralduse, 
mis arvestab paindlikumalt õpetaja töökoormust ja tööpanust. 

Meede 2.2.2. Luuakse pedagoogide professionaalse arengu ja karjäärisüsteemi toimivad 
mudelid. 

2.2.2.1. Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolituse süsteemi arendamine. 

2.2.2.2. Pedagoogide kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine. 

2.2.2.3. Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks. 

2.2.2.4. Koolijuhi kompetentsimudeli rakendamine. 
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ALAEESMÄRK 2.3. ÕPPEASUTUSTE JUHTIMINE TOETUB OSAPOOLTE KAASATUSELE NING 
UUENENUD SISE- JA VÄLISHINDAMISSÜSTEEMILE. 

Indikaatorid: 

5 tunnustusstatuudi väljatöötamine ja õppeasutuste tunnustussüsteemi rakendamine. 2010. a 
pilootprojekt ja 2012. a rakendamine. 

Sisehindamise ja nõustamise läbinud üldhariduskoolide osakaal kõigist üldhariduskoolidest. 2013. 
aastaks on sisehindamise läbinud kõik üldhariduskoolid. 2011. a märtsi seisuga oli sisehindamise 
läbinud 95% üldhariduskoolidest  ja nõustatud oli ca 67% üldhariduskoolidest. 

Keskkonna väljatöötamine elektroonilise eksami läbiviimiseks (2012). 

Meetmed ja tegevused: 

Meede 2.3.1. Täpsustatakse erinevate osapoolte (õppurid, lapsevanemad, õpetajad, 
õppeasutuste pidajad, riik) õigused ja vastutus üldharidussüsteemis ning arendatakse osalust. 

2.3.1.1. Õpilasesinduste liitude tegevuse toetamine. 

2.3.1.2. Koostööpartnerite (Eesti Lastevanemate Liit, Õpetajate Liit, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti 
Alushariduse juhtide Ühendus jt) tegevuse toetamine. 

2.3.1.3. Raamistiku loomine kooliturvalisuse rakendamiseks õppeasutustes, uue tegevuskava „Turvaline 
kool“ väljatöötamine ja rakendamine. 

Meede 2.3.2. Arendatakse õppeasutuse sise- ja välishindamist ning õpitulemuste võrdlevat 
välishindamist. 

2.3.2.1. Sise- ja välishindamise koolitusprojektide läbiviimine koolieelsetes lasteasutustes ja 
üldhariduskoolides. 

2.3.2.2. Sise- ja välishindamise kohta metoodiliste materjalide väljatöötamine. 

2.3.2.3. Ettepanekute tegemine põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimuste ja õpitulemuste 
välishindamise kohta. 

2.3.2.4. Õpilasuuringu ja praktilise töö nõuete, gümnaasiumi koolieksami ja põhikooli õpilase loovtöö 
soovituste väljatöötamine. 

2.3.2.5. Elektroonilise eksamite infosüsteemi (EIS) loomine.  

2.3.2.5. Keeleeksamite põhimõtete vastavusse viimine Euroopa Keeleõppe raamdokumendi nõuetega. 

Meede 2.3.3.Luuakse adekvaatsed andmekogud õppijate, õpetajate ja õppeasutuste kohta. 

2.3.3.1. Siseriiklike andmebaaside ristkasutuse võimaluste loomine. 

2.3.3.2. Elektrooniliste eksamite tingimuste loomine (ülesannete koostajate koolitus, elektrooniliste 
eksamite keskkonna väljaarendamine, katseeksami läbiviimine). 

2.3.3.3. EHISe kontseptsiooni arendamine, õppeasutuste tegevusnäitajate ülevaatamine ja 
täiendamine. 

 



 31 

VALDKOND 3: JUURDEPÄÄS ÕPPIMISVÕIMALUSTELE 

Valdkonna peamised lahendust või arendamist vajavad väljakutsed. 
 

- Materiaalselt vähekindlustatud ja sotsiaalsete probleemidega perede lastel jääb 
hariduskohustus täitmata mitte niivõrd võimekuse ja õpiprobleemide tõttu kuivõrd 
õppimiseks vajalike tingimuste puudumiste tõttu. Suhtelises vaesuses elab iga kuues laps 
vanuses 0–15 aastat. Tuleb tagada toetuste jõudmine kõigi abivajajateni.  
 

- Õppeasutuste turvaline ja kaasaegne õppe- ja elukeskkond tagab vajalikud tingimused 
lapse või õpilase arenguks. Riiklikult on ette nähtud programmid ja toetused õppeasutuste 
kaasajastamiseks, sh riigikoolide kordategemiseks. 

  
- Eesti koolivõrk on üles ehitatud ajal, kui sündivus oli üle 21 000 lapse aastas. Õpilaste arv 

kahaneb drastiliselt, samas kui koolivõrk on muutunud vähe ning põhiliselt alg- ja 
põhikoolide arvelt. PISA tulemused näitavad, et põhiharidus ongi kõikjal üle Eesti heal 
tasemel. Sama ei saa öelda gümnaasiumihariduse kohta: seda tunnistavad 
riigieksamitulemuste märgatavad vahed ning ebavõrdsed võimalused Eesti eri 
gümnaasiumidest kõrgkooli riigieelarvelistele kohtadele pääseda. Korraliku 
gümnaasiumihariduse saab koolist, kus on kaasaegne õpikeskkond, kvalifitseeritud 
õpetajad, õppesuundade ja valikainete valikuvõimalused. Niisugust kvaliteeti suudab 
gümnaasium tagada vaid piisava õpilaste arvu puhul.    

 
HETKEOLUKORRA ANALÜÜS. 

Esteetiline füüsiliselt ja vaimselt turvaline ning tervisekaitse nõuetele vastav õppekeskkond ning 
ajakohased õppevahendid on lapse/õpilase arengu toetamise ning õppekava rakendamise seisukohalt 
väga olulised. 

Õppeasutuste pidajad pole kõikjal suutnud tagada turvalist ja kaasaegset õppe- ja töökeskkonda ning 
õppekava täitmiseks tarvilikke õppevahendeid. Õppeasutused pigem ei ole lapse- ja liikumissõbralikud, 
ei vasta sageli tervisekaitse, tuleohutuse, turvalisuse, ehitusstandardite ja invanõuetele. Õppekava 
täitmine on sageli raskendatud korraliku võimla ja staadioni puudumise tõttu, paljud koolid pole 
varustatud piisava arvu arvutitöökohtade, projektorite ja kiire võrguühendusega. 

Õpilaste toimetulekule ja terviskäitumisele avaldavad mõju paljud sotsiaalsed probleemid, esikohal 
nendest on võõrandumine ja kihistumine, sh vaesus. 2004. aastal elas alla suhtelise vaesuse määra 
21,5% 0–15aastastest lastest, 2009. aastal – 16%. Häirunud peresuhete ja halva sotsiaalse toimetuleku 
tõttu ei suuda vaesuspiiril elavad pered pakkuda lastele vajalikku tuge täisväärtuslikuks arenguks. 
Materiaalselt vähekindlustatud ja sotsiaalsete probleemidega perede lastel jääb paljudel juhtudel  
hariduskohustus täitmata mitte niivõrd võimekuse ja õpiprobleemide tõttu, kuivõrd õppimiseks vajalike 
tingimuste puudumiste tõttu. 

Õpiraskuste ilmnemine on seotud esinevate käitumishäiretega, psüühilise labiilsuse, agressiivsuse ja 
pidurdamatusega. Koolist väljalangemine ja madal haridustase on seotud riskikäitumise ja halvema 
tervisega täiskasvanueas. Põhikoolist väljalangevus ning süvenenud sotsiaalne ja majanduslik 
kihistumine sunnib senisest enam tõhustama sotsiaalseid tugistruktuure: toetust õpilaskodu kohtadele, 
õppevahenditele, koolitoidule. 

2002. a. käivitus Eestis riigieelarvest toetatavate õpilaskodude programm. Programmist toetatakse 
munitsipaalkoolide juures asuvaid õpilaskodusid põhikooliõpilastele. Eraldist kasutatakse materiaalselt 
vähekindlustatud peredest pärit õpilaste ülalpidamiskulude katmiseks õpilaskodus. Riiklikult toetatavate 
kohtade vajadus on 2002. a analüüsi järgi ca 1% põhikooliõpilaste arvust. 2005/06. õppeaastaks oli 
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riiklikult toetatavate õpilaskodukohtade arv 541, mis moodustas 0,4% põhihariduse taseme päevase 
õppevormi õpilaste koguarvust, 2010. aastal oli riiklikult toetatavate õpilaskodukohtade arv ca 700, mis 
moodustas 0,6% põhikooliõpilastest. Kohatoetuse määra suurendati 2011. aastal 2000 euroni õpilase 
kohta aastas. Õpilaskodude vajaduse analüüsi tulemustest tulenevalt vaadatakse õpilaskodude 
programm üle. Gümnaasiumivõrgu korrastamisel on vaja uusi õpilaskodukohti ja täiendavat toetust 
õpilastranspordi kulude katteks. 

Riigikoolide õpilastele eraldatakse koolitoidutoetus nende koolide eelarves. Munitsipaal- ja erakoolide 
õpilastele eraldatakse koolitoidutoetus tasandusfondi kaudu. Koolilõuna riiklik toetamine tagab kõigile 
põhikooliõpilastele tervisliku koolitoidu, sõltumata pere materiaalsest või sotsiaalsest taustast. 
Koolitoidutoetus on ette nähtud päevase õppevormiga üldhariduskooli 1.–9. klassi õpilastele. 

Õppevahenditest on koolil seaduse järgi kohustus tagada põhiharidust omandavale õpilasele tasuta 
vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, töövihikud, töölehed ja erandjuhtudel muud 
õppevahendid. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 37 sätestab igaühe õiguse haridusele. Põhiseaduse 
kohaselt on õppimine kooliealistel lastel seadusega sätestatud ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike 
omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta. Hariduslike võimaluste võrdsust tuleb pidada üheks 
tähtsamaks regionaalpoliitiliseks põhimõtteks. Õppevahendite soetamise toetamine tagab võimaluse 
täita riiklikku õppekava, sõltumata pere majanduslikust või sotsiaalsest taustast. 2011. aastast on 
suurendatud õpikute ja muude õppevahendite soetamise toetusi põhikooli osas 20% ja gümnaasiumi 
osas on toetus võrdsustatud põhikooliõpilase toetuse suurusega. 2010. aastal toetati kooli pidajaid 
ühekordselt 39 miljoni krooniga uutele riiklikele õppekavadele vastavate LTT õppevahendite 
soetamiseks.  

2007. aastal alustati projektipõhiste riiklike toetustega pikapäevakoolidele. Toetuseks eraldati 10 miljonit 
krooni aastas. 2007. aastal toetati 54 kooli, 2008. aastal 59 kooli. Halvenenud majandusolukorra tõttu 
järgmistel aastatel projekti ei jätkatud. 

Koolivõrk, rahastamismudel. 

Kuigi aastatel 1999–2005 suleti laste arvu vähenemise tõttu Eestis koolipidaja otsusega kokku 112 ja 
aastatel 2006–2010 veel 40 kooli, ei saa rääkida päevaste üldhariduskoolide võrgu üleriigilisest 
plaanipärasest korrastamisest. Vajadus selleks aga on, sest õpilaste arvu suur langus jätkus 2010. 
aastani ning stabiliseerudes siis  ligi 140 000 õppija tasemel. 

Demograafilistest arengutest tulenev õpilaste arvu vähenemine mõjutab kõige enam 
gümnaasiumivõrku. Põhikoolide ja kutseõppeasutuste arv on viimastel aastatel vähenenud ning seega 
on demograafiliste arengutega kohandumine olulisel määral juba toimunud. Et tagada  üldhariduse 
kvaliteedi ja kättesaadavuse vaheline tasakaal, peaks põhiharidus olema kättesaadav võimalikult 
kodu lähedal, gümnaasiumitaseme õpe aga pigem maakondlikes tõmbekeskustes.  

Väikese õpilaste arvuga gümnaasiumiosad ei suuda pakkuda õpilastele valikuvõimalusi ning on 
raskustes riikliku õppekava täitmisega. Koolivõrgu korrastamise põhimõtteid (põhikooli esimesed 
astmed peaksid olema kodu lähedal, põhikool (1.–9. klass) omavalitsuse piires ja kvaliteetne 
gümnaasiumiharidus maakonna tõmbekeskustes) küll üldjuhul arvestatakse, kuid need pole siduvad.  

2004/2005. a valmis Poliitikauuringute Keskusel Praxis uurimus „Üldhariduskoolide võrgu korraldamine”, 
kus analüüsiti Eesti koolivõrku (http://www.hm.ee/index.php?044674). Uuringus pakuti välja neli võimalikku 
koolivõrgu mudelit, mille põhiidee oli konkureerivate kooliastmete välistamine. Aastatel 2008–2010 
andis Haridus- ja Teadusministeerium arvamuse 15 maakonna sotsiaalse infrastruktuuri 
teemaplaneeringule. Aastatel 2009–2010 valmisid ministeeriumis vastavalt tellimusele 11 maakonna 
põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüsid. 2011. aastaks oli riigi- või munitsipaalgümnaasiumi (st ainult 
gümnaasiumiastmega kooli) loomise osas kokku lepitud ühine tegutsemine mitme kohaliku 
omavalitsusega, riigigümnaasiumi asutamiseks 2012. või 2013. aastal on sõlmitud kokkulepped Viljandi, 

http://www.hm.ee/index.php?044674
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Jõgeva ja Haapsalu linnadega. Samasugused ühiste kavatsuste lepped on sõlmitud veel Sillamäe, 
Valga ja Võru linnaga.     

OECD ülevaates „Riiklike hariduspoliitikate ülevaated. Eesti.” 2001 on toodud koolivõrgu osas esile mitu 
kriitilist kohta. Tõdetakse, et liiga palju on väikesi gümnaasiume, mis õpilaste arvu langedes muutuvad 
veel väiksemateks ning sellega seoses ei ole enam tagatud kvaliteetne õpe. Teiseks rõhutatakse, et 
koolid, eriti põhikoolid, on kohalike kogukondade sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku säilimise 
keskmes, eriti maapiirkondades, ja et teistes riikides on liigagi tihti tehtud algkoolide sulgemise otsuseid 
majanduslikel põhjustel, arvestamata algkoolide tähtsust maaelu säilitamisele või elavdamisele. 
Paljudes piirkondades on kooliga koos kultuuriasutused, sotsiaalasutused ja nad on oma infrastruktuuri, 
töötajate ja mõjuga ümbruskonnale olulised keskused. 

OECD poolt aastatel 2010–2011 koostatud raportis Eesti valitsemissektori toimivusest ja selle raames 
tehtud hariduse juhtimisanalüüsis soovitatakse muuhulgas rohkem soodustada nn horisontaalset 
koostööd kohalike omavalitsuste vahel erinevate tasemete haridusteenuste osutamisel (OECD Public 
Govrnance Reviews Estonia – towards a single government approach. Chapter 7: Case study one: 
Estonian education – sustaining high guality schools).  

Uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse arutelul Riigikogus ja kultuurikomisjonis lükati tagasi seaduse 
eelnõus ette nähtud põhikooliastme ja gümnaasiumiastme lahutamine eraldi koolitüüpideks. Seaduse 
sõnastus võimaldab jätkata 1.–12. klassini õppetööd ühes koolis. Haridus- ja Teadusministeerium jätkab 
tegevusi koolivõrgu korrastamiseks, sh põhikooli ja gümnaasiumi lahutamiseks. Perspektiivis on 
vähendada gümnaasiumide koguarvu 2009/2010. õppeaasta 226-lt koolilt ca 50 kuni 100 koolini 
2014/2015. õppeaastal (2009/2010. õppeaastal õppis gümnaasiumiastmes 28 719 õpilast, 2015/2016. 
õppeaastal õpib prognoosi kohaselt gümnaasiumiastmes 16 120 õpilast). Vajadusel moodustatakse 
maakondades riigigümnaasiumid.  

Põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine võimaldab paremini tagada gümnaasiumihariduse kvaliteeti, 
põhikoolilõpetajal tuleb otsustada edasiõppimine gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.  

Lähtudes üldhariduskoolide õpilaste arvust, määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega igal aastal 
riigieelarvest toetus valdadele ja linnadele munitsipaalkoolide (ja erakoolide) õpetajate, direktorite ja 
õppealajuhatajate töötasu ning täiendkoolituse, investeeringute ning õppevahenditega seotud kulude 
katmiseks. Tasandusfondi haridustoetuste hulka on lisatud veel koolilõunatoetus, õpilaskodutoetus, 
ainesektsioonide ja õpilasürituste (sh aineolümpiaadide läbiviimiseks) toetus ning lasteasutuste 
õpetajate täienduskoolituse toetus. Kuni 2007. aastani oli eraldis õpilase kohta õpilaspõhise 
rahastamismudeli alusel ühesuurune, seda korrigeeriti kohalikus omavalitsuses erinevate koefitsientide 
abil sõltuvalt õpilaste arvust ja õpilase haridusliku erivajaduse liigist. Selle mudeli aluseks oli stabiilne 
õpilaste arv. Õpilaste arvu vähenemine tõi kaasa eraldise vähenemise ja peamiselt sel põhjusel suleti 
paljud kodulähedased algkoolid (aastatel 1999–2006 vähenes algkoolide arv 169-lt 84-ni, aastatel 
2007–2010 – 68-ni). 

2008. aastast alates võeti kasutusele oluliselt mitmekülgsem üldhariduskoolide uus 
rahastamismudel, mis on õpilase, klassi, kooliastme, kooli, omavalitsusüksuse ja õppekava kulu 
põhine. 

Uues rahastamismudelis arvestatakse riiklikes õppekavades nõutud tunnijaotusplaani erinevust klassiti. 
Kohustusliku põhikooli ulatuses toetatakse lisarahaga koole, kus õpilaste väike arv ei võimalda riikliku 
õppekava läbimist tagada. Rahastamismudeli edasiarendamisel tuleks rohkem tähelepanu pöörata 
koolide motiveerimisele tõsta pakutava haridusteenuse kvaliteeti (sh riiklike õppekavade täielikule 
rakendamisele), samuti rahastamise efektiivsusele (sh koolivõrgu korrastamine jms). 
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EESMÄRK 3 

ÕPPIJATE JUURDEPÄÄS ÕPPIMISMISVÕIMALUSTELE ON TAGATUD 
VAJADUSELE VASTAVA ÕPPEASUTUSTE VÕRGU NING TURVALISE, 
KAASAEGSE JA TOETAVA ÕPPEKESKKONNAGA. 

ALAEESMÄRK 3.1. KÕIGIL ÕPPIJATEL, SÕLTUMATA NENDE VARALISEST JA 
SOTSIAALSEST SEISUNDIST, ON VÕRDSED VÕIMALUSED OSALEDA ÕPPETÖÖS 
KAASAEGSETES ÕPPETINGIMUSTES. 

 
Indikaatorid: 
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppeasutused vastavad kehtestatud tervise-, töökaitse-, tuleohutuse 
ja turvalisuse nõuetele ning ehitusstandarditele. 
 
Munitsipaalkoolide õpilaskodudes riiklikult toetatud õpilaskodukohtade arv (põhikooliõpilased). 
2005/2006 – 400 kohta; 2010/2011 – 700 kohta; 2013 – 900 kohta, 2015 – 1000 kohta. 

Meetmed ja tegevused: 

Meede 3.1.1. Õppeasutuste õppe- ja olmekeskkond kaasajastatakse vastavalt tervise- ja 
töökaitse, tuleohutuse, turvalisuse nõuetele ning ehitusstandarditele. 

3.1.1.1. Hariduslike erivajadustega laste õppeasutuste ja nende õpilaskodude kaasajastamine ning 
vastavusse viimine tervisekaitse- ja ohutusnõuetega riiklike investeeringute ja välisvahendite abil. 

3.1.1.2. Kohalike omavalitsuste toetamine õppeasutuste õppekeskkonna parandamisel. 

3.1.1.3. Riigiüldhariduskoolide tegevuskulude katmise tagamine. 

Meede 3.1.2. Laiendatakse õppimise riiklikku toetamist sotsiaalse sidususe tagamiseks. 

3.1.2.1. Koolitoidu toetuse tagamine 1.–9. klassini. 

3.1.2.2. Üldhariduse omandamiseks vajalike õpikute ja õppevahendite toetuse eraldamine. 

3.1.2.3. Riskirühma lastele ja pikendatud õppeajal olevatele hariduslike erivajadustega lastele vajalike 
õppematerjalide tagamine. 

3.1.2.4. Analüüsi läbiviimine õpilaskodude vajaduse täpsustamiseks. 

3.1.2.5. Õpilaskodude programmi edasiarendamine lähtuvalt õpilaskodude vajaduse analüüsi 
tulemustest. 

3.1.2.6. Riigiüldhariduskoolide õpilastele sõidusoodustuste tagamine. 

ALAEESMÄRK 3.2. KODULÄHEDANE ÕPPIMISVÕIMALUS ON LOODUD ESIMESTEL 
KOOLIASTMETEL ÕPPIJATELE NING GÜMNAASIUMIASTMEL ÕPPIJATELE ON KINDLUSTATUD 
SENISEST ÜHTLASEM HARIDUSE KVALITEET. 

Indikaatorid: 
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Koolide erinevused riiklike tasemetööde, põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemustes on 
vähenenud. 

Maakondade erinevused riiklike tasemetööde, põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemustes on 
vähenenud. 

Meetmed ja tegevused:  

Meede 3.2.1. Üldhariduse kättesaadavuse ja juurdepääsu tagamiseks kavandatakse 
õppeasutuste võrku piirkondlikul (sh maakonna) tasandil. 

3.2.1.1. Maakondlike hariduse analüüside, koolivõrgu arengukavade ja planeeringute koostamise 
jätkamine ning nende rakendamine. 

3.2.1.2. Koolivõrgu ümberkorralduste kavandamine ja  toetamine HTMi ja maavalitsuste poolt (uuringud, 
analüüsid, nõustamine jne). 

3.2.1.3. Toetame maakonnagümnaasiumide väljaarendamist kõigis maakonnakeskustes nn puhta 
gümnaasiumina, vajadusel riigigümnaasiumina. 

3.2.1.4. Töötame välja ja sätestame gümnaasiumivõrgu korrastamise põhimõtted. 

 

Meede 3.2.2. Üldhariduskoolide rahastamismudeli rakendamine. 

3.2.2.1. Üldhariduse rahastamissüsteemi rakendamine, mis arvestab kodulähedust, õppe kvaliteeti, 
efektiivsust ja õpilaste hariduslikke erivajadusi. 

3.2.2.2. 2008. aastast rakendunud rahastamismudeli toimimise analüüsimine ja vajadusel täiendamine. 
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4. ARENGUKAVA KOOSTAMISE, TÄIENDAMISE, ELLUVIIMISE, 
HINDAMISE JA ARUANDLUSE KOORDINEERIMISEKS RAKENDATAVAD 
TEGEVUSED 

Arengukava koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse eest vastutavaks 
ministeeriumiks on Haridus- ja Teadusministeerium. Arengukava elluviimisesse kaasas Haridus- ja 
Teadusministeerium Sotsiaalministeeriumi, Välisministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, 
Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi koos oma valitsemisala asutustega, kohalikud 
omavalitsused ja nende liidud, maakonnad, ülikoolid, koolid ja koolieelsed lasteasutused ning 
valitsusvälised organisatsioonid. 
 
Haridus- ja Teadusministeerium esitab perioodi 2011-2013 kohta Vabariigi Valitsusele aruande 
arengukava täitmise, arengukavas ja rakendusplaanis esitatud eesmärkide saavutamise ning meetmete 
tulemuslikkuse kohta. Vajadusel teeb haridus- ja teadusminister Vabariigi Valitsusele ettepaneku 
arengukava täiendamiseks. Haridus- ja teadusminister algatab täiendamise juhul, kui arengukava 
elluviimise kestel tekib vajadus muuta olemasolevaid või sätestada uusi eesmärke ja meetmeid. 
Arengukava täitmise põhjalikum vahearuanne koostatakse perioodi 2007-2010 kohta. Seniste iga-
aastaste rakendusplaanide asemel esitatakse mitmeaastane rakendusplaan perioodi 2011-2013 kohta. 
 
Arengukava täitmise lõpparuande esitab haridus- ja teadusminister Vabariigi Valitsusele hiljemalt 
1. juuliks 2014.a. 
 

Arengukava täitmise aruannete koostamisse kaasatakse teisi asjaomaseid valitsusasutusi ning 
üldharidussüsteemis osalevaid huvirühmi – haridussüsteemi juhid, koolipidajad, õpetajad, 
lapsevanemad, õpilased, sotsiaalsed partnerid. 
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5. ARENGUKAVA MAKSUMUSE PROGNOOS (2011-2013) 

Maksumus (eurot) 2 011 2 012 2 013 2011-2013 Allikas 

Eesmärk 1. Õppija 
võimalused võimetekohase 
üldhariduse omandamiseks 
on avardunud ning sujuv 
üleminek järgnevatele 
haridustasemetele on  
tagatud. 

3 644 174   3 644 174 RE 

 7 181 100 7 164 668 14 345 768 Eelarve kava 

1 370 680 414 501 369 859 2 155 040 ESF tüüpi kulud 

Alaeesmärk 1.1. Koolieelses 
eas olevad lapsed on valmis 
alustama õpinguid koolis. 

319 558   319 558 RE 

 319 558 319 600 639 158 Eelarve kava 

Meede 1.1.1. Koolieelsel 
perioodil on toetatud laste 
individuaalset arengut sh laste 
koolivalmidust.  

319 558   319 558 RE 

 319 558 319 600 639 158  Eelarve kava 

Meede 1.1.2. Luuakse 
võimalused kõikide laste 
arenguliste erivajaduste 
varajaseks märkamiseks ja 
individuaalse arengu toetamiseks 
koolieelsetes lasteasutustes. 

    RE 

    Eelarve kava 

Alaeesmärk 1.2 Õppijatele  on 
loodud võimalused 
individuaalsust arvestavaks 
võimetekohaseks õppeks. 

3 324 616   3 324 616 RE 

 6 861 542 6 845 068 13 706 610 Eelarve kava 

1 370 680 414 501 369 859 2 155 040 ESF tüüpi kulud 

Meede 1.2.1. Ennetamaks 
üldhariduskoolist väljalangevust, 
tõhustatakse hariduslike 
erivajadustega õpilaste üle 
peetavat seiret, tugi- ja 
toetussüsteemide rakendamist.  

300 035 414 501 369 859 1 084 395 
 

ESF tüüpi kulu 
  

    Eelarve kava 

Meede 1.2.2. Toetatakse 
andekate õpilaste 
arenguvõimalusi. 

2 249 753 
 

  2 249 753 RE 

 3 572 365 2 437 403 6 009 768 Eelarve kava 

Meede 1.2.3. Arendatakse välja 
elukestvat õpet toetav 
teavitamis- ja nõustamissüsteem. 

116 191   116 191 RE 

 1 116 191 
 

1 116 200 
 

2 232 391 Eelarve kava 

1 070 645 0 0 1 070 645 
 

ESF tüüpi kulud 

Meede 1.2.4. Luuakse 
võimalused välisriigis õppinud ja 
Eestisse naasnud õpilaste 
võimetekohaseks õppeks, 
luuakse võimalused 
rahvusvaheliste õppekavade 
järgseks õppeks Eestis. 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

RE 
 
 
 

 1 917 340 3 291 465 5 208 805 Eelarve kava 

Alaeesmärk 1.3 . Eesti keelest 
erineva emakeelega põhikooli 
ja gümnaasiumi lõpetaja eesti 
keele oskus võimaldab 
suuremat valikut õpingute 
jätkamisel.   

   Lõimumiskava RE 

    Eelarve kava 
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Meede 1.3.1. Muukeelsetes 
üldhariduskoolides tagatakse 
võimalused osalisele 
eestikeelsele aineõppele 
üleminekuks. 

   Lõimumiskava RE 

    Eelarve kava 

Meede 1.3.2. Tagatakse 
muukeelsete koolide eesti keeles 
aineõpetust läbiviivate õpetajate 
täiendkoolitus. 

   Lõimumiskava RE 

    Eelarve kava 

Eesmärk 2. Üldhariduskooli 
lõpetaja on omandanud 
eesti kultuuriga seotud, 
maailmakultuure tundva, 
kaasaja teaduse ja 
tehnoloogia arengutel 
põhineva rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelise 
hariduse.  

173 611 614   173 611 614 RE 

 172 912 269 175 863 271 348 775 540 Eelarve kava 

1 180 387 1 042 056 560 706 2 783 149 ESF tüüpi kulu 

Alaeesmärk 2.1. Riiklikud 
õppekavad ning kooli õppe- ja 
kasvatustegevus vastavad 
õpilaste ning ühiskonna 
muutuvatele 
haridusvajadustele. 

1 504 097   1 504 097 RE 

 1 544 132 4 099 083 5 643 215 Eelarve kava 

236 642 249 156 227 084 712 882 ESF tüüpi kulu 

Meede 2.1.1. Riiklike 
õppekavade rakendamist 
toetatakse vajalike 
õppekeskkonna vahendite, 
tugimaterjalide ja koolitusega.  

300 640 
 

  300 640 RE 

 300 640 463 840 
 

764 480 Eelarve kava 

Meede 2.1.2. Prioriteetsete 
arendussuundade toetamine. 

1 161 914   1 161 914 RE 

 1 187 514 
 

3 573 700 
 

4 761 214 Eelarve kava 

236 642 249 156 227 084 712 882 ESF tüüpi kulu 

Meede 2.1.3. Uute riiklike 
õppekavade (koolieelse 
lasteasutuse riiklik õppekava, 
põhikooli riiklik õppekava ja 
gümnaasiumi riiklik õppekava, 
põhikooli lihtsustatud riiklik 
õppekava) seire.  

41 543   41 543 RE 

 55 978 61 543 117 521 Eelarve kava 

Alaeesmärk 2.2. Õppeasutuses 
töötavad hästi tasustatud, 
motiveeritud ja 
professionaalsed pedagoogid. 

171 473 879   171 473 879 RE 

 171 123 788 171 473 788 342 597 576 Eelarve kava 

437 028 411 251 333 622 1 181 901 ESF tüüpi kulu 

Meede 2.2.1. Pedagoogidele 
luuakse motiveerivad 
töötingimused. 

171 473 879 
 

  171 473 879 RE 

 171 123 788 171 473 788 342 397 576 Eelarve kava 

Meede 2.2.2. Luuakse 
pedagoogide professionaalse 
arengu ja karjäärisüsteemi 
toimivad mudelid.  

    RE 

    Eelarve kava 

437 028 411 251 333 622 1 181 901 
 

ESF tüüpi kulu 

Alaeesmärk 2.3. Õppeasutuste 
juhtimine toetub osapoolte 
kaasatusele ning uuenenud 

902 638   902 638 RE 

 244 349 290 400 534 749 Eelarve kava 

506 717 381 649  888 366 ESF tüüpi kulu 
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sise- ja 
välishindamissüsteemile.  

Meede 2.3.1. Täpsustatakse 
erinevate osapoolte (õppurid, 
lapsevanemad, õpetajad, 
õppeasutuste pidajad, riik) 
õigused ja vastutus 
üldharidussüsteemis ning 
arendatakse osalust. 

775 695 
 

  775 695 
 

RE 

 117 406 136 900 254 306 Eelarve kava 

Meede 2.3.2. Arendatakse 
õppeasutuse sise- ja 
välishindamist ning õpitulemuste 
võrdlevat välishindamist.  
 
 
 

126 943 
 

  126 943 RE 

 126 943 153 500 280 443 Eelarve kava 

506 717 381 649 0 888 366 ESF tüüpi kulu 

Meede 2.3.3. Luuakse 
adekvaatsed andmekogud 
õppijate, õpetajate ja 
õppeasutuste kohta. 

     

Eesmärk 3. Õppijate 
juurdepääs 
õppimisvõimalustele on 
tagatud vajadusele vastava 
õppeasutuste võrgu ning 
turvalise, kaasaegse ja 
toetava õppekeskkonnaga.   

50 022 198   50 022 198 RE 

 50 265 035 53 706 440 103 971 475 Eelarve kava 

8 206 256 8 806 789 3 959 896 20 972 941 ERF tüüpi kulu  

Alaeesmärk 3.1. Kõigil 
õppijatel on võrdsed 
võimalused kaasaegsetes 
õpitingimustes õppetöös 
osalemiseks sõltumata tema 
varalisest ja sotsiaalsest 
seisundist. 

50 022 198   50 022 198 RE 

 50 265 035 53 706 440 
 

103 971 475 Eelarve kava 

8 206 256 8 806 789 3 959 896 20 972 941 ERF tüüpi kulu 

Meede 3.1.1. Õppeasutuste 
õppe- ja olmekeskkond 
kaasajastatakse vastavalt 
tervise- ja töökaitse, tuleohutuse, 
turvalisuse nõuetele ning 
ehitusstandarditele.  

25 266 593 
 

  25 266 593 RE 

 25 472 003 28 913 393 54 385 396 Eelarve kava 

8 206 256 8 806 789 3 959 896 20 972 941 ERF tüüpi kulu 

Meede 3.1.2. Laiendatakse 
riiklikku toetust õppimisele 
sotsiaalse sidususe tagamiseks  

24 755 605 
 

  24 755 605 
 

RE 

 24 793 032 24 793 047 49 586 079 Eelarve kava 

Alaeesmärk 3.2. Kodulähedane 
õppimisvõimalus on loodud 
esimestel kooliastmetel 
õppijatele  ning 
gümnaasiumiastmel õppijatele 
on kindlustatud senisest 
ühtlasem hariduse kvaliteet. 

     

Meede 3.2.1.Üldhariduse 
kättesaadavuse ja juurdepääsu 
tagamiseks kavandatakse 
õppeasutuste võrku piirkondlikul 
( sh. maakonna) tasandil. 
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Meede 3.2.2. Üldhariduskoolide 
rahastamismudeli rakendamine. 

     

Arengukava kokku (eurot) 227 277 986   227 277 986 RE 

 230 358 404 236 734 379 467 092 783 Eelarve kava 

2 551 067 1 456 557 930 565 4 938 189 ESF tüüpi kulu 

8 206 256 8 806 789 3 959 896 20 972 941 ERF tüüpi kulu 

Kõik kokku (eurot) 238 035 309 240 621 750 241 624 840 720 281 899   

* Täiendavad vahendid taotletakse Riigi eelarvestrateegia 2012 – 2015 sisendi, Haridus- ja 
Teadusministeeriumi valitsemisala arengukava ja järgnevate riigi eelarvestrateegiate sisendite kaudu. 
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LISA 1 

ARENGUKAVAS KASUTATAVATE MÕISTETE SELGITUSED. 

Alusharidus – teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks 
edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. 

Arenguvestlus – regulaarne, usalduslik vestlus õpilase/lapse, tema vanemate ja õpetaja vahel õpilase 
arengu suunamiseks ja enesehindamise toetamiseks. 

Hariduse/õppe kättesaadavus – isiku võimalus rahuldada oma haridusnõudlust. Hõlmab nii vajaliku 
arvu õppekohtade ja õppeasutuste ning kvalifitseeritud pedagoogide ja tugisüsteemide olemasolu kui ka 
võrdsel kohtlemisel põhinevat füüsilist ja majanduslikku juurdepääsu õppekohtadele ning 
õppeasutustele. 

 Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilane –  õpilane, kelle eriline andekus, õpi- või käitumisraskused, 
tervislikud puuded või pikema aegne õppetööst eemalviibimine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või 
kohandusi õppe sisus (individuaalne õppekava) või õppekeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid, õppe 
meetodid jm) või õpetaja poolt vastava klassiga töötamiseks koostatud töökavas. 

Haridusstandard – õppetasemele või -astmele (õppekava tüübile) ning õppekeskkonnale kehtestatud 
üldnõuded. 

Huvirühm – üldhariduse valdkonnas teadvustatud ühiste huvide nimel tegutsev ühendus 
(mittetulundusühendus, liikumine, katuseorganisatsioon, võrgustik) või inimesed või organisatsioonid, 
kelle huvid üldhariduse valdkonnas ühtivad. 

Individuaalne õppekava – on hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, kus 
määratletakse tema võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks vajalikud tingimused. 

Integreeritud nõustamissüsteem – terviklik, erinevaid nõustamisteenuseid ühendav 
nõustamissüsteem, mis hõlmab  õpi-, kutse- ja karjäärinõustamist. 

Kaasav haridus (kool) - kõigi õpilaste haridusvajadusi ja eeldusi arvestav haridussüsteem/kool. 

Kakskeelne õpe –  õppetöö korraldus,  kus õppekeelena kasutatakse kahte keelt. 

Keelekümblus – keeleõppe rikastav vorm, millele on iseloomulik, et põhi- ja/või keskkooli 
(gümnaasiumi) jooksul omandatakse vähemalt pool õppemahust teise keele vahendusel. 

Kohandatud õpe – õpilase hariduslikke erivajadusi arvestav õppetöö korraldus (kohandatud 
õppekavad, õppekeskkond, tugisüsteemide rakendamine). 

Kutsealane eelkoolitus – põhikoolis ja gümnaasiumis toimuv kutsesuunitluse eesmärgiga 
väikesemahuline kutse- või erialade tutvustus riikliku õppekava valikainete raames. 

Kutseharidus – teatud erialal töötamiseks, teatud kutse saamiseks, teatud ametikohale 
kandideerimiseks või selle säilitamiseks vajalike teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja 
käitumisnormide süsteem, mille omandamine ja täiendamine loob eeldused tulemusrikkaks 
professionaalseks tegevuseks. 

Kutsekvalifikatsioon – antud kutsealal nõutav pädevuse tase, mida tunnustatakse kas reguleeritud, 
ajalooliselt või rahvusvaheliselt kujunenud nõuete alusel. Kutsekvalifikatsiooni omamine loob eelduse 
kõnealusel kutsealal tegutsemiseks. 

Kutsestandard - dokument, mis määrab kindlaks kutsekvalifikatsioonist tulenevad nõuded teadmistele, 
oskustele, vilumustele, kogemustele, väärtushinnangutele ja isikuomadustele. 
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Mitteformaalne õpe – on tegevus, mis toimub paralleelselt traditsiooniliste haridus- ja 
koolitussüsteemide poolt pakutavaga ja millega reeglina ei kaasne formaalse tunnistuse või diplomi 
saamine. Mitteformaalset õppimist on võimalik läbi viia töökohas, samuti ühiskondlike organisatsioonide 
ja huvigruppide vahendusel. 

Parandusõpe – õpiraskustega õpilasele õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks osutatav õpe. 

PISA – rahvusvaheline OECD võrdlusuuring Programme for International Student Assessment, millega 
mõõdetakse perioodiliselt 15-aastaste õpilaste pädevusi (funktsionaalset lugemis-, matemaatika ja 
loodusteaduslikku kirjaoskust). 

Pädevus – teadmistel, oskustel ja väärtushinnangutel põhinev suutlikkus mingil tegevusalal või -
valdkonnas tulemuslikult toimida. 

Sotsiaalsed partnerid –  institutsioonid, kes kaasatakse hariduspoliitiliste otsustuste tegemisse 
(õpetajate ühenduste, koolipidajate, lapsevanemate esindajad jt). 

Tugisüsteem – õpilasele õppeprotsessis rakendatavad tugiteenused: individuaalne õppekava, 
parandusõpe, logopeediline abi, tasemerühmad jms. 

Uusimmigrant – sisserännanu, sh välismaalt saabunud võõrtööline ja tema perekonnaliige, 
asüülitaotleja või pagulane, kes on Eestis elanud/viibinud vähem kui 3 aastat. 

Väljalangevus – õppimise katkestajate hulk näidatuna mingis ajaühikus (nt õppeaasta jooksul). 

Õppekeskkond – reaalne või virtuaalne keskkond iseõppimiseks või õppuri ja õpetaja vaheliseks 
suhtluseks, mille levinuimaks vormiks on kool. Õppekeskkond võib olla institutsionaliseeritud või 
institutsionaliseerimata. 

Õpilaskodude programm – riiklik programm toimetulekuraskustes perede laste toetamiseks. 

Õpitulemuste välishindamine - on süsteem põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas määratletud 
õpitulemuste mõõtmiseks kooliastmete lõpus, mis koosneb üleriigilistest tasemetöödest, põhikooli 
lõpueksamitest ja gümnaasiumi riigieksamitest. 

Õppeasutus – spetsiaalselt õppe läbiviimiseks mõeldud institutsioon (koolieelne lasteasutus, kool, 
kõrgkool, õppekeskus, täienduskoolituskeskus jne), kus toimub õpetamine ja õppimine vastavalt 
õppekavale. 

Õppeasutuse sisehindamine – õppeasutuse eesmärkidest lähtuv õppe- ja kasvatustegevuse ning 
juhtimise analüüs ja tulemuslikkuse hindamine õppeasutuse arenguks vajalike juhtimisotsuste 
vastuvõtmiseks. Sisehindamise kaudu tagatakse kooli järjepidev areng, selgitades välja kooli tugevused 
ning parendusvaldkonnad, hindamistulemustest lähtudes koostatakse  arengukava ja tegevuskava. 
Sisehindamine hõlmab sisekontrolli ja enesehindamist. 

Õppeasutuse välishindamine –  hindamine, mida teostab õppeasutuse väline hindaja või hindajate 
rühm. Õppeasutuse välishindamise eesmärk on anda koolile ja kooli pidajale tagasisidet õppeasutuse 
tegevuse ja tulemuslikkuse kohta ning haridussüsteemi juhtimiseks vajaliku info kogumine. 
Välishindamise käigus analüüsitakse, kas on lähtutud eesmärgist tagada kooli järjepidev areng, kas on 
selgitatud välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad ning määratletud ja ellu viidud asjakohased 
parendustegevused. Välishindamine peab toetama sisehindamist ning õppeasutuse enesejuhtimist, 
andes vajalikku lisainformatsiooni. 

Õppekava - õppe eesmärke ja sisu, omandatavate pädevuste kirjeldusi, nende omandamise määra 
hindamise viise, õpingute alustamise ja lõpetamise tingimusi ning nominaalset õppeaega sätestav 
dokument. 

Õppesuund – kooli õppekavas sätestatud ühe või mitme õppeaine/ainevaldkonna põhjalikuma 
õppimise võimalus peamiselt gümnaasiumiastmes. 
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Üldharidus – sotsialiseerumiseks vajalik teadmiste, oskuste ja vilumuste kogum ning 
väärtushinnangute ja käitumisnormide süsteem, mis võimaldab saavutada läbi elu kestva võime edasi 
õppida ja kujuneda õppivaks indiviidiks. 

Üldharidussüsteem – alus-, põhi- ja üldkeskhariduse omandamist toetavate õppekavade, õigusaktide 
ja vajalike institutsioonide süsteem  

Ümberõpe – tegevus, mille tulemusena omandab õppur uue kutse-, eri- või ametialase kvalifikatsiooni. 
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LISA 2 

SEOS TEISTE STRATEEGILISTE DOKUMENTIDE JA VALDKONDLIKE 
ARENGUKAVADEGA. 

1. Seosed teiste strateegiliste dokumentidega. 

Käesoleva arengukava koostamisel on arvestatud Eesti ja Euroopa üldisi arengusuundi ning lähtutud 
järgmistes, üldharidussüsteemi arendamise seisukohalt eriti olulistes, strateegilistes dokumentides 
toodu põhimõtete ja tegevustega. 

UNESCO1 dokumendi “Haridus kõigile”  Eesti tegevuskava 

Tegevuskavaga on määratletud üldeesmärgid ja ülesanded, mis lähtuvad Eesti spetsiifilistest 
haridusprobleemidest. Tegevuskava kohaselt on „Haridus kõigile“ Eesti prioriteedid järgmised: 

 kõigil on võimalus omandada kvaliteetne ja võimetekohane haridus, sõltumata elukohast, soost, 
emakeelest ning majanduslikust ja sotsiaalsest taustast; 

 haridusküsimused on avaliku kommunikatsiooni keskmes; 

 välja on kujunenud elanikkonna erinevate rühmade haridushuve esindavad haridussubjektide 
arengusuutlikud võrgustikud; 

 Eesti haridussubjektid ja nende võrgustikud on seotud partneritega ja vastavate võrgustike ning 
organisatsioonidega rahvusvahelisel tasemel (eriti Euroopa Liidus); 

 HK eesmärkide saavutamiseks on koostatud tegevuskava ning võrgustik ja avalikkus (kaasa 
arvatud meedia) seiravad eesmärkide täitmist; 

 toimub pidev parimate kogemuste analüüs, süntees ja tunnustamine, nende omavaheline 
võrdlemine, levitamine ja laialdane kasutuselevõtmine; 

 põhiharidus on eranditult kõigile kättesaadav, koolist väljalangemist käsitatakse erakordse 
sündmusena, millele asjaomased isikud ja institutsioonid reageerivad adekvaatselt ning kiiresti; 

 hariduse kvaliteet on ühiskonnas pideva tähelepanu all, haridus- ja kutsestandardid ning 
nendega seotud õppekavaarendus on pidevate arutelude ja pideva täiustamise objektid, Eestis 
on välja töötatud haridust tõendavate dokumentide väljaandmise ning tunnustamise selged 
kriteeriumid; 

 haridusavalikkus toetab inimeste haridus- ja tööalast mobiilsust, pöörates selleks vajalike 
võtmeoskuste kujunemisele tähelepanu kõigil haridustasemetel ja õppe kõigis vormides; 

 Eesti Vabariigis on olemas pikaajaline haridusstrateegia, erinevate huvigruppide ühiskondlik 
lepe, millest haridussüsteemi areng lähtub. 

UNECE2 säästvat arengut toetav haridusstrateegia http://www.hm.ee/index.php?046844 

Strateegia üldeesmärk on julgustada UNECE liikmesriike arendama säästvat arengut toetavat haridust 
(ESD) ja kaasama teda formaalharidussüsteemidesse, kõikidesse asjakohastesse õppeainetesse, 
mitteformaalsesse ja vabahariduslikku õppesse. ESD kujundab inimestes säästva arengu alaseid 

                                                 
1
 United Nations Educational , Scientific and Cultural Organization „Education for All” 

2 United Nations Economic Commission for Europe 

http://www.hm.ee/index.php?046844
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teadmisi ja oskusi, muutes neid pädevamaks ja enesekindlamaks ning suurendades nende võimalusi 
tegutseda kooskõlas loodusega tervema ja tulemuslikuma elu hüvanguks ning huvituma sotsiaalsetest 
väärtustest, soolisest võrdsusest ja kultuurilisest mitmekesisusest. 

Üldharidussüsteemiga seonduvad säästvat arengut toetava haridusstrateegia eesmärgid, mis aitavad 
saavutada üldeesmärki, on järgmised: 

 tagada ESD-d toetav poliitiline, reguleeriv ja tegevuslik raamistik; 

 edendada säästvat arengut formaalses, mitteformaalses ja vabahariduslikus õppes; 

 kujundada pedagoogide pädevust säästva arengu temaatika lõimiseks õppesse; 

 tagada ESD-alaste õppevahendite ja -materjalide kättesaadavus. 

 

Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 

https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/arengukavad/siseministeerium/kodanikuyhiskon
na%20arengukava%202011-2014.pdf 

Üldharidussüsteemi arengukavas on arvestatud EKAKi seatud eesmärkide ja EKAKi rakendamise 
prioriteetidega. Hariduse valdkonnas on EKAKi rakendamise pikaajalise prioriteedina sätestatud 
kodanikuhariduse ja -aktiivsuse taseme oluline tõus ning lähima aja prioriteedina kodanikuõpetuse 
õppekavade ja õppematerjalide läbivaatamine ja täiustamine ning kodanikuõpetuse õpetajate 
täienduskoolituse korraldamine. 

Eesti kasvuvisioon 2018, ekspertrühma raport november 2010. 

http://www.arengufond.ee/upload/Editor/kv2018/Raportid/KV2018Raport_haridus.pdf  

EL Haridus ja koolitus 2020: 

Täiskasvanute osalemine elukestvas õppes: täiskasvanute ja eelkõige madala kvalifikatsiooniga isikute 
osalemise suurendamiseks elukestvas õppes peaks 2020. aastaks vähemalt 15 % täiskasvanutest 
osalema elukestvas õppes. 
Puudulike põhioskustega isikud: eesmärgiks on tagada, et kõik õppurid saavutavad põhioskustepiisava 
taseme, eelkõige lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes. 2020. aastaks peakspõhioskuste 
(lugemine, matemaatika ja loodusteadused) alal madala õpiedukusega 15 aastasteosakaal olema 
väiksem kui 15 %. 
Kolmanda tasandi hariduse omandamine: võttes arvesse suurenevat nõudlust kõrghariduse 
omandamise järele ning tunnistades kutsehariduse ja -koolituse samaväärset tähtsust peaks 2020. 
aastaks kolmanda tasandi hariduse omandanud 30–34aastaste isikute osatähtsus olema vähemalt 40 
%. 
Varakult õpingud või koolituse katkestanud isikud: aitamaks kaasa, et maksimaalsel arvul 
õppureidviivad lõpule oma hariduse ja koolituse peaks 2020. aastaks varakult õpingute või koolituse 
katkestajate osatähtsus olema väiksem kui 10 %. 
Väikelaste haridus: edasise haridustee edukuse aluseks olevas väikelaste hariduses osalemise 
suurendamiseks, eelkõige ebasoodsa taustaga laste puhul peaks 2020. aastaks vähemalt 95 % lastest 
vanuses 4 aastat kuni kohustusliku algkooli mineku alguseni osalema väikelaste hariduses. 
(Allikas: EU Education and Training 2020) 
 
Ekspertide töögrupp formuleeris neli põhjust, miks on hariduses vaja teha muudatusi: 

 haridussektori institutsionaalne ülesehitus ei vasta demograafilistele arengutele (koolivõrk) ja 
kvaliteedinõuetele (kõrgharidusmaastik); 

 osa Eesti inimvarast läheb haridusteel kaotsi, sh regionaalsetel ja majanduslikel põhjustel; 

https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/arengukavad/siseministeerium/kodanikuyhiskonna%20arengukava%202011-2014.pdf
https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/arengukavad/siseministeerium/kodanikuyhiskonna%20arengukava%202011-2014.pdf
http://www.arengufond.ee/upload/Editor/kv2018/Raportid/KV2018Raport_haridus.pdf
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 nn protsess-tulemus vastuolu, enamik eesti õpetajaid on rahulolematud, väga paljud eesti 
õpilased ei naudi oma haridusteed; õppimine ja õpetamine on sageli sund, mitte rõõm; 

 pakutava hariduse ebaühtlane kvaliteet, õpetajakohtadele ja õppejõukohtadele puudub tegelik 
konkurents. 

Töögrupp pakkus Eestile pikaajalise eesmärgina saamist maailma kõige haritumaks rahvaks, milleni 
võiks jõuda 2025. aastal. Vahekokkuvõtte tegemisel 2018. a võiksid Eesti haridussektorit iseloomustada 
järgmised tunnused hariduse kättesaadavuse ja hariduses osalemise ning hariduse kvaliteedi osas: 

  põhikoolist väljalangevus on langenud alla 1%, koolist lahkujate (early school leavers) osakaal 
vanusegrupis 18-24 aastat on Eestis alla 7%, kooliharidus on tasuta, toimib vajaduspõhine 
toetussüsteem; 

 kolmanda taseme hariduse saavutanud inimeste osakaal vanusegrupis 25-34 aastat on Eestis 
45%; elukestvas õppes osalemise määr on tõusnud 22%ni; 

 eesti on EL kolme tublima riigi hulgas kõigi EL strateegiadokumendis Education and Training 
2020 osalemist kirjeldavate sihtasemete osas; 

 õpitulemuste rahvusvahelistes võrdlusuuringutes on Eesti jätkuvalt maailma liidrite hulgas; 
õpetajaks tulevad parimad keskkoolilõpetajad, õpetajate palk kui teema on päevakorrast maas. 

Sihtseisundi saavutamiseks pakkus töögrupp välja minimaalsetena järgmised sammud üldhariduses: 

 haridusasutuste struktuuri korrastamine, mille tulemuseks on kodulähedaste põhikoolide ja 
suurematesse keskustesse koondunud ja õpilastele piisavaid valikuvõimalusi pakkuvate 
gümnaasiumide võrgustik; hariduspoliitiliste meetmetega vähendatakse jõuliselt erinevusi Eesti 
eri piirkondades pakutava põhi- ja keskhariduse kvaliteedis; vajadusel gümnaasiumid 
riigistatakse; luuakse nn pilootkoolide võrgustik, kus testitakse ja levitatakse maailma parimaid 
koolipraktikaid; 

 rahastamise uuendamine, hariduskulutuste osakaalu osas SKT-st jõuab Eesti EL tublimate 
hulka; õpetaja kohtadele on tubli konkurss; rahastamisskeem toetab igas vanuses õppijaid; 

 hariduse kvaliteedi osas peab kõikidel haridusastmetel hariduse sisu pidevalt uuenema, tuues 
õppijate ette uusimaid lahendusi ja innovaatilisi lähenemisi kogu maailmast; tulenevalt laiemate 
ühiskonnakompetentside omandamise vajadusest on kutsehariduse omandamine eelistatud 
mitte peale põhikooli vaid peale gümnaasiumi; 

 õppeprotsess muudetaks atraktiivseks, õpilased on õppeprotsessi tunnustatud osalised; kõigi 
taseme õppekavades on nn sotsiaalseid kompetentse sisaldavad õppeained (suhtlemis- ja 
läbirääkimisoskused, koostöövõimekus ja eestvedamine, ettevõtlikkus, keelteoskus jne); 

 toimub õppeasutuste regulaarne hindamine, võrdlemine ning nende tegevusnäitajate 
avalikustamine; 

 õpetajakutse atraktiivsuse tagab nii konkurentsivõimeline palgatase, tänapäevane 
õpetajakoolitus kui ka sihtsuunitlusega programmid (Noored kooli jt). 

 

Eesti haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) 2012-2020 kavand 
http://www.elu5x.ee/public/documents/materjalid/Haridusstrateegia_kavand_23_05.pdf 

Eesti haridusstrateegia kavand kirjeldab viit väljakutset Eesti hariduses. 

1. Liikumine arengu- ja koostöökeskse õpikäsituse suunas sh õpetajat toetava tervikliku 
tugisüsteemi väljaarendamine, mis võimaldab ennetada koolist väljalangemist, koolistressi ja –
vägivalda ning toetada erinevate andekusetüüpide väljaarendamist. 

http://www.elu5x.ee/public/documents/materjalid/Haridusstrateegia_kavand_23_05.pdf
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2. Õpetaja positsiooni ja maine tõus sh noore õpetaja tugi- ja sisseelamissüsteemi rakendamine. 

3. Õppes osalemise kasv sh ainult põhiharidusega mitteedasiõppijate osakaalu tunduv 
vähendamine noorte hulgas, õppe- ja karjäärinõustamise süsteemi arendamine. 

4. Hariduse tugevam seostamine teadmusühiskonna ja innovaatilise majandusega sh 
õppekavades vajalike kompetentside ja sotsiaalsete oskuste kujundamine. 

5. Digikultuuri kujunemine Eesti kultuuriruumi osaks sh eestikeelse virtuaalõppe keskkonna 
loomine. 

Väljakutsetega hakkamasaamiseks tuleb hariduses kujundada terviklik elukestva õppe süsteem sh 
kõigile lastele tuleb luua riiklikult tagatud võimalused alushariduse omandamiseks, riigi ja kohalike 
omavalitsuste koostöös tuleb lõpule viia kodulähedaste põhikoolide ja suuremates keskustes asuvate 
gümnaasiumite üle-Eestilise võrgustiku kujundamine. 

 

IT teekaart – EST_IT@2018 – Teekaart Eesti hariduse homsesse päeva (eelnõu) 

http://www.arengufond.ee/foresight/estit2018  

Eelnõus on esitatud visioon aastaks 2018 – üldhariduses on olemas IKT-alased oskused, tugisüsteem 
ja materjalid, mis toetavad kaasaegset, loovat ja õppijate individuaalseid vajadusi arvestatavat õpet ning 
LTT õpihuvi. 

Visioonini jõudmist kaardistati kolmes valdkonnas: 1) õpetamine ja õpetajakoolitus; 2) tehnoloogia ja 
teenused; 3) riik, juhtimine ja institutsioonid. Teekaardil esitati ajateljel olulisemad meetmete/tegevuste 
tähtajad nimetatud kolmes valdkonnas. 

Õpetamise ja õpetajakoolituse valdkonnas: andekate arendus; LTT kallak algkooli; õpetajate 
innovatsioonifond; tugipersonali täiendõpe; õppija tagasiside; hindamismudelid; õpetajate 
enesearendus; IKT õpetajakoolitusse; LTT õpetajad. 

Tehnoloogia ja teenuste valdkonnas: Creative Commons;  e-eksamid; lairiba; e-töövihik; e-portfolio; 
õpivara; haridustehnoloogid; e-õpik; e- koolikott. 

Organisatsiooni: riik, juhtimine ja institutsioonid valdkonnas: LTT kuvand; virtuaalõpe võimalik; 
eestvedaja leidmine; edumeelsete koolijuhtide tunnustamine; koolid rikkaks; paindlikult kõrgkooli; LTT 
kutsehariduses; infosüsteemide integratsioon; monitooring; kool elukestva õppe keskuseks. 

 

Eesti säästva arengu riikliku strateegia «Säästev Eesti 21» (Riigikogu 14. septembri 2005. a 
otsus)  https://www.riigiteataja.ee/akt/940717  

Käesolevas strateegia koostamisel on arvestatud säästva arengu strateegias „Säästev Eesti 21” seatud 
tegevussuundadega hariduse valdkonnas. Üldharidussüsteemi arengukava koostamisel on järgitud 
sihte, mis säästva arengu riiklikus strateegias on välja toodud soovituslike lähtekohtadena üldise 
haridusstrateegia koostamiseks: 

 Kõrge, rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteet. Eestis tunnustatud tasemeharidus tagab 
võimalused jätkata õppimist või leida tööd teistes maades, samuti võtta vastu õppureid teistest 
riikidest. 

 Õpivõimaluste kättesaadavus. Võimalus omandada võimetekohast haridust on kättesaadav 
igale Eesti elanikule, sõltumata tema vanusest, vaimsest ja füüsilisest tervisest, sotsiaalsest 
staatusest ja elukohast. 

 Eesti keele ja kultuuri väärtustamine kultuurilise mitmekesisuse tingimustes. 

http://www.arengufond.ee/foresight/estit2018
https://www.riigiteataja.ee/akt/940717


 48 

 Õpivõimaluste paljusus. Rakendatakse erinevaid õppekavu, õppeasutuste tüüpe ning 
õppevorme, arvestatakse erivajadustega õppijate haridusvajadusi. 

 Ühtsus. Haridussüsteem toimib ühtse erinevate õppevormide ja võrgustunud õppeasutuste 
süsteemina, mille tegevuse üldpõhimõtted ei sõltu õppekeelest, omandivormist ega 
õppetasemest. 

 Avatus ja paindlikkus. Haridussüsteem suudab reageerida ühiskonna ja indiviidide muutuvatele 
vajadustele ning rahvusvahelise majanduse ja tööturu muutuvale nõudlusele ja on avatud 
rahvusvaheliseks koostööks. 

 Partnerlus. Haridussüsteemi arengut puudutavate otsuste ettevalmistamisest võtavad osa 
ühiskonna kolme sektori – avaliku, äri- ja kolmanda sektori esindajad. Õppekulude katmisel 
osalevad ühishuvide alusel kõik tulemusest huvitatud pooled, tagades isiku lõikes tehtavate 
hariduskulutuste jõudmise teadmusühiskonna arenguks vajaliku tasemeni. 

 Tulevikule suunatus. Õppesisu ja hariduse kvaliteedi tagamine on suunatud indiviidi, 
organisatsiooni ja ühiskonna tuleviku haridusvajaduste rahuldamisele. 

 Käesolevas arengukavas leiavad käsitlemist ka nimetatud sihtide saavutamisel olulised 
võtmevaldkonnad. 

 Õppimise kujundamine elulaadi osaks. Igal Eesti elanikul peab olema võimalus elukestvaks 
enesetäiendamiseks, et säilitada eneseväärikus, kodanikuteadlikkus ja konkurentsivõime 
tööturul. 

 Pööratakse tähelepanu individuaalsete võimete maksimaalsele arendamisele: õppuritele 
võimaldatakse neile sobivaid paindlikke õppevorme ja õpet individuaalõppekavade järgi. 

 Õpetaja uue rolli tunnustamine. 

 Uued eesmärgid ja põhimõtted haridussüsteemi arengus ning haridussüsteemi senisest avaram 
mõistmine eeldavad muutusi ka õppe kvaliteedi hindamise kriteeriumides ja kvaliteedi tagamise 
süsteemide toimimises ning arendamises. 

 

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 
„Teadmistepõhine Eesti“ 

 http://www.hm.ee/index.php?03242   
http://www.valitsus.ee/failid/TAI_rakendusplaan_2010_2013.pdf  

Strateegia meetme „Inimkapitali arendamine“ on loetletud rida tegevusi, mis on seotud arengutega 
üldhariduses. Töötatakse välja ja viiakse ellu meetmete kompleks põhikoolis ja gümnaasiumis, et 
äratada õpilastes sügavamat huvi teaduse ja tehnoloogia vastu. Sealhulgas toetatakse riiklikult tehnika- 
ja loodusmaju, õpilaste teaduslikke ühinguid, Tartu Ülikooli Teaduskooli, Tallinna Ülikooli 
Õpilasakadeemiat jt, toetatakse üleriigilisi ja rahvusvahelisi aineolümpiaade, lisaks olemasolevatele 
luuakse stipendiumid põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele loodusteaduste ja tehnika valdkonnas. 

Ühiskonnas on oluline  populariseerida teadust, teadusharidust ja innovatsiooni ning propageerida 
teaduslikku maailmavaadet ja eetilisi põhiväärtusi. Nähakse ette toetada SA Teaduskeskus AHHAA, SA 
Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskuse jt avalikkusele teadust tutvustavaid tegevusi. 

 

 

 

 

http://www.hm.ee/index.php?03242
http://www.valitsus.ee/failid/TAI_rakendusplaan_2010_2013.pdf
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2. Seosed teiste valdkondlike arengukavadega. 
 

Riigi eelarvestrateegia 2011-2014 http://www.valitsus.ee/failid/RES_2011_2014.pdf  

Käesoleva strateegia koostamisel on silmas peetud ka riigi eelarvestrateegias sätestatud prioriteete. 
Riigi eelarvestrateegia rõhutab noortele võimaluse andmist omandada kvaliteetne haridus. 
Üldharidussüsteemi vahendusel tuleb luua võimalused iga õppija arengu toetamiseks, isiklikuks töö- ja 
ühiskonnaelus tarvilike teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ja valmisolekute kujundamiseks ning 
elukestvaks õppeks. Tõsise probleemina tuuakse välja kõrge 18-24- aastaste noorte osakaal, kes peale 
põhikooli lõpetamist ei jätka õpinguid või ei vii alustatud õpinguid lõpule. 2009. aastal oli selles 
vanusegrupis põhihariduse või madalama haridustasemega noori 14,3%, siis 2014. aastaks on seatud 
eesmärgiks viia vastav näitaja alla 12,5%. Uue PGS eelnõu rakendamine eeldab märkimisväärseid 
koolikorralduslikke muudatusi, suurendab erinevate osapoolte kohustusi ja vastutust, et toetada kõ ikide 
õpilaste arengut ning vähendada koolihariduse katkestajate arvu üldharidussüsteemis. 

 

Riigi eelarvestrateegia 2012-2015 http://www.fin.ee/?id=100927 

Käesoleva strateegia koostamisel on silmas peetud riigi eelarvestrateegias sätestatud prioriteete. 
Strateegias rõhutatakse, et kuigi Eesti haridussüsteemi kvaliteedinäitajad on üldiselt kõrged (PISA), on 
probleemideks väljalangevus õppeasutustest ja suurenenud erinevused gümnaasiumihariduse 
kvaliteedis, juurdepääs kvaliteetsele haridusele ei ole kõigis piirkondades võrdselt tagatud. Püstitatud 
eesmärkidele on seatud indikaatorid. Alushariduses osalemise määr (vanuses 4 aastat kuni 
kooliminekuni) oli 2010. a 93,8%, sihiks on seatud 2012. a 95% ja 2015. a 95%. Põhihariduse või 
madalama haridustasemega mitteõppivate noorte osakaal 18-24 aastaste vanusegrupis oli 2010. a 
11,7%, sihiks on seatud 2012. a 11,5% ja 2015. a 11%. Noorte õpetajate (kuni 30. aastased) osakaal 
üldhariduskoolides oli 2010. a 10,5%, sihiks seatakse 2012. a 12,5% ja 2015. a 12,5%. 

 

Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 Lissaboni strateegia rakendamiseks 
http://www.valitsus.ee/failid/MTTK_2008_2011_EST_kujundusega.pdf  

Lähiaastatel on üks peamisi väljakutseid üldhariduskoolide koolivõrgu korrastamine ning 
õppimisvõimaluste kättesaadavuse tagamine väljaspool tõmbekeskusi. Peamiste indikaatoritena on 
välja toodud keskhariduse omandanud inimeste osakaal ja haridussüsteemist väljalangejate osakaal 
(põhihariduse või madalama haridustasemega mitteõppivate noorte osakaal 18-24-aastaste 
vanusegrupist). Rakendatavad meetmed üldhariduse kontekstis on järgmised: 

 põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade uuendamine suurendamaks gümnaasiumiastmes 
õpilaste valikuvabadust, reaal- ja loodusteaduste ning ettevõtlusalase hariduse osakaalu 
tõstmiseks; 

 muukeelsete koolide gümnaasiumiastmes eestikeelsele aineõppele järkjärguline üleminek ning 
täiendava eesti keele õppimise soodustamine keelekümblusprogrammides; 

 Eesti üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õppe- ja finantstulemuslikkuse ning neid 
mõjutavate tegurite süvaanalüüsi läbiviimine eesmärgiga korrastada üldhariduskoolide 
koolivõrku; 

 gümnaasiumiastme ja põhikooli astme eraldamise mõjude analüüsi läbiviimine; 

 pedagoogide ja kutseõpetajate professionaalse arengu toetamine läbi täiendkoolituse ja 
kvalifikatsiooninõuete kaasajastamise ning õpetajate lähtetoetuse rakendamise väikelinnadesse 
ja maapiirkondades tööleasuvatele õpetajakoolituse õppekava lõpetanutele; 

http://www.valitsus.ee/failid/RES_2011_2014.pdf
http://www.fin.ee/?id=100927
http://www.valitsus.ee/failid/MTTK_2008_2011_EST_kujundusega.pdf
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 e-õppe soodustamine läbi õppetarkvara arendamise, õpetajate teadmiste kaasajastamise ja 
kaasaegse riistvara soetamise ning olemasolevate regionaalsete e-õppe tugikeskuste 
toetamise mahtude suurendamise; 

 LTT populariseerimine tasemõppes läbi reaal- ja loodusteaduste osakaalu tõstmise 
õppekavades, vastavate ainete pakkumise gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes 
valikainena, uute õppemeetodite rakendamise ja õpikeskkonna mitmekesistamise, tehnika- ja 
looduse valdkonna huvikoolide õppekavade arenduse ning õppevahendite soetamise; 

 LTT valdkonna õppematerjalide loomine teadlaste ja õpetajate koostöös ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiapõhiste õppematerjalide rakendamine ainetundides; 

 LTT erialade toetamise põhimõtte väljatöötamine kõikide haridustasemete lõikes noorte huvi 
suurendamiseks ja õppesuundade toetamiseks; 

 teaduse populariseerimine ühiskonnas läbi teaduskeskuste, teadusühenduste ja muuseumide; 
konkursside ja kampaaniate toetamine; 

 koolieelsetes lasteasutustes riikliku õppekava rakendumise toetamine ning eesti keele kui teise 
keele õppe korraldamine laste paremaks ettevalmistamiseks koolis; 

 huvihariduse sidumine tasemeharidusega, individuaalse ja rühmaõppe soodustamine 
hariduslike erivajadustega lastele; 

 abiõpetaja süsteemi põhimõtete väljatöötamine ja juurutamine; 

 nõustamisvõrgustike (õpiabikeskused, nõustamiskomisjonid) ja lõimitud nõustamismudeli 
(piirkondlikud pedagoogilis-psühholoogilised ning karjäärinõustamissüsteemid) arendamine. 

 

Eesti konkurentsivõime kava 2009-2011 

http://www.valitsus.ee/?id=5226 
http://www.valitsus.ee/failid/Konkurentsiv_ime_kava_2009_2011_02_11_2009_toimetatud.pdf 

1. Valitsuse eesmärgiks on viia 2011. aastaks tööhõives hõivatute osakaal 15-64-aastaste vanusegrupis 
63,5%-ni, arvestades toimunud kiiret tööpuuduse kasvu ja töökohtade vähenemist. 
2.  Valitsuse eesmärgiks on tõsta IV-VIII taseme kvalifikatsiooniga inimeste osakaalu 25-64-aastaste 
vanusegrupis 48%-ni aastaks 2013, mis tähendab ca 50 000 inimese oskuste täiendamist. 
3. Valitsuse eesmärgiks on suurendada täiskasvanute elukestvas õppes osaluse määra 13,5%-ni 
aastaks 2013. Rohkem tähelepanu suunatakse haridustee pooleli jätnud inimeste täiskasvanuharidusse 
kaasamisele.  
Peamiste üldharidust puudutavate meetmetena rakendatakse: 
 

 kutse- ja üldhariduse õpetajate kvalifikatsiooni tõstmist õpetajate vajadusi arvestava 
täienduskoolituse süsteemi ettevalmistamise kaudu; 

 koolivõrgu jätkusuutlikkuse ja efektiivsuse tõstmist gümnaasiumiastme ja põhikooli astme 
eraldamise kaudu; 

 loodus- ja täppisteaduste populariseerimist tasemeõppes reaal- ja loodusteaduste osakaalu 
tõstmisega õppekavades, vastavate ainete pakkumisega gümnaasiumides ja 
kutseõppeasutustes valikainena, uute õppemeetodite rakendamisega ja õpikeskkonna 
mitmekesistamisega, tehnika- ja looduse valdkonna huvikoolide õppekavade arendusega ning 
õppevahendite soetamisega. 

 

http://www.valitsus.ee/?id=5226
http://www.valitsus.ee/failid/Konkurentsiv_ime_kava_2009_2011_02_11_2009_toimetatud.pdf
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Eesti konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ 

http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/strateegia/Eesti_2020.pdf 

Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ on seadnud üldharidusega seotud eesmärkidena vähendada 
põhihariduse või madalama haridustasemega õpinguid mittejätkavate noorte (18-24) osakaalu 2010. a 
11,7%-lt 2015. a 11,0%-le ja 2020. a 9,5%-le. 

Valitsuse poliitika põhisuunad üldhariduse valdkonnas on : 

 tagamaks tasakaalu üldhariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse vahel peaks põhiharidus olema 
kättesaadav võimalikult kodu lähedal, gümnaasiumitaseme õpe aga pigem maakondlikes 
tõmbekeskustes; 

 põhikooli ja gümnaasiumi tuleb käsitada eraldi eesmärkide tasandil, samuti kutsehariduse ja 
gümnaasiumitaseme õppekohtade terviklik planeerimine on vajalik; 

 õpilastes tuleb kujundada sotsiaalseid võtmepädevusi, arendada loovust ja ettevõtlikkust; 

 õpetajakoolitus peab tagama oskuse täita õppekava üldeesmärke ja kujundada õpilaste 
üldpädevusi, õpetajate palgasüsteem peab soodustama õpetajate initsiatiivi, loovust ja 
professionaalset arengut; 

 rahvusvahelise üldhariduse kättesaadavus on eeltingimuseks kõrge kvalifikatsiooniga töötajate 
Eestisse tööle tulemisel. 

 

Laste õiguste tagamise strateegia (Vabariigi Valitsuse protokolliline otsus 16.10.2003) 

Strateegias käsitletakse järgmisi üldharidussüsteemi arendamise seisukohalt olulisi eesmärke: 

 igale lapsele on tagatud heaolu ja arenemise võimalus läbi perekeskse lähenemise ning 
intersektoraalse ja süsteemse  koostöövõrgustiku arendamise; 

 igale lapsele on tagatud võrdsed võimalused juurdepääsuks võimetekohasele ja kvaliteetsele 
haridusele; 

 iga last toetatakse parema tervise ning vaimse, emotsionaalse ja füüsilise heaolu saavutamisel; 

 igale lapsele on tagatud võimalused ja tingimused arendavaks tegevuseks väljaspool 
perekonda, tasemeõpet ja tööd; 

 kasvatuslike erivajadusega lastel on võrdsed võimalused ühiskonnas osalemiseks; 

 loodud võimalused vähemusrahvusesse ja/või teistesse marginaalsetesse rühmadesse kuuluva 
lapse integratsiooniks; 

 turvaline ja lapsesõbralik arengukeskkond. 

 

Lastekaitse kontseptsioon (Vabariigi Valitsuse protokolliline otsus 27.01.2005) 

http://www.valitsus.ee/failid/LASTEKAITSE_20KONTSEPTSIOON_20l_plik.pdf  

Üldharidussüsteemi arendamisel arvestatakse järgmisi kontseptsioonis tehtud üldhariduse valdkonnaga  
seotud ettepanekuid: 

 määratleda selgemalt, kes tagab kooliealiseks saanud lapse jõudmise esimesse klassi. 
Õppuriga tegelevate haridustöötajate ja lastekaitse ning teiste lapse heaolu tagamise eest 
vastutavate institutsioonide vahelise vastutuse ja koostöö määratlemine, et kooliealine laps 

http://www.valitsus.ee/failid/LASTEKAITSE_20KONTSEPTSIOON_20l_plik.pdf
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haridussüsteemi jõuaks. Täpsustada ka lapsevanema kohustused lapse koolikohustuse 
täitmise suhtes; 

 sätestada ajaline piirang, millest alates tuleb puudujatest teave edastada koolist 
sotsiaaltöötajale ning millised tegevused koolis selleks läbitud peavad olema; 

 kaaluda koolitoidu ja õppekava läbimiseks vajalike õppevahendite, ruumide jms tasuta 
võimaldamist kõigile koolis käivatele lastele; 

 viia ellu planeeritud arenguvestluste ja individuaalsete õppekavade rakendamise kava; 

 vaadata läbi õppekasvatusprotsess, et lapsed ei oleks liialt ülekoormatud koolivälise õppega. 

 

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018 (Riigikogu 09.06.2010 otsus) 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13329831  

Dokumendis on alaealiste kuritegevuse ennetamiseks seatud järgmised arengusuunad: 
 alaealiste kuritegelikule teele sattumise vältimiseks ning riskilaste varajaseks tuvastamiseks 

tuleb kohalikel omavalitsustel välja töötada kasvukeskkonnas esinevate probleemide varajase 
tuvastamise süsteem, Sotsiaalministeeriumil koos kohalike omavalitsustega tuleb arendada 
lapsevanemate vanemlikke oskusi ning parandada valdkonna spetsialistide koostööd; 

 koolikeskkonnas esinevate probleemidega tegelemine aitab vältida alaealiste kuritegelikule 
teele sattumist, Haridus- ja Teadusministeeriumil tuleb koos kohalike omavalitsuste ja koolidega 
rakendada meetmeid koolikohustuse mittetäitmise, koolikiusamise ning teiste koolikeskkonnas 
esinevate õpilaste vaimset ja füüsilist turvalisust mõjutavate probleemide vältimiseks; 

 alaealiste kuritegudele paremaks reageerimiseks tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumil tagada 
alaealiste komisjonide ning nende kohaldatavate mõjutusvahendite ühtlane kvaliteet üle Eesti, 
soodustada kohalike komisjonide loomist ning tagada, et süütegude arutelu alaealiste 
komisjonis ei ületaks üldjuhul 14 päeva; 

 erikoolid ei tohi soodustada alaealiste korduvõigusrikkumisi, vaid peavad toetama alaealiste 
iseseisvat õiguskuulekat toimetulekut. Haridus- ja Teadusministeeriumil tuleb arendada 
erikoolid toimivateks õppekasvatusasutusteks, korrastada infrastruktuur, individualiseerida 
õppe-kasvatustöö, tagada vajalikud tugiteenused ning koos kohalike omavalitsustega tagada 
erikooli lõpetanute järelhooldus. 
 

 

Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014   
http://www.valitsus.ee/failid/Vgivalla_vhendamise_arengukava_aastateks_2010_2014.pdf  

 Haridus- ja Teadusministeeriumis välja töötatud (2009) programmi „Turvaline kool 2009-2011“ 
täiendamine ja elluviimine – koolikiusamise tõkestamine; 

 vägivalla ennetus- ja sekkumisprogrammide läbiviimine õpilaskoduga koolides; 

 internetiturvalisuse programmi elluviimine. 

Narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012 (Vabariigi Valitsuse protokolliline otsus 
22.04.2004). http://www.valitsus.ee/failid/Narkomaania_ennetamise_riiklik_strateegia.pdf  

Käesoleva arengukavaga otseselt kattuvaid eesmärke ja tegevusi Narkomaania ennetamise riiklikus 
strateegias sätestatud ei ole. Üldharidussüsteemiga seotud meetmetena on strateegias esitatud: 

 sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetamine  üldharidus- ja kutsekoolides, tugivõrgustiku 
olemasolu, laste turvakodudes, õpilas- ja noortekodudes ja kasvatuse eritingimusi vajavate 
õpilaste koolides; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13329831
http://www.valitsus.ee/failid/Vgivalla_vhendamise_arengukava_aastateks_2010_2014.pdf
https://viis.rk.ee/frameset.php?pkid=234&pkpid=8241
http://www.valitsus.ee/failid/Narkomaania_ennetamise_riiklik_strateegia.pdf
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 kõikides üldhariduskoolides koordinaatori nimetamine, kes läbib täiendkoolituse ning juhib 
seejärel koolis ennetustööd; 

 Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus on integreeritud haridus- ja koolitussüsteemi. 

 

Eesti keele arengukava aastateks 2011-2017 (Vabariigi Valitsuse 26.11.2010 korraldus nr 
451) 

 http://www.hm.ee/index.php?03238  

Strateegia eesmärk on luua tingimused, et eesti keel oleks Eesti territooriumil areneva tänapäevase 
kõrgtehnoloogilise ning avatud paljurahvuselise ühiskonna põhiline suhtlemisvahend. 

Eesti keele arendamise strateegias nähakse ette alljärgnevad üldharidussüsteemiga seotud eesmärgid 
ja tegevused: 

Eesmärk: kõigi õpilaste eesti keelt ja eestikeelset kultuuriruumi väärtustav hoiak ning tänapäeva 
ühiskonna nõuetele vastav kõikide eesti keele osaoskuste valdamine, võimalused eesti keele aktiivseks 
ja passiivseks kasutamiseks. Tegevustena nähakse ette üldharidusega otseselt seonduvana järgmisi 
tegevusi: 

 õppekava arendust; 

 kaheosalise eesti keele riigieksami rakendamist alates 2011/2012. õppeaastast; 

 kõikide ainete õpetajate eesti keele teadlikkuse kasvu soodustamist ning neile võimaluste 
loomist eesti keele alaseks täiendusõppeks. 

 

Eesmärk: muukeelse põhikooli lõpetajate eesti keele oskus on tasemel B2 ja gümnaasiumilõpetajatel 
tasemel C1. 

Ülesanded: 

 arendada ja toetada kakskeelse hariduse mudeleid sh keelekümblust, lõimitud aine- ja 
keeleõpet; 

 arendada ja rakendada juba olemas olevaid programme, mis aitavad uusimmigrantidel 
kohaneda; 

 töötada välja abinõud, mis tagavad eesti keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsiooniga 
õpetajate olemasolu piirkondades, kus eesti keele keskkond peaaegu puudub. 

Eesmärk: eesti keele piirkondlikud erikujud toimivad kultuuriväärtuse ning igapäevaelu osana, eriti 
kirjakeele arendamise ühe allikana ja kohaliku eesti identiteedi kandjana. 

Ülesanded: 

 jätkata eesti kursuste õpetamist üldhariduskoolides ja teistes õppeasutustes ning vastava 
õppekirjanduse koostamist; 

 toetada võimalust õpetada eesti murdeid riikliku õppekava raames. 

 

 

 

 

http://www.hm.ee/index.php?03238
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Eesti võõrkeelte strateegia 2009-2015 

http://www.hm.ee/index.php?03238  

Strateegia näeb ette olukorra saavutamist, kus põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade võõrkeelte 
ainekavades lähtutakse „Euroopa keeleõppe raamdokumendi“ keeleoskuse tasemetest ning põhikooli ja 
gümnaasiumi võõrkeelte lõpueksamid on koostatud vastavalt „Euroopa keeleõppe raamdokumendi“ 
keeleoskuse tasemetele. 

Üldhariduse tasemel seatakse järgmised eesmärgid: 

 esimese võõrkeelena õpitakse rohkem saksa, prantsuse, vene ja muid võõrkeeli; 

 erinevates võõrkeeltes õpitakse üksikuid aineid; 

 võõrkeelte õpetus on kvaliteetne sõltumata piirkonnast ja kooli omandivormist; 

 kolme ja enamat võõrkeelt oskavate gümnaasiumi lõpetajate arv kasvab. 

 

Eesti kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise arengukava aastani 2030 (esitamisel) 
http://www.valitsus.ee/?id=5226  
http://www.valitsus.ee/failid/kultuurip_randi_arengukava_ettepanek.pdf  

Arengukavas on käsitletud mõisakoolide riiklikku programmi 2002-2012, millega toetatakse endistes 
mõisahoonetes tegutsevate koolide ja lasteasutuste arendamist paikkondlikeks haridus- ja 
kultuurikeskusteks. 

Piirkondlikult on rakendatud riiklikud programmid lõunaeesti keele ja kultuuri, Setumaa, Kihnu, Saarte, 
Peipsiveere, eestirootslaste kultuuriruumi osas. 

 

Eesti lõimumiskava 2008-2013 

http://www.valitsus.ee/failid/L_imumiskava_2008_2013_muudetud.pdf  

Programmis on sätestatud alljärgnevad üldharidussüsteemiga seonduvad ülesanded ja tegevused. 

Toetada muukeelsete põhikoolide lõpetajate toimetulekut kodanikuna, edasise õpitee ja elukutse 
valijana. Ülesande täitmiseks on ette nähtud järgmised tegevused: 

 Arendada välja ja võtta kasutusse erinevad keeleõppemallid, arvestades nende kokkusobivust. 

 Kujundada välja eesti keele ja kodanikukasvatuse õppematerjalide ühtne süsteem 
alusharidusest gümnaasiumi lõpuni, mis arvestab eri keeleõppemallide kooskõla. 

 Sihipärastada alushariduse keeleõpet. 

 Sihipärastada ja laiendada eesti keele kui teise keele õpetamiseks vajalikku ettevalmistust. 

 Töötada välja ning käivitada eesti keele jt õpetajate täiendkoolitusvajadustele vastavad 
koolitusprogrammid. 

 Kindlustada koolid kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogilise kaadriga. 

 Arendada eesti ja vene vm õppekeelega koolide koostööd. 

 Gümnaasiumide üleminek eesti õppekeelele. 

 Luua gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides eesti keele õppeks ja eesti keeles 
õppimiseks vajalikud õppetingimused. 

http://www.hm.ee/index.php?03238
http://www.valitsus.ee/?id=5226
http://www.valitsus.ee/failid/kultuurip_randi_arengukava_ettepanek.pdf
http://www.valitsus.ee/failid/L_imumiskava_2008_2013_muudetud.pdf
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 Teadvustada Eesti mitmekultuurilisus, toetada toimetulekut mitmekultuurilises Eestis. 

 Rahvuskeelsete põhikoolide tegevuse toetamine. 

Käesoleva arengukavaga kattuvate tegevuste, mille rahastamine toimub programmi "Integratsioon Eesti 
ühiskonnas 2000-2007” raames, rahastamist arengukava maksumuse prognoosis ei dubleerita. 

 

Rahvastikupoliitika alused 2009-2013   
http://www.valitsus.ee/failid/Rahvastikupoliitika_alused_muudetud.pdf  

Üldharidusega seotud eesmärgiks on kõigile lastele võimaluste tagamine ea- ja võimetekohaseks 
hariduse omandamiseks ning huvitegevuseks. 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala arengukava „Tark ja tegus rahvas“ 2011-
2014 http://www.hm.ee/index.php?044810  

Haridus- ja Teadusministeeriumil on kolm strateegilist eesmärki: 1. haridusliku kihistumise vähendamine 
ning üldise haridustaseme tõus; 2. loovuse, aktiivsuse ja ettevõtlikkuse kasv; 3. keeleoskuse, osaluse ja 
konkurentsivõime kasv. 

Rakendatavad meetmed on järgmised: 

 võrdväärsete võimaluste loomine võimete- ja huvidekohase ning kvaliteetse üldhariduse 
omandamiseks. Kavandatud olulisemate tegevuste seas on uute riiklike õppekavade 
rakendamine; õpikute ja õppevahendite muretsemise toetamine; sise- ja välishindamissüsteemi 
arendamine; 1.-9. Klassi õpilastele koolitoidu toetuse jätkamine; keskkonnahariduse 
populariseerimise ning keskkonna- ja loodushariduskeskuste rakendamise õppetöös jätkamine; 
rahvusvaheliste üldhariduse programmide rakendamine jt. 

 kaasaegse õpikeskkonna kujundamine. Kavandatud olulisemate tegevuste seas on riigikoolide 
õppekeskkonna kaasajastamine; riiklikult toetatava õpilaskodu toetuse toimetulekuraskustes 
perede lastele jätkamine; kasvatusraskustega õpilastele täiendavate õppimisvõimaluste 
loomine; õppekeskkonna parandamine loodus- ja tehnoloogiaainetes ning matemaatikas. 

 muukeelsetes koolides luuakse võimalused heal tasemel riigikeele omandmaiseks ning 
toetatakse vähemuskeelsete inimeste emakeele oskuse ja etnilise identiteedi säilimist. 
Kavandatud olulisemate tegevuste seas on muukeelsetes koolieelsetes lasteasutustes eesti 
keele õppe toetamine; gümnaasiumidele vajaliku toe tagamine eestikeelse õppe läbiviimiseks. 

 luuakse tingimused õpetaja järjepidevaks professionaalseks arenguks. Kavandatud olulisemate 
tegevuste seas on kvaliteetse hariduse pakkumist tagava ja õpetajaametit väärtustava 
motivatsioonisüsteemi rakendamine; põhikoolis toetatakse tugisüsteemide rakendamist ning 
seatakse sisse abiõpetaja ametikoht; arendatakse õpetajate ja koolijuhtide atesteerimise ja 
kutsekvalifikatsioonisüsteemi tunnustamise süsteemi; väikelinnades ja maapiirkondades 
esmakordselt tööleasuvatele õpetajatele lähtetoetuse süsteemi rakendamine ning stipendiumite 
rakendamine õpetajakoolituse üleõpilastele. 

 täiskasvanud õppijaid kaasavaks ja motiveerivaks elukestvaks õppeks võimaluste loomine. 
Kavandatud olulisemate tegevuste seas on täiskasvanute jaoks tasemeharidusele ja koolitusele 
ligipääsu suurendamine; elukestva õppe propageerimine; täiskasvanute koolituse kvaliteedi ja 
asjakohasuse parandamine. 

Olulise tegevusena nähakse ette õpetajahariduse strateegias aastatel 2009-2013 kavandatud 
tegevuste elluviimist, sh mitme aine õpetaja õppekavade rakendamist. 

http://www.valitsus.ee/failid/Rahvastikupoliitika_alused_muudetud.pdf
http://www.hm.ee/index.php?044810
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Kõrgharidusstrateegia 2006 – 2015  http://www.hm.ee/index.php?03236  
https://www.riigiteataja.ee/akt/12752949  

Käesoleva arengukavaga otseselt kattuvaid eesmärke ja tegevusi kõrgharidusstrateegias ei sätestata. 
Üldharidussüsteemiga seotud tegevusena on strateegias välja toodud meetmete kompleksi (sh riiklike 
stipendiumite eraldamine, vastavate ainete pakkumine põhikoolides, gümnaasiumites ja 
kutseõppeasutustes valikainena, tehnika- ja noortemajade riiklik toetamine ja kõrgkoolipedagoogika 
koolitused selle valdkonna õppejõududele) käivitamine noorte huvi suurendamiseks loodus- ja 
täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna õpingute vastu. 

 

Eesti õpetajahariduse strateegia 2009-2013  http://www.hm.ee/index.php?03236  

Arengukavasse koondati spetsiifilised õpetajate koolitussüsteemi arengusuunad ja sõnastati järgmised 
eesmärgid: 

 õpetajaks õppimine on teaduspõhine ning toetab kutsestandardis kirjeldatud õpetajapädevuse 
kujunemist; 

 õpetajahariduses rakendatakse paindlikke, haridussüsteemi vajadusi ja õppijate individuaalsust 
arvestavaid mudeleid; 

 õpetaja professionaalne areng ja selle toetamine on süsteemne ja järjepidev;  

 õpetaja on aktiivne kogukonna liige ja panustab õpetajahariduse valdkonna arendamisesse; 

 õpetajahariduse valdkonna juhtimine ja arendamine põhineb uuringutulemustel, on järjepidev 
ning sidustatud haridussüsteemi kui terviku arengutega; 

 õpetajakutse on ühiskonnas väärtustatud ja köitev. 

 
 

Keskkonnahariduse riiklik arengukava (2008-2013) projekt   
http://www.hm.ee/index.php?03236  
 
Arengukavas on toodud välja üldharidusega haakuvad üldised põhimõtted, mida arengukavas 
kirjeldatud tegevuste kaudu toetatakse. 
1.Riik loob (sh. kohalikele omavalitsustele) võimalused keskkonnahariduskeskuste loomiseks ja 
tegevuseks kõigis maakondades ja suuremates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva). 
Keskkonnahariduskeskused koostavad, pakuvad ja vahendavad riiklikke õppekavasid toetavaid 
programme, mis aitavad lastel, noortel ja täiskasvanutel tundma õppida loodust ja säästva arengu 
põhimõtteid. Programmid rikastavad uurimusliku õppe võimalusi, toetavad loodus- ja täppisteaduste 
õppimist ning sotsiaalsete oskuste kujunemist. Sellega tõstavad programmid erinevate elanikkonna 
gruppide keskkonnateadlikkust ning propageerivad keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid. Keskused 
arendavad koostööd, tekitades võrgustiku, mis koordineeritult arendab keskkonnahariduse sisu, 
töötajate kvalifikatsiooni, õppevahendeid ja –materjale ning ühist keskkonnahariduse infosüsteemi. 
Keskuste eesmärgiks on toetada keskkonnahariduse kõigi tasandite strateegiliste eesmärkide elluviimist 
koolipingis saadud teoreetilisi teadmisi kinnistava süsteemse ja temaatilise praktilise õppe kaudu, 
kasutades konkreetse piirkonna võimalusi. 
2.Riik toetab kaasaegsete interaktiivsete loodusõppe meetodite, programmide ja õppevahendite 
väljatöötamist või kohandamist ning nende rakendamist keskkonnahariduses. 
3.Kõikide haridustasandite õppekavades on eesmärgid, mis kujundavad kodaniku, kes tunneb ja 
väärtustab loodust, keskkonda ja kultuuri; mõistab enda õigusi ja kohuseid ning on tolerantne teiste 

http://www.hm.ee/index.php?03236
https://www.riigiteataja.ee/akt/12752949
http://www.hm.ee/index.php?03236
http://www.hm.ee/index.php?03236
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ühiskondade ja kultuuride suhtes. Õppekavad võimaldavad harjutada demokraatlikus ühiskonnas 
vajalikke kodanikuoskusi keskkonnaprobleemide märkamiseks, lahendusteede pakkumiseks ja 
ühiskonna positiivseks mõjutamiseks. 
4.Loodusaineid õpitakse kõikides kooliastmetes. 
5.Loodusainete ainetundide maht põhikoolis võimaldab lisaks loodusnähtuste ja loodusseaduste (k.a 
bioloogilise mitmekesisuse, looduskaitse, ökoloogia jms.)  -alastele teadmistele kujundada huvi looduse 
uurimise vastu, terviklikku loodustunnetust  ning kaasaegseid hoiakuid ja väärtushinnanguid. 
6.Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa, loodus- ja teiste ainete kavad võimaldavad 
kujundada selliseid teadmisi ja oskusi, mille baasil saab edasi õppida loodusteadusi ja nende 
kaasaegseid rakendusalasid (näiteks geenitehnoloogia, metsandus, meditsiin, keskkonnatehnoloogia, 
teised tehnoloogilised erialad jms). 

 
 

Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009-2013   http://www.hm.ee/index.php?03236  
http://www.valitsus.ee/failid/KH_arengukava_2009_2013.pdf  

Arengukava ülesanne on püstitada kutsehariduse arendamise eesmärgid Eestis 2013. aastani ning 
kavandada selleks vajalikud meetmed, tegevused ja ressursid. Aastateks 2009–2013 on kutsehariduse 
arendamisel püstitatud neli strateegilist põhieesmärki: 

 kutseharidussüsteem on paindlik, kättesaadav ja õppijate vajadustele vastav; 

 õpe on kvaliteetne ja konkurentsivõimeline; 

 Kutseharidussüsteem on sidus majanduse ja tööturuga; 

 Kutseharidussüsteemi korraldus on otstarbekas, efektiivne ja jätkusuutlik.  

Kutseharidussüsteemi arengukavas on planeeritud kutsekeskhariduse tasemel õppijate osakaalu 
tõstmine kõigist keskhariduse tasemel õppijatest 2008. a 32,9%-st aastaks 2013 40,0%-ni. Selleks 
kavandatakse põhikooli lõpetajate suuremat kaasamist kutsekeskharidusse; erialade valiku 
suurendamist eelkõige põhihariduse baasil; jätkuõppe võimaluste laiendamist keskhariduse järgses 
kutseõppes; kutseõpinguid katkestanute õpingute jätkamise toetamist; kutsekeskharidusõppe 
lõpetajatele võimaldatakse lisa-aasta täiendavas üldharidusõppes osalemiseks; põhihariduseta 
koolikohustuse ea ületanud õppijate kaasamist kutseõppesse; õpiraskustega põhikooliõpilastele 
integreeritud üld- ja kutsekeskharidusliku õppe võimaluste laiendamist; laialdasemate 
õppimisvõimaluste ja sobivamate õppevormide ja –viiside pakkumist hariduslike erivajadustega 
õppijatele. 

 

Täiskasvanuhariduse arengukava aastateks 2009-2013   http://www.hm.ee/index.php?03236  
http://www.valitsus.ee/failid/TH_ARENGUKAVA_KLeht_1_.pdf  

Arengukava elluviimine võimaldab täiskasvanutele parema ligipääsu nii formaalharidusele kui 
mitteformaalsele õppele, mille eesmärgiks on parandada inimeste teadmisi ja elanikkonna haridustaset 
ning tõsta elukestvas õppes osalejate osakaalu 25-64-aastaste hulgas aastaks 2013 13,5% tasemele. 
Arengukava elluviimine vähendab üldharidusega (üldkeskharidus, põhiharidus või madalam 
haridustase) ja ilma eri- või kutsealase ettevalmistuseta täiskasvanute osakaalu 32%-le 25-64-aastasest 
elanikkonnast. 

Arengukava elluviimine loob eelduse omandada üks aste kõrgem haridustase või kvalifikatsioon 
kvaliteetse koolituse kaudu. 

Käsitlemist leiavad alljärgnevad üldharidussüsteemiga seotud eesmärgid ja tegevused: 

http://www.hm.ee/index.php?03236
http://www.valitsus.ee/failid/KH_arengukava_2009_2013.pdf
http://www.hm.ee/index.php?03236
http://www.valitsus.ee/failid/TH_ARENGUKAVA_KLeht_1_.pdf
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 Haridussüsteemi avatumaks muutmine täiskasvanud õppijatele tasemeõppe pakkumisel, sh. 
üldhariduslikule õppele ligipääsu suurendamine, prioriteediks on põhihariduseta inimeste 
tagasitoomine haridussüsteemi; tagatakse sotsiaalsed garantiid põhihariduse ja keskhariduse 
omandajatele olenemata õppevormist või vanusest. 

 Koolituse kvaliteedi ja paindlikkuse tagamine, teadlikkuse tõstmine, sh. koolituse kvaliteedi 
tagamine; varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA); tugiteenuste pakkumine 
(karjäärinõustaja, sotsiaalpedagoog jt.); täiskasvanutele põhi- ja üldkeskhariduse omandamise 
võimaluste tagamine kõikides maakondades; kutseõppeasutuste lõpetajatele võimaldatakse 
üldharidusõppe lisa-aasta võimalusena õppida üldhariduse üksikuid õppeaineid. 

 

 

Noorsootöö strateegia 2006 - 2013 (Vabariigi Valitsuse 7.07.2006 korraldus nr 380). 
http://www.hm.ee/index.php?03240  

Strateegia koondab endas kahe valdkonna strateegilised eesmärgid lähiaastateks: 

1) noortepoliitika – laiem valdkond - ühtne lähenemine kõikides noore elu puudutavates valdkondades 
noortele suunatud tegevuste põhimõtetele. 

2) noorsootöö – kitsam valdkond - üks noortepoliitika toimeala, mis loob lisaks formaalharidusele, 
töökohale ja perele võimalusi 7 – 26 aastaste noorte isiksuse mitmekülgseks arenguks. 

Noortepoliitika eesmärkide seadmisel on lähtutud aluspõhimõttest, et täpsed ja detailsed 
arenguvajadused ja meetmed on juba määratletud (või määratletavad) iga valdkonna keskselt - haridust 
puudutavad arengud nt üldhariduse, kutsehariduse, kõrghariduse jne arengukavades; tööhõivet 
pudutavad vajadused ja suunad tööhõive tegevuskavades jne. 

Noorsootöö strateegias on välja toodud vaid peamiste noore elu puudutavate valdkondade loend ja 
lühikirjeldus ning eesmärgid on püstitatud vaid sellised, mida on oluline arvestada mistahes valdkonnas 
juba olemasolevate arengukavade ja strateegiate rakendamisel või edasiarendamisel. 

Käesoleva arengukavaga kattuvate tegevuste, mille rahastamine toimub noorsootöö strateegia alusel, 
rahastamist arengukava maksumuse prognoosis ei dubleerita. 

 

Liikumisharrastuse arengukava 2011 – 2014 

http://www.kul.ee/webeditor/files/liikumisharrastus/Liikumisharrastuse_arengukava_2011-2014.pdf  

Arengukava eesmärk on kaasa aidata tervistava liikumise laiendamisele ja kõigile jõukohaste 
sportimisvormide kiiremale levikule elanikkonna seas. Arvulises väljenduses tähendab see regulaarse 
liikumisharrastusega tegelejate arvu suurendamist 2014. aastaks 45%ni elanikkonnast, 2008. a tase oli 
34,7%. 

Käesoleva arengukavaga kattuvaid eesmärke ega tegevusi liikumisharrastuse strateegilises 
arengukavas ettenähtud ei ole. Arengukavas on nähtud ette Haridus- ja Teadusministeeriumiga 
seonduvalt huvihariduse korraldamist, õpilaste piisava liikumisharrastuse tagamist, vastavate 
erialaspetsialistide ettevalmistamist, sportliku ja terve klassi liikumiste propageerimine. 

 

 

http://www.hm.ee/index.php?03240
http://www.kul.ee/webeditor/files/liikumisharrastus/Liikumisharrastuse_arengukava_2011-2014.pdf
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LISA 3 

ÜLDHARIDUSSÜSTEEMI ARENGUKAVA KOOSTAMISE LÄHTEKOHAD. 

Põhinäitajad üldhariduses. 

Laste arv koolieelsetes lasteasutustes ja õpilaste arv üldhariduskoolides. 

 

2005/2006. õppeaastal oli Eestis 613 üldhariduskooli, neis õppis 180 963 õpilast, keda õpetas 15 827 
õpetajat. Koolieelseid lasteasutusi oli 609, neis käis kokku 54 560 last, keda õpetas 6 538 lasteaia 
õpetajat. 2010/2011. õppeaastal on Eestis 561 üldhariduskooli, neis õpib 145 939 õpilast, keda õpetab 
14 701 õpetajat (11 970 õpetaja ametikohta). Koolieelseid lasteasutusi on 638, neis käib kokku 64 259 
last, keda õpetab 8499 õpetajat (7 037 õpetaja ametikohta). 
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Joonis 2. Koolieelsed lasteasutused ning lapsed koolieelsetes lasteasutustes 1995-2009/2010. ö.-a. 

Allikas: 1995-2007.a. Eesti Statistikaameti (ESA)  andmed kalendriaasta kohta, alates 2008/2009 õa-st 
Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmed õppeaasta kohta. 
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Joonis 3.  1-7 aastased lapsed koolieelsetes lasteasutustes 2009/2010. õppeaastal. 

Õpilaste koguarvu vähenemine on tingitud sündide arvu vähenemisest. 1989. aastal sündis 24 318 last, 
1998. aastal 12 167 last, 2006. aastal vaid 14 877 ja 2010. aastal 15 881 last (vt tabel 1). Suurim õpilaste 
arvu langusperiood oli esimeses kooliastmes aastatel 1999/2000-2002/2003, kus kooliastmes langes 
õpilaste arv kokku 36% võrra. Aastatel 2002/2003-2005/2006 on sama langusperiood jõudnud teise 
kooliastmesse ning on 2005/2006. alates III kooliastmes. Gümnaasiumiõpilaste arvu suurem 
vähenemine algas 2007/2008. õppeaastal. 

Aastaks 2010 vähenes 2005/2006. õppeaastaga võrreldes õpilaste koguarvu veel ca 38 tuhande õpilase 
võrra. Madala sündide arvuga aastakäigud on mõjutanud ka gümnaasiumiastme õpilaste arvu. Õpilaste 
koguarvu langus jätkub, stabiliseerudes alates 2011/12. õppeaastast põhikooli ulatuses ning 2014/15. 
õppeaastast gümnaasiumiastmes. 
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Õppeaasta 

Põhikool 

 
Gümnaasium Kokku 

1.–3. klass 4.– 6. klass 7.–9. klass Kokku 

 

1992/93 61 619 60 477 60 955 183 051 27 140 210 191 

1993/94 61 835 58 812 59 773 180 420 28 596 209 016 

1994/95 63 124 58 258 59 155 180 537 31 838 212 375 

1995/96 65 553 60 137 57 024 182 714 31 848 214 562 

1996/97 66 054 60 714 56 491 183 259 32 402 215 661 

1997/98 65 396 62 407 56 683 184 486 33 015 217 501 

1998/99 61 691 64 966 58 741 185 398 32 179 217 577 

1999/00 57 466 65 922 60 063 183 451 32 390 215 841 

2000/01 51 675 65 605 61 950 179 230 32 954 212 184 

2001/02 46 565 62 058 64 437 173 060 34 552 207 612 

2002/03 42 351 57 783 65 271 165 405 35 073 200 478 

2003/04 40 076 51 995 64 897 156 970 35 600 192 570 

2004/05 38 597 46 918 61 657 147 172 36 779 183 951 

2005/06 37 082 42 479 57 531 137 092 36 730 173 822 

2006/07 36 135 39 870 51 894 127 899 36 125 164 024 

2007/08 36 384 38 234 46 787 121 405 33 666 155 071 

2008/09 36 866 36 689 42 699 116 254 31 265 147 519 

2009/10 37 187 35 760 40 136 113 083 28 719 141 802 

2010/11 37 208 35 827 38 420 111 460 26 993 138 448 

2015/16 46 770 40 580 36 660 124 010 16 120 143 740 

Allikas: 1992/93–2003/04  – Statistikaamet; alates 2004/05 – Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS), 

2015/16 prognoos. 

Tabel  1. Õpilaste arv üldhariduse päevases õppevormis 1992/93–2010/11, prognoos 
2015/16.  

Õpilaste arvu vähenemine avaldab otsest mõju koolivõrgule, kutse- ja kõrgharidussüsteemile ning 
tööjõuturule; samuti õpetajakoolitusele, õpetajate täiendus- ja ümberõppevajadusele. Mõju iseloom 
sõltub otsustest, mida õppeasutuste omanikud langetavad, arvestades erinevate kooliastmete jaoks 
olulisemaid kriteeriume (ligipääs, kvaliteet, efektiivsus) vastavalt kooliastme iseärasustele (kriteeriumide 
prioriteetsus erinevates kooliastmetes: näiteks ligipääsu olulisus I kooliastmes, kvaliteet 
gümnaasiumiastmes). 

Üldhariduskoolide arv 

Aastatel 1999/2000 – 2009/2010 on laste arvu vähenemise tõttu päevaste üldhariduskoolide arv 
vähenenud 706-lt 559-ni. Sealjuures on algkoolide arv vähenenud 172-lt 73-ni. Koolide arvu vähenemist 
võib prognoosida ka edaspidiseks, kuid põhiosa muutusi leiab aset gümnaasiumiastme kaotamisega, 
sest õpilaste arvu langus peamiselt gümnaasiumiastmes jätkub 2014/15. aastani. 
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Joonis 4. Päevase õppevormiga koolide arv kooli tüübi lõikes 1995/1996. – 2009/2010. õppeaastatel. 

Allikas: EHIS 

Õpilaste arvu jätkuva vähenemise tingimustes ei saa koolivõrk jääda samale tasemele 2005/2006 
õppeaasta seisuga. Praxis 2005. aastal koostatud uuringus „Üldhariduskoolide võrgu korraldamine” 
esitatud stsenaariumide kohaselt võib õppeaastaks 2014/2015 koolide arv Eestis väheneda 302 – 421 
munitsipaal- ja eraüldhariduskoolini. Vastavalt väheneb ka õpetaja ametikohtade arv: tänaselt 13670-lt 
8300 – 8500-ni. Lisades siia riigikoolides täidetud õpetajate ametikohtade arvu (ca 600), võib 
üldharidussüsteemis tervikuna 2014/2015 olla täidetud 9100 õpetaja ametikohta. 

Õpilaste arvu suure vähenemisega ei ole kaasnenud proportsionaalne koolide arvu vähenemine või 
ümberkorraldamine. Ühelt poolt on kooli püsimine kohaliku omavalitsuse olemasolu õigustuseks ja 
teiselt poolt on kool kohapealse elu jätkusuutlikkuse üks olulisemaid näitajaid. 

Õpilased ja koolid õppekeelte lõikes 

Vene õppekeelega päevase õppega üldhariduskoole oli 2006/2007. õppeaastal 74, lisaks õpetati 24 
koolis nii vene- kui ka eesti õppekeeles, 2010/2011. õppeaastal õpetati vene õppekeeles 58 ja eesti 
ning vene õppekeeles 28 koolis . 2006/2007. õppeaastal õppis vene õppekeelega päevase õppega 
üldhariduskoolides ca 21 % kõikidest õpilastest - 37 648 õpilast, 2010/2011. õppeaastal ca 19% 
kõikidest õpilastest - 26 596 õpilast. Vene õppekeelega üldhariduskoolides on õpilaste arvu langus 
olnud järsem kui eesti õppekeelega üldhariduskoolides – vaadeldaval perioodil jooksul on vene 
õppekeelega õpilaste osakaal õpilaste koguarvus vähenenud. 

Kooliaste eesti vene eesti 
(keelekümblus) 

inglise soome kokku 

1.-3. klass 27 744 8 056 1 366 28 14 37 208 

4.-6. klass 27 372 7 144 1 275 26 10 35 827 

7.-9. klass 30 172 6 900 1 316 23   9 38 420 

gümnaasium 22 000 4 496    475 22  26 993 

kokku 107 288 26 596 4 432 99 33 138 448 

Tabel 6. Päevase õppevormiga üldhariduskoolide õpilaste jagunemine õppekeelte järgi arvuliselt 
2010/2011. õppeaastal. 
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Kooliaste eesti vene eesti 
(keelekümblus) 

inglise soome 

1.-3. klass 74,6% 21,7% 3,7% 0,1% 0,0% 

4.-6. klass 76,4% 19,9% 3,6% 0,1% 0,0% 

7.-9. klass 78,5% 18,0% 3,4% 0,1% 0,0% 

gümnaasium 81,5% 16,7% 1,8% 0,1% 0,0% 

kokku 77,5% 19,2% 3,2% 0,1% 0,0% 

Tabel 7.  Päevase õppevormiga üldhariduskoolide õpilaste jagunemine õppekeelte järgi protsentides 
2010/2011. õppeaastal. 

 

Õpetajad 

2010/2011. õppeaastal on Eesti koolieelsetes lasteasutustes 7037 õpetaja ametikohta. 
Üldhariduskoolides töötab 14 394 õpetajat (11 970 õpetaja ametikohta). Koolides suureneb pidevalt  50-
aastaste ja vanemate õpetajate osakaal ja väheneb 30-aastaste ja nooremate osakaal. 30-aastaseid ja 
nooremaid õpetajaid on 2010/2011. õppeaastal üldhariduskoolides 10,5%; 50-aastaseid ja vanemaid 
õpetajaid on üldhariduskoolides 42%. Oluliseks takistuseks noorte õpetajate kooli tööle asumisel on 
suhteliselt madal töötasu. 

õppeaasta 
 koolieelsete lasteasutuste 
õpetajate ametikohtade arv 

2007/08 6 766 

2008/09 7 175 

2009/10 6 972 

2010/11 7 037 

 

Tabel 8. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate* ametikohtade arv 2007/2008-2010/2011. 

* õpetaja - liikumisõpetaja, eesti keele õpetaja, ujumisõpetaja, muusikaõpetaja ja õpetaja ametikohad 

 

õppeaasta õpetajate ametikohtade arv 

2006/07 13 003 

2007/08 12 845 

2008/09 12 452 

2009/10 12 203 

2010/11 11 970 

Tabel 9. Üldhariduskoolide õpetajate ametikohtade arv 2006/2007-2010/2011. 
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Õppeaasta 

kvalifikatsioonile vastavate 
õpetajate osakaal 
ametikohtade alusel 

2006/07 89,5% 

2007/08 89,6% 

2008/09 90,6% 

2009/10 90,0% 

2010/11 91,3% 

Tabel 10. Üldhariduskoolide õpetajate vastavus kvalifikatsioonile ametikohtade alusel 2006/07 kuni 
2010/11. õ.-a. 

 

Vanusegrupp 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

30 ja nooremad 1895 1 837 1 666 1647 1510 

31-35 1404 1 385 1 352 1328 1254 

36-40 1953 1 931 1 758 1716 1640 

41-45 2365 2 247 2 165 2159 2100 

46-50 2387 2 420 2 395 2321 2283 

51-55 1941 1 934 2 000 2093 2146 

56-60 1553 1 562 1 547 1639 1689 

61-65 896 926 1 003 1036 1049 

66 ja vanemad 789 797 796 762 723 

Kokku 15183 15 039 14 682 14 701 14394 

Tabel 11. Üldhariduskoolide õpetajate vanuseline jaotus 2006/07 kuni 2010/11 õpetajate üldarvu alusel. 

 

 

 

Joonis 5. Üldhariduskoolide õpetajate vanusejaotus 2006/2007-2010/2011. 
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Inimkapitali, kui kõige olulisema ressursi prioriteetsust tunnistades on sellega antud märguanne 
haridussüsteemi arendamise tähtsusest riigi arengute kavandamise tagatisena. Seepärast tuleb erilist 
tähelepanu pöörata haridussüsteemis kõige olulisemate elukutse esindajate – õpetajate, kasvatajate – 
tööks ettevalmistamisele ja motiveerimisele. Õpetajate palgatase, nii rahvusvaheliselt kui ka siseriiklikult 
teiste oluliste spetsialistidega võrrelduna peab tekitama olukorra, kus seda elukutset tulevad omandama 
parimad gümnaasiumilõpetajad või teiste erialade spetsialistid, kellel on selge arusaam pedagoogide 
töö tähtsusest. Õpetaja üle riigi keskmise palga küündiv palgatase motiveerib noori asuma tööle 
õpetajana ja seniseid häid õpetajaid õpetajatööd jätkama. Palgataseme tõstmine ei tähenda ainuüksi 
riiklike vahendite suurendamist vaid ka seniste vahendite efektiivsemat kasutamist (näiteks õpilaste arvu 
suure vähenemise juures on õpetajate ametikohtade vähenemine olnud marginaalne). 

 

 

Joonis 6. Nooremõpetaja palga alammäära suhe Eesti keskmisse palka. 

 

 

Joonis 7. Nooremõpetaja alampalga suhe Eesti keskmisse palka. 
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õpetaja palga alammäärad 2005 2006 2007 2008 

2009 
(kesk- 
mine) 2010 2011 

noorempedagoog 5 350 6 600 7 800 9 516 9 897 9 516 9 516 

pedagoog 5 710 7 000 8 260 10 077 10 278 10 077 10 077 

vanempedagoog 6 490 8 000 9 440 11 517 11 978 11 517 11 517 

pedagoog-metoodik 7 870 9 700 11 400 13 908 14 464 13 908 13 908 

kasvumäär 0% 23% 18% 22% 4% -4% 0% 

klassijuhataja 
5 ja 
15% 

5 ja 
15% 

5 ja 
15% 10% 10% 10% 10% 

 
Tabel 12   Üldhariduskooli õpetajate palga alammäärad 2005-2011 Eesti kroonides. 
 
 
 

  2005 2006 2007 2008 

2009 
(kesk- 
mine) 2010 2011 

nooremõpetaja palga alammäär (eurot) 342 422 499 608 633 608 608 

Klassijuhataja tasu (enne 2008 gümnaasiumi ja 
 põhikooli keskmine) 

34 34 34 61 63 61 61 

nooremõpetaja alampalk** (eurot) 376 456 533 669 696 669 669 

Eesti keskmine palk* (eurot) 516 601 725 825 784 791 829 

Nooremõpetaja palga alammäära suhe 
Eesti keskmisse palka (%) 

66% 70% 69% 74% 81% 77% 73% 

Nooremõpetaja alampalga** suhe Eesti 
keskmisse palka (%) 

73% 76% 74% 81% 89% 85% 81% 

      
*  Allikas: ESA, alates 2010 - Rahandusministeeriumi kevadine majandusprognoos 

** - sisaldab klassijuhataja tasu         

 
Tabel 13     Nooremõpetaja palga alammäära ja nooremõpetaja alampalga suhe Eesti keskmisesse 
palka 2005-2011 eurodes. 
 
 

Õppetöö katkestamine 

 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Põhikooli III kooliaste 1,6% 1,2% 0,9% 0,6% 

Gümnaasiumi 1. õppeaasta 1,4% 1,2% 0,9% 1,0% 

 

Tabel 14. Väljalangevus päevase õppega põhikooli kolmandast kooliastmest ja gümnaasiumi 1. 
õppeaastal. 
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Erivajadustega õppijad 

Hariduskohustuse täitmiseks ja võimetekohase hariduse omandamiseks on viimaste aastate 
seadusemuudatused soosinud hariduslike erivajadustega õpilaste õppimist tavaklassis ja tavakoolis 
(terminid!), individuaalset lähenemist õpilastele ja paindlikku õppekorraldust. Nii on viimastel aastatel 
kasvanud tavakoolis õppivate hariduslike erivajadustega õpilaste osakaal õpilaste üldarvus 2002/2003. 
õppeaasta 12.6%lt (suurem osa neist olid logopeedilise abi vajajad) 2009/2010. õppeaastal 15,6%le. 
Samal ajal on hariduslike erivajadustega õpilaste koolides vastav suhe püsinud stabiilsena 2,7% 
tasemel  päevases õppes õppijate arvust. 2010/2011. õppeaastal on kokku hariduslike erivajadustega 
õpilasi 22059, neist riigiüldhariduskoolides 3769 õpilast. 

Oletatavast arenguliste erivajadustega laste arvust koolieelses eas on koolieelsete lasteasutuste eri- ja 
sobitusrühmadesse kaasatud ca 40 % lastest . Erirühmad on valdavalt koondunud maakonna 
keskustesse, kus on olemas eripedagoogid ja logopeedid ning vajadusel kättesaadav täiendav 
terapeutide nõustamine. 1-3 rühmalistes lasteasutustes, mis valdavalt asuvad maal, ei ole erispetsialisti 
tugi lapsele, õpetajale ja lapsevanemale kättesaadav. Puudub võimalus moodustada sobitusrühmi ja 
erirühmi. 1-3 rühmalisi lasteasutusi on ligi 50 % koolieelsetest lasteasutustest. 

Arenguliste erivajadustega koolieelses eas lastest on koolieelsete lasteasutuste eri- ja 
sobitusrühmadesse kaasatud ca 40% oletatavast laste arvust. Probleemiks on asjaolu, et 
lasteaiaõpetajatel ei ole küllaldast ettevalmistust lapse erivajaduse varaseks märkamiseks ja 
lapsevanemate nõustamiseks. 

Õpilaste varaline ja sotsiaalne ebavõrdsus 

2004. aastal elas alla suhtelise vaesuse määra 21,5% 0-15 aastastest lastest, 2009. aastal 16%. 
Häirunud peresuhete ja halva sotsiaalse toimetuleku tõttu ei suuda vaesuspiiril elavad pered pakkuda 
lastele vajalikku tuge täisväärtuslikuks arenguks. Õpiraskuste ilmnemine on seotud õpilastel esinevate 
käitumishäiretega, psüühilise labiilsuse, agressiivsuse ja pidurdamatusega. Hariduslike erivajadustega 
õpilaste ja kasvatusraskustega õpilaste arvu kasvu põhjuseks on nii sotsiaalsed probleemid, laste 
erivajaduste hiline märkamine ja vajalike tugiteenuste puudumine. Materiaalselt vähekindlustatud ja 
sotsiaalsete probleemidega perede lastel jääb paljudel juhtudel õigus haridusele kätte saamata ja 
hariduskohustus täitmata mitte niivõrd võimekuse ja õpiprobleemide tõttu kuivõrd õppimiseks vajalike 
tingimuste puudumiste tõttu. Koolist väljalangemine ja madal haridustase on seotud riskiva käitumise ja 
halvema tervisega täiskasvanueas. Põhikoolist väljalangevus ning süvenenud sotsiaalne ja majanduslik 
kihistumine sunnib senisest enam tõhustama tugistruktuure: toetust õpilaskodu kohtadele, 
õppevahenditele, koolitoidule. 

Õpilaskodude riiklikult toetatavate kohtade vajadus on 2002. a. analüüsi järgi ca 1% põhikooli õpilaste 
arvust. 2005/06. õppeaastaks oli riiklikult toetatavate õpilaskodu kohtade arv 541, mis moodustas 0,4% 
põhihariduse taseme päevase õppevormi õpilaste koguarvust. 2010. aastal keskmisena 700 õpilast, mis 
moodustas 0,6% põhihariduse taseme päevase õppevormi õpilaste koguarvust. 

Põhikooli lõpetajate edasiõppimine. 

Põhikooli lõpetajatest valdav enamus – 2007. aastal 63,4% - suundus edasi õppima gümnaasiumi. 
Kutseõppesse suundus õppima 29,4% sama aasta lõpetajate koguarvust. 2010. aastal suundus 
põhikoolilõpetajatest 68,3% edasi õppima gümnaasiumi ja 26,4% kutseõppeasutustesse. 

 

 

 

 

 



 68 

  2007 2008 2009 2010* 

Esimese haridustaseme lõpetajate valikud 

Jätkas üldhariduses 63,4% 64,3% 65,7% 68,3% 

Jätkas kutsehariduses 29,4% 30,2% 29,7% 26,4% 

Ei jätkanud samal aastal õpinguid (Eestis) 7,5% 5,7% 4,8% 5,4% 

Teise haridustaseme lõpetajate valikud 

Kutseõpe 9,9% 10,2% 11,5% 10,1% 

Kõrgharidus 64,1% 64,8% 63,6% 62,3% 

 sh akadeemiline õpe 42,3% 43,3% 43,1% 43,8% 

 sh rakenduskõrgharidus 21,8% 21,5% 20,5% 18,5% 

Ei asu kohe õpinguid Eestis jätkama 26,4% 25,5% 25,1% 27,8% 

Asusid õppima korraga nii kutse- kui kõrghariduse 
õppekavadele 0,3% 0,4% 0,2% 0,2% 

*2010 – andmed täpsustuvad veel 

 

Tabel 15. Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste lõpetajate edasiõppimine, muutus aastati  2006 – 2010. 

Tulemuslikkus 

Aastal 2002 osalesid Eesti õpilased rahvusvahelise matemaatika ja loodusainete võrdlusuuringus 
TIMSS, kus 49 osaleja hulgas olid Eesti tulemused esikümnes sh matemaatikas 8., loodusainetes 
kompleksuuringust eristuvalt maateaduses 1., keemias 5., keskkonnaõpetuses 5., bioloogias 6. ja 
füüsikas 7. kohal. Kõikides õppeainetes oldi esindatud Euroopa riikide seas esimese kolme hulgas. 

Aastatel 2006 ja 2009 osales Eesti rahvusvahelisel õpilaste võrdlusuuringul PISA. 2006. aasta PISA 
uuring keskendus põhikooli õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse hindamisele, 2009. 
aasta PISA uuring keskendus funktsionaalse lugemisoskuse hindamisele. Eesti õpilaste üldine 
tulemuslikkus mõlemas PISA uuringus oli kõrge. Keskmiste tulemuste järgi paigutusid Eesti õpilased 
PISA 2006 uuringus loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse üldskaalal 5. kohale, 2009. aastal 
9. kohale (2009. aastal osalesid esimest korda mitmed riigid ja piirkonnad Aasiast, kes tõusid ka tabelite 
absoluutsesse tippu). Funktsionaalses lugemisoskuses oldi mõlemal korral 13. kohal. Matemaatilises 
kirjaoskuses 2006. aastal 14. kohal ja 2009. aastal 17. kohal. 

Seega on meie õpilaste tulemused rahvusvaheliselt suhteliselt head. Et seda taset säilitada ja 
edusamme teha, on vajalikud tõsised jõupingutused, tähtsustades inimkapitali, kui kõige olulisemat 
ressurssi. Võtmeisikuks on siinkohal kahtlemata õpetaja, kelle tööks ettevalmistamisele ja 
motiveerimisele tuleb erilist tähelepanu pöörata. 

 
PISA 2006 

(57 riiki) 

PISA 2009 

(65 riiki) 

sh 2006 
Euroopa 

 
sh 2009 
Euroopa 

Funktsionaalne lugemisoskus 13 13 8 5 

Matemaatiline kirjaoskus 14 17 6 7 

Loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane kirjaoskus 5 9 2 2 

Tabel 12. Eesti õpilaste tulemused riikidevahelises võrdluses PISA 2006 ja 2009 võrdlusuuringus. 

 


