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EESSÕNA
Hea haridushuviline lugeja! Sinu ees on juba pika traditsiooniga iga-aastane ülevaade haridussüsteemi välishindami-
sest, aga ka paljust muust, mis hetkel oluline ja aktuaalne. Kogumiku teemade ring on üsna lai. Huvitavat lugemist leiab 
nii üld-, kutse- ja kõrghariduse kui ka kodumaise ja rahvusvahelise testimise, Huvitava Kooli tegemiste, keeleõppe ja 
noorsootöö kohta. 

Välishindamise pilgu läbi läheb Eesti haridusel üldiselt hästi. Võime ja peamegi olema uhked meie tublide laste, pro-
fessionaalsete pedagoogide, missioonitundega haridusjuhtide ja haridust väärtustavate perede üle. Uhkus ei tohi aga 
kindlasti muutuda laisaks rahuloluks. Seda õnneks ei luba juba eestlaste loomus. Ikka oleme enda ja teiste suhtes 
kriitilised, otsime ja leiame probleeme ning arenguvõimalusi. Siia kogumikku ongi koondatud kirjutised teemadel, kust 
välishindamise ja uuringute põhjal king nii-öelda pigistab ning millele tuleb tähelepanu pöörata. 

Soovin teile head lugemist ja veelgi enam – jõudu ja tahtmist neil teemadel kaasa mõelda, rääkida ja tegutseda.

Tänusõnad ja tunnustus raamatu koostajatele ja kaasautoritele!

Kristin Hollo
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja
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Strateegiate „Euroopa 2020“, „Eesti 2020“ ja Euroopa 
koostööraamistiku hariduse ja koolituse eesmärgid on 
järgmised:
• madala haridustasemega (põhiharidus või madalam) 

mitteõppivate 18–24aastaste noorte osakaalu vähen-
damine nii, et see oleks alla 10% (Eestis alla 9,5%);

• vähemalt 40% 30–34aastastest omandab kolmanda 
taseme hariduse;

• vähemalt 95% lastest vanuses neli aastat kuni kooli-
kohustusea alguseni (Eestis 4–6aastased) osalevad 
alushariduses;

• madala funktsionaalse lugemisoskuse, matemaatilise 
ja loodusteadusliku kirjaoskusega 15aastaseid noori 
on alla 15% vanusegrupist (PISA uuringu põhjal);

• vähemalt 15% täiskasvanutest (25–64) osaleb elu-
kestvas õppes (Eestis 20%); 

•	 eri-	 ja	 kutsealase	 hariduseta	 täiskasvanute	 (25−64)	
osakaal on alla 30% („Eesti 2020“ siht).

„Euroopa 2020“ ja „Eesti 2020“ eesmärk teaduses: tea-
dus- ja arendustegevusse tuleb investeerida 3% Euroopa 
Liidu (EL) sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Eesti paistab teiste liikmesriikide foonil positiivselt 
silma – mitmete tähiste puhul ületame ELi 28 liikmesriigi 
keskmisi näitajaid. Samas jääb paljude oluliste näitajate 
tase seatud eesmärkidest madalamaks.

Eestis osales 2012. aastal alushariduses 90% 4–6aas-
tastest lastest, mis on madalam tase kui ELi keskmine. 
Kuigi viimane seire toimus 2012. aastal ja Eurostatil pole 
andmeid näitaja täitmise kohta, on Eesti Hariduse Info-
süsteemi (EHIS) alushariduses osalemise andmete põh-
jal alust arvata, et aastaks 2020 sihttase saavutatakse.

Madala funktsionaalse lugemisoskusega noorte 
osakaal	15aastaste	noorte	hulgas	oli	Eestis	2012. aastal	
9,2% (2009–13,3%). ELi keskmisega võrreldes oleme olu-
liselt paremas olukorras ning viimase kuue aasta jooksul 
on meie seis paranenud. ELi keskmist ületame märki-
misväärselt ka matemaatikas ja loodusteaduses. Teiste 
riikidega võrreldes ei ole Eestis probleemiks madalate 
oskustega noorte suur osakaal, vaid pigem tippude vähe-
sus, mistõttu on „Eesti elukestva õppe strateegias 2020“ 
sihiks seatud ka tipptasemel õpilaste osakaalu kasv.

Tabel 1. „Euroopa 2020“ ja „Eesti 2020“ eesmärkide täitmine (%)        

Eesti ELi keskmine 2020 eesmärgid

2010 2015 2015 Eesti EL

Alushariduses osalemine (4aastased kuni koolini), osakaal  90,4  90,012  93,912  95  95

Madala sooritustasemega 
õpilaste (15aastased) 
osakaal PISA uuringu järgi

funktsionaalne lugemisoskus  13,309  9,212  19,712  <15

matemaatika  12,609  10,512  22,312  <15

loodusteadus  8,309  5,012  17,812  <15

Madala haridustasemega (põhiharidus või madalam)  
mitteõppivate noorte (18–24aastased) osakaal

 11,0  11,2  11,0  9,5*  <10

Eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25−64) osakaal  32,1  29,2  30*

III haridustasemega noorte osakaal (30–34aastastest)**  40,2  45,3  38,7  40  40

Täiskasvanud (vanuses 26–64) elukestvas õppes, osakaal  11,0  12,4  10,7  20  15

Teadus- ja arendustegevuse investeeringute tase, % SKPst  1,58  1,4414  2,0314  3  3

Allikas: Eurostat; Statistikaamet (eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute osakaal) 
Märkused: 09–2009, 12– 2012, 14–2014
*  Nende kahe näitaja osas erinevad kahe strateegia, „Eesti 2020“ ja „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ sihid. Antud juhul on tegemist „Eesti 2020“ 

sihtidega. „Eesti elukestva õppe strateegias 2020“ on sihid vastavalt 9% ja 25%.
**  ISCED III haridustase hõlmab Eesti mõistes kõrgharidust ja varasemalt ka keskharidusejärgset keskeriharidust.

ÜLEVAADE EUROOPA LIIDU INDIKAATORITEST
Anu Lihtmaa, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna nõunik
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Madala haridustasemega mitteõppivate 18–24aas-
taste noorte osakaal on viimase kaheksa aasta jooksul 
langenud 14,4%-lt 2007. aastal, mis on kõige kõrgem 
tase aegreas, 11,2%-ni 2014. aastal1. Endiselt tekitavad 
seejuures muret soolised erinevused – madala haridus-
tasemega mitteõppivaid mehi on üle kahe korra rohkem 
kui naisi.

Eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25−64) 
osakaal on Eestis 29,2% (2015), mis on hinnanguliselt 
rohkem kui 200 000 inimest, sh ka need, kes on asunud 
erialast haridust omandama, kuid on õpingud katkesta-
nud. Strateegias „Eesti 2020“ seatud siht on saavutatud, 
kuid sama näitaja sihiks „Eesti elukestva õppe strateegias 
2020“ on viie protsendipunkti võrra väiksem number ning 
selle saavutamisest oleme kaugel. Võrreldes üldkeskha-
ridusega inimestega, kes moodustavad ülalnimetatud 
grupist enamuse, on tööturul eriti haavatavas olukorras 
madala haridustasemega ehk põhi- või keskhariduseta 
inimesed. 

Kolmanda taseme haridusega 30−34aastaste ini-
meste osakaalu sihttase (40%) on Eestis ületatud juba 
viimasel kuuel aastal (v.a 2012–39,5%). ELis keskmiselt 
oli vastav osakaal 38,7% (2015). Eesti 2015. aasta tase 
(45,3%) on aastati konkurentsitult kõrgeim ja võib vaid 
loota, et suudame seda jätkuvalt hoida. Noored, kes on 
2020. aastal 30–34aastased, on suures osas oma hari-
dusvalikud tänaseks juba teinud. Nende õpingute edu-
kusest sõltub, kas me võime ka aastal 2020 öelda, et 

vähemalt 40% meie 30–34aastastest noortest on kõrg-
haridusega.

Indikaator, mille jälgimist peetakse väga oluliseks ja 
mille muutumist mõjutavaid tegevusi laiendatakse, on 
osalemine elukestvas õppes2. Alates 2010. aastast on 
elukestvas õppes osalemise määr ületanud jätkuvalt 11% 
taset, olles siiski aastati muutliku trendiga. Kui 2012. aas-
tal jõuti 12,8%-ni, mis on viimaste aastate kõrgeim tase, 
siis 2014. aastaks kukkus osakaal 11,6%-ni. 2015. aas-
tal tõusis osakaal küll 12,4%-ni, kuid see jäi tugevalt alla 
„Eesti 2020“ strateegias 2015. aastaks seatud vahesihile 
15%. Eraldi tähelepanu tuleb pöörata arenguvajadustele 
eri sihtgruppides: eri haridustasemega inimesed, eestla-
sed ja mitte-eestlased, vanuseline ja sooline jaotus. 

Teadus- ja arendustegevuse (TA) investeeringute tase, 
% sisemajanduse koguproduktist (SKP)
2014. aastal langesid TA kogukulud 39,3 mln ehk 12% 
võrra, moodustades nüüd 286,73 mln eurot ehk 1,44% 
SKPst. Seda on vähem kui 2011. ja 2012. aastal (384,45 
mln ja 380,69 mln), kuid märgatavalt enam kui 2010. 
aastal (232,76 mln). Erasektori TA kulutuste maht langes 
30,7 mln ehk 20% võrra ja moodustab nüüd 52% 2011. 
aasta (tipp)tasemest. Kasumitaotluseta sektorite TA 
maht langes 5,1% võrra. Erasektori ja avaliku sektori TA 
investeeringute suhe on nüüd 44,7: 55,3 ehk pärast nelja-
aastast perioodi on erasektori TA kulutuste maht endiselt 
väiksem avaliku sektori TA kulutuste mahust. 

1 Madala haridustasemega noorte osakaal leitakse Eesti tööjõu-uuringu andmete põhjal, mistõttu tuleks vaadata pigem trende kui 
üksikaastaid.

2 Elukestvas õppes osalemist mõõdetakse Eesti tööjõu-uuringuga tasemeõppes ja/või koolitusel osalemise kohta viimase nelja 
nädala jooksul 25–64aastaste seas.
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Alusharidus
2015/2016. õppeaastal tegutses Eestis 634 koolieelset 
lasteasutust, kus õppis kokku 68 331 last (joonis 1). Neid 
õpetas 8115 õpetajat, sh ka eesti keele, liikumis-, ujumis- 
ja muusikaõpetajad, kes töötasid 7713 õpetaja ameti-
kohal. Viimase kuue aastaga on laste arv koolieelsetes 
lasteasutustes kasvanud 6,3% ja lasteasutuste arv vähe-
nenud 0,6%. Õpetajate arv on samal ajal kasvanud 11,6% 
ja ametikohtade arv 9,6%.

Üldharidus
Eestis oli 2015/2016. õppeaastal 534 üldhariduskooli, 
sh 16 täiskasvanute gümnaasiumi, 36 haridusliku eriva-
jadusega õpilaste kooli ja 482 tavakooli. Võrreldes eel-
neva õppe aastaga vähenes statsionaarse õppevormiga 
koolide arv kümne kooli võrra – algkoolide arv vähenes 
kümne, põhikoolide arv kasvas 12 ja keskkoolide/güm-
naasiumide arv vähenes samal ajal 12 kooli võrra. 

2015/2016. õppeaastal töötas üldhariduskoolides 
14  409	 õpetajat1 11 820 õpetaja ametikohal2. Õpilasi 

STATISTILINE ÜLEVAADE EESTI HARIDUSSÜSTEEMIST
Anu Lihtmaa, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna nõunik

Joonis 1. Koolieelsed lasteasutused ning lapsed koolieelsetes lasteasutustes õppeaastatel 2010/2011–2015/2016
Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

Joonis 2. Statsionaarse õppevormiga koolide arv kooli tüübi lõikes õppeaastatel 2010/2011–2015/2016
Allikas: EHIS

1 Õpetajate hulka on arvestatud ka Tallinna Balletikooli üldharidusklasside õpetajad.
2 Õpetaja, klassiõpetaja ja õpiabirühma õpetaja ametikohal töötavate isikute puhul kujuneb õpetaja ametikohtade arv lepingujärgse 

koormuse alusel või õpetaja poolt nädalas antavate tundide arvu jagamisel 21ga, kui õpetajale ei ole andmebaasi sisestatud lepin-
gujärgset koormust. Kui tunde annab ka direktor, õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog, eripedagoog või koolipsühholoog, kujuneb 
õpetamisega seotud ametikohtade arv samamoodi.
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õppis statsionaarses õppevormis 140 483, mis on 2035 
õpilast (1,4%) vähem kui kuus aastat tagasi ehk õppeaas-
tal 2010/2011. Õpetajate arv kasvas samal ajal 0,1% ja 
õpetaja ametikohtade arv vähenes 1,2%. 

Õpilaste arvu muutumisest kooliastmeti viimase 
kümne aasta jooksul annab ülevaate joonis 3, kust võib 
näha, et kõrgemates kooliastmetes on demograafilistest 
protsessidest tingitud õpilaste arvu langus olnud suurim. 
Teises ja kolmandas kooliastmes on õpilaste arv viimasel 

aastal stabiliseerunud ja esimeses kooliastmes jätkub 
mõõdukas tõus, mis ei suuda siiski kompenseerida 
viimase 15 aasta jooksul toimunud langust. 

Koolivõrgu kohanemine vähenenud õpilaste arvuga 
põhi- ja üldkeskhariduse tasemel on koolipidajatele olu-
liseks väljakutseks. Sündide arv on olnud regionaalselt 
ebaühtlane, mistõttu mõnedes omavalitsustes on lähi-
aastatel vaja luua uusi õpilaskohti, enamikes aga mitte.

Joonis 3. Õpilaste arvu muutus kooliastmeti 2005–2015, statsionaarne õpe 
Allikas: EHIS

Joonis 4. Kutseõppeasutuste arvu muutumine õppeaastatel 2010/2011–2015/2016
Allikas: EHIS

1 Vt eelnev märkus üldhariduskoolide õpetajate osas.

Kutseharidus
Eestis oli 2015/2016. õppeaastal 38 kutseõppeasutust, 
neist 29 riigi-, kolm munitsipaal- ja kuus erakutsekooli. 
Kokku oli kutseõpet pakkuvaid koole 43, sest kutseõppe 
tasemel oli võimalik õppida ka viies rakenduskõrgkoolis 
(joonis 4). Kutseõppeasutustes töötas 2015/2016. õppe-
aastal 2255 õpetajat 1422 õpetaja ametikohal1. Viimase 
kuue aastaga on õpetajate arv kasvanud 1,4% ja õpetaja 
ametikohtade arv vähenenud 16,4%.

Kutseõpet omandavate õpilaste arv on viimasel kuuel 
aastal	 olnud	 languses	 ning	 jõudnud	 28  012	 õpilaselt	
2010/2011.	 õppeaastal	 24  907	 õpilaseni	 2015/2016.	
õppeaastal (langus 11,1%). Suurimat mõju on sellele 
avaldanud 1990ndate teise poole madal sündivus. Õppe-
liikide lõikes (tabel 1) õppisid 2015/2016. õppeaastal ligi 
pooled (47%) õpilastest kutsekeskharidusõppes, sh nel-
janda taseme kutseõppe esmaõppes. 
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Kõrgharidus
2015/2016. õppeaastal sai kõrgharidust omandada 24 
õppeasutuses, mis omandivormi ja tüübi alusel jagune-
sid järgmiselt: kuus avalik-õiguslikku ülikooli, üks eraüli-
kool, kaheksa riigi- ja seitse erarakenduskõrgkooli ning 
kaks riigikutseõppeasutust (joonis 5). Õppeasutuste arvu 
vähenemist eelnevatel aastatel on mõjutanud ka ülemi-
nekuhindamine	ja	demograafilised	protsessid.	

2015/2016. õppeaastal omandas kõrgharidust kokku 
51 092 üliõpilast, mis on 4122 üliõpilast vähem kui 
aasta tagasi ning 18 021 üliõpilast ehk 26,1% vähem 
kui viis aastat tagasi (joonis 6). Sealhulgas on doktoran-
tide ja magistrantide arv samal ajavahemikul, s.o alates 
2010/2011. õppeaastast, langenud vastavalt 3,2% ja 
6,7%.

Tabel 1. Õpilaste arv õppeliikide lõikes õppeaastatel 2010/2011–2015/2016

Õppeliik 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Kutsekeskharidusõpe 16 897 15 428 14 152 13 245 11 811 7 885

Kutseõpe põhihariduse baasil 581 655 966 1005 785 524

Kutseõpe keskhariduse baasil 10 180 10 597 10 633 11 077 9 180 4 982

Põhihariduse nõudeta kutseõpe 354 366 421 371 249 76

Teise taseme kutseõpe 54 68

Kolmanda taseme kutseõpe 145 671

Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 1290 4060

Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe 
(kutsekeskharidusõpe) 609 3815

Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe 46 76

Viienda taseme kutseõppe esmaõpe 1 934 2315

Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe 134 434

Kokku 28 012 27 046 26 172 25 699 25 237 24 907

Allikas: EHIS

Joonis 5. Õppeasutuste arv, kus saab õppida kõrghariduse õppekavadel 2010/2011–2015/2016, õppeaasta alguse 
seisuga
Allikas: EHIS
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Joonis 6. Üliõpilaste arv kõrghariduse õppekavadel õppetasemete lõikes õppeaastatel 2010/2011–2015/2016 
Allikas: EHIS

Pikemalt saab haridusvaldkonna statistikaga tutvuda veebilehel http://www.haridussilm.ee/.
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2015/2016. õppeaastal oli alushariduse temaatilise 
järele valve prioriteediks lapse individuaalsete vajaduste 
ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. 

Seisuga 01.09.2015 oli Eesti Hariduse Infosüsteemi 
(EHIS) andmetel Eestis 634 koolieelset lasteasutust, nen-
dest 518 lasteaeda ning 116 ühe asutusena tegutsevat 
üldhariduskooli ja lasteasutust. Temaatilist järelevalvet 
teostati 47 koolieelses lasteasutuses, neist 28 lasteaias 
ja 19 ühe asutusena tegutsevas üldhariduskoolis ja laste-
asutuses (edaspidi kõik lasteasutus). EHISe andmetel 
käis seisuga 01.09.2015 lasteasutustes 68 331 last, neist 
4549 last lasteasutustes, kus viidi läbi järelevalve, mis oli 
6% lasteasutustes käivate laste koguarvust. 

Temaatilise järelevalve valimis olid valdavalt laste-
asutused, kus oli probleemiks erivajadustega lastele tugi-
teenuste pakkumine, tugiteenuste kättesaadavus, laste-
asutuse töökorraldus või juhtimine.

Järelevalves vaadeldi kõige enam erivajadustega laste 
õppe- ja kasvatustegevuse korraldamist – 25 kooli eelses 
lasteasutuses. Vaatluse all oli rühmade komplekteeri-
mine, tugispetsialistide töökorraldus, lapse arengu hinda-
mine ja toetamine, laste turvalisuse tagamine.

Rühmade moodustamine ja  
laste arv rühmades
Koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 6 alusel moo-
dustab lasteasutuse direktor vastavalt vajadusele ja 
võimalusele sõime- ja lasteaiarühmi ning KELS § 7 keh-
testab laste arvu rühmades. Rühmade moodustamist ja 
laste arvu rühmades kontrolliti 25 lasteasutuses. 

Lasteaiarühmade moodustamisel ja komplekteerimi-
sel on oluline järgida õigusaktidest tulenevaid nõudeid, et 
tagada laste turvalisus kogu lasteaiapäeva jooksul.

Rühmade moodustamine ei olnud KELS §-s 6 sätesta-
tuga kooskõlas ühes lasteasutuses. Ühes lasteasutuses 
tehti ettekirjutus viia põhimääruses rühmade vanuseline 
jaotus ja laste arv rühmades kooskõlla seaduses kehtes-
tatuga. Rühmad olid moodustatud küll õigesti, aga põhi-
määruses oli rühmade moodustamine määratlemata. 
Neljas lasteasutuses tehti ettekirjutus viia laste arv rüh-
mades kooskõlla seaduses lubatuga. 

Tugispetsialistide töökorraldus ja  
ettevalmistus
Haridus- ja teadusministri 11.09.2015 määruse nr 42 
„Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis“  
§ 4 lõike 5 alusel luuakse lasteasutuse laste üldteeninda-
miseks üks logopeedi ametikoht iga 30 kõneravi vajava 
lapse kohta. Tugispetsialistide töökorraldust ja etteval-
mistust kontrolliti 47 lasteasutuses.

Järelevalves selgus, et logopeedi ei töötanud kahes 
Rapla-, Harju-, Lääne- ning ühes Järva-, Saare- ja Valga-
maa lasteasutuses. Logopeedi ülesandeid täitis kolmes 
Harju-, kahes Pärnu-, Ida-Viru- ja ühes Hiiumaa lasteasu-
tuses eripedagoog. Ühes Järvamaa ühendõppeasutuses 
ei olnud logopeedi ametikohta loodud. Logopeedi tööd 
tegid kahes Võru- ja ühes Lääne-Virumaa lasteasutuses 
inimesed,	 kelle	 kvalifikatsioon	 ei	 vastanud	 logopeedi	
ametikohale kehtestatud nõuetele. Ühes Harjumaa laste-
asutuses ostetakse logopeedi teenust sisse ning kõik 
osapooled on antud korraldusega väga rahul. Jõgeva- ja 
Tartumaa lasteasutustes olid logopeedid olemas. 

Logopeedide ja eripedagoogide töö on lapse arengu 
seisukohalt oluline, kuid vajalikus mahus tugiteenuste 
osutamisega on raskusi paljudes lasteasutustes. Esi-
mese märkamise suudavad teha juba rühmaõpetajad ja 
kui on olemas lasteaias spetsialist, siis pöördutakse abi 
saamiseks tema poole. Raskem on olukord, kui esmane 
märkamine on tehtud, kuid spetsialisti, kes saaks aidata, 
ei ole. Murekohaks oli ka logopeedi väike koormus. Kui 
logo peed töötab mitmel ametikohal ning on ühes asutu-
ses vaid ühel päeval nädalas, siis on raske kõiki abivajajaid 
aidata. Lasteasutused, kus ei tööta tugispetsialisti, püüa-
vad abi saada maakonna Rajaleidja keskuse logopeedilt, 
kes tuleb vaatlema last tema tavapärases keskkonnas 
ning seejärel saab anda soovitusi nii õpetajatele kui vane-
matele. Omavalitsused on leidnud ka teisi võimalusi, kui-
das lapsi aidata. Näiteks on Valga linna sotsiaalabiameti 
koosseisus logopeed, kes aitab Valga linna õppeasutus-
tes lapsi ja õpilasi, kes vajavad logopeedilist abi.

Ettekirjutusi tugispetsialistide ametikohtadega seon-
duvalt tehti 16 koolieelses lasteasutuses.

ÜLEVAADE JÄRELEVALVEST KOOLIEELSETES  
LASTEASUTUSTES
Kaidi Maask, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert
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Õppekava
Lasteasutus peab õppekava koostamisel järgima Vaba-
riigi Valitsuse 29.05.2008 määrust nr 87 „Koolieelse 
lasteasutuse riiklik õppekava“. Lasteaia õppekava on 
dokument, mille alusel toimub lasteaias õppe- ja kasva-
tustegevus. Oluline on, et õppekavas oleks välja toodud 
kõik põhimõtted, mille alusel lasteasutus tegutseb ning 
neid põhimõtteid ka järgitakse. Õppekava kontrolliti  
32 lasteasutuses.

Järelevalves selgus, et kolmes lasteasutuses on vaja 
õppekava viia määrusega kooskõlla, kaheksas lasteasu-
tuses puudusid õppekavast lapse arengu hindamise ning 
erivajadustega laste toetamise põhimõtted. Kahes laste-
asutuses oli lasteaia direktoril õppekava kinnitamata. 
Õppeasutuste juhtidele tehti ettekirjutused.

Koolivalmiduskaart
Koolivalmiduskaartide täitmise ja väljastamise kohus-
tus tuleneb KELS § 16 lõikest 5. Järelevalvest selgus, et 
koolivalmiduskaarte koostatakse ning need on sisukad 
ja vajaliku informatsiooniga. Vanemal on kohustus esi-
tada koolivalmiduskaart koolile, kus tema laps hakkab 
koolikohustust täitma. Koolivalmiduskaartidest saavad 
täiendavat informatsiooni lapse kohta, kes kooliteed alles 
alustab, nii lapsevanem kui ka kooliõpetaja. 

Inspektorid tõid välja, et paljud lasteaiad Harju-, Järva-, 
Lääne-, Lääne-Viru-, Valga- ja Võrumaal teevad aktiivselt 
koostööd koolidega, et koolieelikul oleks kergem alustada 
kooliteed. Toimuvad avatud vestlusringid laste, vanemate 
ning õpetajaga. Tutvutakse kooliga, külastatakse tunde 
ning viiakse läbi erinevaid mängulisi tegevusi. Lapsed 
saavad tutvuda juba enne koolitee algust õpetaja ning 
uudse keskkonnaga. Järelevalves selgus ka, et nt ühes 
Lääne-Virumaa koolis ei olnud koolikaarte koolile edasta-
nud mitte kõik lapsevanemad.

Ühes lasteasutuses tehti järelevalve tulemusena ette-
panek analüüsida olemasolevat koolivalmiduskaardi 
vormi ning vajadusel täiendada. Kahes lasteasutuses 
tehti ettekirjutusi seoses koolivalmiduskaardiga: kooli-
valmiduskaardi sisseseadmisel ja täitmisel lähtuda mää-
ruse nõuetest ning täiendada koolivalmiduskaarti ja keh-
testada selle vorm õppekavas.

Sisehindamine
Lasteasutus peab koostama sisehindamise aruande 
vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul (KELS § 242 
lõige 3). Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk 
on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteasu-
tuse järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tuge-
vused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koosta-
takse lasteasutuse arengukava tegevuskava. Nimetatud 

eesmärgist lähtuvalt peab lasteasutuse sisehindamisel 
analüüsima õppe- ja kasvatustegevust ning juhtimist ja 
hindama nende tulemuslikkust.

Järelevalvetest selgus, et 47 lasteasutusest 23s 
viiakse sisehindamist läbi regulaarselt, seda peetakse 
oluliseks ning sisehindamise aruanne on aluseks aren-
gukava koostamisel. Samas tuleb märkida, et pooltes 
lasteasutustes sisehindamist siiski läbi ei viida või ei ole 
see süsteemne. Seitsmes lasteasutuses ei toimunud 
sisehindamist ning sisehindamise aruannet ei olnud vii-
mase kolme aasta jooksul koostatud. Kahes lasteasutu-
ses puudus sisehindamise kord. Ühes lasteasutuses oli 
sisehindamise aruanne koostatud, kuid direktori poolt 
kinnitamata. Kahes lasteaias tegeleti järelevalve ajal sise-
hindamise aruande koostamisega. 

Lasteasutuste juhtidele tehti ettepanekud pöörata 
sisehindamisel enam tähelepanu õppe- ja kasvatustege-
vuse analüüsimisele; sisehindamise aruande koostami-
sel järgida seadusest tulenevaid nõudeid ning aruanne 
kooskõlastada hoolekogu ja pidajaga.

Lasteasutustes tehti üheksa ettekirjutust: teostada 
regulaarselt sisehindamist ja koostada sisehindamise 
aruanne (7); uuendada ja kehtestada sisehindamise läbi-
viimise kord (2).

Lapse arengu toetamine ja hindamine
Lapse arengu toetamist vaadeldi kõikides valimis olnud 
lasteasutustes. Vaadeldi erivajadustega laste õpet, lapse 
arengu toetamist erinevate mängude ning tegevuste 
kaudu. 

Lapse arengu hindamise põhimõtted on kehtestatud 
Vabariigi Valitsuse 29.05.2008 määruses nr 87 „Kooli-
eelse lasteasutuse riiklik õppekava“.

Järelevalveõiendites on välja toodud, et tegevused 
on lasteaias tulemuslikumad, kui tegutsetakse ühtse 
rühmameeskonnana, kasutades kõiki võimalusi, mida 
pakub ümbritsev keskkond. Väga suurt tähelepanu pöö-
ravad õpetajad planeeritud tegevustele. Vaba mängu 
sisustamist jälgitakse ning vajadusel lapsi suunatakse, 
et nad leiaksid jõukohase, aga ka meeldiva tegevuse, 
mida nad sooviksid teha. Olulise tähtsusega on indivi-
duaalne tegevus, mida paljud lapsed vajavad. Õpetajate 
ja õpetaja abide kattuva tööaja kasutamine lasteaias ning 
meeskonnatöö loovad eeldused, et iga laps saab piisa-
valt täiskasvanute toetust ja abi. Lasteaia juhtkond saab 
kaasa aidata meeskonnatöö edendamisele rühmades 
ning õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimisele. Positiiv-
selt on märgitud lasteasutusi, mis on liitunud projektiga 
„Kiusamisest vaba lasteaed“, et koostöös toetada enam 
turvalisust ning märgata ja ennetada kiusamist.
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Ettepanekutes toodi esile, et laste arengu hindami-
sel võiks rohkem kasutada sõnalist hindamist ja arengu 
paremaks analüüsimiseks tuleks dokumenteerida indi-
viduaalne töö lastega. Veel juhiti tähelepanu arengu- ja 
vaatlusmappide sisule, sh süstematiseerida kogutud 
materjal.

Kolmele valimis olnud lasteasutuse direktorile tehti 
ettekirjutus lähtuda lapse arengu hindamisel lasteaia 
õppekavast. Kahele juhile tehti ettekirjutus lapse arengu 
hindamise tulemused dokumenteerida ja koondada 
kogutud andmed arengumappi. Ühele lasteasutusele 
tehti ettekirjutus otsustada pedagoogilises nõukogus, 
milliseid lapse arengu hindamise meetodeid kasutatakse.

Arenguvestluste läbiviimine
Vabariigi Valitsuse 29.05.2008 määruse nr 87 „Koolieelse 
lasteasutuse riiklik õppekava“ § 24 lõige 6 kehtestab, 
et vähemalt üks kord õppeaastas viib pedagoog lapse 
arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi 
arenguvestluse. Arenguvestluste olulisus on iga aastaga 
tõusnud, vanemad vajavad arenguvestlustelt saadud 
informatsiooni ning püüavad arvestada õpetajate nõu-
annetega. Arenguvestluste läbiviimist kontrolliti 25 laste-
asutuses.

Arenguvestlustel saavad vanemad jagada oma mõt-
teid ja märkamisi ning arutleda, kuidas oma lapsi enam 
toetada. Kõik lapse arengut kajastavad dokumendid 
koondatakse lapse arengumappi ning lasteaiast kooli 
minnes saab laps arengumapi kaasa. Arengumappi-
desse kogutakse arenguvestluste protokollid, erinevad 
märkmed lapse arengu jälgimisest (tabelid, joonistused, 
intervjuud) ning ka tugispetsialistide hinnangud.

Järelevalvetest selgus, et valimis olnud lasteasutus-
test vaid ühes Harjumaa lasteaias ei viidud läbi arengu-
vestlusi.

Ettepanekutes soovitati kahes lasteasutuses doku-
menteerida kirjalikult lastevanematega peetud arengu-
vestlustes sõnastatud eesmärgid ja tegevused.

Koostöö lastevanematega,  
lastevanemate koolitamine
Koostöö lastevanematega on õppe- ja kasvatustöö olu-
line osa ning peab olema välja toodud ka õppekavas. 
Kõikides järelevalve valimis olnud lasteasutustes toodi 
koostööd vanematega esile ning seda peetakse väga 
oluliseks igapäevastes tegevustes. Erinevaid õppevahen-
deid ja mänguasju meisterdatakse koos vanematega. 
Oluline osa lapse arendamisel on oskus märgata ning 
toetada lapse arengut. Lapse arengu hindamise kaudu 
saab kõige enam teavet, missugustes valdkondades on 
laps tugevam ning millistes valdkondades on teda vaja 

enam toetada või julgustada. Kõikides lasteasutustes, 
kus toimus järelevalve, peeti oluliseks vanematele anta-
vat tagasisidet. Igapäevased vestlused hommikul ja õhtul 
annavad vanematele teadmisi, kuidas toetada oma last. 
Sama tähtis on vanemate koolitamine, mis on muutunud 
aasta-aastalt olulisemaks. Lapsevanema silmaring avar-
dub ning saadakse teadmisi ja oskusi oma lapse pare-
maks mõistmiseks ja õpetamiseks. 

Lasteasutuste juhtidele tehti ettepanekuid kaasata 
vanemaid rohkem ühistesse tegevustesse, tagada laste-
aias vanemate teavitamine, viia lastevanematele läbi 
rahuloluküsitlusi ja kaasata vanemaid õppekava arendus-
tegevusse. 

Kokkuvõte
• Järelevalveõiendites toodi koolieelsete lasteasutuste 

tugevustest esile koostööd vanemate, hoolekogu ja 
teiste huvigruppidega, aga ka asutusesisest koostööd, 
nt õpetajate ja tugispetsialistide vahel. Positiivne on, et 
kõikides lasteasutustes väärtustatakse koostööd las-
tevanematega.

• Lasteaia õppe- ja kasvatustöö alusdokumendiks on 
õppekava, mille alusel toimuvad igapäevategevused. 
47 lasteasutusest 13s tehti ettekirjutus õppekava vii-
miseks kooskõlla määrusega.

• Sisehindamist viidi süsteemselt läbi vähem kui pooltes 
valimis olnud õppeasutustes, mis näitab, et koolieelse-
tes lasteasutustes ei ole mõistetud veel sisehindamise 
vajadust asutuse töö planeerimisel ja strateegiliste 
eesmärkide püstitamisel.

• Arenguvestlused lapsevanematega on muutunud 
sisulisemaks ja mõtestatumaks. Valimis olnud laste-
asutustest ainult ühes ei viidud arenguvestlusi läbi.

• Jätkuvalt on lasteasutustes probleeme vajalikus 
mahus tugiteenuste osutamisega, sh logopeedilise abi 
tagamisega kõikidele abi vajavatele lastele. 

Avalduste ja pöördumiste lahendamine 
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonda 
pöörduti 2015/2016. õppeaastal suuliselt või kirjalikult 23 
korral (Harjumaa 10, Tartumaa 8, Pärnumaa 2, Järvamaa 
1, Raplamaa 1, Saaremaa 1). Üheksal korral pöörduti kae-
bustega, mis puudutasid lasteaia juhtimist või juhtumeid, 
kus väljendati rahulolematust juhtkonna tegevusega. Tur-
valisuse tagamisega seonduvalt pöörduti samuti üheksal 
korral ning viiel korral oli probleemiks lasteaiakoha taot-
lemine ja saamine. Siinkohal tuleb märkida, et lasteaia 
direktoril ja õppealajuhatajal peab olema igapäevane 
ülevaade, mis lasteaiarühmades toimub ning kuidas on 
tagatud laste turvalisus ja õpetajate koostöö lastevane-



16

matega. Mõningate pöördumiste puhul ei olnud tegemist 
hetkeolukorraga, vaid probleemne olukord oli välja kuju-
nenud pikema aja jooksul. Oluline on, et juhtkond võtab 
probleemide korral tarvitusele administratiivsed meet-
med, nt kui õpetaja või õpetaja abi on kahjustanud laste 
füüsilist ja vaimset turvalisust. 

Erinevatele küsimustele või probleemidele leiti lahen-
dusi koostöös lasteasutuste direktorite, maavalitsuste 
ning kohalike omavalitsustega.

Maavalitsustes tegeleti õppeaasta jooksul 45 kaebu-
sega, mis olid seotud 32 lasteasutuse tegevusega. Roh-
kem pöördumisi registreeriti Harju- (11), Lääne- (6) ja 
Tartumaal (6). Valdkonnad, millega tegeldi, olid seotud 
lasteaia juhtimise, töökorralduse, laste turvalisusega. 
Tegeleti lapsevanemate ja lasteaia personali omavaheli-
ses suhtlemises tekkinud arusaamatustega. Probleeme 
oli lasteaiakohtade ja ka magamiskohtadega rühma-
ruumis, eripedagoogi/logopeedi kompetentsusega ning 
erivajadustega lastele vajalike tingimuste tagamisega. 



17

2015/2016. õppeaastal oli üldhariduskoolides temaatilise 
järelevalve prioriteediks õpilase individuaalsete vajaduste 
ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. 

Seisuga 01.09.2015 oli Eesti Hariduse Infosüsteemi 
(EHIS) andmetel Eestis 534 üldhariduskooli. Temaati-
list järelevalvet teostati 58 üldhariduskoolis, neist 14 
gümnaasiumis, 37 põhikoolis, sh kuues ühe asutusena 
tegutsevas lasteasutuses ja algkoolis, 12 ühe asutusena 
tegutsevas lasteasutuses ja põhikoolis, viies hariduslike 
erivajadustega laste koolis, sh ühes gümnaasiumis ja 
ühes ühe asutusena tegutsevas lasteasutuses ja güm-
naasiumis, kahes täiskasvanute gümnaasiumis (edaspidi 
kõik üldhariduskool). 

Järelevalve valimis olid valdavalt õppeasutused, kus 
oli ilmnenud probleeme tugimeetmete rakendamisel ning 
ei olnud loodud tingimusi erivajadustega õpilaste arengu 
toetamiseks. Kontrolliti õppe- ja kasvukeskkonda, eesti 
keele kui teise keele õpetamist ning õpilase individuaalse 
arengu toetamist. 

Põhimäärus/-kiri
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 66 sätestab, 
et koolil on põhimäärus, mis kehtestatakse pidaja keh-
testatud korras. Erakooliseaduse § 6 kehtestab nõuded 
erakoolide põhikirjale. Põhimäärust/-kirja kontrolliti 58 
õppeasutuses.

Ettekirjutus põhimääruse täiendamiseks või seadu-
sega kooskõlla viimiseks tehti viie munitsipaalkooli pida-
jale. 

Õppekava
Kool peab koostama riiklike õppekavade alusel kooli 
õppekava (PGS § 17), mis on koolis õpingute alusdoku-
ment. Riiklikud õppekavad on kinnitatud Vabariigi Valit-
suse määrustega. Valimis olnud 58 üldhariduskoolist 12s 
tehti ettekirjutus õppekava korrastamiseks või määrus-
tega kooskõlla viimiseks, kolmes koolis ei olnud hoole-
kogu andnud õppekava kohta arvamust.

Arengukava 
PGSi § 67 kehtestab, et järjepideva arengu tagamiseks 
koostatakse koolis arengukava. Järelevalves kontrolliti 53 
õppeasutuse arengukava. 40 koolil oli kehtiv arengukava 

olemas. Kehtivat arengukava ei olnud 12 üldhariduskoolil, 
ühel õppeasutusel valmis arengukava järelevalve ajal. 

Kodukord
Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor (PGS § 68). Järe-
levalve läbiviimisel kontrolliti 46 õppeasutuse kodukorda. 

Seitsmele üldhariduskoolile tehti ettekirjutus kodu-
korra muutmiseks või täiendamiseks: sätestada kodukor-
ras tugi- ja mõjutusmeetmetest teavitamine; uuendada 
kodukorras hindamise korraldust; tuua kodukorras välja 
vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine; muuta kooli 
kodukorra sõnastus arusaadavamaks. Ühes õppeasutu-
ses ei olnud kodukord kooskõlastatud hoolekoguga ning 
ühe õppeasutuse kodukord oli direktori poolt kinnitamata.

Sisehindamine
Õpilaste arengut toetavate tingimuste ja kooli järjepideva 
arengu tagamiseks peab viima koolis läbi sisehindamist 
(PGS § 78). Sisehindamist oli süsteemselt läbi viidud 58 
üldhariduskoolist 28s. Sisehindamist ei olnud läbi viidud 
14 õppeasutuses, kahes puudus kehtiv sisehindamise 
kord, 16 koolis ei olnud sisehindamist analüüsitud.

 Koolijuhtidele tehti ettepanek pöörata sisehindamisel 
enam tähelepanu õppetegevusele, analüüsida õppe- ja 
kasvatustegevust süsteemselt.

14 õppeasutuse juhile, kus sisehindamist ei olnud läbi 
viidud või puudus sisehindamise kord, tehti ettekirjutu-
sed.

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe  
korraldamine 
Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase õppe korralda-
mise põhimõtted tuleb sätestada kooli õppekavas (PGS 
§ 47). HEV õpilaste õppe korraldamist ja tugiteenuste 
rakendamist analüüsiti 58 üldhariduskoolist 27s. 

Järelevalve tulemustest selgus, et valimi koolide õppe-
kavades olid HEV õpilase õppe korraldamise põhimõtted 
välja toodud. Kõige olulisemaks peetakse erivajadustega 
õpilaste märkamist ja tulemuslikku toetamist, õpetajate 
oskust märgata abi vajavaid õpilasi varem ja suunata 
neid uuringutele ning leida võimalusi tugimeetmete 
rakendamiseks. 

ÜLEVAADE TEMAATILISEST JÄRELEVALVEST  
ÜLDHARIDUSKOOLIDES
Kaidi Maask, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert
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HEV õpilaste õppe toetamiseks on üldhariduskoolides 
loodud erinevaid klasse: õpiraskustega õpilaste klass, käi-
tumisprobleemidega õpilaste klass, individuaalse õppe-
kavaga üks-ühele õpe, väikeklass. Oluliseks peetakse, et 
iga õpilane saaks õppida võimetekohaselt ning saaks 
vajadusel täiendavat õpiabi. 

Järelevalve tulemusena tehti ettepanekuid lähtuda 
õpiabirühmade töö korraldamisel õpilase individuaal-
setest vajadustest; kaaluda HEV õpilaste tugimeetmete 
täiendamist vastavalt koolis toimivale tugisüsteemile; 
analüüsida õpiraskustega õpilaste klasside ja väikeklas-
side õpitulemuste kvaliteeti ja tulemuslikkust.

Valimis olnud koolides tehti 14 ettekirjutust HEV õpi-
laste õppe korraldamiseks: analüüsida HEV õpilastele 
rakendatud tugimeetmete tõhusust (4); HEV õpilaste 
rühmade ja klasside moodustamisel lähtuda PGSist 
(4); õpilase individuaalse arengu kaardi sisseviimisel ja 
õpiabirühma määramisel lähtuda seadusest (2); tagada 
õpilastele tugispetsialistide teenused (2); tagada õpilas-
tele sotsiaalpedagoogi teenus (1); tagada õpiraskustega 
õpilaste klassi õpetaja ametikoha täitmine spetsialistiga, 
kelle	kvalifikatsioon	vastaks	nõuetele	(1).

Tugispetsialistide koosseis,  
kvalifikatsioon ja töökorraldus
PGSi § 37 lõike 2 alusel tagatakse õpilasele vähemalt 
eripedagoogi, sh logopeedi, psühholoogi ja sotsiaal-
pedagoogi teenus. Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja 
tugispetsialistide	 kvalifikatsiooninõuded	 on	 kehtestatud	
haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 
„Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide 
kvalifikatsiooninõuded“.	

Valimis olnud 58 üldhariduskoolis ei töötanud ühtegi 
tugispetsialisti kahes Lääne-, ühes Pärnu- ja ühes Võru-
maa koolis. Kõikides teistes koolides töötas vähemalt 
üks tugispetsialist. Järvamaa ühes koolis ei olnud loodud 
logopeedi/eripedagoogi ametikohta ning ühes Ida-Viru- ja 
ühes Harjumaa koolis ei töötanud logopeedi. Ühes Saare- 
ja ühes Lääne-Virumaa koolis osutavad teenust Raja-
leidja keskuse spetsialistid. 

Kahes üldhariduskoolis tehti ettepanek uuendada 
õppealajuhataja ametijuhendit. Kahes koolis tehti ette-
panek leida võimalusi eesti keele õpetaja keeleoskuse 
täiendamiseks.

Kaheksas õppeasutuses tehti ettekirjutusi: tagada eri-
pedagoogi	ametikoha	täitmine	kvalifikatsioonile	vastava	
töötajaga	 (2);	 tagada	 kvalifikatsioonile	 vastava	 psühho-
loogi teenus ja tagada õpilastele teenuse kättesaada-
vus	 tasuta	 (2);	 täita	 logopeedi	 ametikoht	 kvalifikatsioo-
ninõuetele vastava spetsialistiga (2); viia läbi konkurss 
koosseisus ette nähtud tugispetsialistide ametikohtade 

täitmiseks (1); viia tugiteenuste osutamine kooskõlla 
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kehtestatuga (1).

Hoolekogu
PGSi § 73 lõike 1 kohaselt moodustatakse hoolekogu 
ja kehtestatakse selle töökord kooli pidaja kehtestatud 
korras. Riigikoolide hoolekogu töökord on kehtestatud 
haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrusega nr 69 
„Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja 
töökord“. 

Hoolekogu tööd analüüsiti 58 üldhariduskoolist 38s. 
Kaheksal korral toodi välja, et toimiv hoolekogu on ole-
mas, kuid koostöö võiks olla parem ning oodatakse aktiiv-
semat tegutsemist. Viiel korral toodi esile, et hoolekogu 
koosolekute protokollimine ei ole nõuetekohane ning 
kahes koolis ilmnes, et hoolekogu ei täida talle pandud 
ülesandeid. 

Koolide direktoritele tehti ettepanekuid kaasata hoole-
kogu õppe- ja kasvatustegevusse ning arvestada hoole-
kogu ettepanekutega kodukorra ja õppekava muutmisel. 

Hoolekogudele tehti ettepanekuid korraldada hoole-
kogu liikmetele koolitus; toetada kooli arengukava ette-
valmistust ja vajadusel muutmist ning täiendamist, et 
tagada kooli järjepidevus; parendada hoolekogu koosole-
kute protokollimist eesmärgiga tagada protokollide sisu-
line täpsus.

Hoolekogu töö parendamiseks tehti kaks ettekirjutust 
– rakendada hoolekogu tööle seaduses ettenähtud kor-
ras ja kehtestada kooli hoolekogu töökord.

Eesti keele kui teise keele õpe
Eesti keele kui teise keele õppe tulemuslikkust vaadeldi 
järelevalves 13 õppeasutuses: kuues Harju, viies Ida-Viru- 
ja kahes Tartumaa üldhariduskoolis, sealhulgas oli õpilasi 
ka uussisserändajate peredest. 

Õpilaste eesti keele õppe toetamiseks on koostatud 
individuaalseid õppekavasid, viiakse läbi eesti keele lisa-
tunde ja vajadusel konsultatsioone ning on moodusta-
tud tugiõpperühmi. Õpilaste edasijõudmist koolis toetab 
eestikeelne keskkond, klassi- ja koolivälised eestikeelsed 
ühisüritused. Ühes Harjumaa koolis oli uussisserändajast 
õpilasele määratud tugiõpilane klassikaaslaste hulgast. 
Koostööd kooli ja kodu vahel peetakse väga oluliseks, 
kuna õpilane omandab keelt paremini praktiliste tege-
vuste ning keele aktiivse kasutamise kaudu. 

Koolijuhtidele tehti ettepanekuid analüüsida eesti 
keele õppe korraldust ja vajadusel töötada välja täien-
davad meetmed. Ühe kooli raamatukogus puudus ees-
tikeelne ilukirjandus ning kooli pidajale tehti ettepanek 
soetada kooli raamatukokku eestikeelset kirjandust. Veel 
tehti koolijuhtidele ettepanek motiveerida õpetajaid täien-
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dama oma eesti keele oskust, et täita kooli õppe- ja kas-
vatustegevuse eesmärke.

Õpilase arengu toetamine
Õpilase arengu toetamises on oluline märgata iga õpilase 
vajadusi ning arengut toetavaid tegureid. Järelevalves 
selgus, et üldhariduskoolides toimub õppetöö rikasta-
mine erinevaid võimalusi kasutades, nt muuseumite vm 
asutuste külastamine on üks osa aineõppest. Eriti olu-
line on õppetööle lisaks ekskursioonide ja õppekäikude, 
samuti erinevate aineringide korraldamine. Õpilaste aren-
gut toetatakse eesmärgistatult ka õppetööd toetavate 
ürituste ja kooli traditsiooniliste ürituste kaudu. Õpilaste 
ainealaste teadmiste süvendamiseks toimuvad koolides 
konsultatsioonid õpilastele, kelle veerandihinne on mitte-
rahuldav. Õpilase arengut toetavad rühmatunnid eesti ja 
inglise keele õppimisel. 

Õpilaste arengu toetamiseks tehti ettepanekuid leida 
võimalusi pikapäevarühma töö korraldamiseks; tegeleda 
õpilaste arengu toetamiseks õpikeskkonna parenda-
misega; leida võimalusi ning vahendeid õpiabirühma ja 
huviringide avamiseks. Õppe- ja kasvatustöö valdkonnas 
tehti ettepanek rakendada koolis senisest enam tundide 
vaatlust	ja	sellele	järgnevat	refleksiooni.

Kokkuvõte
• Valimis olnud üldhariduskoolides tõi järelevalve prob-

leemina	 välja	 kvalifikatsiooninõuetele	 vastavate	 tugi-
spetsialistide puuduse. Valimis olnud 58 üldharidus-
koolist	kaheksa	kooli	tugispetsialisti	kvalifikatsioon	ei	
vastanud nõuetele. 

• Parendamist vajavate valdkondadena nimetati tugi-
teenuste osutamise dokumenteerimist, dokumentide 
vormistamist kooskõlas seadusandlusega, kooli õppe-

keelest erineva koduse keelega õpilaste toetamiseks 
ja õppevahendite hankimiseks võimaluste loomist ja 
vahendite soetamist. 

• Sisehindamist oli süsteemselt läbi viidud vähem kui 
pooltes õppeasutustes. Koolijuhtidele tehti ettepanek 
pöörata sisehindamisel enam tähelepanu õppetegevu-
sele ning analüüsida süsteemselt õppe- ja kasvatuste-
gevust. 14 õppeasutuses, kus sisehindamist ei olnud 
läbi viidud, tehti ettekirjutused.

• Kooli õppekava ei olnud korrektne valimis olnud 58 
üldhariduskoolist 15s. 

• Kehtivat arengukava ei olnud 53 üldhariduskoolist 12s. 
• Üheksale koolile tehti ettekirjutus seoses kodukorraga 

– sätestada kodukorras tugi- ja mõjutusmeetmetest 
teavitamine; uuendada kodukorras hindamise korral-
dust; tuua kodukorras välja vaimse ja füüsilise turva-
lisuse tagamine; muuta kooli kodukorra sõnastus aru-
saadavamaks. 

• Valimis olnud koolidest analüüsiti hoolekogu tööd  
38 üldhariduskoolis. Tehti ettepanekuid hoolekogu 
töö parendamiseks, nt korraldada hoolekogu liikme-
tele koolitus; toetada kooli arengukava ettevalmistust 
ja vajadusel muutmist ning täiendamist; parendada 
hoole kogu koosolekute protokollimist eesmärgiga 
tagada protokollide sisuline täpsus. Kaks ettekirjutust 
tehti koolides, kus ei olnud hoolekogu seaduses ette-
nähtud korras tööle rakendatud ning kehtestamata oli 
hoolekogu töökord.

• Eesti keele kui teise keele õppe läbiviimisel on vaja 
analüüsida õppe tulemuslikkust ning vajadusel tuleb 
töötada välja täiendavad meetmed õppe korralda-
miseks. Koolijuhtidel tuleb leida võimalusi, motiveeri-
maks õpetajaid täiendama eesti keele oskust. 
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2015/2016. õppeaastal teostasid maavalitsuste inspek-
torid koolide tegevuse seaduslikkuse üle järelevalvet 
neljas üldhariduskoolis – kolmes munitsipaal- ja ühes 
erakoolis. Ministeeriumi ametnikud teostasid järelevalvet 
ühes riigiõppeasutuses.

Ida-Virumaa õppeasutuses kontrolliti 2014/2015. 
õppeaastal toimunud järelevalve käigus tehtud ettekir-
jutuste täitmist ning hinnati õppe- ja kasvatustegevuse 
vastavust kehtivale seadusandlusele. Eelmise õppeaasta 
järelevalve tulemusena tehti kooli direktorile kümme ning 
pidajale üks ettekirjutus. Uuesti läbi viidud järelevalves 
selgus, et kooli pidaja ei olnud kinnitanud kooli arengu-
kava, mille kohta oli tehtud ettekirjutus juba eelmise järe-
levalve ajal. Kooli direktor oli õppekava esitanud arutami-
seks õpilasesindusele, kuid kooli hoolekogus õppekava 
arutatud ei oldud ning kooli kodulehel ei olnud avalikus-
tatud kooli õppekava üldosa ning ainekavasid. Selgus, et 
koolis ei toimu ka sisehindamist, mis aitaks analüüsida 
kooli arengut kui pidevat protsessi. Järelevalve tulemu-
sena tehti pidajale üks ja kooli direktorile viis ettekirjutust.

Võrumaa koolis kontrolliti õppe- ja kasvatustegevuse 
vastavust kehtivale seadusandlusele. Järelevalves tehti 
kooli direktorile kolm ettekirjutust: määrata vastutajad 
üldtööplaani tegevusvaldkondade alapunktidele, raken-
dada	 tööle	 õpilasesindus	 ja	 korraldada	 kvalifikatsiooni-
nõuetele vastavate õpetajate leidmiseks avalik konkurss. 
Kooli pidajale tehti ettekirjutus sõlmida õpilase ja erakooli 
pidaja vahelised lepingud tähtaegselt, määrata õpilase ja 
erakooli pidaja vahelises lepingus õppetöö maht ja kes-
tus, õppemaksu suurus ja tasumise tähtaeg ning vormis-
tada lepingu kohustusliku lisana kooli õppekava. 

Ühes Harjumaa koolis kontrolliti õigusaktidest tule-
nevate nõuete täitmist riikliku õppekava rakendamisel. 
Vaatluse all oli annetuste kogumine täiendavate keele-
tundide läbiviimiseks ning õpilaste nädala õppekoormus. 
Järelevalve tulemusena tehti kooli direktorile ettekirjutus 
tagada riikliku õppekava täitmine kaasrahastamiseta ja 
tagada 7.–9. klassis õpilaste nädalakoormus lähtuvalt 
seaduses kehtestatust.

Teises Harjumaa koolis kontrolliti, kuidas on korral-
datud õppe- ja kasvatustöö juhtimine ning tagatud eesti 
keele õpe eesti keelest erineva koduse keelega õpilas-
tele. Eelneval, 2014/2015. õppeaastal olid lahkunud töölt 
direktor, õppealajuhataja, logopeed, sotsiaaltöötaja ja 
osad õpetajad. Uus juhtkond alustas tööd 2015/2016. 

õppeaasta alguses. Kooli dokumentides oli puudujääke, 
millele juhiti juhtkonna tähelepanu. Antud kooli õpilastest 
pooltel on koduseks keeleks vene keel, mis raskendab 
koolis ka eesti keele õppimist ja õpetamist. Koolis viiakse 
läbi eesti keele lisatunde, kuid tundide maht ei taga eesti 
keele kui teise keele rahuldavat omandamist. Kooli direk-
torile tehti üheksa ettekirjutust.

Ministeeriumi ametnikud teostasid teenistuslikku 
järelevalvet ühes riigikoolis õpilaste vaimse ja füüsilise 
turvalisuse tagamise, kooli juhtimise ning tegevuse sea-
duslikkuse ja otstarbekuse üle. Järelevalves selgus, et 
koolis ei olnud tagatud õpilaste ja töötajate turvalisus. 
Tugiteenuste kättesaadavus ei olnud tagatud, kehtesta-
mata olid korda ja turvalisust reguleerivad dokumendid, 
õpilaste järelevalve ei olnud piisav, paljud ametikohad olid 
täitmata. Õppetundide läbiviimine oli puudlik, kuna perso-
nali ei olnud piisavalt. Kooli juhtimise korraldus ei olnud 
arusaadav. Kooli direktorile tehti 16 ettekirjutust.

Koolide veebilehtede ülevaade
PGSi § 69 lõike 1 alusel peab kool avalikustama oma 
veebilehel kooli õppekava, põhimääruse, arengukava, 
kodukorra ja õpilaskodu kodukorra. Välishindamisosa-
kond teostas juunikuus üldhariduskoolide veebilehtede 
kontrolli. Kokku oli erinevaid puudusi 313 üldhariduskooli 
kodulehel: kooli põhimäärus ei olnud kättesaadav 29 kooli 
veebilehel; õppekava üldosa ei olnud leitav 37 kooli kodu-
lehel; ainekavad ei olnud kättesaadavad 179 kooli veebi-
lehel; arengukava puudus 50 üldhariduskooli kodulehel; 
kodukord ei olnud leitav 18 kooli veebilehel. Koolijuhtidele 
saadeti märgukirjad ja anti tähtaeg, avalikustamaks nõu-
tud dokumendid veebilehtedel. 

Avalduste ja pöördumiste lahendamine
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonda 
pöörduti erinevate kaebustega 142 korral. Kõige enam 
(96) oli probleeme õppetöö korraldamisel: hindamine; 
õppekoormus; õpilase väljaarvamine koolist; klassikur-
suse kordamine; õpilaste arv klassis; koolikoti raskus; 
õppetöö väikeklassis; sportimisvõimalused; õppetundide 
läbiviimine, sh arusaamatused tundides; õpetaja kasuta-
tud karistusmeetodid. Kaebustes, mis olid seotud hinda-
misega, toodi välja, et hinnati ebaõiglaselt; hindamine ei 
olnud arusaadav ning hinnet parandama minnes ei olnud 
võimalik saada kõrgemat hinnet kui „3“. Õpilaste nädala-
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koormused olid lubatust suuremad, eriti esimeses koo-
liastmes. Kaebusi oli ka seoses õpilaste arvuga klassides. 
Oli juhtumeid, kus klassis oli rohkem õpilasi, kui seaduses 
lubatud. Erinevatest maakondadest (Viljandi, Lääne-Viru, 
Harju, Rapla) pöörduti seoses koolikiusamisega. Pöördu-
mistes avaldati rahulolematust ka õpetaja või direktori 
käitumisega, kes ei märka kiusamist või ei soovi sekkuda.

Mitmes pöördumises toodi välja probleeme vene keele 
tundides. Õpilastel oli raskusi õpetajast arusaamisel, sest 
kogu tund räägiti ainult vene keeles ja õpetaja eesti keele 
oskus oli vähene. Kaebusi oli ka seoses kodutöödega – 
koduseid töid märgiti e-kooli õhtul väga hilja ning tunnis 
õpetaja kodust tööd ei andnud. 

Avaldustele ja pöördumistele lahenduste leidmiseks 
tehti koostööd koolide, maavalitsuste ja kohalike omava-
litsustega.

Maavalitsuste poole pöörduti õppeaasta jooksul erine-
vate avalduste ja küsimustega 139 korral, mis olid seo-
tud 103 õppeasutuse tegevusega. Rohkem pöördumisi 
registreeriti Harju- (38), Tartu- (24), Lääne-Viru- (22) ja 
Ida-Virumaal (12). 

Valdkonnad, millega tegeldi, olid seotud kooli töökor-
raldusega, sh erivajadustega õpilaste õppetöö korralda-
misega, hindamisega, erinevate arusaamatuste lahen-
damisega õpilaste ja õpetajate vahel. Lapsevanemate 

pöördumistes väljendati rahulolematust seoses kehalise 
kasvatuse tundide, ujumisõpetuse, koduõppe korraldami-
sega ning turvalisuse tagamisega. Selgitada tuli eksamite, 
tasemetööde ja loovtööde korraldust ning hindamist. 

Kokkuvõte
• 2015/2016. õppeaastal teostasid maavalitsuste ins-

pektorid koolide tegevuse seaduslikkuse üle järele-
valvet neljas üldhariduskoolis – kolmes munitsipaal- 
ja ühes erakoolis. Ministeeriumi ametnikud teostasid 
järelevalvet ühes riigiõppeasutuses. Kontrolliti ette-
kirjutuste täitmist ning õppe- ja kasvatustegevuse vas-
tavust kehtivale seadusandlusele.

• Kõige rohkem kaebusi esitati ministeeriumile seoses 
õppetöö korraldamisega: hindamine; õppekoormus; 
õpilase väljaarvamine; klassikursuse kordamine; õpi-
laste arv klassis; koolikoti raskus; õppetöö väikeklas-
sis; sportimisvõimalused; õppetundide läbiviimine, sh 
arusaamatused tundides; õpetaja karistusmeetodid.

• Koolide veebilehtede ülevaatest selgus, et paljude 
õppeasutuste veebilehed on ebapiisava informatsioo-
niga ning vajavad korrastamist, et kõik kooli õppe- ja 
kasvatustööd reguleerivad dokumendid oleksid kätte-
saadavad. 

Joonis 1. Dokumentide avalikustamine koolide veebilehtedel
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Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) välishindamis-
osakond koostas 2015/2016. õppeaasta sügisel ülevaate 
õppeasutustes töötavate logopeedide ettevalmistusest 
ja	kvalifikatsiooni	vastavusest	haridus-	 ja	teadusministri	
määrusega kehtestatud nõuetele.

Kokkuvõtte tegemise aluseks võeti Eesti Hariduse 
Infosüsteemi (EHIS) seisuga 23.09.2015 kantud andmed 
õppeasutustes töötavate logopeedide kohta. EHISe and-
metel töötas logopeed 535 õppeasutuses – 247 koolis ja 
288 koolieelses lasteasutuses. 

Oktoobris 2015 edastati HTMist 535 õppeasutusele 
kiri, kus paluti edastada HTMi andmed õppeasutuses 
töötava	logopeedi	kohta	ning	lisada	juurde	kvalifikatsioo-
ninõuetele vastavust tõendavad dokumendid (diplomi 
koopia, õpingukaart, logopeedi kutsetunnistus). Tabelis 
oli 11 lahtrit – õppeasutus, logopeedi nimi, ametikoha 
suurus, õpingute alustamise aasta, õpingute lõpetamise 
aasta, nominaalne õppeaeg, lõpetatud eriala nimetus dip-
lomil, lõpetatud eriala nimetus akadeemilisel õiendil, hari-
dustase, logopeedi kutse ning ametijuhendist tulenevad 
tööülesanded. 

Määrused,	mis	 on	 aluseks	 logopeedi	 kvalifikatsiooni	
määramisel:
• Haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30 

„Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialis-
tide	 kvalifikatsiooninõuded“	 §	 4	 lõige	 1	 kehtestab,	 et	
eripedagoogi	 (sh	 logopeedi)	 kvalifikatsiooninõudeks	
on	erialane	magistrikraad	või	sellele	vastav	kvalifikat-
sioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.

• Haridusministri 26.08.2002 määruse nr 65 „Koolieelse 
lasteasutuse	 pedagoogide	 kvalifikatsiooninõuded“	 
§	 31	 kehtestab,	 et	 lasteasutuse	 logopeedi	 kvalifikat-
siooninõudeks on erialane magistrikraad või sellele 
vastav	kvalifikatsioon	või	logopeedi	kutse.	

Andmed logopeedide kohta edastati 535 õppeasutu-
sest. Neljast lasteaiast ja viiest koolist edastati info, et 
2015/2016. õppeaastal ei ole neil logopeedi. Saadud and-
med koondati. Kogutud teabest selgus, et 2015/2016. 
õppeaastal töötas 526 õppeasutuses 588 logopeedi.

Andmed logopeedide kohta  
koolieelsetes lasteasutustes
Andmed logopeedide kohta esitati 288 koolieelsest laste-
asutusest, kus 2015/2016. õppeaastal töötas 336 logo-
peedi,	neist	61	logopeedi	kvalifikatsioon	ei	vastanud	keh-
testatud nõuetele. 

Viies lasteaias töötas logopeed, kes ei omanud 
magistri kraadi, kuid kellele kohaldus haridus- ja teadus-
ministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppeala-
juhataja,	 õpetajate	 ja	 tugispetsialistide	 kvalifikatsiooni-
nõuded“ kehtestatud rakendussäte, mille kohaselt 
loetakse	 logopeedi	 kvalifikatsioon	 vastavaks,	 kui	 logo-
peed töötas nimetatud määruse jõustumise ajal logo-
peedi	 ameti	kohal	 ja	 ta	 kvalifikatsioon	 vastas	 haridus-
ministri 26.08.2002 määruses nr 65 „Pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuded“	kehtestatud	nõuetele.	

Põhjused,	miks	 logopeedi	 kvalifikatsioon	ei	 vastanud	
nõuetele:
• logopeed on lõpetamisel saanud Sotsiaal-Humani-

taarinstituudis rakenduskõrghariduse diplomi. Ala-
tes 01.06.2002 loetakse EHISes registreeritud õppe-
kavade alusel omandatud tasemehariduse nõudeks 
magistrikraad (18 logopeedi);

• logopeed on Tartu Ülikoolis lõpetanud eripedagoogika 
bakalaureuse 3aastase õppe, puudub magistrikraad 
(15 logopeedi);

• õpingud on pooleli (12 logopeedi);
• õpingud on lõpetamata (2 logopeedi);
• logopeed on Tartu Ülikoolis lõpetanud eripedagoo-

gika, õpiraskuste pedagoogika, mitte logopeedia eriala  
(1 logopeed);

• logopeed on lõpetanud muu eriala (5 logopeedi);
• logopeed on Tallinna Ülikoolis õppinud eripedagoog-

nõustaja erialal (5 logopeedi);
• logopeed on õppinud mõnes teises kõrgkoolis, kuid ei 

ole õppinud logopeediat (3 logopeedi).

Andmed logopeedide kohta koolides
Andmed logopeedide kohta esitati 247 koolist. Esitatud 
andmetest selgus, et koolides töötas 2015/2016. õppe-
aastal	252	logopeedi,	neist	49	logopeedi	kvalifikatsioon	ei	
vastanud kehtestatud nõuetele. 

Kolmes koolis töötas logopeed, kes ei omanud magistri-
kraadi, kuid kellele kohaldus haridus- ja teadusministri 
29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, 
õpetajate	ja	tugispetsialistide	kvalifikatsiooni	nõuded“	keh-
testatud rakendussäte, mille kohaselt loetakse logopeedi 
kvalifikatsioon	vastavaks,	kui	logopeed	töötas	nimetatud	
määruse jõustumise ajal logopeedi ameti kohal ja ta kva-
lifikatsioon	vastas	haridusministri	26.08.2002	määruses	
nr	65	 „Pedagoogide	kvalifikatsiooninõuded“	 kehtestatud	

ÜLEVAADE LOGOPEEDIDE ETTEVALMISTUSEST
Kaidi Maask, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna peaekspert



23

nõuetele. Nendele logopeedidele ei kehti magistrikraadi 
või sellele vastavuse nõue, kuna õppekava oli EHISesse 
kantud enne 01.06.2002.

Teatud	 juhtudel	 tuleb	 kvalifikatsiooni	 hindamisel	 läh-
tuda täiendavalt haridusministri 26.08.2002 määrusest 
nr	65	„Pedagoogide	kvalifikatsiooninõuded“.

Põhjused,	miks	 logopeedi	 kvalifikatsioon	ei	 vastanud	
nõuetele:
• logopeed on lõpetamisel saanud Sotsiaal-Humani-

taarinstituudis rakenduskõrghariduse diplomi. Ala-
tes 01.06.2002 loetakse EHISes registreeritud õppe-
kavade alusel omandatud tasemehariduse nõudeks 
magistrikraad (6 logopeedi);

• logopeed on Tartu Ülikoolis lõpetanud eripedagoogika 
bakalaureuse 3aastase õppe, puudub magistrikraad 
(12 logopeedi);

• õpingud on pooleli (3 logopeedi);
• õpingud on lõpetamata (6 logopeedi);
• logopeed on Tartu Ülikoolis õppinud eripedagoogika, 

õpiraskuste pedagoogika, mitte logopeedia erialal  
(7 logopeedi);

• logopeed on Tartu Ülikoolis lõpetanud muu eriala  
(4 logopeedi);

• logopeed on Tallinna Ülikoolis lõpetanud eripedagoog-
nõustaja või klassiõpetaja eriala (6 logopeedi);

• logopeed on õppinud mõnes teises kõrgkoolis, kuid ei 
ole õppinud logopeediat (5 logopeedi).

Erinevatel aegadel on antud välja erinevaid diplomeid. 
Seega	 on	 kvalifikatsiooni	 hindamisel	 vajalikud	 haridust	
tõendav diplom ning vajadusel akadeemiline õiend. Kuna 
nõuded	kvalifikatsioonile	on	muutunud,	siis	teatud	juhtu-
del on ka vaja vaadata, kas logopeed on kehtiva määruse 
jõustumise ajal töötanud logopeedi ametikohal. 

Tähelepanekud
• Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna 5aastase 

bakalaureuse õppekava hälvikupedagoogina lõpetanu 
on läbinud täies mahus logopeedia kursuse teoreeti-
lise ja praktilise osa ning on pädev töötama logopee-
dina mistahes tüüpi haridus- ja sotsiaalsüsteemi asu-
tuses.

• Aastatel 1990–1995 Tartu Ülikoolis õpinguid alusta-
nute puhul tuleks kontrollida akadeemilise õiendi päist. 
Kui seal on märgitud eriala logopeedia, hälvikupeda-
googika, sotsiaalpedagoogika, siis tuleb lähtuda aka-
deemilisest õiendist, st logopeedina töötada saavad 
ainult logopeedi haru lõpetanud. 

  Uus õppekava hakkas kehtima 1995. aastal sisse-
astunutele, seega alates aastast 1995 lõpetanute kva-
lifikatsioon	vastab	nõuetele,	kui	on	õpitud	logopeedia	
harus.

• Oluline on jälgida sisseastumise aega, eriala, õpingu-
kaarti, nominaalset õppeaega ning õpingute lõpeta-
mise aastat.

• Tartu Ülikoolis õppinud ning diplomil kirje: „… on täit-
nud eripedagoogika magistriõppe õppekava ja talle 
on antud magistrikraad haridusteaduse magister (eri-
pedagoogika: õpiraskuste pedagoogika)“ – ei oma 
õigust töötada logopeedina. 

• Venemaa Ülikooli lõpetanu – oluline on vaadata diplo-
milt, missuguse eriala on lõpetanud ja logopeediliste 
ainete läbimist. Vajalik on Eesti ENIC/NARIC keskuse 
hinnang.

Logopeedide andmed  
Eesti Hariduse Infosüsteemis
Esitatud andmete kontrollimisel EHISes selgus, et 45 
lasteaias ning 28 koolis ei olnud logopeedide andmed 
kantud EHISesse korrektselt. Üheksas lasteaias ei olnud 
märgitud	töötaja	kvalifikatsioon	nõuetele	vastavaks,	kuigi	
töötaja	omas	logopeedi	kvalifikatsiooni.	Õppeasutusi	tea-
vitati puudustest ning paluti korrastada andmed EHISes.

Logopeedide jaotus maakondade lõikes
Logopeedide andmete analüüsimisel toodi välja ka maa-
kondlik jaotus. Maakondlikus jaotuses avalduvad erine-
vad numbrid, võrreldes eespool välja toodud arvudega, 
kuna üks logopeed võib töötada mitmes erinevas õppe-
asutuses. 

Joonis 1. Õppeasutustes töötavate logopeedide arv

Joonisel 2 on välja toodud andmed logopeedide kohta 
maakondade lõikes. Antud jooniselt selgub, et kõige 
enam töötab logopeede Harju-, Tartu- ja Ida-Virumaal. 
Kõige vähem logopeede töötab Hiiu-, Järva- ja Rapla-
maal. Koolide ja lasteaedade võrdluses töötab Viljandi-, 
Ida-Viru-, Tartu- ja Harjumaal rohkem logopeede laste-
aedades kui koolides.
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01.09.2010 jõustusid põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse 
(PGS) ning erakooliseaduse (EraKS) sätted, mille alusel 
väljastatakse koolitusloa (erakooli puhul tegevusloa) 
esmakordsel taotlemisel koolitusluba kehtivusega kuni 
viis õppeaastat. Tähtajalise loa kehtivuse jooksul viiakse 
läbi järelevalve kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle. 
Järele valve eesmärk on kontrollida, kas reaalne tege-
vus õppeasutuses kohapeal on kooskõlas loa taotlemi-
sel esitatud dokumentidega ning seaduses sätestatud 
nõuetega. Kui järelevalves ettekirjutusi ei tehta või need 
täidetakse tähtaegselt, on koolil võimalik saada uus luba 
tähtajatult.

Tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada järgmised 
pidaja poolt kinnitatud dokumendid ja andmed: erakooli 
põhikiri; õppekava, millele tegevusluba taotletakse; era-
kooli arengukava; kooli pidaja kinnitus, et erakooli juht 
ja erakooli pidaja juhtorganitesse kuuluvad isikud vasta-
vad EraKS § 19 lõigetes 2 ja 3 nimetatud nõuetele; kooli 
pidaja	kinnitus	kvalifikatsiooninõuetele	vastava	direktori,	
õppealajuhataja ja õpetajate olemasolu kohta; andmed 
erakooli tegevuseks vajalike ruumide, hoonete, sisustuse, 
maa-ala ja muu vara olemasolu või kasutuse kohta lii-
singu- või rendilepingu alusel ning nende vastavuse kohta 
tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetele; koolitervis-
hoiuteenuse osutaja kirjalik nõusolek koolitervishoiutee-
nuse osutamiseks ja andmed koolitervishoiuteenuse 
tegevusloa olemasolu kohta.

2015/2016. õppeaastal tegutses Eestis tähtajalise 
koolitus- või tegevusloa alusel 58 üldhariduskooli, nen-
dest 42 erakooli ja 16 munitsipaalkooli. Järelevalvet viidi 
läbi 16 erakoolis, millest kolm tegutsesid kahes erinevas 
omavalitsuses ning ühes neist toimus järelevalve mõle-
mas tegutsemiskohas. Tähtajalise koolitusloa alusel 
tegutsevaid munitsipaalkoole sellel õppeaastal valimis 
ei olnud. Maakondade lõikes oli läbi viidud järelevalvete 
arv järgmine: Harjumaal 11, Tartumaal kaks ning Järva-, 
Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaal üks. Järelevalve käigus ei 
tehtud ühtegi ettekirjutust kahele koolile.

Põhikiri
Erakool peab juhinduma oma tegevuses kooli pidaja 
poolt kehtestatud põhikirjast. Järelevalves kontrolliti, kas 
kool järgib oma igapäevases tegevuses õigusaktides ja 
põhikirjas sätestatut.

Ettekirjutusi põhikirja täiendamiseks või selles sätes-
tatu järgimiseks tehti 12 erakoolile. Seitsmel koolil oli 
põhikirjas märkimata õpilase erakooli vastuvõtmiseks 
välismaalase õppekeeleoskuse piisavuse hindamiseks 
õppekeele taseme miinimumnõuded, mille sätestamist 
nõuab EraKS § 6 lõike 1 punkt 9. Ettekirjutus, et põhi kirjas 
on kajastamata PGSis nõutavad andmed, tehti neljale 
koolile. Nimetatud nõue tuleneb EraKS § 6 lõike 1 punk-
tist 16, mis kohustab erakooli oma põhikirjas märkima 
muud vastava riigi- või munitsipaalõppeasutuse tegevust 
reguleerivas õigusaktis nõutavad andmed. Näiteks olid 
põhikirjas märkimata majandamise ja asjaajamise alu-
sed, õppevorm.

Kooli nõukogu koosseis ei olnud vastavuses EraKS 
nõuetega neljas koolis, nõukogusse ei kuulunud kooli 
direktor või ei olnud tagatud piisav lapsevanemate ja õpe-
tajate esindatus. Ühel juhul oli kooli pidaja kehtestanud 
põhikirjaga kooli nõukogu liikme tagasivalimiseks korra, 
mille kohaselt on võimalik nõukogu liiget tagasi valida üks 
kord. Samas on EraKS sätestanud, et kooli nõukogu liik-
meks on direktor. Kuna direktoriga sõlmitakse tähtajatu 
tööleping, siis tekkis olukord, kus direktoril ei olnud või-
malik nõukogus jätkata. Kooli pidajale tehti ettekirjutus 
põhikirja muutmiseks.

Ühel juhul oli koolil põhikirjas märkimata tegutsemis-
koht ning ühel juhul ei kasutanud kool oma tegevuses 
põhikirjajärgset nime.

Lisaks tehti ettekirjutusi pidaja poolt kehtestatud põhi-
kirja järgimiseks või põhikirja kooskõlla viimiseks tegeliku 
olukorraga. Näiteks ühel juhul ei lähtutud koolis pidaja 
poolt kehtestatud õppetoetuste andmise alustest ja kor-
rast ning tegelik õppetoetuste maksmine toimus põhikir-
jast erinevatel alustel. Samuti ei järginud kolm kooli nõu-
kogu koosolekute korraldamisel pidaja poolt põhi kirjas 
kehtestatut ehk koosolekud toimusid harvem, kui oli põhi-
kirjas märgitud.

Muus osas olid koolid oma tegevuses lähtunud põhi-
kirjas ja õigusaktides kehtestatust.

Arengukava
Kooli arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava, 
mille kinnitab pidaja. Arengukava ja selle muudatused 
esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks hoole-
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kogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Ühes koolis 
puudus kehtiv arengukava ning ühel juhul oli pidaja aren-
gukava kinnitanud osapooltega kooskõlastamata.

Erakooli tegevusega kaasnevad riskid ja nende välti-
mise võimalused olid välja toomata ühe kooli arenguka-
vas, nimetatud nõue tuleneb erakooliseadusest.

Erakooliseaduse kohaselt peab direktor nõukogule 
tegema iga-aastase ülevaate arengukava täitmisest, kuid 
kolmes koolis ei olnud direktor seda teinud.

Õppekava ja õppekorraldus
Õppekava koostamisel peavad nii era- kui munitsipaal-nii era- kui munitsipaal-
koolid lähtuma Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 
põhikooli ja gümnaasiumi riiklikest õppekavadest. Riiklike 
õppekavade viimased muudatused jõustusid 01.09.2014.

Ettekirjutusi õppekava ja selle täitmise kohta tehti 
seitsmes koolis. Kahes koolis olid õppekava muuda-
tused nõukoguga kooskõlastamata ning neist ühel ka 
pidaja poolt kinnitamata. Ühe kooli õppekavas olid kirjel-
damata õpilaste hindamise põhimõtted ning ühel juhul 
toimus hindamine vastuolus riiklikes õppekavades keh-
testatuga. Esines ka olukord, kus lapsevanema soovil ja 
õppenõukogu otsusel jäeti teisest koolist tulnud õpilane 
ilma mõjuva põhjuseta klassikursust kordama. Kehti-
vate õigusaktide kohaselt võib õpilase jätta klassikursust 
kordama erandjuhul üksnes puudulike hinnetega ning 
lapsevanema soov ei saa olla klassi kordamise aluseks.

Neljas koolis ületas õppetundide arv PGSis kehtesta-
tud suurimat lubatud nädala õppekoormust. Mitmel juhul 
oli koolis õppetundidena tunniplaanis märgitud täienda- märgitud täienda-ud täienda-
vaid võõrkeeletunde ning inspektorile selgitati, et tegeli-
kult on tegemist nn kohustusliku huvitegevusega. Selline 
õppekorraldus ei ole õiguspärane, kuna huvitegevuses 
osalemine on õpilastele vabatahtlik. Lisaks ei järgitud 
kahes koolis riiklike õppekavadega kehtestatud ainetun-
dide arvu ning kohustuslikud tunnid toimusid nõutavast 
väiksemas mahus. Samuti esines puudusi hariduslike 
erivajadustega õpilaste õppe korraldamises, näiteks olid 
ühe kooli õppekavas märkimata erivajadustega õpilaste 
õppe korraldamise põhimõtted ja tugiteenuste raken-
damise kord, koolis ei olnud koostatud neile õpilastele 
individuaalseid õppekavasid. Õpilastele ei olnud tagatud 
tugispetsialisti teenus neljas koolis ning haridusliku eri-
vajadusega õpilase õppe koordineerija oli määramata 
kahes koolis.

Kümne erakooli õppekavades ja nende rakendamisel 
ei tuvastatud järelevalves puudusi. Kõikide koolide õppe-
kavad olid nõuetele vastavalt avalikustatud kooli veebi-
lehel.

Pedagoogide kvalifikatsiooni vastavus  
nõuetele
Üheks tegevusloa saamise tingimuseks on kooli pidaja 
kinnitus kvalifikatsiooninõuetele vastava direktori, õppe-
ala juhataja ja õpetajate olemasolu kohta. Direktori, 
õppealajuhataja,	õpetajate	ja	tugispetsialistide	kvalifi	kat-ataja,	õpetajate	ja	tugispetsialistide	kvalifikat-
siooninõuded on kehtestatud haridus- ja teadusministri 
29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, 
õpetajate	 ja	 tugispetsialistide	 kvalifikatsiooninõuded“.	
Pedagoogilise	 personali	 kvalifikatsiooni	 nõuetele	 mitte-
vastavuse kohta tehti tegevusloaga seotud järelevalvetes 
ettekirjutus 11 koolis, enamasti puudus õpetajatel nõutav 
tasemeharidus ja/või õpetajakutse.

PGS lubab direktoril sõlmida tähtajalise töölepingu 
kuni üheks aastaks isikuga, kellel on vähemalt keskhari-
dus, kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud 
konkursil ei leita õpetajat,	 kelle	 kvalifikatsioon	 vastaks	
nõuetele. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul 
uue	 avaliku	 konkursi.	 Kvalifikatsiooninõuetele	 mittevas-
tavate õpetajatega olid tähtajalised lepingud sõlmimata 
kahes koolis ning kolmes koolis ei olnud direktor korral-
danud avalikku konkurssi. Puudusi õpetajate andmete 
kandmisel Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) esines 
kolmes koolis, näiteks ei olnud EHISesse kantud andmed 
kooskõlas	koolis	olevate	dokumentidega	või	oli	kvalifikat-
siooninõuetele mittevastava õpetaja kohta tehtud märge, 
mille	kohaselt	õpetaja	kvalifikatsioon	vastab	nõuetele.

Kodukord
PGSi §-st 68 tulenevalt kehtestab direktor kooli kodu-
korra ja see on õpilastele ning koolitöötajatele täit miseks 
kohustuslik. Kooli kodukord ja selle muudatused esi-
tatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli 
hoolekogule ja õpilasesindusele. Ühes koolis oli kodukord 
eraldi dokumendina kehtestamata ning osad nõutavad 
korrad olid lisatud õppekavasse, kolmel juhul ei olnud 
kodukorda enne selle kinnitamist kooli nõukogule arva-
muse andmiseks esitatud ning kuue kooli kodukord ei 
vastanud nõuetele. Kõige enam ehk viies koolis oli kodu-
korras sätestamata tugi- ja mõjutusmeetmete raken-
damisest teavitamise kord. Kahes koolis oli kodukorras 
sätestamata õpilaste hindamisest teavitamine ning kooli 
rajatiste ja ruumide õppekavavälises tegevuses kasuta-
mise kord.

Kodukorras tuleb sätestada õpilaste ja koolitöötajate 
vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 
ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, 
nende juhtumite lahendamise kord. Kahe erakooli kodu-
korras see puudus. Lisaks olid kodukordades märkimata 
näiteks õppest puudumisest teavitamise kord, jälgimis-
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seadmestiku kasutamise kord või õpilasele kohalduva 
päevakava osa teatavaks tegemise kord.

Üheksa kooli kodukord oli koostatud ja kinnitatud 
vastavalt PGSis sätestatule.

Üldtööplaan
Tulenevalt PGSi § 70 lõikes 1 kehtestatust on kooli üheks 
kohustuslikuks dokumendiks üldtööplaan, milles määrat-
letakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli 
arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärki-
dest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Õppenõukogul 
on kohustus kinnitada kooli üldtööplaan iga õppeaasta 
alguseks. Kahes koolis oli tööplaan õppenõukogu poolt 
õppeaasta alguses tähtaegselt kinnitamata. Ühes koolis 
oli üldtööplaanis kajastatud üksnes ürituste plaan ning 
õppenõukogu koosolekute toimumise ajad, muid tege-
vusi kavandatud ei olnud.

Lepingud
Erakooli pidaja peab sõlmima lepingud õpilase või tema 
seadusliku esindajaga EraKS §-s 17 kehtestatud korras. 
Kuues koolis ei olnud kooli pidaja lepingute sõlmimisel 
lähtunud õigusaktidest. Kahel juhul oli lepingu kohus-
tusliku lisana vormistamata õppekava ning kahes koolis 
ei olnud järgitud nõuet, et leping sõlmitakse hiljemalt 
kümme päeva enne esimese õppemaksu tasumise 
tähtaega, kuid mitte hiljem kui kümme päeva enne 
õppetöö algust. Kolmes koolis oli lepingutes määramata 
vaidluste lahendamise kord. Lisaks esines juhtumeid, kus 
lepingutes oli märkimata õpingute alustamise aeg, õppe-
töö läbiviimise koht ja aadress, õppemaksu arvestamise 
meetod, lepingu muutmise alused ja kord.

Nõukogu tegevus
Nõukogu (nimetatakse ka hoolekogu, kolleegium) tege-
vuses esines puudujääke pooltes erakoolides. Nagu 
eelnevalt märgitud, ei tegutsenud neljas koolis nõukogu 
nõuetele vastava koosseisuga, samuti ei toimunud kol-
mes koolis nõukogu koosolekud kooli põhikirjas või 
EraKSis määratud sagedusega. Ettekirjutusi nõukogule 
tehti ka põhikirjast tulenevate ülesannete täitmise kohta, 
näiteks ei olnud nõukogu teinud ettepanekuid ja arutanud 
õppekava muudatusi või kuulanud direktori ülevaadet 
arengukava täitmise, kooli eelarve, pidaja majandusaasta 
aruande ja vahearuannete kohta. Ühes erakoolis nõukogu 
ei tegutsenud.

Õppenõukogu tegevus
Õppenõukogu peab oma tegevuses lähtuma haridus- ja 
teadusministri 23.08.2010 määrusest nr 44 „Kooli õppe-rusest nr 44 „Kooli õppe-

nõukogu ülesanded ja töökord“. Kolmes koolis oli puudusi 
õppenõukogu protokollide vormistamisel, mis olid sõnas-
tatud pealiskaudselt või olid allkirjastamata. Nagu eelne-
valt mainitud, oli ühel juhul õppenõukogu oma otsusega 
läinud vastuollu õigusaktides sätestatuga, jättes õpilase 
klassikursust kordama lapsevanema soovil. Ühes koolis 
õppenõukogu ei tegutsenud.

Puudusi leiti asjaajamises, tunnistuste raamatu, õpi-
lasraamatu ja direktori käskkirjade vormistamisel kolmes 
koolis. Kahes koolis tuvastati järelevalve ajal olukord, kus 
kooli juhtis kaks direktorit. Mõlemal juhul oli tegemist 
kooliga, mis tegutses kahes erinevas omavalitsuses ning 
erinevates tegutsemiskohtades olid direktoriteks eri-
nevad isikud. Selline olukord ei ole kooskõlas kehtivate 
õigusaktidega, kuna koolil saab olla üks juht.

Sisehindamist ei olnud toimunud PGSis sätestatud 
korras ja hariduslike erivajadustega õpilaste andmed 
olid EHISesse kandmata ühes koolis. Õpilaste arv klas-
sides ületas lubatud piiri ning õpilasesindus ei tegut-
senud samuti ühes koolis. Lisaks ei olnud ühes koolis 
korraldatud arenguvestlusi õpilastega ning avamata olid 
hariduslike erivajadustega õpilaste individuaalse arengu 
jälgimise kaardid.

Kokkuvõte
• Alates 01.09.2010 väljastatakse tegevusloa esma-

kordsel taotlemisel luba kehtivusega kuni viis õppe-
aastat. Tähtajalise loa kehtivuse jooksul viiakse läbi 
järelevalve kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle. Järele-
valve eesmärk on kontrollida, kas reaalne tegevus 
õppeasutuses kohapeal on kooskõlas tegevusloa 
taotlemise ajal esitatud dokumentidega ning seadu-
ses sätestatud nõuetega. Kui järelevalves ettekirjutusi 
ei tehta või need täidetakse tähtaegselt, väljastatakse 
koolile uus luba tähtajatult. 

• 2015/2016. õppeaastal viidi järelevalvet läbi 16 era-
koolis, neist kolm tegutsesid kahes erinevas omavalit-
suses.

•	 Koolides	 on	 probleemiks	 kvalifikatsiooninõuetele	
vastava direktori, õppealajuhataja ja õpetajate leid-
mine, mille kohta tehti ettekirjutusi enamikes koolides. 
Lisaks esines paljudes koolides puudusi õppetöö kor-
raldamisel, näiteks ületas mitmes koolis õppetundide 
arv suurimat lubatud nädala õppekoormust, õpilastele 
olid tagamata tugiteenused või oli nõuetekohaselt 
korraldamata hariduslike erivajadustega õpilaste õpe. 
Järelevalve tulemusena leiti seadusega vastuolus ole-
vaid ning arendamist vajavaid valdkondi peaaegu kõi-
kides koolides. Positiivne on, et kahe kooli tegevuses 
puudusi ei tuvastatud.
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Seisuga 01.09.2015 oli Eestis 38 kutseõppeasutust, neist 
omandivormi järgi 29 riigi-, kolm munitsipaal- ning kuus 
erakutseõppeasutust. Haldusjärelevalvet viidi läbi ühes 
riigikutseõppeasutuses ja riiklikku järelevalvet kahes era-
kutseõppeasutuses. 

Haldusjärelevalve
Riigikutseõppeasutuses viidi haldusjärelevalvet läbi kooli 
õppe- ja kasvatustegevuse üle, tähelepanu all oli õpilaste 
arengu toetamine ja tugimeetmete rakendamine. Järele-
valve läbiviimisel selgus, et puudusi oli eelkõige õppe- ja 
kasvatustegevuse aluseks olevas kooli dokumentatsioo-
nis. 
• Kooli arengukava
Kooli kodulehel olev kooli arengukava 2015–2018 ei 
olnud kinnitatud, oli vaid projekt. Seega ei olnud täide-
tud kutseõppeasutuse seadust, mille kohaselt on koolil 
arengukava, ja kooli põhimäärust, mille kohaselt korral-
dab kooli direktor arengukava koostamise ja uuendamise 
ning selle avalikustamise kooli veebilehel. 
• Kooli õppekorralduseeskiri
Kooli õppekorralduseeskiri ei vastanud haridus- ja tea-
dusministri 28.08.2013 määruses nr 23 „Kutseõppeasu-
tuse arendustegevust ja õppekasvatustööd käsitlevate 
kohustuslike dokumentide nõuded ja dokumentide pida-
mise kord“ sätestatule – puudusid mõistete selgitused, 
õppekasvatustöö kavandamise ja läbiviimise põhimõtted, 
e-õppe läbiviimise põhimõtted, valikmoodulite valimise 
kord, varasemate õpingute ja varasema töökogemuse 
arvestamise tingimused ja kord, õppetöö päeviku täit-
mise tingimused ja kord, tugiteenuste osutamise tingi-
mused ja kord, toetuste ja stipendiumite määramise ja 
maksmise tingimused ja kord.
• Tugimeetmete rakendamine
Õpilase arengu toetamise ja tugimeetmete rakendamise 
nõuded on sätestatud kutseõppeasutuse seaduses, kus 
on öeldud, et põhiülesannete täitmiseks ja õppe kvali-
teedi tagamiseks korraldab kool õppekasvatustööd tase-
meõppes kõigi õppijate arengu toetamiseks ning tagab 
õpilasele tugiteenuste, sh õpiabi, eri- ja sotsiaalpedagoo-
gilise ja psühholoogilise teenuse kättesaadavuse. Koolis 
tugispetsialiste ei töötanud. Järelevalves teostatud õppe- 
ja kasvatustegevuse analüüs näitas, et eripedagoogi ja 
sotsiaalpedagoogi teenuse vajadus oli olemas. Koolis 
ei olnud määratud töötajat ega tugirühma, kes tegeleb 

õpilase erivajaduse tuvastamise, tema kompetentside ja 
vajaduste hindamise, vajalike tugimeetmete määramise, 
nende rakendamise ja tulemuslikkuse jälgimisega ning 
koordineerib neid tegevusi. 
• Õpilaste hindamine
Õpilaste hindamise korraldus ei olnud kooskõlas haridus- 
ja teadusministri 28.08.2013 määruses nr 24 „Kutse-
õppes kasutatav ühtne hindamissüsteem, õpiväljundite 
saavutatuse hindamise alused, hindamismeetodid ja -kri-
teeriumid ning hinnete kirjeldused“ sätestatuga. 

Kooli direktorile anti tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. 

Riiklik järelevalve
Kahes erakutseõppeasutuses viidi järelevalvet läbi 
õppe- ja kasvatuskorralduse üle. Järelevalves selgus, et 
puudusi oli mõlema õppeasutuse põhikirjas, õppekorral-
duseeskirjas, õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingutes, 
koolisiseses infoliikumises. Mõlemas koolis ei olnud ka 
elektroonilist õppeinfosüsteemi, mis aitaks muuta kooli-
sisese infovahetuse operatiivsemaks.

Kooli pidajale ja direktorile tehti ettepanekud tegevuse 
parendamiseks ja täitmiseks kohustuslikud ettekirjutu-
sed, viimaks õppeasutuse tegevus kooskõlla seadusand-
lusega.

Järelevalve tulemused on kättesaadavad Haridus- ja 
Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/
riikliku-jarelevalve-tulemused.

Kohustuslike dokumentide kättesaadavus 
õppeasutuste veebilehtedel
Kutseõppeasutuse seaduse § 6 lõike 5 kohaselt korral-
dab kutseõppeasutuse direktor kooli veebilehel arengu-
kava avalikustamise. Sama seaduse § 25 lõike 6 kohaselt 
avalikustab kool oma veebilehel kooli vastuvõtutingimusi 
ja -korda ning õppekorraldust reguleerivad dokumendid, 
sealhulgas kooli põhimääruse, õppekavad ning õppe-
korralduseeskirja ja sisekorraeeskirja. Haridus- ja teadus-
ministri 28.08.2013 määruse nr 23 „Kutseõppeasutuse 
arendustegevust ja õppekasvatustööd käsitlevate kohus-
tuslike dokumentide nõuded ja pidamise kord“ § 6 lõige 6 
kehtestab kohustuse avalikustada kooli veebilehel moo-
dulite rakenduskava. 

Augustis 2015 vaadati üle kõigi 40 kutseõppeasutuse 
veebilehed, et saada ülevaade, kas dokumendid, mis pea-
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vad olema veebilehel avalikustatud, on kättesaadavad. 
Nõutavad dokumendid ei olnud esmakontrollimisel kätte-õutavad dokumendid ei olnud esmakontrollimisel kätte-kumendid ei olnud esmakontrollimisel kätte-
saadavad 40 õppeasutusest 21 õppeasutuse veebilehel, 
peale märgukirja ei olnud dokumendid osaliselt või täiel 
määral kättesaadavad 40 õppeasutusest 15 õppeasu-
tuse veebilehel, neist viis õppeasutust palusid andmete 
avalikustamiseks pikendust seoses dokumentatsiooni 
uuendamisega või probleemidega veebilehe haldamisel. 
Mais 2016 vaadati uuesti üle kõigi kutseõppeasutuste 
veebilehed. 
• Kooli vastuvõtutingimused ja -kord
Kui 2015. aastal ei olnud kooli vastuvõtutingimused ja 
-kord kättesaadavad ühe õppeasutuse veebilehel, siis 
2016. aastal olid need kättesaadavad kõigi õppeasutuste 
veebilehtedel.
• Põhimäärus/põhikiri
Põhimäärused/-kirjad ei olnud eelmisel aastal leitavad 
kolme, 2016. aastal ühe õppeasutuse veebilehelt. Peale 
meeldetuletust avalikustas kool põhimääruse oma veebi-
lehel koheselt.
• Õppekavad
Õppekavad ei olnud 2015. aastal kättesaadavad kahe 

kooli veebilehel. Käesoleval aastal olid leitavad kõikide 
õppeasutuste veebilehtedelt, sh kolmel õppeasutusel oli 
veebilehele pandud link Eesti Hariduse Infosüsteemile. 
• Õppekorralduseeskiri
Õppekorralduseeskiri ei olnud eelmisel aastal kättesaadav 
kolme kooli veebilehel, käesoleval aastal oli avalikustatud 
kõikide koolide veebilehtedel.
• Sisekorraeeskiri
Sisekorraeeskiri ei olnud eelmisel aastal kättesaadav 
kaheksa, sel aastal kahe õppeasutuse veebilehelt.
• Arengukava
Arengukava ei olnud eelmisel aastal kättesaadav viie 
kooli veebilehelt, käesoleval aastal kahe õppeasutuse 
veebilehelt.
 
Kahe aasta võrdluses võib välja tuua, et õppeasutused 
on üldjuhul avalikustanud oma veebilehel kohustuslikud 
dokumendid (joonis 1). Veebilehelt ei olnud kättesaadav 
ühe õppeasutuse põhimäärus, kahel õppeasutusel oli 
avalikustamata arengukava ning kahel sisekorraeeskiri. 
Ülejäänud kohustuslikud dokumendid olid kättesaadavad 
kõikide koolide veebilehtedelt. 

Õppeasutuste juhtidele, kelle veebilehelt mõni dokument 
puudus, saadeti märgukirjad, et juhtida tähelepanu vaja-
dusele teha kooli veebilehel kättesaadavaks dokumen-
did, mille avalikustamise nõue tuleneb seadusandlusest. 
Augustis läbi viidud uus kontrollimine näitas, et kõikide 
kutseõppeasutuste veebilehtedel olid nõutavad doku-
mendid kättesaadavad.

Avalduste ja pöördumiste lahendamine
Lisaks järelevalvele tegeleti isikute kaebuste ja pöördu-
miste lahendamisega. Õppeaasta jooksul lahendati 36 
kaebust, mis olid seotud 19 õppeasutuse tegevusega. 
Eelmise õppeaastaga võrreldes (43 kaebust) esitati pöör-
dumisi vähem. Kõige rohkem kaebusi tuli lahendada 
seoses õppekorraldusega, sh õpilaste hindamisega ja 
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väljaarvamisega kooli õpilaste nimekirjast, nt õpilaste väl-
jaarvamise puhul puudus direktori käskkirjast õiguslik või 
faktiline alus või puudus viide vaidlustamisvõimalustele 
või ei selgunud direktori käskkirjast, et õpilasele oli antud 
võimalus selgituse andmiseks. Kuna kaebusi lahendades 
selgus, et probleeme dokumentide korrektse vormista-
misega, lähtudes haldusmenetluse seaduses kehtes-
tatust, on paljudes õppeasutustes, koostati ja edastati 
koolijuhtidele juhised haldusaktide õiguspäraseks vor-
mistamiseks. Juhised direktori käskkirjade vormistami-
seks on kättesaadavad „Inspektori käsiraamatus“ (2016) 
lk 67–68, mis on avaldatud veebiaadressil https://www.
hm.ee/et/valishindamine.

Täiendavalt viidi ühes kutseõppeasutuses läbi tööta-
jate rahuloluküsitlus, et saada tagasisidet õppeasutuse 
juhtimise ja sisekliima kohta. Küsitluse tulemustest 
teavitati koolijuhti ja need võeti aluseks juhiga arengu-ijuhti ja need võeti aluseks juhiga arengu-
vestluse läbiviimisel. 

Ühes kutseõppeasutuses korraldati ümarlaud, et 
saada selgust töökohapõhise õppe korraldamise kohta 
koostöös sihtasutusega. Koolijuhile tehti ettepanekud 
õppekorralduse muutmiseks. 

Kokkuvõte
• 2015/2016. õppeaastal viidi läbi järelevalve kolmes 

kutseõppeasutuses, mille kohta oli eelmise õppeaasta 
jooksul esitatud korduvaid kaebusi. Lisaks korraldati 
ühes koolis ümarlaud, et saada selgust töökohapõhise 
õppe korraldusest koostöös sihtasutusega, ning ühes 
õppeasutuses viidi läbi rahuloluküsitlus.

• Järelevalve tulemused näitasid, et õppeasutustes 
on probleeme dokumentatsiooni, nt õppekorraldus-
eeskirja, kooli ja õpilaste vaheliste lepingute, direktori 
käskkirjade korrektse koostamise ja vormistamisega. 
Ka Haridus- ja Teadusministeeriumisse esitatud kae-

bused olid enamasti seotud puuduliku dokumentat-
siooni vormistamisega, nt õpilaste väljaarvamise puhul 
kooli õpilaste nimekirjast puudus direktori käskkirjast 
õiguslik või faktiline alus või puudus viide vaidlusta-
misvõimalustele või ei selgunud direktori käskkirjast, 
et õpilasele oli antud võimalus selgituse andmiseks. 
Koolijuhtidele koostati ja edastati juhised haldusaktide 
vormistamise kohta, et tagada dokumentide kooskõla 
haldusmenetluse seaduses sätestatuga.

• Kõigis kolmes õppeasutuses oli probleeme info liiku-
misega ning hariduslike erivajadustega õpilastele tugi-
teenuste tagamisega. Need on valdkonnad, millele 
peaks õppeasutustes suuremat tähelepanu pöörama.

• Kahel järjestikusel õppeaastal kontrolliti, kas koo-
lide veebilehtedel on kättesaadavad dokumendid, 
mille avalikustamise nõue tuleb õigusaktidest: kooli 
põhimäärus/-kiri, õppekavad, õppekorralduseeskiri, 
sisekorraeeskiri. 2015. aastal ei olnud kõik nõuta-
vad dokumendid esmakontrollimisel kättesaadavad 
40 õppeasutusest 21 õppeasutuse veebilehel, peale 
märgukirja ei olnud nõutavad dokumendid osaliselt 
või täiel määral kättesaadavad 40 õppeasutusest  
15 õppeasutuse veebilehel, neist viis õppeasutust 
palusid andmete avalikustamiseks pikendust seoses 
dokumentatsiooni uuendamisega või probleemidega 
veebilehe haldamisel. 

• Mais 2016 vaadati uuesti üle kõigi kutseõppeasu-
tuste veebilehed. Veebilehelt ei olnud kättesaadav ühe 
õppeasutuse põhimäärus, kahel õppeasutusel oli ava-
likustamata arengukava ning kahel sisekorraeeskiri. 
Ülejäänud kohustuslikud dokumendid olid kättesaada-
vad kõikide koolide veebilehtedelt. Augustis läbi viidud 
uus kontrollimine näitas, et kõikide kutseõppeasutuste 
veebilehtedel olid nõutavad dokumendid kättesaada-
vad.
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Aastal 2015 akrediteeritud koolide 
õppekavarühmadest 68 protsenti said 
täisakrediteeringu
Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) 
viis 2015. aastal läbi 56 kooli õppekavarühma akreditee-
rimist 13 erinevas kutseharidusstandardis määratletud 
õppekavarühmas (ÕKR): info- ja kommunikatsiooniteh-
noloogia (IKT), äriteenused, energeetika ja automaatika, 
transporditehnika, disain ja käsitöö, puitmaterjalide tööt-
lus, kaevandamine, militaarõpe, veterinaaria, laevandus-
tehnika, keemiline töötlus, kalandus ja iluteenindus. 

IKT, äriteenuste (endise juhtimise ja halduse õppe-
kavad), energeetika ja automaatika ning transpordi tehnika 
õppekavarühmades osalesid koolid, kes 2012. aastal said 
akrediteeringu kolmeks aastaks või ei osalenud nendes 
õppekavarühmades vabatahtlikus pilootvoorus. Teised 
õppekavarühmad olid akrediteerimisel esimest korda.

Tartu Kunstikool ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasu-
tuste Lahingukool osalesid kutseõppe õppekavarühmade 
akrediteerimises esmakordselt. 

Kutsehariduse hindamisnõukogu võttis 11.06.2015, 
01.07.2015 ning 08.12.2015 ja 28.12.2015 istungitel 
vastu 56 akrediteerimisotsust ning tegi ettepaneku hari-
dus- ja teadusministrile õppe läbiviimise õiguse pikenda-
miseks õppekavarühmas kuueks aastaks 38 korral, kol-
meks aastaks 17 korral ning ühel korral tehti ettepanek 
mitte akrediteerida kooli õppekavarühm (joonis 1).

Kutsehariduse hindamisnõukogu protokollid on kät-
tesaadavad EKKA kodulehel http://ekka.archimedes.ee/
kutsehariduse-hindamisnoukogu-istungite-protokollid/. 
Hindamisdokumendid (õppekavarühmade ja hindamis-
komisjonide aruanded) ning akrediteerimisotsused on 
avalikustatud EKKA andmebaasis https://wd.archimedes.
ee/andmebaas/.

Koolide õppekavarühmades, kus 2012. aastal oli saa-
dud akrediteering kolmeks aastaks, hindasid komisjonid, 
et ligi pooltes neist on areng olnud märgatav, tookordse 
hindamiskomisjoni soovitustega on arvestatud ja õppe-
kavarühm on sel korral väärt täisakrediteeringut kuueks 
aastaks. Näiteks kui 2012. aastal IKT (tookordse nime-

tusega arvutiteadused) õppekavarühmas 16st osalenud 
koolist vaid kuus pälvisid täisakrediteeringu, siis 10st 
teistkordselt osalenud kooli õppekavarühmast akredi-
teeriti 2015. aastal kuueks aastaks ja pikendati vastavalt 
õppe läbiviimise õigust viiel juhul ehk täpselt pooltes 
neist. 

Nagu ka 2014. aastal ehituse õppekavarühma tule-
muste kokkuvõttes, saame väita, et vabatahtlikus akredi-
teerimise pilootvoorus osalemise kogemus on koolidele 
toeks olnud, et õppekavarühma areng tähelepanu alla 
võtta ja seda kindlamalt suunata. 

2015 oli aasta, kus mitmel koolil sai esimene akredi-
teerimisring läbi ja kõik kooli õppekavarühmad on aasta-õppekavarühmad on aasta-ekavarühmad on aasta-
tel 2011–2015 akrediteeritud. 

Tunnustust vääriv on Tartu Kutsehariduskeskuse 
(KHK) tulemus, kus kõik 16 õppekavarühma on akredi-
teeritud kuueks aastaks, ning Kuressaare Ametikooli (AK) 
sama tulemus kõigis 13 kooli õppekavarühmas. 

EKKA on koostanud hindamiskomisjonide aruannete 
kokkuvõtte ja suuremate õppekavarühmade kaupa vald-
kondlikud analüüsid hindamiskomisjonide poolt enim 
esile tõstetud tugevustest ja parendusvaldkondadest hin-
natud koolide õppekavarühmades. Valdkondlikud analüü-
sid on leitavad EKKA kodulehel http://ekka.archimedes.
ee/kutsekoolile/kutseoppe-oppekavaruhmade-akrediteeri-
mine/valdkondlikud-kokkuvotted/.

Nende analüüside põhjal saab välja tuua, et erine-
vate õppekavarühmade hetke- ja arenguvaate võtme-
tugevustena on hindamiskomisjonid sagedamini esile 
toonud aktiivset õppekavaarendust viimastel aastatel, 
mis kindlasti peegeldab väga intensiivset õppekavade 
reformi perioodi koolides, kus on rakendatud või valmi-
mas uued väljundipõhised õppekavad. Aruannete põh-
jal on üha enam märgata, et uued õppekavad on valmi-
nud koostöös regiooni tööandjate ja teiste partneritega. 
Tugevates õppekavarühmades on pikaajalised koostöö-
partnerid, ettevõtted ja praktikabaasid, kes on kaasatud 
õppekasvatus protsessi ning õppekavarühma arengu 
kavandamisse.

KUTSEÕPPE ÕPPEKAVARÜHMADE  
AKREDITEERIMISEST
Marge Kroonmäe, Sihtasutuse Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisjuht
Liia Lauri, Sihtasutuse Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisjuht
Margit Puik, Sihtasutuse Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamiskoordinaator
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Joonis 1. Akrediteerimisotsused 2015
* Iluteeninduse ÕKRis akrediteeriti seitse õppekavarühma 2014. aastal.

• Õppekavade arendamine lähtub ÕKR õppekava-
strateegiast ja toimub koos tööandjatega ning Saare-ega ning Saare-
maa arengustrateegiat 2020 arvestades. 

• Koostöö TTÜ Kuressaare Kolledži Väikelaevaehituse 
Kompetentsikeskusega toetab väikelaevaehituse õppe-
kava elluviimist läbi tehnoloogilise praktikabaasi. Part-
nerlus on võimaldanud materjalipõhiste õppelaborite 
loomise ning tagab ruumide efektiivse kasutamise. 
(Kuressaare AK laevandustehnika ÕKR)

• Õppekavad on koostatud kohalike tööandjate vajadusi 
arvestades ning tööandjaid õppekava arendusprotsessi 
kaasates. (Pärnumaa KHK IKT ÕKR)

• Õppekavarühma tugevuseks võib lugeda õppeka-kavarühma tugevuseks võib lugeda õppeka-
vaarenduse, aktiivse õppekavade reformiga kaasami-
neku ning koostöös huvigruppidega uute õppekavade 
koostamise. Uus õppekava nahkkäsitöö, tase 4, osutus 
atraktiivseks ning kahe uue osakutse õppekava planee-
ritud rakendamine järgmisel õppeaastal võimaldab haa-
rata uusi sihtgruppe. (Kopli AK disaini ja käsitöö ÕKR)

Õppekavarühmades on enamjaolt kaasaegsed õppe-
baasid ja õppematerjale ning vahendeid on piisavalt.

Hindamiskomisjon on kõrgelt hinnanud ja esile toonud, 
kui kooli õppekavarühmas on kujundatud õppija arengut 
toetav õpi- ja töökeskkond, õpimeetodid on mitme kesised 
ja lähtuvad õppijate vajadustest ja ootustest.

• Õppekavarühma tugevuseks on õppeprotsessi 
eesmärgipärane ja õppijakeskne korraldus ning raken-ldus ning raken-
damine, õppijaid aktiviseerivate mitmekülgsete õppe-
meetodite kasutamine, mis toetab õppijate võtme-
kompetentside, sh loovuse ja ettevõtlikkuse, samuti 
erialakompetentside ja ettevõtlusega tegelemiseks 
vajalike kompetentside lõimimist. (Sillamäe Kutsekooli 
(KK) disaini ja käsitöö ÕKR)

• Õppeprotsess on õppijakeskne, arvestab täiskasvanud 
tekstiilitöö õppija eripäraga ning toetab laialdaste 
erialaste kompetentside kujunemist. Õppijatega seotud 
heal tasemel tulemused viitavad õppetegevuste ja tugi-ulemused viitavad õppetegevuste ja tugi-
teenuste kõrgele kvaliteedile. (Haapsalu KHK disaini ja 
käsitöö ÕKR)

Tugevusena on hindamiskomisjonid rõhutanud, et õppe-
kavarühma eestvedamine ja juhtimine on kaasav, õpeta-
jad, õpilased, ka vilistlased jt partnerid panustavad õppe-
kavarühma arengusse. 

2015. aastal akrediteeriti mitmed õppekavarühmad, 
mis on Eestis ainulaadsed, kus erialasid õpetatakse vaid 
ühes-kahes koolis (nt sepatöö eriala Vana-Vigala Tehnika- 
ja Teeninduskoolis (TTK), veterinaaria ja kalanduse eri-
alad Järvamaa KHKs, kaevandamine Ida-Virumaa KHKs, 
laevandustehnika Kuressaare AKs). Hindamistulemuste 
põhjal paistab silma, et ainulaadse eriala arendamine on 
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olnud koolis tähelepanu all, õppekasvatusprotsessi on 
rakendatud koos tööandjatega ja õpe on hinnatud õppi-
jate ning tööandjate seas. 
• Valdkonna tipptegijad on kaasatud õppekava väljatöö-

tamisel, arendamisel ja õppetöö läbiviimisel. (Järva-
maa KHK veterinaaria ÕKR)

• Väga hea õpikeskkond sepa eriala õpinguteks: õppi-
jad hindavad kooli asukohta, miljööd, elamistingimusi, 
õppevõimalusi, tipptasemel sisustusega õpi-sepikoda 
ja kaasõpilaste tuge kui motiveerivat tervikut, mis 
innustab õppima ja kõrgeid eesmärke seadma. (Vana-
Vigala TTK disaini ja käsitöö ÕKR)

Valdkondlike kokkuvõtete põhjal ilmneb, et õppekavarüh-
made arenguvajadus on koostöö huvigruppidega, mis 
on ka sagedamini madalamalt hinnatud valdkond, nt IKT 
valdkonnas seitsmel juhul nõuetele „pigem vastav“ ja 
kolmel juhul nõuetele „pigem mittevastav“; puitmaterja- juhul nõuetele „pigem mittevastav“; puitmaterja-
lide töötluses nõuetele „pigem vastav“ seitsmes koolis.

Parendusvaldkondadena tuleb nendes koolides tähe-
lepanu alla võtta eesmärgistatud ja süsteemne koostöö 
ettevõtjatega, sh regionaalsel tasandil nii õppekavade 
arenduses, praktikute kaasamisel õppeprotsessi, prak-
tika	läbiviimisel,	õpetajate	stažeerimisel	kui	ka	ettevõtete	
praktikajuhendajate koolitamisel ja erialade turundami-
sel.

Komisjonid on soovitanud koostöös teiste sama õppe-
kavarühma koolidega leida senisest rohkem võimalusi 
ühisõppekavade või -moodulite arendamisel, õpetajate 
ja baaside ristkasutamises, praktikakohtade leidmisel, 
praktikantide	 majutamisel	 ning	 õpetajate	 stažeerimisel,	
et tagada väiksem kulu vajaliku tehnoloogia hankimiseks, 
tippspetsialistide ja oskusteabe kasutamiseks ning õpi-
laste ja õpetajate võimaluste laiendamiseks.

Praktika eesmärgistamine, korraldamine ja hinda-
mine lähtuvalt nõutud õpiväljunditest on endiselt selgesti 
tõstatuv probleemvaldkond. Maapiirkondades asuva-
tel koolidel on sageli keeruline leida piirkonnas sobivaid 
praktikabaase, kes oleksid suutelised läbi viima õppetöö 
eesmärkidest lähtuvat praktikat või ei toeta praktika õpi- või ei toeta praktika õpi- toeta praktika õpi-
lase erialast arengut piisaval määral, kuna praktika käigus 
ei saavutata õppekavas ettenähtud õpiväljundeid. Prakti-
kajuhendajate koolitamine ei ole paljudel juhtudel süs-
teemne ja järjepidev. 

Läbivalt on erinevates õppekavarühmades parendus-
valdkondadena esile toodud, et
• väljalangevus on suur – katkestamise põhjuste ana-

lüüs, tugistruktuuride mõjusus, õppijate nõustamine 
ja pedagoogide pädevus hariduslike erivajadustega 
(HEV) õppijate jt toetamisel on ebapiisav;

• personali planeerimine on probleemne – kutseõpeta-
jate vanuseline struktuur ei ole tasakaalus, raskusi on 
uute õpetajate värbamisega, praktikute kaasamisega, 
eriti maapiirkonnas, seetõttu on kas kutseõpetajad 
ülekoormatud või vastutus kuhjunud ühele põhiõpeta-
jale;

• metoodiline tugi on ebapiisav või mitteajakohane – 
kutseõpetajatel ei ole piisavat ajakohast tuge tehno-
loogiate arengu, võtmepädevuste ning eriala ja üld-
oskuste lõimimisel; õppekavarühma jätkusuutlikkus ja 
arengusuunad on ebaselged, õppekavarühmal ei ole 
konkreetseid eesmärke ja kavandatud parendustege-
vusi, kooli arengukava on liiga üldine, sisehindamine ei 
ole järjepidev ja süsteemne, õppekavarühma arengu-
suunad on teadmata.

Õppekavarühmades, mis olid teistkordsel akrediteerimi-arühmades, mis olid teistkordsel akrediteerimi-
sel, hindasid komisjonid arengut, sh eelmise hindamis-
komisjoni soovitustega arvestamist õppeprotsessis ja 
õppekavarühma võimekust asjakohaseks ja järjepide-
vaks parendamiseks. 

Üheksal juhul hindasid komisjonid, et õppekavarühma 
parendustegevus kolme aasta kestel ei ole olnud piisav 
täisakrediteeringuks, kuna eelmised ettepanekud on 
tähelepanuta jäänud või et õppekavarühm seisab silmitsi 
samade lahendust vajavate kitsaskohtadega.

Aastakokkuvõtte lõpetuseks sobivad hästi kaks näidet 
kutseõpetaja tagasisidest hindamiskülastusele: 
• „Vestlus oli igati meeldiv, sest õhkkond oli sõbralik ja 

komisjoni liikmed tundsid tõeliselt huvi nii meie saavu-
tuste kui ka tulevikuplaanide vastu, mis toetas positiiv-
set õhkkonda.“ 

• „Hea on rääkida asjast asjatundjatega, see arendab 
igal juhul!“
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2014.–2016. aastal viidi „Erasmus+“ programmi „Stratee-
giline koostöö kutsehariduses” raames ellu projekt „Kut-
sehariduse kvaliteedi tagamise võimalused Euroopas – 
ESQA”. Projekti eesmärk oli vahetada partnerriikide vahel 
kogemusi ja informatsiooni kutsehariduse kvaliteedist 
ning koostada kutsekoolide toetamiseks parimate prak-
tikate e-kataloog. 

Projektis osalesid partnerid neljast riigist: Poola (SA 
Koostöö Fond, juhtpartner), Suurbritannia (UK Naric), 
Sloveenia (CPI) ning Eesti (SA Innove). Lisaks Innovele 
osalesid projekti tegevustes aktiivselt ka Haridus- ja Tea-
dusministeeriumi, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvalitee-
diagentuuri, Luua Metsanduskooli, Tallinna Ehituskooli, 
Tallinna Teeninduskooli ning Räpina Aianduskooli eksper-
did.

Projekti raames valmisid nelja riigi kutseharidussüs-
teeme ning kvaliteedi tagamise meetodeid tutvustavad 
ülevaated ning võrdlev raport. Toimusid õppevisiidid 
Suurbritannia, Poola, Sloveenia ning Eesti kutsekooli-
desse ning kutseõppe kvaliteedi tagamisega seotud asu-
tustesse. Visiitide käigus koguti informatsiooni ja vahe-
tati kogemusi parimate praktikate kohta. Õppevisiitidel 
osalenutelt on ilmunud partnerriikide kutseharidust tut-
vustavad artiklid Õpetajate Lehes.

Loodud e-kataloog toob eri riikide parimad 
praktikad koju 
Selleks, et tutvustada kutsehariduse parimaid prakti-
kaid, loodi projekti käigus e-kataloog, mis kajastab kva-
liteedi tagamise näiteid personaliarenduses ja juhtimi-
ses, kooliarenduses, õppurite vajadustega arvestamisel, 
töökohapõhise õppe pakkumisel, õppekavaloomes, 
tööandjatega koostöö arendamisel jne. Eesti koolidest 
on e-kataloogi oma näited lisanud Tallinna Ehituskool 
(õpilasabi ümarlaud), Kuressaare Ametikool (koostöö 
tööandjatega), Luua Metsanduskool (personaliarendus, 
ettevõttepraktika süsteemi väljaarendamine), Tallinna 
Teeninduskool ning Tartu Kutsehariduskeskus (kooli 
arengu planeerimine).

Suurbritannia: õpilaste kaasatus kooli 
otsustesse ja mystery shopping
• Õppijad räägivad kaasa kooli otsustusprotsessides 
Pembrokeshire	Kolledž	 rakendab	algatust	Learner Voice 
(Õppija Hääl), mis kujutab endast strateegiat õppurite 
kaasamiseks	kolledži	tegevustesse	ja	otsustusprotsessi-
desse.	Tudengid	saavad	kaasa	aidata	kolledži	elule	osa-
lemise ja kaasarääkimise kaudu erinevates tegevustes 
nagu näiteks kooli aruanded ja tegevuskavad, koolituste, 
sh kiusamisvastaste mentorite koolituse planeerimine. 
Tudengitel on võimalus juhtida õpilaste esindusseltse ja 
klubisid, esitada kooli juhtimisse tudengitest esindajad, 
osaleda riiklikes ja piirkondlikes algatustes. Selle stratee-
gia rakendamisest on olnud palju kasu – eelkõige on para-
nenud õppurite õppeedukus. Lisaks on see arendanud 
nende nõustamis- ja juhendamisoskusi, mida nad saavad 
tulevikus	tööalaselt	kasutada.	Oxfordi	Linna	kolledž	kasu-
tab õppurite tulemuslikkuse jälgimise süsteemi, mille 
eesmärk on leida igale õppurile eriala, mis sobib tema 
tulevaste karjääriplaanidega. Tänu sellele metoodikale 
on oluliselt kasvanud õppurite õppetöös osalemine ning 
paranenud õpitulemused. 
• Mystery shopping aitab kooli teenuste kvaliteeti 

tõsta 
Moray	 Kolledž,	 kus	 õpib	 ligi	 10	 000	 õppurit,	 võttis	
2010/2011. õppeaastal edukalt kasutusele seni valdavalt 
äriorganisatsioonides teeninduskvaliteedi hindamiseks 
kasutatava mystery shopping meetodi. 

Nimelt sooviti tagada õppuritele pakutavate tugi-
teenuste (sisseastumine, administratiivtugi, laiendatud 
õpiabi erivajadustega õppuritele) ja õppekeskuste sõl-
tumatu hindamine. Hindamise viis läbi selleks valitud 
teenusepakkuja, mille töötajad kontakteerusid kooli eri-
nevate tugiteenuste osakondadega e-posti, telefoni või 
isikliku külastuse kaudu. Päringute sisu lepiti eelnevalt 
kolledži	juhtidega	kokku	ning	need	põhinesid	kolledži	vee-
bilehe	 infol.	 Järgmisel	 päeval	 esitati	 kolledži	 töötajatele	
mystery shopper tagasiside klienditeeninduskogemuse 
kohta.	Kolledži	juhid	ja	töötajad	kasutavad	saadud	taga-
sisidet teenuste parendamiseks. 

KUTSEHARIDUSE KVALITEEDI TAGAMISE  
VÕIMALUSTEST EUROOPAS
Evelin Silla, Sihtasutuse Innove rahvusvahelise koostöö spetsialist
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Algatus mystery shopper sai Šoti Hariduse ja Koolituse 
Pakkujate Inspektsioonilt tiitli „Valdkonna juhtiv ja uuen-
duslik praktika“. Algatus on kaasa toonud tugiteenuste 
kvaliteedi paranemise. Aruannetes sisalduv võetakse alu-
seks	kolledži	tegevuskavade	väljatöötamisel.

Poola: piirkondlikud toiduvalmistamis-
traditsioonid ja õpilastööd Varssavi 
mainekates paikades
• Piirkondlikud toiduvalmistamistraditsioonid liidavad 

kooli ja kogukonda
Poola kutsekoolides hakkas silma mitmeid erinevaid 
algatusi. Nt Johannes Paulus II Kokanduskool korraldab 
juba 6. aastat kokandusvõistlust „Poola Masoovia voje-
voodkonna köök“, mis on suursündmus kõikidele Poola 
kokanduskoolidele ning riigi toidu- ja gastronoomiasekto-
rile tervikuna. Kaasatud on koolide vilistlased, tööandjad, 
kokad, vanemkelnerid ja -kondiitrid ning koolikogukond. 
Konkursil osalevad ka teiste riikide võistkonnad. Projekti 
tulemusel populariseeritakse ja edendatakse Poola, eriti 
Masoovia vojevoodkonna toiduvalmistamistraditsioone. 
Samal ajal arenevad kooli õpilaste kulinaarsed ja kelneri-
töö oskused ning leidlikkus ja loovus omandatavas ame-
tis. Ühtlasi paranevad õpetajate erialased teadmised ning 
suureneb koostöö tööandjatega. 
• Õpilastööd Varssavi mainekates paikades tõstavad 

õpilaste motivatsiooni
Varssavis asuv Fototehniliste Õppeasutuste Kompleks 
Zespół	 Szkół	 Fototechnicznych	 rakendab	 2012/2013.	
õppeaastast programmi „Ikka veel unistades Varssavist“. 
Programmi raames viivad õppurid linna erinevates asu-
tustes, nt kuningaloss, Koperniku teaduskeskus, Varssavi 
muuseum, Saksa saatkond, ellu mitmeid Varssavi-tee-
malisi	 projekte,	 nt	 fotonäitused,	 -reportaažid	 ja	 konkur-
sid, multimeedia esitlused, kunstisündmused, kontserdid 
ja teatrietendused. Tänu projektile oli õpilastel võimalus 
oma töid eksponeerida paljudes mainekates paikades 
ja täiendada oma isiklikku portfooliot, mis teeb neist 
spetsialistid	mitte	 üksnes	 fotograafias,	 vaid	 ka	 näituste	
loomise oskustes ja lubab neil end kutsemaailmas kind-
lamalt tunda. Programmi tulemusena arenesid õpilaste 
kutse- ning sotsiaalsed oskused, projektijuhtimise oskus, 
loomingulisus ning kultuuriteadmised. Projektiga kaas-
ajastati õpetamist ja õppevahendeid, saadi kogemus 
koostööst meediakanalitega, leiti pädevaid koostööpart-
nereid mainekatest institutsioonidest. Kõigi nende tege-

vuste tulemusena on tunduvalt paranenud Fototehniliste 
Õppeasutuste Kompleksi pakutavate õppekavade popu-
laarsus Varssavi haridusturul.

Sloveenia: süsteemne enesehindamine aitab 
koolidel paremaks saada 
Velenje Koolikeskus on üks suuremaid Sloveenias, 
seal õpib 2642 õppurit ning töötab 219 õpetajat. Kes-
kus koosneb viiest keskkoolist, ühest kutsekõrgkoolist 
ning ette võtetevahelisest koolituskeskusest, kus alga-
tati veebipõhise enesehindamise projekt. Ühiselt valiti 
välja veebipõhise enesehindamise valdkond, koostati 
küsimustik ja valiti sobiv veebikeskkond (Moodle). Hin- Hin-
damist kasutatakse kooli sisekliima ja koolikultuuri 
mõõtmiseks kaheaastaste tsüklite kaupa. Veebipõhine 
küsimustik puudutab õppimise ja õpetamise protsessi 
ning küsimustikule vastavad nii õpilased kui õpetajad. 
Tulemuste analüüsi põhjal on koolil võimalik võrrelda eri-a eri-
nevaid õpperühmasid koolis või ka oma tulemusi teiste 
koolidega Sloveenias ja samuti planeerida parendustege-
vusi. 

Esmakordses enesehindamises osales 59% Slovee-
nia kutsekoolidest. Õppeasutuste kvaliteedikomisjonide 
juhid koostasid enesehindamise kava, mille järgi määrati 
kuupäevad ja kellaajad, millal õppegruppides küsitlus läbi 
viiakse ning milliseid õpetajaid hinnatakse. Õpilased val-
mistati küsitluseks ette – õpetajad selgitasid õpilastele 
küsitluse läbiviimise protsessi ning aitasid mõista küsit-
luses toodud väiteid. Õpilastele anti teada, millist õpetajat 
nad hindama hakkavad. Peale küsitluse toimumist said 
kõik koolid tutvuda tulemustega. Tulemuste põhjal sai 
võrrelda üksikuid õpperühmi, koole ja koolikeskusi. Loo-
dud enesehindamise meetod on tõhus, kuna see põhineb 
üksiku õpetaja vastuste võrdlusel konkreetse õppeasu-el konkreetse õppeasu-
tuse keskmise ning küsitluses osalenud kõigi õppeasu-
tuste keskmise tulemusega. Tulemustest on oluline 
analüüsida põhjalikumalt neid, kus erinevus õpetajate ja 
õpilaste vastuste vahel on suurem kui 20%. Suurem eri-
nevus näitab tavaliselt probleemi, millega tuleb tegeleda. 
Hindamistulemusi saab näha ainult hinnatud õpetaja. Iga 
õpetaja otsustab ise, kas arutada küsitluse tulemusi õpi-
lastega, samas on see kvaliteedikomisjoni ettepanekul 
soovitav.

Kvaliteedi tagamise näidetest Sloveenia, Poola, Suur-
britannia ja Eesti kutsekoolides, samuti kvaliteedi taga-
mise põhimõtetest riiklikul ja kooli tasandil on võimalik 
lähemalt lugeda www.esqa.eu. 
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Õpipoisiõpe on kõige vanem ameti õppimise vorm. 
Meistri käe all esmalt selliks ja hiljem ehk isegi meistriks 
sirgudes omandati oskusi aastasadu ja jõuti endale ameti 
ning elujärje kindlustamiseni. Sealjuures kindlustas ame-rje kindlustamiseni. Sealjuures kindlustas ame-
tis edenemise eelkõige omandatud oskuste tase, mitte 
õppeks kulunud aeg. Täielikult katkenud pole selline 
õppevorm kunagi. Oma vanematelt või kaaslastelt on 
alati õpitud ja õpitakse ka edaspidi. Ometi on vähemasti 
meil Eestis mingil perioodil ameti õppimine nihkunud 
pigem kutsekoolidesse ja teistesse õppeasutustesse. 
Väga oluline erinevus neis, võrreldes traditsioonilise õpi-
poisi ja selli edenemisega, on õppetöö ajaline normeeri-
tus. Suur kool paljude õpilastega ei saagi teisiti.

Viimasel ajal pööratakse õpipoisiõppele rohkem tähe-
lepanu. Seda eelkõige tänu muude maade heale kogemu-
sele ja meie endi kutseõppes esile kerkinud probleemi-
dele. Tööandjad on korduvalt toonud välja, et kutseõppe 
sisu ei ühti hästi nende vajadustega. Samuti on mitmes 
tootmises	kasutusel	 väga	spetsiifilised	seadmed	või	on	
amet ise Eestis sedavõrd harvaesinev, et koolis vastavate 
õppeklasside väljaarendamine ei ole otstarbekas. Nii või 
teisiti toimub suur osa kutseõppest praktika vormis. Olu-
desse, kus praktika võiks olla isegi peamine õppevorm, 
sobib õpipoisiõpe hästi.

Praegu mõistetakse õpipoisiõppe ehk töökoha põhise 
õppe all õppimisvõimalust otse töökohal. Praktiliste 
oskuste omandamist täiendavad loengud ja seminarid 
mõnes õppeasutuses ja nii omandatakse tunnustatud 
kutsekvalifikatsioon	 (Ryan	 2011).	 Koolis	 toimuvat	 täis-
ajaga kutseõppest, mis on meil enam levinud, eristab 
õpipoisiõpet ennekõike töökohas toimuva praktika osa-
kaal. Esimeses täiendab see formaalharidust, teises aga 
domineerib. Üldisest töökohal toimuvast väljaõppest või 
tööturukoolitusest, kus puudub täiendav formaalne õpe 
õppeasutuses (Ryan 2011), eristab õpipoisiõpet aga 
pisut	 laiem	 lõpetajate	 kvalifikatsioon.	 Üleminek nende 

erinevate õppevormide vahel on aga pidev ja see pakub 
tegelikult kutsekoolidele ja tööandjatele võimalusi kohan-
dada täpselt endale sobiv õppekava.

Eestis on õpipoisiõpe kutseõppe tasemeõppe 
õppevorm, kus vähemalt kaks kolmandikku õppetööst 
toimub praktiliste oskuste omandamisega otse töökohal 
ning seda täiendab väiksemas mahus formaalhariduslik 
õppetöö koolis1. Seda rakendatakse enamasti erialadel, 
kus kutse omandamiseks on vajalikud teatud konkreet-
sed praktilised oskused, mida on kõige ratsionaalsem 
omandada otse töökohal. Lisaks oskuste ja teadmiste 
edastamisele on töökohapõhisel õppel ka teatav sotsiali-
seeriv mõõde, sest õpipoiss omandab töökohal käitumis-
normid ning töökogemuse ja -harjumuse (Fuller ja Unwin 
1998). Samas saab tööandja hea ülevaate õpipoisist ja 
seeläbi langetada juba teadliku otsuse, kas inimene tööle 
võtta või tema teenustest loobuda. 

Õpipoisiõpe on levinud paljudes Euroopa maades, 
kuigi	see	on	mõnevõrra	erinevalt	korraldatud	 ja	defi	nee-rraldatud	 ja	definee-
ritud (European Commission 2012). Enam on õpipoisi-European Commission 2012). Enam on õpipoisi-). Enam on õpipoisi-
õpe levinud saksakeelsetes riikides (Saksamaa, Austria, 
Šveits), aga populaarne on see olnud ka Prantsusmaal, 
Itaalias, Taanis, Hollandis, Austraalias ja mujalgi (Steed-
man 2001). 

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel uuris TÜ 
sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE 
2015. aastal õpipoisiõppe käekäiku Eestis2. Küsitleti ja 
inter vjueeriti nii tööandjaid, kutsekoole kui õpipoisse. 
Käesolev kirjatöö tugineb selle analüüsi tulemustel.

Õpipoisiõpe Euroopas
Saksamaa, Austria, Kanada, Austraalia ja Türgi raken-
davad töökohapõhises õppes mudelit, kus ettevõttel on 
väga tugev positsioon töökohapõhise õppe kujundamisel 
ja õpipoisi valimisel (Steedman 2012). Töökohapõhise 
õppe pakkumist koordineerivad ja jälgivad kohalikud 

TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE KORRALDUSMUDELITE 
RAKENDAMISEST KUTSEHARIDUSES
Imbi Kaunismaa, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik
Aivi Themas, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik 
Marek Sammul, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse analüütik 
Tarmo Puolokainen, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse metoodik

1  Töökohapõhise õppe rakendamise kord, https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013002
2  Töökohapõhise õppe korraldusmudelite rakendamine kutsehariduses, http://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/tookohapohise_

oppe_uuring_lopparuanne.pdf
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tööstuskojad. Töökohapõhine õpe kestab tavaliselt 2–3 
aastat ning üle poole õppest toimub ettevõttes. Suurbri-
tannias rakendatakse töökohapõhist õpet paindlikumalt. 
Võimalik on osaleda töökohapõhises õppes mitmel erine-
val õppetasemel. Samuti ei ole töökohapõhisele õppele 
kehtestatud ajalist piirangut, kuid tavaliselt kestab õpe 
üks kuni neli aastat ja õppekavad varieeruvad palju. 
Suurbritannias on töökohapõhise õppe eest vastutav 
Riiklik Töökohapõhise Õppe Teenistus (National Appren-
ticeship Service, NAS), mille üks olulisemaid eesmärke on 
vahendada ja ühendada ettevõtteid ning õpilasi.

Eesti naaberriikides ei ole töökohapõhine õpe eriti 
levinud. Soomes ja Rootsis rakendatakse peamiselt koo-
lipõhist kutseharidust. Soomes on aga erialast lisakvali-
fikatsiooni	 võimalik	 saada	 töökohapõhise	 õppe	 kaudu	

ning peamiselt on õpipoisiõpe suunatud juba töötavatele 
inimestele. Ka Lätis ega Leedus pole töökohapõhine õpe 
populaarne ning peamiselt on kutseõpe koolipõhine, kuid 
mõlemas riigis tehakse pingutusi õpipoisiõppe populari-
seerimiseks (European Commission 2012). 

2009. aasta andmetel õppis Euroopa Liidu 27 liikmes-
riigis õpipoisiõppes 3,7 miljonit õpilast ning lisaks osa-
les 5,7 miljonit koolides toimuvas õpipoisiõppes, mille 
üks kohustuslik õppe osa oli ka töötamine ettevõttes. 
Seega õppis kogu Euroopas ettevõtete abil õpipoisiõppes 
umbes 9,4 miljonit õpilast (tabel 1). Õpipoisiõpe moodus-
tab Euroopas keskmiselt 85% üldisest kutseharidusest ja 
41% üldisest kesktaseme haridusest. Eestis, Lätis ja Lee-
dus oli õpipoisse võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega 
tunduvalt vähem.

Tabel 1. Hinnanguline õpipoiste arv Euroopa Liidu valitud liikmesriikides aastal 2009, tuhandetes

Riik Õpipoiste arv (riikliku 
definitsiooni alusel)

Õpipoisiõppele sarnases 
õppes olevate õpilaste arv

Õpipoisse  
kokku

Õpipoiste osakaal  
kogurahvastikust1

Saksamaa  1 659,3  25,4  1 684,7  2,1%

Itaalia  644,6  976,6  1 621,2  2,8%

Prantsusmaa  427,7  605,6  1 033,2  1,6%

Suurbritannia  279,7  749,1  1 028,8  1,7%

Holland  171,9  351,8  523,8  3,2%

Austria  132,0  170,0  302,0  3,6%

Taani  95,0  –  127,7  2,3%

Soome  70,0  181,9  251,9  4,7%

Rootsi  7,0  170,9  177,9  1,9%

Leedu  0,3  22,4  22,7  0,7%

Läti  0,4  34,9  35,3  1,6%

Eesti  0,6  –  0,6  0,1%

EL kokku (27 riiki)  3 686,9  5 700,2  9 419,8  1,9%

Allikas: European Commission 2012

Õpipoisiõpe Eestis
Eestis on töökohapõhine õpe kutseõppe tasemeõppe 
õppevorm, mida on rakendatud juba 2006. aastast, kuid 
seda kasutatakse vähe. Töökohapõhises õppes osale-
nud moodustavad kutseõppes õppivatest õpilastest vaid 
2–3% (joonis 1), kusjuures õpipoisiõppe õpilaste osakaalu 
kasv on pigem tingitud kutseõppe õpilaste arvu üldisest 
vähenemisest viimastel aastatel. Haridus- ja Teadusmi-

nisteeriumi ning SA Innove poolt õpipoisiõppe korraldu-
sele suunatud suurem tähelepanu 2016. aasta esimesel 
poolaastal on suurendanud õpipoiste arvu 937ni2. Õpi-
poisiõppe populaarsemateks valdkondadeks Eestis on 
tervishoid ja sotsiaalteenused (19%), kaubandus (17%), 
merendus (11%), mehaanika ja metallitöötlus (10%) ning 
turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus (9%). Kokku õpe-
tatakse õpipoisse 35 õppekaval (Entson ja Ruul 2016).

1 Kasutatud on Eurostati 2009. aasta rahvastikuandmeid. Tulemuste tõlgendamisel tuleb arvestada, et riigiti on õpipoisiõpe suuna-
tud erinevatele vanuserühmadele, mõnes riigis ainult noortele ja mõnes riigis ilma vanusepiiranguta. 

2  http://tarbija24.postimees.ee/3763115/aina-enam-ettevotjaid-soovib-opetada-opipoisse 
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Töökohapõhise õppe korraldamise võimalused
Töökohapõhist õpet rakendatakse üldjuhul kutseõpet 
andva õppeasutuse, õpilase ja praktikakoha koostöös, kus 
kolmepoolne kokkulepe või leping määrab õpitegevused 
ja muud tingimused (Gospel ja Fuller 1998). Õppe sisu 
moodustavad kolm komponenti, teadmised, kompetent-ustavad kolm komponenti, teadmised, kompetent-
sid ja üldhariduslik element (Steedman 2011), mille osa-
kaal erineb vastavalt töökohapõhise õppe korraldusele ja 
õppekavadele ning kohalikule traditsioonile (Steedman 
2012). 

Töökohapõhise õppe korraldus võib olla lahendatud 
mitmest erinevast ideoloogiast lähtuvalt. Gospel (1997) 
toob välja neli põhilist:
• Turuloogikal põhinev korraldus – õppes osalemise ja 

õpipoisiõppe pakkumise otsuseid juhib pakkumise 
(koolid) ja nõudluse (ettevõtted) vahekord ning õpipoi-
siõppe populaarsus sõltub suuresti selle lõpetamisest 
(või pakkumisest) saadavast kasust ehk lõpetaja või-
malusest saada hea töökoht.

• Tööandjate ja nende ühenduste juhitud korraldus – 
siin valitsevad “tsunftireeglid” ning õpipoisiõpet juhi-
vad tööandjate vajadused ja nende jagatavad kutse-
tunnistused, mis võimaldavad lõpetajatele ligipääsu 
õpetatavatele ametitele.

• Õpipoisiõpe juhindub konkreetse ettevõtte vajadustest 
– ettevõte ise otsustab, mis laadi töötajaid tal on vaja 
ja korraldab ise nende väljaõppe.

• Riiklik õpipoisiõppe korraldus – lähtub enamasti riigi 
vajadustest, kui need on täpselt teadvustatud, on riikli-
kult rahastatud ja reguleeritud.

Sageli lähtub praktikas töökohapõhise õppe rakendus 
mingist ülalmainitud lähtekohtade kombinatsioonist. Näi-
teks kui Saksamaa väga edukas õpipoisiõppes dominee-

rib riiklik korraldus (Gospel 1997), on õpipoisiks astumine 
ja ettevõtte valik jäetud õpipoistele (Steedman 2001), 
mistõttu on õppe korraldusele ja edukusele ning õpeta-
tavatele erialadele väga suur mõju turul. Sealjuures lõpeb 
õpipoisiõpe sageli kutsetunnistusega (ibid.), mille and-
mise (samuti kutsestandardite seadmise) kaudu sekku-
vad õppe korraldamisse ka tööandjate ühendused. Siiski 
on kogu õpipoisiõpe range riikliku järelevalve all ning hari-
dusministeerium jälgib nii õppeaja pikkuse kui sisu nõue-
tele vastavust. 

Eesti mudelid
Eestis ei ole seni selget ja ühest õpipoisiõppe korraldus-
mudelit välja kujunenud. Kuivõrd töökohapõhise õppe 
algatamine ja propageerimine on tulnud suures osas 
“ülevalt alla” ja see on olnud riiklikult suunatud, siis tuleb 
praegust lähenemist Eestis pidada riiklikult korraldatuks. 
Siiski on õppeasutuste ja ettevõtete koostöö ning konk-
reetsete õppekavade kujundamine ja rakendamine olnud 
mitmekesine. Eesti senise õpipoisiõppe korraldamise 
võib jagada järgnevateks koostöömudeliteks (Puolokai-
nen jt 2016):
• Koolipõhine koostöömudel – õppe ja koostöö algata-

jaks on peamiselt õppeasutus, mis koostab õppekava 
ning värbab õppesse õpipoisid kas tavapärase vas-
tuvõtu kaudu või pakkudes partnerettevõtete tööta-
jatele õpet. Õppekava koostamisel tehakse koostööd 
ette võtetega ning arvestatakse ettevõtete vajadus-
tega. Siiski sarnaneb õppekava koostamine sageli 
pigem olemasoleva õppekava ümberkohandamisele 
kui täiesti uue õppekava koostamisele. Ettevõte võib 
takistada oma töötajate osalemist õppetöös suurema 
töökoormusega perioodidel.

Joonis 1. Töökohapõhises õppes ja kutseõppes õppivate õpilaste arv 
Allikas: Haridussilm
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• Praktikandi mudel – õppe algatajaks on õppeasutus, 
kuid selle mudeli puhul on koostöö kooli ja ettevõtte 
vahel väga väike. Ettevõtte motivatsioon osaleda õppe 
pakkumisel on minimaalne. Õppe korraldamisel on 
juhtroll koolil, õppesse tulevad suures osas varasema 
töökogemuseta noored. Kool käsitleb õpipoisiõpet kui 
suurendatud mahuga praktikat ja lähtub enamuses 
oma tavapärastest õppe korraldamise viisidest. Seal-
juures juhib kool ka seda, mil viisil on korraldatud prak-
tiline õpe ettevõtetes. Ettevõtetel ei ole kuigi suurt rolli 
õppekava kujundamisel või ei osale nad selles üldse.

• Ettevõttepõhine koostöömudel – õppe ja koostöö 
algatajaks on peamiselt ettevõte, mis otsib võimalusi 
töötajate koolitamiseks. Õppekava koostatakse koos-
töös õppeasutusega, peamiselt koostöö algatanud 
ettevõtte soovidest ja vajadustest lähtuvalt, kuid siiski 
kooli eestvedamisel. Ettevõte osaleb õpilaste valimi-
sel õppesse, mõnikord on tegu ühe ettevõtte töötaja-
tega, kuid võimalikud on kõik vastuvõtuvariandid, sh 
kombineeritult. Õppe praktilise osa korraldamisel on 
juhtroll ettevõttel. Ettevõtet motiveerib soov leida uusi 
töötajaid	ning	tõsta	olemasolevate	töötajate	kvalifikat-
siooni. Kooli ja ettevõtte vahel toimub tihe koostöö.

• Täienduskoolituse mudel – koostöö algataja on 
ettevõte, millel on valdavalt soov tõsta oma töötajate 
kvalifikatsiooni.	 Väljastpoolt	 ettevõtet	 uusi	 õpipoisse	
peaaegu ei värvatagi. Sageli toimubki õpe vaid ühes 
ettevõttes, mõnikord viiakse isegi auditoorne õpe läbi 
töökohal. Õppekava kujundamisel domineerivad küll 
ettevõtte vajadused, kuid kui õppeasutusel on olemas 
ettevõttele sobiv õppekava, siis uut õppekava ei looda. 
Ettevõte õppekava koostamisel peaaegu ei osale, 
pigem „ostab koolituse sisse”. Võib esineda probleeme 
töötajate lubamisega koolitustele, kui ettevõttes on 
tihe tööperiood.

2015. aastal oli Eestis kõige levinum koolipõhine koos-
töömudel, sh koolipõhine ja praktikandi mudel, ettevõt-
tepõhist ja täienduskoolituse mudelit rakendati oluliselt 
harvem (Puolokainen jt 2016). Põhiline erinevus nende 
mudelite vahel on selles, kes algatab õppe ning mis vor-
mis ja kui tihedalt toimub kooli ja ettevõtte koostöö. 

Eesti võimalused
Õpipoisiõppe rakendamine edukate riikide eeskujul on 
Eestis raskendatud, kuna selle võtmeelementideks on nii 
piisava arvu keskmiste ja suurettevõtete kui ka võimekate 
tööandjate organisatsioonide olemasolu riigis. Statistika-
ameti andmetel oli Eestis 2015. aastal majanduslikult 
aktiivseid	ettevõtteid	117 398,	millest	93%	olid	mikroet-
tevõtted (alla 10 töötaja), 5% väikeettevõtted (10–49 töö-
tajat) ja vaid 1,2% keskmise suurusega (50–249 töötajat) 

või suurettevõtted (üle 250 töötaja). Suurettevõtteist 70% 
asub Harjumaal, mis muudab õpipoisiõppe korraldamise 
veelgi keerulisemaks. Samade probleemidega seisab sil-
mitsi ka Läti (Zabko 2012). Naaberriik on sobivama lahen-
dusena võtnud kasutusele just täienduskoolituse mudeli 
ehk ettevõtted, mis suudavad tagada õpipoisiõppe, sõl-
mivad kutseõppeasutustega individuaalse vastastikuse 
koostööleppe. Siiski jääb õppeasutuste ja ettevõtete sel-
line koostöö pigem individuaalseks kui riiklikul tasandil 
korraldatud süsteemseks lahenduseks. 

Teiseks takistuseks võib Eestis pidada tööandjate 
organisatsioonide vähest seotust õpipoisiõppe korralda-
misega. Uuringu (Puolokainen jt 2016) käigus ei leitud 
ühtegi näidet nn õpipoisiõppe tsunfti mudelist. Tsunfti 
mudelit võib pidada oma olemuselt väga sarnaseks 
ettevõttepõhisele koostöömudelile, kuid õppe ja koos-
töö algatajaks võiks siin olla erialaühendus või -liit, mis 
otsib	 võimalusi	 erialal	 töötavate	 isikute	 kvalifikatsiooni	
tõstmiseks või järelkasvu tagamiseks. Õppekava part-
neriks saab nii olla korraga mitu ettevõtet. Selline mudel 
pakuks põhimõttelise võimaluse osaleda töökohapõ-
hises õppes ka väikeettevõtetele, mis saavad pakkuda 
spetsiifilist	 praktikat	 oma	 tegevusega	 seotud	 lõikudes	
ja õpipoisid saavad erinevates ettevõtetes omandada 
erinevaid oskusi. Mitme ettevõtte ja mitme õppeasutuse 
osalemine ühise õppekava pakkumisel võimaldab läbida 
osa auditoorset õpet ühes ja teise osa teises koolis, et 
õppida parimate õpetajate juures ning erinevaid prakti-
lise õppe osasid erinevates ettevõtetes, et kogeda mit-
mesuguseid töölõike ja töökorraldusi. Õpipoisid saavad 
mitmekülgsema ettevalmistuse kui vaid ühes ettevõttes 
praktika läbimisel. Õpipoiste liikumisega käib kaasas 
oskusteabe vahetus, millest ettevõtted kohe võidavad. 
Töökoha põhine õpe on tugevaim riikides, kus nii töötajate 
kui ettevõtete esindusorganisatsioonid toetavad ja propa-
geerivad töökohapõhist õpet (Steedman 2012).

Kolmandaks takistuseks õpipoisiõppe arendamisel 
Eestis võib pidada ka ettevõtete vähest huvi töökoha-
põhise õppe vastu või vähest teadlikkust sellest. Eestis 
on kindlasti liiga vähe ettevõtete algatatud töökohapõhise 
õppe õppekavu.

Õpipoisiõppe korralduse lihtsustamiseks Eestis võib 
kaaluda praeguse töökohapõhise õppe jagamist kaheks 
mudeliks. Üks mudel oleks tasemekoolituse mudel, kus 
õpipoisid on pigem noored ja töökogemuseta või vähese 
töökogemusega või eriala vahetada soovivad inimesed. 
Õpe kestab pikema perioodi jooksul ja praktika võib toi-
muda ühes või mitmes ettevõttes. Õpipoisid saavad põh-
jalikud ja sügavad teadmised omandataval erialal ning 
nende ettevalmistus pole jäigalt seotud ühe konkreetse 
tööandjaga. Selline õpe võiks lõppeda kutse omanda-
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misega. Teiseks mudeliks võiks jääda täienduskoolituse 
mudel, mis lähtuks eelkõige ettevõtte vajadusest, oleks 
suunatud olemasoleva tööjõu oskuste parandamisele, 
õpe oleks lühiajalisem ning õpipoisid juba varasema töö-
kogemusega.

Õpipoisiõppe üldise populaarsuse suurendamiseks 
Eestis ning just ettevõtete vajadustest lähtuvate tööta-stest lähtuvate tööta-
jate koolitamiseks oleks vaja soodustada tsunfti mudeli 
rakendumist, kui mõni erialaliit oleks valmis õppekavade 
loomisel õppeasutusi ja ettevõtteid ühendama ja sisute-
gevusi koordineerima. Juba praegu võib täheldada kutse-
õppe populaarsuse kasvamist Eestis. Töökohapõhine 
õpe võib hea korralduse puhul olla üks vahend, mis aitab 
ettevõtetel kasvava tööjõupuuduse juures saada endale 
just	oma	vajadustest	lähtuv	ja	hea	kvalifikatsiooniga	töö-
taja. Selle saavutamiseks on kõige parem ise ohjad haa-
rata.
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Õppekavagruppide kvaliteedihindamine on kõrghariduse 
välishindamine, mille raames annavad väliseksperdid 
kõrgkoolile tagasisidet õppe kvaliteedi parandamiseks 
õppekavagrupiti. Hindamist viib läbi Eesti Kõrg- ja Kutse-avagrupiti. Hindamist viib läbi Eesti Kõrg- ja Kutse-
hariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) alates 2014. aastast. 
Hindamisotsuse võtab vastu EKKA kõrghariduse hinda-
misnõukogu. Kõik hindamiskomisjonid, hindamisaru-
anded ja EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu otsused 
on avalikud EKKA kodulehel http://ekka.archimedes.ee/
korgkoolile/oppekavagrupi-kvaliteedi-hindamine/.

Hindamise aluseks on kõrgkooli eneseanalüüsi aru-
anne. Seejärel viib rahvusvahelise kogemusega eksper-
tidest koosnev hindamiskomisjon läbi kõrgkooli külas-
tuse, kus vestleb õppekavagrupi juhtide, õppejõudude ja 
üliõpilastega. Aruande ja külastuselt kogutud info põhjal 
koostab komisjon aruande viie hindamisvaldkonna lõi-
kes: (1) õppekava ja õppekavaarendus; (2) ressursid;  
(3) õppeprotsess; (4) õppejõud; (5) üliõpilased. Igas hin-
damisvaldkonnas analüüsitakse vastavust standarditele 
ning antakse soovitusi valdkonna arendamiseks. Õppe-
kavagrupi kvaliteedi hindamise eesmärk on kõrgkooli 
sisehindamise ja enesearenduse toetamine. Hindamisele 
ei järgne sanktsioone ja ekspertide hinnangud on soovi-
tuslikud. 

Kokkuvõte 2015. aastal läbi viidud 
hindamistest
EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu võttis 2015. aas-
tal läbi viidud hindamiste põhjal vastu 29 õppekavagrupi 
kvaliteedihindamise otsust, mis hõlmas ühtekokku 159 
õppekava hindamist. 16 juhul otsustas hindamisnõu-
kogu, et järgmine hindamine toimub seitsme aasta 
pärast, kaheksal juhul vähem kui seitsme aasta pärast. 
Viiel korral otsustas nõukogu, et järgmine hindamine toi-
mub seitsme aasta pärast kõrvaltingimusega. Hindamis-
nõukogu võib seada otsuse juurde kõrvaltingimuse, kui 
õppekavagrupis esineb mittevastavus õigusaktidele või 
riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele, mis on 
nõukogu hinnangul kõrvaldatav kuni kahe aasta jooksul 
ja tulemus on hinnatav välisekspertide abita.

Kõrghariduse tugevused ja arenguvajadused 
kvaliteedihindamise otsuste põhjal 
Õppekavagruppide kvaliteedihindamise otsuste analüüsi 
eesmärgiks oli kaardistada Eesti kõrgkoolide peamised 
tugevused ja probleemid ning teha võimalusel üldistusi 
arenguvajaduste kohta. 

Otsisime vastuseid järgmistele küsimustele: 
1) millistele õppekavagruppide kvaliteedihindamise ala-

teemadele on eksperdid enam tähelepanu pööranud; 
2) millised valdkonnad tuuakse ekspertide poolt välja kui 

tugevused ning millised vajavad arendamist; 
3) millised on kõige sagedasemad soovitused. 
Uuringu valimis olid kõik 2015. aastal hinnatud 10 õppe-
kavagrupi hindamisaruannet neljas ülikoolis ja kolmes 
rakenduskõrgkoolis (tabel 1) – kokku 29 aruannet. Käes-
oleva analüüsi aluseks on hindamisotsused, mis basee-
ruvad rahvusvaheliste ekspertkomisjonide aruannetel, 
sisaldades õppekavagruppide ja õppekavade tugevusi ja 
parendusvaldkondi kontsentreeritud kujul.

Tegemist oli kvalitatiivse uuringuga, mistõttu kasu-
tasime analüüsimeetodina kontentanalüüsi, kus kõikide 
hindamisotsuste tugevused ja parendusvaldkonnad klas-
sifitseeritakse	 ja	 kodeeritakse.	 Kasutatud	 on	 analüüsi-
tarkvara QSR NVivo 10. 

Peamised tugevused
Hindamiskomisjonid toovad välja Eesti kõrgkoolide 
õppekeskkonna ja taristu väga hea taseme, sh laborid, 
seadmed, raamatukogud (48 viidet 23 hindamisotsuses). 

Tugevustena märgitakse ka õppejõududega seotud 
teemasid: 
• kõrgkoolide	 õppejõud	 on	 pädevad,	 kõrge	 kvalifikat-

siooniga (35/17);
• õppejõud teevad kõrgel tasemel teadustööd (28/15);
• õppejõud osalevad rahvusvahelistes võrgustikes ja 

õppetöösse on kaasatud praktikuid ja välisõppejõude 
(18/15).
Õppekavade osas tuuakse tunnustavalt esile õppe-

kavade loogilist ülesehitust, sageli ka laiapõhjalisust ja 

EESTI KÕRGHARIDUSE PEAMISED TUGEVUSED JA 
ARENGUVAJADUSED ÕPPEKAVAGRUPPIDE  
KVALITEEDIHINDAMISE TULEMUSTE TAUSTAL
Liia Lauri, Sihtasutuse Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisjuht
Hillar Bauman, Sihtasutuse Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisjuht



43

interdistsiplinaarsust, vastavust rahvusvahelistele stan-
darditele, maailma hea praktika arvestamist (62/21). 
Vähem, kuid siiski ka aktiivõppemeetodite üha laialdase-
mat kasutamist (28/15).

Tugevusena tuuakse 12 hindamisotsuses välja kõrg-
koolide head koostööd erialapraktikute, ettevõtete ja 
vilistlastega õppekavade arendamisel, kaasamisel õppe-
töösse ja praktikakorralduses (38 viidet).

Arenguvajadused
Hindamiskomisjonid annavad aruannetes palju konkreet-
seid soovitusi õppekavade sisuliseks arendamiseks – 
teemade lisamiseks, õppeainete omavaheliseks integree-
rimiseks, lõputööde kvaliteedi parendamiseks (106/25). 
Kuna	 need	 soovitused	 on	 väga	 õppekavaspetsiifilised,	
siis ei ole neid otstarbekas siinkohal üldistada. Õppeka-
vagruppide üleselt antakse soovitusi ka erinevate vald-
kondade arendamiseks.

Tabel 1. Õppekavagruppide kvaliteedihindamise tulemused (2015)

Õppeasutus Õppekavagrupp
EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu 

otsus (aastates)

Tallinna Ülikool sport 7 

isikuteenindus 4 

bio- ja keskkonnateadused 7 

keskkonnahoid 7 

humanitaaria 7 

sotsiaalteenused 7 (kõrvaltingimusega)

keeled ja kultuurid 7 

Tartu Ülikool sport 7 

isikuteenindus 7 

meditsiin 5 

tehnika, tootmine ja tehnoloogia 7 

humanitaaria 7 

sotsiaalteenused 7 (kõrvaltingimusega)

keeled ja kultuurid 7 

bio- ja keskkonnateadused 7 

keskkonnahoid 7 

Tallinna Tehnikaülikool isikuteenindus 7 (kõrvaltingimusega)

bio- ja keskkonnateadused 7 

tehnika, tootmine ja tehnoloogia 7 

transporditeenused 4 

keskkonnahoid 5 

Eesti Maaülikool tehnika, tootmine ja tehnoloogia 4 

bio- ja keskkonnateadused 7 (kõrvaltingimusega)

keskkonnahoid 7 (kõrvaltingimusega)

Euroakadeemia keskkonnahoid 3 

keeled ja kultuurid 3 

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool sotsiaalteenused 3 

Tallinna Tehnikakõrgkool tehnika, tootmine ja tehnoloogia 7 

transporditeenused 7 
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Õppejõud ja õppemeetodid
• Õppejõud
Hindamiskomisjonid toovad välja järgmised arenguvaja-
dused:
• vajadus personaliarenduse strateegilise juhtimise 

järele, et kindlustada õppejõudude järelkasv, ühtla-
sem teadustöö, õpetamise ning juhendamiskoormuse 
jaotus, õppejõudude optimaalne töökoormus ning 
õppejõududele võimalus saada tagasisidet oma tööle 
(37/15);

• enam tähelepanu tuleb pöörata õppejõudude regulaar-
sele ja eesmärgipärasele enesetäiendamisele, sh luua 
õppejõudude personaalsed arengukavad erialaste 
pädevuste ja e-õppe oskuste arendamiseks, leida pii-
savalt vahendeid osavõtuks väliskonverentsidest, luua 
võimalused doktoriõpingute lõpetamiseks (33/20);

• arendamist vajab õppejõudude teadustööoskus ning 
võimalus osaleda rahvusvahelistes teadusprojektides 
(36/18); 

• kaasata tuleks senisest enam välisõppejõude (27/18). 
Õppejõudude teadustööoskusi ja tulemusi analüüsivad 
väliseksperdid nii Eesti kõrgkoolide tugevuse (28/15) 
kui arenguvajadusena (36/18). 11 kõrgkooli aruandes 
tuuakse õppejõudude teadustööoskused ja nende aren-
damine, publitseerimisaktiivsus, kõrgharidusõppe basee-
rumine teadustööle, õpetamis- ja teadustöökoormuse 
jaotus jms välja nii tugevuse kui parendusvaldkonnana, 
andes	 spetsiifilisi	 soovitusi	 valdkonna	 arendamiseks.	
Seitsmes aruandes tuuakse teadustöö välja ainult aren-
damist vajava valdkonnana.
• Õppemeetodid, e-õpe
Õppemeetoditena soovitatakse rohkem kasutada aktiiv-
õppemeetodeid ja probleemipõhist lähenemisviisi, nt 
töötada välja vastav strateegia kogu kõrgkooli tasandil. 
Soovitatakse kaasata üliõpilasi rohkem teadustegevusse 
juba kõrgharidusõppe alguses ning pöörata rohkem tähe-
lepanu akadeemilise kirjaoskuse arendamisele (34/18). 
Kuigi ressursid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
vahendite kasutamiseks õppetöös ning e-õppe pakku-
miseks on enamasti olemas, siis e-õppe võimaluste kasu-
tamisel nähakse rohkelt arenguruumi (27/17).

Kõrgkoolides kasutatavad õppemeetodid leiavad välis-
ekspertide poolt äramärkimist nii tugevuste kui parendus-
valdkondade vaates 11 kõrgkooli puhul. Tugevusena 15 
aruandes (28 viidet) ja parendusvaldkonnana 18 aruan-
des (34 viidet). Seitsmes aruandes märgitakse õppemee-
todeid ainult parendusvaldkonnana. 

E-õpet käsitletakse nii tugevuse kui parendusvaldkon-
nana kuues hindamisaruandes. Tugevusena 9 (16 viidet) 
ja parendusvaldkonnana 17 aruandes (27 viidet). 11 aru-
andes tuuakse e-õpe ja IKT vahendite kasutamine õppe-
töös välja ainult arendamist vajava valdkonnana.

Õppekava ja õpiväljundid 
• Praktika
Hindamiskomisjonid toovad välja vajaduse suurendada 
õppekavade rakenduslikku aspekti nii õppekavas sisaldu-
vate praktiliste tööde kui praktika näol, sh luua praktika-
ettevõtete võrgustik, konkretiseerida praktika eesmärke 
ja õpiväljundeid, analüüsida praktika efektiivsust ja vaja-
dusel seda muuta, formaliseerida praktikate tagasisidet, 
toetada üliõpilasi praktikakohtade leidmisel, luua tihedam 
side töömaailmaga ka bakalaureuseõppekavadel (42/17).
• Võtmepädevused, pehmed oskused
Kõrgkoolidel soovitatakse pöörata rohkem tähelepanu 
võtmepädevuste arendamisele. Innovatsioon, ettevõtlus, 
juhtimine, meeskonnatöö, digipädevused, analüüsioskus, 
esitlusoskused,	 sotsiaalsed	 ja	 enesereflekteerimisosku-
sed ei kajastu ega rakendu ekspertide hinnangul õppe-
kavades piisavalt (23/14).
• Õpiväljundid
Jätkuvalt vajavad ülevaatamist õppekavade eesmärgid, 
õpiväljundid ja vastavad hindamiskriteeriumid ja -meeto-
did. Soovitatakse pehmete oskuste ja võtmepädevuste 
tihedamat	 integreerimist	erialaspetsiifiliste	pädevustega	
(19/12).
• Üliõpilaste tagasiside 
Kuigi formaalsed tagasiside struktuurid on kõrgkoolides 
olemas, juhivad ekspertkomisjonid tähelepanu sellele, 
et sageli ei ole tagasiside tulemused avalikult kättesaa-
davad ning üliõpilased ei ole teadlikud, kuidas nende 
tagasi sidet arvestatakse. Välja tuuakse vajadus tõsta üli-
õpilaste teadlikkust õppekavaarendusest ja neid sellesse 
protsessi senisest enam kaasata (19/13).

Õppekava rakendamine ja õppija toetamine 
• Väljalangevus, nõustamine 
Kuna jätkuvalt on Eesti kõrghariduses probleemiks üliõpi-
laste vähenev arv (16/11) ja suur väljalangevus (33/18), 
siis annavad hindamiskomisjonid soovitusi sellele suu-
rema tähelepanu pööramiseks – nõustada üliõpilas-
kandidaate enne vastuvõttu, analüüsida väljalangevuse 
põhjuseid ennetavalt, parendada nõustamissüsteemi 
(22/16), sh üliõpilaste individuaalse õppeplaani koosta-
misel. Üliõpilaskandidaate tuleks selgelt informeerida 
õppekavale vastuvõtu eeldustest ja läbimise nõuetest ja 
väljundist tööturul ning vajadusel luua sisseastunute eri-
alase taseme ühtlustamiseks eraldi õppegruppe (16/10).
• Üliõpilaste hindamine ja tagasiside töödele 
Komisjonide hinnangul tuleb enam tähelepanu pöörata 
üliõpilastele antavale tagasisidele – tagada hindamise 
läbipaistvus, õpiväljundite selgem sidumine hinnetega 
ning töödele antava sõnalise tagasiside ühtlustamine 
õppejõudude vahel (30/18).
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Ressursid
Kuigi kõrgkoolide õppekeskkond ja laborid on sageli välja 
toodud Eesti kõrgkoolide tugevusena, on õppetöö ja 
laboripraktikumide rahastus tihti sõltuv teadusprojekti-
dest, mille taotlemise võimalused on piiratud. Teadustöö 
rahastuse võimaluste leidmine vajab komisjonide hinnan-
gul laiendamist (26/16). 

Lisaks väljatoodule ilmnevad hindamisaruannetes ja 
-otsustes läbivalt koostöö teemad – koostöö kõrgkoolide 
sees ja väliste huvigruppidega ning rahvusvaheline koos-
töö.

Koostöö 
Hindamiskomisjonid toovad välja vajaduse kõrgkoolide 
formaliseerituma ja eesmärgipärasema koostöö järele: 
• tööandjate, ettevõtete, vilistlastega nii õppekava aren-

duse, õppetöösse kaasamise (sh praktika) kui õppe-
kava populariseerimise, teaduskoostöö (37/19);

• Eesti kõrgkoolide vahel (16/13);
• väliskõrgkoolidega (12/9); 
• õppejõudude vahel (18/11).

Rahvusvaheline koostöö 
Sarnaselt institutsionaalse akrediteerimise tulemuste 
analüüsile (Udam, Seema, Mattisen, 2015) tõstatub ka 
õppekavagruppide kvaliteedihindamise aruannetes läbi-
valt rahvusvahelistumise teema. Hindamiskomisjonid 
annavad soovitusi:
• ingliskeelse õppe arendamiseks (23/11);
• õppejõudude ja üliõpilaste mobiilsuse suurenda-

miseks (20/10 ja 34/19);
• välisõppejõudude kaasamiseks (27/18).

Õppejõudude mobiilsuse arendamine vajab strateegilise-
mat lähenemist. Üliõpilaste mobiilsuse suurendamiseks 
on vajalik õppetöö korralduse ülevaatamine, sh varasema 
õpi- ja töökogemuse paindlik rakendamine. Et toimiks 
„rahvusvahelistumine kodus“, on vaja õppetöösse enam 
kaasata välisõppejõude ja üliõpilastele pakkuda rohkem 
ingliskeelseid ainekursusi, mooduleid.

Kokkuvõte 
Rahvusvaheliste ekspertide välispilk ja soovitused kõrg-
koolidele on kahtlemata oluline sisend Eesti kõrghariduse 
arendamiseks. Kümnete hindamiskomisjonide poolt  
29 õppekavagrupile ning 159 erinevale õppekavale antud 
soovituse põhjal võib kokkuvõtvalt öelda, et arendamist 
vajavad valdkonnad Eesti kõrgkoolides on õppejõu-
dude süsteemsem arendamine ning toetamine, aktiiv-
õppemeetodite ja IKT vahendite ning e-õppe võimaluste 
efektiivsem kasutus, võtmepädevuste, praktikakorral-
duse ning hindamismeetodite arendamine. Vajadus tihe-
dama koostöö järele nii kõrgkoolide sees õppejõudude 
vahel, osakondade vahel kui ka Eesti kõrgkoolide vahel 
ning ettevõtete ja välisülikoolidega on teema, mis on 
erinevate kõrghariduse välishindamise analüüsides, nt 
üleminekuhindamine, 20121, institutsionaalne akreditee-
rimine, 20152, välja toodud juba pikemat aega.

1 Üleminekuhindamine – kõrghariduse välishindamise erijuhtum Eestis 2009–2011 (koost Hillar Bauman, Heli Mattisen).
2 Udam, Maiki; Seema, Riin; Mattisen, Heli (2015). Eesti kõrgharidus institutsionaalse akrediteerimise tulemuste taustal ehk Mida juhid 

peaksid teadma. Eesti Haridusteaduste	Ajakiri, nr	3(1),	2015,	80-102.
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Organisatsioonide, sealhulgas koolide tulemuslikkuse 
üheks aluseks on oskuslik juhtimine. Hea juhtimine põhi-imine. Hea juhtimine põhi-
neb asjakohastel otsustel. Arengut toetavad ja õppeasu-
tuse igapäevast toimimist kindlustavad otsused vajavad 
andmeid asutuse tulemuslikkust mõjutavatest teguritest, 
tööprotsessidest ja saavutustest. Edasiminekuks on vaja 
andmeid analüüsida ja asjakohaseid järeldusi teha.

Hindamise olemus seisnebki teatud andmete kogu-
mises ja analüüsis ning tulemustest lähtuvate järelduste 
tegemises. Ühelt poolt võime sisehindamist vaadata kui 
oma asutuse tugevuste ja väljakutsete väljaselgitamist, 
teisalt oleme ka rõhutanud sisehindamist kui üht kindlat 
osa koolitöö juhtimisel. Viidates Demingi tsüklile – kui 
pole midagi mõistlikku hinnata, siis pole olnud ka tarka 
planeerimist. Viia läbi andmete kogumist ja hindamist, 
mille tulemusi keegi ei kasuta, on asjatundmatu juhi 
teguviis ja inimeste ajaraiskamine. Seega on hindamis-
tulemustest järelduste tegemine vajalik uute eesmärkide 
ja ettevõtmiste kavandamiseks. Sisehindamist peetakse 
oluliseks vahendiks kooli arendamisel (McNamara, 
O’Hara, Lisi & Davidsdottir, 2011).

Tuntud rahvusvahelised organisatsioonid (OECD, 
Euroopa Liit) on rõhutanud vajadust suurendada õppe-
asutuste iseseisvust otsustamisel. Riigi rolliks peetakse 
koolile kvaliteetsete hindamisinstrumentide loomist 
(OECD, 2013). 

Haridus- ja Teadusministeerium on seadnud eesmär-
giks õppeasutuste kindlustamise vajalike töövahenditega 
eneseanalüüsiks ja sisehindamiseks. Kavandatud on 
koolide teavitamine õpitulemustest, rahulolust ja üldistest 
näitajatest, mis teadustööde alusel suuremal või vähemal 
määral mõjutavad õppeasutuse tulemuslikkust (õpilase 
arengupotentsiaali realiseerumist). Kindlasti ei piisa neist 
aga õppeasutuse eesmärkide täitmise hindamiseks. Igal 
koolil on oma väljakutsed ja arengutee, mistõttu iga õppe-
asutuse tegevuse kavandamine ja eesmärgistamine, väl-
jendatuna õppeasutuse arengukavas, on unikaalne.

Adekvaatse tagasiside saamiseks on oluline, et sise-
hindamine oleks süsteemne ja regulaarne. Van Der Bij, T. 
et al. (2016), uurides Hollandi koole, leidis, et sisehinda-
mise kvaliteet sõltub hindamisinstrumentide kvaliteedist 
ja sisehindamise protsessi iseloomustavatest faktoritest.

Eestis on koolide sisehindamine reglementeeritud 
üsna vabalt. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt 
koostab kool sisehindamise aruande vähemalt üks kord 
kooli arengukava perioodi jooksul. Aruandes tuuakse 
välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad, 
millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava. Aruanne 
tuleb kooli hoolekoguga kooskõlastada. 

Küprosel läbi viidud uurimus näitas, et sisehindamise 
mõju õpilaste tulemustele on kõige suurem, kui protsessi 
kavandamise ja läbiviimise aluseks on hariduse tõhusust 
käsitlevate uuringute tulemustel põhinevad strateegiad. 
Pisut väiksem on sisehindamise mõju, kui selle korraldus 
põhines oma teadmistel, kuid enne rakendumist räägiti 
kooli pidajaga protsess läbi. Sisehindamise mõju oli kõige 
väiksem, kui tugineti ainult oma teadmistel ja oskustel. 
Kolmel sisehindamise lähenemisel, võrreldes kontroll-
grupiga, oli siiski positiivne efekt õpilaste tulemustele 
(Demetriou & Kyriakides, 2012).

Antud analüüsi eesmärgiks oli selgitada, mis tasemel 
on õppeasutuste sisehindamine olukorras, kus selle läbi-
viimine on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tasandil 
selgelt seotud arengukavaga ja teostusviis on koolidel 
oma valida. Analüüsi eesmärgi täitmiseks püstitati järg-
mised küsimused:
• Milline on sisehindamise seos eelnenud perioodi kohta 

koostatud arengukavaga, kas hinnati planeeritut?
• Kas eesmärkide täitmise mõõtmiseks on arengukava-

des seatud indikaatorid ja mõõdikud, kuivõrd on aren-
gukava eesmärgid mõõdetavad?

• Kas sisehindamise aruandes tuuakse välja õppeasu-
tuse tugevused, eesseisvad väljakutsed (parendus-
valdkonnad) ja järeldused edaspidiseks?

• Kas sisehindamise tulemused on seotud järgmise 
perioodi arengukava eesmärkidega?

Valim
Valimisse kuulus 24 kooli üle Eesti, neist viis laste-
aed-põhikooli, 11 põhikooli ja kaheksa gümnaasiumi. 
Õppekeele järgi jaotusid valitud koolid järgmiselt: 21 eesti 
õppekeelega ja kolm vene õppekeelega. Üks gümnaa-
sium oli riigikool, ülejäänud koolide pidajaks oli kohalik 
omavalitsus. Suurim gümnaasium oli 481, väikseim 20 

SISEHINDAMISEST ÕPPEASUTUSE EESMÄRKIDE 
POOLE LIIKUMISEL
Maie Kitsing, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna nõunik



47

õpilasega. Suurimas põhikoolis õppis 414 õpilast, väikse-õhikoolis õppis 414 õpilast, väikse-hikoolis õppis 414 õpilast, väikse-
mas 63. Lasteaed-põhikoolidest oli suurim 104 õpilasega 
lasteaed-põhikool ja väikseimas oli 47 õpilast. Valimis 
olid koolid 14 maakonnast, ühtegi kooli ei olnud Ida-Viru-
maalt. 

Analüüsi tulemused
Analüüsimiseks jaotati koolid vastavalt koolitüübile kolme 
gruppi (grupp 1 – gümnaasiumid, grupp 2 – põhikoolid, 
grupp 3 – lasteaed-põhikoolid). Jaotuse eesmärgiks oli 
leida iga grupi puhul vastused analüüsiküsimustele ja 
võrrelda, kuivõrd erinev on sisehindamine koolitüübiti.
• Gümnaasiumid
Sisehindamise aruannete ja arengukavade analüüsi põh-
jal saab väita, et seitsmest koolist neljas analüüsiti väga 
selgelt sisehindamisele eelneva perioodi arengukava ees-
märkide täitmist. Teiste puhul esines n-ö osaline kattu-
vus. Arengukava eesmärkide täitmiseks olid konkreetsed 
indikaatorid nimetatud kahes gümnaasiumis. Kõik koolid 
olid kirja pannud oma tugevused. Mitmetes koolides oli 
välja toodud eesmärk ja oodatav tulemus (tabel 1). 

Näited tabelis 1 on võetud analüüsitud koolide aren-äited tabelis 1 on võetud analüüsitud koolide aren- tabelis 1 on võetud analüüsitud koolide aren-
gukavadest ja sisehindamise aruannetest. Kooli tekstist 
on välja jäetud laused, mis viitaksid väga selgelt antud 
koolile.

Klassikalist lähenemist planeerimisele, kus oleks välja 
toodud loogilises seoses eesmärk, indikaator ja mõõdik, 
esines vähe. Tabelis 2 on näide, kus kool on arengukavas 
seadnud konkreetsed mõõdikud, mis näitavad eesmär-
gile jõudmist (tabel 2).

Parendusvaldkonnad on sisehindamise aruannetes 
välja toodud erineval moel. Kirjeldatud on parendusvald-
kondi/nõrkusi, parendusaspekte ja väga sageli parendus-
tegevusi. Viimasel juhul ei ole analüüsi põhjal eelnevalt 
toodud välja järeldusi, millest tulenevalt on tegevused 
planeeritud. 

Koolides, kus sisehindamise ja arengukava vahel oli 
seos nõrgem, nn osalise kattuvusega koolides näib ole-
vat üheks probleemiks arengukava ülesehitus. Fikseeri-
tud on üldeesmärk või üldeesmärgid, sageli eesmärgid 
hindamise põhivaldkonniti ja ka tegevused eesmärkide 
täitmiseks, kuid puuduvad konkreetsed indikaatorid ja 
mõõdikud, mis näitaks, kuidas (üld)eesmärgi poole liigu-
takse. Näiteks on eesmärgiks seatud, et kindlustatakse 
gümnaasiumis konkurentsivõimeline haridus ja jätku-
suutlikkus, hariduslike erivajadustega õpilaste arengu 
toetamine ning õpilastel on väga head õpioskused. Sageli 
on määratlemata siht (tulemus), mis peaks saavutatama. 
Mõningatel juhtudel on tegevusena märgitud seadusest 
tulenev kohustus, näiteks sisehindamise läbiviimine, 

Tabel 1. Näide koolide X ja Y arengukava eesmärkidest ja eeldatavatest tulemustest

Kool X1 Kool X2

Eesmärk On loodud kõigi õpilaste arenemist ja õppimist toetav 
keskkond. Õpilased oskavad ja tahavad õppida.

Toetada õpilaste arengus algatus- ja koostöövõimet, 
iseseisvate tööharjumuste ja uurimusliku õppe 
kujundamist, akadeemilist ausust, oskust kasutada IKT 
vahendeid, lugupidamist iseenda ja teiste vastu, oskust 
teha valikuid.

Indikaator Indikaatorid otseselt ei ole kirjas, kuid on võimalik kaude mõista, millele keskendutakse.

Tulemus Õppijate huvi loodusteaduste vastu on suurenenud. On olemas kõiki kooliastmeid hõlmav süsteem 
andekate ja motiveeritutega töötamiseks; kooliastme 
lõpuks on iga õpilane koostanud ühe individuaalse või 
meeskondliku uurimuse (iseseisvate tööharjumuste ja 
uurimusliku õppe kujundamine, akadeemiline ausus, 
oskus kasutada IKT vahendeid).

Tegutseb õpilasfirma või -firmad.

Õppekava uus versioon on valmis.

Õpilaste anded on märgatud ja arendatud.

Õpilased ja õpetajad on õppekorraldusega rahul.

Õpilased ja õpetajad on rahul metoodilise tööga. Kõik õpilased osalevad väärtuspõhistel 
arenguvestlustel; alates 8. klassist toimub karjääri 
planeerimistöö (lugupidamine iseenda ja teiste vastu, 
oskus teha valikuid).

Õpilased ja vanemad on informeeritud õppekava 
infotundidest.

On rakendunud klasside ühisüritustesse kaasatuse 
mõõtmise punktisüsteem (õpilaste algatus- ja 
koostöövõime arendamine).

Allikas: Haridus- ja Teadusministeeriumile analüüsiks esitatud koolide arengukavad (2015)



48

arengukava analüüsimine ja täiendamine, või lihtsalt 
tegevust iseloomustav printsiip, näiteks kooli juhtkonna 
toetav eestvedamine (kaasamine, planeerimine, teosta-
mine, analüüsimine, parendamine).

Analüüsitulemustele tuginedes võib väita, et seadu- võib väita, et seadu- seadu-
sest tulenevat kohustust siduda sisehindamine arengu 
planeerimisega on arvestatud enamikes gümnaasiumi-
des. Mõnedes koolides oli märgata väga selge seos, teis-
tes kaldus sisehindamine olema pisut isoleeritum, näides 
olevat tegevus omaette.
• Põhikoolid
Põhikoolide sisehindamise aruannete ja arengukavade 
analüüs näitas, et enamikes koolides analüüsiti pigem 
sisehindamisele eelneva perioodi arengukavas sätesta-
tud tegevuste, mitte eesmärkide täitmist. Selline lähe-
nemine ei anna täit kindlust, et ka eesmärk sai täidetud. 
Seda eriti olukorras, kus puuduvad indikaatorid ja mõõdi-
kud, mis näitaksid, mil määral on eesmärk täidetud.

Arengukavadele on iseloomulik, et eesmärgid on jaga-
tud kvaliteedisüsteemis tuntud põhivaldkondade järgi 
– eestvedamine ja juhtimine, personali ja huvigruppide, 
ressursside ning õppe- ja kasvatustöö juhtimine. Selliselt 
lähenedes on koolid seadnud igale valdkonnale mitmeid 
eesmärke, näiteks ühel koolil on õppe- ja kasvatustege-
vusele seatud kaheksa eesmärki: on toetatud laste kooli-
valmidust ja edasist sihipärast võimetekohast arengut; 
on motiveeritud õpilasi sihikindlalt õppima, kujundatud 
eneseanalüüsi- ja koostööoskusi, õpetatud enesega 
toime tulekut; on õpetatud õpilastele erinevaid info hanki-
mise võimalusi, oskust hinnata teabe õigsust, julgustatud 
koostööle õpetajatega; on kujundatud õpilastes kohuse- 
ja vastutustunnet, enesedistsipliini ja käitumiskultuuri; 
on kujundatud tervislikke eluviise ja liikumisharjumust 

õpilaste seas; on korrigeeritud hindamissüsteemi lähtu-
valt uue õppekava nõudmistest; on alates 2011. aasta  
1. septembrist alustatud tööd uue õppekava järgi 1., 4. 
ja 7. klassis; on alustatud lõimimisprojektide koostamist 
uue õppekava osas. Viie valdkonna peale ca 40 eesmärki 
– sellise mahu juures võib fookuse leidmine olla küsi-
tav, eriti piiratud ressursside tingimustes. Soovitav oleks 
seada 5–8 eesmärki tuleviku kavandamiseks (Noorkõiv 
et al. 2002), seada konkreetsed indikaatorid koos mõõ-
dikutega ja kavandada tegevused. Näiteks kui koolis on 
probleemiks õpilaste teadmised ja oskused matemaati-
kast, siis eesmärgiks võiks olla: Õpilaste matemaatikaala-
sed teadmised ja oskused on aastaks … paranenud, mille 
tagajärjel matemaatikaeksami kooli keskmine on tõusnud 
… punkti võrra ja õpilaste osalus …% võrra. Indikaatoriks 
on antud näite puhul matemaatika tulemuslikkus koo-
lis, mõõdikuks põhikooli eksamitulemused ning õpilaste 
osalus matemaatikaalastel konkurssidel ja olümpiaadi-
del. Mõlemal juhul tuleks tuua välja hetkeolukord konk-
reetse arvnäitajana ja määratleda siht, kuhu tahetakse 
jõuda. Kavandatavate tegevuste osas võiks mõelda, mis 
peaks muutuma eestvedamises, milliste tegevustega 
saaks õpetajate professionaalsust tõsta matemaatika 
õpetamise valdkonnas, kuidas huvigruppe kaasata mate-
maatika tulemuslikkuse tõstmisse ja mida konkreetselt 
ette võtta õppe-kasvatustöös. Alati ei pruugi olla ideid 
tegevuste osas, mis kataksid kõiki hindamisvaldkondi. 
Kindlasti tuleks lähtuda selgelt vajadustest ja vältida n-ö 
kunstlikku lähenemist probleemide lahendamisel.

Indikaatorid olid välja toodud kolmel juhul üheteist-
kümnest. Probleemne näib olevat strateegilise planeeri-
mise terminoloogia korrektne kasutamine (eesmärgi ja 
tegevuse eristamine, indikaator, mõõdik jms) või sõnas-

Tabel 2. Näide kooli X3 arengukava eesmärkidest, indikaatoritest ja mõõdikutest

Õppe- ja kasvatus-
protsessi eesmärk

Õpilaste kõrge õpijõudlus põhikooli II ja III kooliastmes

Eesmärgi selgitus Eesmärk tuleneb sisehindamise tulemustest, mille kohaselt õpilaste õpijõudlus põhikooli II ja III 
kooliastmes pole piisav. Sihiks on luua õpilastele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav 
õpikeskkond, mis toetab õpilase õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni, kriitilise mõtlemisvõime, 
teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi 
kujunemist. Nimetatud sihi saavutamist tõendab õpilaste kõrge õpijõudlus.

Indikaatorid 2020. aastaks on saavutatud olukord, kus kõikidele õpilastele on tagatud nende võimetest ja isikupärast 
lähtuvad tugi- ja toetusmeetmed. 

Mõõdikud Kokkuvõtvate „puudulike“ ja „nõrkade“ hinnete protsent on 0; õppeperioodi jooksul hinnatud „puudulike“ ja 
„nõrkade“ hinnete osakaal ühe õppeaine piires on alla 10%; kokkuvõtvate „heade“ ja „väga heade“ hinnete 
osakaal on vähemalt 30%.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeeriumile analüüsiks esitatud koolide arengukavad (2015)
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tuse kasutamine, mis pedagoogika printsiipidest läh-
tuvalt on pisut üllatav. Näiteks on ühe kooli eesmärgiks 
õppe- ja kasvatusvaldkonnas nelja-viieliste õpilaste osa-
kaalu hoidmine üle 50%. Ilmselt on siiski eesmärgiks, et 
õpilased õpiksid maksimaalselt võimetest lähtuvalt. Aren-
gukava eesmärkidena on ka välja toodud näiteks koostöö 
naaberkoolidega ja Rajaleidja keskusega. Eelpool toodu 
viitab sarnasele probleemile mitmete gümnaasiumide 
arengukavades – eesmärgid on väga detailsed ja sageli 
pigem tegevused kui kavandatavad seisundid kolme või 
enama aasta pärast. 

Mõningatel juhtudel on aga eesmärk nii üldine, et teeb 
raskeks ühelt poolt mõista, millele järgneval perioodil kes-
kendutakse, ja teisalt on arusaamatu, kuidas on võimalik 
eesmärgi saavutamist hinnata nii, et hindamistulemusest 
õppeasutusele kasu oleks. Protsessi saab juhtida, kui 
eesmärgid on mõõdetavad (Noorkõiv et al. 2002). Õpi-
lase arengut toetav õppe- ja kasvatusprotsess või õpi-
keskkonna kvaliteet õppevaldkonniti kindlasti varieerub, 
mistõttu võiks arvata, et keskendumine valdkonnale, mis 
on probleemsem, oleks õppeasutuse tulemuslikkusele 
suurema kasuteguriga.

Samas on põhikoole, kus arengukavas on seatud sel-
gelt eesmärk koos kavandatava tegevusega ja oodatav 
tulemus mõõdikuga (tabel 3).

Sisehindamise aruandes on kooli tugevused välja too-
dud, kuid näiteks parendusvaldkondadena on esitatud: 
kooli eelarve koostamisse kaasata kogu kooli personal ja 
hoolekogu, rohkem kaasata üritustel kõiki töötajaid, kor-
raldada infotunde, kirjutada koolielust rohkem artikleid, 

ürituste läbiviimise plaanid aegsasti läbi arutada ümar-
laudades jne. Näib esinevat sama probleem, mis mitmete 
gümnaasiumide puhul – parendusvaldkonna asemel 
tuuakse välja parendustegevus. Näidete põhjal võib eel-
dada, et sisuliselt on parendusvaldkonnaks kaasamine, 
kooli maine, õpetajate enesearendus, infoliikumine, per-
sonali tunnustamine jm. Koolide poolt nimetatud paren-
dusvaldkonnad on pigem tegevused, mis valdkonna aren-
damiseks on kavandatud. Koolis, kus ei aduta tegelikke 
väljakutseid, võivad valdkonna parendustegevused jääda 
ühekülgseks ja vähem tulemuslikuks ning valdkond jääb 
sisuliselt ikkagi parendamata. Teisisõnu – süsteemse 
lähenemiseta sisehindamisele võib kannatada õppeasu-ähenemiseta sisehindamisele võib kannatada õppeasu-henemiseta sisehindamisele võib kannatada õppeasu-
tuse tulemuslikkus.

Kehtivate arengukavade puhul saab väita, et neis esi-
nes seotus eelnevalt läbi viidud sisehindamisega ja uue 
arengukava koostamisel oli arvestatud sisehindamise 
tulemusi.

Kokkuvõtlikult saab vähemal või suuremal määral 
nentida, et ka põhikoolides on sisehindamine seostatud 
kooli arengu kavandamisega, kindlasti on aga vaja tõsta 
põhikoolide juhtide pädevust õppeasutuse strateegilise 
planeerimise osas.

• Lasteaed-põhikoolid
Kõrvutades lasteaed-põhikoolide arengukavu ja sisehin-
damise aruandeid, võib ühelt poolt väita, et arengukavad 
ja sisehindamise aruanded on omavahel seotud, teisalt 
iseloomustab arengukavasid eesmärkide paljusus, mis 
takistab kitsaskohtadele keskendumist (iga valdkonna 

Tabel 3. Kooli X4 arengukavas sätestatud õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk, tegevussuunad, eeldatav tulemus, mõõdik ja siht

Eesmärk Koolis on loodud kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused ja tingimused võimetekohase hariduse 
omandamiseks ning positiivse enesehinnanguga ja elus toimetuleva inimese kasvatamiseks.

Tegevussuund Kõigi õpilaste igakülgse arengu toetamine ja toimetuleku soodustamine; õpilaste individuaalsusega 
arvestamine ja õpijõudluse toetamine ning koolirõõmu ja õpimotivatsiooni tekitamine ja säilitamine; 
koostööoskusi ning ettevõtlikkust arendava õpikeskkonna arendamine; varajane karjäärinõustamine 
ning õigete valikute toetamine; õpilaste omavastutuse suurendamine käitumise ja õpitulemuste 
eest; digitaristu, e-õppevara ja digitaalse kirjaoskuse arendamine ning erinevate digiseadmete 
kasutamine õppetöös; huvihariduse ja üldhariduse lõimimine õppekavade kaudu.

Tegevus (detailsem lahti-
kirjutus tegevuskavas)

Laiapõhjalise kvaliteetse haridusvõimaluse loomine koolis kõigile õppijatele, mis kindlustaks 
võimetekohase toimetuleku muutuvas ühiskonnas kogu elu vältel.

Eeldatav tulemus Kooli lõpetajatel on oskused ja kogemused, mis kindlustavad võimetekohase toimetuleku 
tulevikuühiskonnas.

Mõõdik Huvigruppide rahulolu.

Siht Huvigruppide rahulolu positiivse trendiga.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeeriumile analüüsiks esitatud koolide arengukavad (2015)
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peale ca 5–8, kokku ca 40 eesmärki) ja muudab hinda-
mise komplitseerituks. Lasteaed-põhikoolide arenguka-
vades, võrreldes gümnaasiumide ja põhikoolidega, esi-
neb veelgi enam tegevuse esitamist arengueesmärgina, 
näiteks on eesmärgiks seatud, et on analüüsitud kooli X 
kitsaskohti, tugevdatud on koostööd maakonna õppe-
nõustamiskeskusega; jätkatud X mõisa kui turismiobjekti 
tutvustamist. Seega püsib sama oht, mis eelnevalt sai 
välja toodud gümnaasiumide ja põhikoolide puhul – hin-
nates tegevus täidetuks, võidakse olla seisukohal, et ka 
eesmärk on saavutatud. Kui eesmärk on üldine, siis ei 
pruugi vastav järeldus olla tõene. 
Raske on asjakohaselt hinnata, kui puudub selge fookus. 
Viies lasteaed-põhikoolis ei olnud üheski arengukavas 
määratletud indikaatoreid ja mõõdikuid sätestatud ees- mõõdikuid sätestatud ees-sätestatud ees-
märkide hindamiseks. Liialt üldine või vastupidi – liialt 
detailne lähenemine arengu kavandamisele ei pruugi 
anda oodatud efekti ja võib muuta sisehindamise väga 
töömahukaks ja vähem tulemuslikuks. 

Õppeasutuse tugevused on lasteaed-põhikoolid välja 
toonud, kuid parendusvaldkonnad on sageli kirjeldatud 
parandustegevustena või parendusaspektidena. Näiteks 
kool X märgib parendustegevusena kooli spordiväljaku 
renoveerimise, jalgpalliväljaku arendamise, mõisa tutvus-
tamise. Sisuliselt näib tegu olevat parendusvaldkonnaga, 
mida võiks nimetada näiteks kahe esimese näite puhul 
õppehoone ja territooriumi parendamiseks ja kolmandal 
juhul maine tõstmiseks. 

Seos kehtivate arengukavade ja sisehindamise aru-
annete vahel oli olemas, kuid seose selgus varieerus 
kooliti, mistõttu võib väita, et sisehindamise kasutegurit 
arengu planeerimisel annab tõhustada. Vältida tuleks olu-
kordi, kus sisehindamist viiakse läbi ainult põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduses tulenevast kohustusest.

Kolme grupi koolide arengu planeerimise ja sisehinda-
mise seoste võrdlemisel võib teha järgmised järeldused:
• Gümnaasiumi arengukavade ja sisehindamise aru-

annete seosed olid selgemini määratletud, indikaa-
toreid ja mõõdikuid eesmärkide hindamiseks esines 
rohkem kui põhikoolides ja lasteaed-põhikoolides. 
Sidusust eelneva perioodi arengukava, sisehindamise 
aruande ja järgneva perioodi arengukava vahel esines 
samuti gümnaasiumides rohkem kui põhikoolides või 
lasteaed-põhikoolides. 

• Tugevused olid kirjeldatud kõikides koolides, sõltu-
mata koolitüübist.

Sõltumata grupist, kuhu kool kuulus, oli mitmete koolide 
arengukavades kasutatud SWOT1 analüüsi, mis teatavasti 
põhineb organisatsiooniliikmete arvamustel ja millega 
analüüsitakse asutuse tegevust mõjutavaid sise- ja välis-
tegureid ning asutuse tugevaid ja nõrku külgi. SWOT ana-
lüüsi soovitatakse kasutada strateegiate väljatöötamisel 
(Johnson & Karjalainen, 1996). Tõsiseltvõetav arvamus 
põhineb tõendusmaterjalil. Võiks eeldada, et sisehinda-
mine kindlustab vajalikud andmed ja seeläbi lähtutakse 
otsustamisel õppeasutuse reaalsest olukorrast. 

Kokkuvõte
Võrreldes antud tulemusi sarnastes ülevaadetes2, võib 
täheldada, et nii arengukavades kui sisehindmise aru-
annetes on enam kasutatud strateegilise planeerimise 
põhimõtteid ja suuniseid. Samas võib jätkuvalt täheldada, 
et mõnes koolis puudub selgus strateegilise planeerimise 
mõistetes või neid kasutatakse ebaadekvaatselt. Kuigi 
meie analüüsi rõhuasetus oli saada tagasisidet sisehin-
damise toimimisele üsna liberaalses keskkonnas, peab 
tõdema, et paratamatult jõuame asutuse strateegilise pla-
neerimise kvaliteedini. Erinevad autorid on välja toonud, 
et kooli kvaliteetse strateegilise planeerimise ja õpilaste 
tulemuste	vahel	on	tugev	seos	(Fernandez,	2011;	Strunk	
et al. 2016). Antud analüüsi eesmärk ei olnud uurida, 
kuidas arengukavade erinevates valdkondades/eesmär-
kides sätestatu realiseerub. Samas on huvitav märkida, 
et Sari et al. (2016) toob välja võrdlevalt Soome ja Eesti 
personalijuhtimise valdkonna esinemise arenguplaani-
des ja jõuab järeldusele, et valdkond personali juhtimine 
(töötingimused, töökeskkond, töötaja kompetents jne) on 
arengukavade eesmärkides hästi kajastatud, kusjuures 
eesmärgid on ka realiseerunud ja koolid tundsid, et pla-
neerimine personali valdkonnas on asjakohane ja aitab 
teha edaspidiseks vajalikke otsuseid.

Koolivõrgu reorganiseerimine on kaasa toonud juhtide 
vahetuse laine. Uued juhid on läbinud tiheda konkurentsi-
sõela ja on eeldatavalt professionaalsed juhid, mistõttu ei 
tohiks neil olla raskusi kooli kui organisatsiooni stratee-
gilise juhtimisega, sealhulgas tulemusliku sisehindami-
sega. Põhikoolides ja lasteaed-põhikoolides on valdavalt 
juhid, kes on samas koolis töötanud aastaid. Juhi pro-

1	 SWOT	analüüsi	 on	 defineeritud	 kui	 strateegilist	 planeerimisvahendit,	millega	 hinnatakse	 organisatsiooni/projekti	 tugevaid	 külgi	
(strengths), nõrku külgi (weaknesses), võimalusi (opportunities) ja ohte (threats).

2 Kitsing, M. (2010). Ülevaade õppeasutuste sisehindamisest ja nõustamisest. – Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 
2009/2010. õppeaastal. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium, 72-77.

 Kitsing, M. (2011). Ülevaade õppeasutuste sisehindamisest ja nõustamisest. – Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 
2010/2011. õppeaastal. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium, 38-41.
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fessionaalsuse tõstmine sõltub juhi motivatsioonist end 
täiendada ja kohaliku omavalitsuse nõudlikkusest. Ana-
lüüsi põhjal võib väita, et põhikoolide ja lasteaed-põhikoo-
lide teadlikkust strateegilisest planeerimisest, sealhulgas 
süsteemse sisehindamise läbiviimisel, on vaja tõsta.

Kui midagi muuta kooli strateegilises planeerimises, 
siis mida? Igas organisatsioonis on suuremad või väikse-
mad kitsaskohad, väidetavalt kaasneb suuremate prob-
leemide lahendamisega paljude väiksemate n-ö iseenes-
lik vähenemine. Õppeasutuses on soovitav mõelda, mis 
on juurprobleemid ja mis on innovatsioonist tulenevad 
väljakutsed ning keskenduda arengukavades neile. Väga 
paljudes koolides on arengukava formaadiks eesmärkide 
ja tegevuste kavandamisel võetud sisehindamise vald-
konnad, mis annab küll loogilise lähenemise, kuid ei kes-
kendu arengus olulisemale – võtmeprobleemide lahenda-
misele ja innovatsioonist tulenevalt vajalikele muutustele. 

Kuigi sisehindamist, mis on arengu saavutamisprot-
sessi kindel osa, on rakendatud kooli tulemuslikkuse tõst-
miseks aastaid nii meil kui ka teistes riikides, saab alati ka 
antud protsessi tõhustada. Sisehindamise võimekus on 
koolides erinev, juhid vahetuvad ja vajavad sellealast koo-
litust ning süsteemi tasandil tuleb mõelda, kuidas koole 
nii sisehindamisel kui ka arengu planeerimisel toetada 
(O’Brien et al. 2015).

Lisaks hindamisinstrumentide arendamisele ja kõi-
kidele koolidele neile juurdepääsu kindlustamisele on 
äärmiselt vajalik töötada koolidele välja strateegilise pla-
neerimise juhendmaterjalid, mis aitaks kogu planeerimis-
protsessi süsteemselt ja tulemuslikult rakendada.
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Käesolev PISA (Program for International Student Assess-
ment) ülevaade põhineb 2015. ja 2016. aasta OECD 
(Organization for Economic Co-operation and Develop-
ment, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) välja-
annetel PISA in Focus. 

Internetikasutust koolis tuleb teadlikult  
suunata
• Õpilase sotsiaal-majanduslik taust mõjutab olulisel 

määral internetikasutust.
• 98% väiksemas eelisolukorras õpilasi Põhjamaades, 

Hongkongis ja Hollandis kasutab internetti, ka enamikul 
Eesti õpilastel on juurdepääs netile (riikide järjestuses 
kümnes).

• Väiksemas eelisolukorras olevad õpilased kasutavad 
internetti rohkem suhtluseks ja mängimiseks, võrreldes 
sotsiaal-majanduslikult paremas olukorras õpilastega, 
kes pigem hangivad informatsiooni netist.

Eestis ei erine eelisolukorras või väiksemas eelisolukor-
ras õpilaste internetikasutus nädalavahetusel, samas 
Belgias, Taanis, Soomes, Saksas, Hongkongis, Islandil, 
Koreas, Norras, Shanghais, Rootsis, Šveitsis ja Hiina 
Taibeis veetsid väiksemas eelisolukorras õpilased roh-
kem kui 15 minutit internetis. Võrdne juurdepääs netika-
sutusele ei tähenda võrdseid võimalusi. Kui väiksemas 
eelisolukorras õpilasel ei ole teadmist, millist vajalikku ja 
olulist teavet on võimalik netist hankida õppimiseks, kar-
jääri kavandamiseks ning tööturul konkureerimiseks, kui 
õpilasel on kehvem arvutikasutamisoskus, kui puudub 
pere ja õpetaja tugi ning motivatsioon on nõrk, siis võivad 
tal jääda võimalused piiratumaks nii õppes osalemiseks 
kui ka isikliku ja tööelu korraldamiseks.

Hea lugemisoskusega õpilane, sõltumata tema sot-
siaal-majanduslikust taustast, suudab leida vajalikku ka 
mujalt kui netist ning sel juhul kaob eelisolukorras olevate 
õpilaste eelis võrdsete võimaluste loomisel.

Kui võimeid ei arendata, jäävad need 
realiseerumata, lapse potentsiaal kasutamata
• Enamikes OECD riikides on nõrga sotsiaal-majandus-

liku taustaga õpilastel madalam teadlikkus matemaa-
tilistest kontseptsioonidest (nt ruutvõrrandid) võrreldes 
parema sotsiaal-majandusliku taustaga õpilastega.

• OECD väitel väiksemas eelisolukorras õpilasi ei õpetata 
sama heal tasemel kui eelisolukorras õpilasi.

PISA ÕPPETUNNID
Maie Kitsing, Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna nõunik

Eestis pole olukord väga kriitiline, sest oleme viie esimese 
riigi hulgas, kus kontseptsioonide tundmine kirjeldab 
kõige vähem erisust vähem eelistatud ja eelisolukorras 
olevate õpilaste tulemuste varieeruvusest. Siiski esineb 
väike erisus matemaatiliste kontseptsioonide tundmises 
kahe vaadeldud õpilaste grupi puhul.

OECD soovitab kõikidele õpilastele, sõltumata nende 
sotsiaal-majanduslikust taustast, anda keerukaid, väl-
jakutseid pakkuvaid ülesandeid erinevates situatsiooni-
des, mitte ainult konkreetsetes igapäevaelu tegemistes. 
Teadlikkus matemaatika erinevatest valdkondadest aitab 
loodetavasti kaasa tulemuste vahe vähenemisele, mis on 
tingitud just sotsiaal-majanduslikust taustast. 

Oskuslik nõrgema võimekusega õpilaste  
õpetamine ja õpitoe varajane rakendamine 
toob edu
• Enamik PISA uuringus osalenud maade nõrgemate 

tulemustega õpilastest olid vähem sihikindlamad kui 
õpilased, kel tulemused kõrgemad. Probleemülesande 
raskeks osutumisel 32% nõrgema tulemusega õpilasi 
loobus lahendamisest, samas kõrgema tulemusega 
õpilastest loobus ainult 13%. 

• Nõrgema tulemuslikkusega õpilased arvavad, et peale 
õppetundi õppimine ei paranda nende õpitulemusi. 81% 
tippsooritajaid uskus, et kui nad paremini valmistuvad 
eksamiks, on tulemus parem, seevastu nõrgema tule-
muslikkusega õpilaste eneseusk oli oluliselt väiksem – 
ainult 56% uskus enda tulemuse paranemisse.

• Nõrgema tulemuslikkusega sooritajatest, kes olid hõi-
vatud tunniväliselt matemaatikaalase huvitegevusega, 
olid matemaatikast ka rohkem huvitatud.

Akadeemiline edu ei tule ilma jõupingutuseta, seega sihi-
kindel jõupingutus ja usk oma võimekusse edu saavu-
tada aitab saada ka paremaid õpitulemusi. Sihikindluse 
puudumist võib osaliselt tõlgendada õpilase käitumisega, 
kus laps ei võta vastutust õppimise (õppimistulemuste) 
eest. 

PISA tulemused näitavad, et madalama tasemega 
sooritajad ei väldi tegevusi, kus on vajalikud arvutamisos-
kused või muu vaime tegevus. Uuringutulemustele tugi-
nedes võib väita, et nõrgema sooritustasemega õpilased 
vajavad rohkem aega matemaatiliste ülesannete lahen-
damiseks, oskuslikku kaasamist õppetunnis ja läbimõel-
dud ülesannete valikut ning edu kogemist. Selline õpeta-
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mine toetaks nõrga sooritusega õpilaste eneseusku ja 
enesekindlust. Alternatiivne variant on muuta standardid 
pisut madalamaks ja kindlustada varane õpitugi. Õpilaste 
individuaalsust arvestav õpetamine ja õpitoe rakenda-
mine võib loomulikult olla samaaegne. Mida varasemas 
eas mitmekülgne tugi kindlustatakse, seda tulemuslikum 
see on. Olulisim on, et nõrga sooritusega õpilased kogek-
sid õpiedu. 

15aastased õpilased, kelle teadmised ja  
oskused matemaatikast ning lugemisest on 
alla baastaseme, on potentsiaalne riskigrupp 
täiskasvanuna
• Mitte üheski uuringus osalenud riigis ei saavutanud 

kõik õpilased baastaset. 
• OECD riikides keskmiselt on kõrge sotsiaal-majandus-

liku taustaga poisil, kes elab kahe vanemaga, ei oma 
immigrandi tausta, räägib koolis sama keelt mis kodus, 
elab linnas, on osalenud rohkem kui aasta koolieelses 
lasteasutuses, ei ole klassi korranud ja on õppinud üld-
hariduskoolis, oli ainult 5% ulatuses tõenäosust olla 
matemaatikas madalate tulemustega. Seevastu oli 
83% ulatuses tõenäoline saada nõrku tulemusi juhul, 
kui oldi tüdruk, kes elas ühe vanemaga, omas immi-
grandi tausta, ei osalenud koolieelses õppeasutuses, oli 
korranud klassi ning õppinud kutsesuunal. 

• Eestis saavutavad ka üksikvanema lapsed sama head 
tulemused kui kahe vanemaga koos elavad lapsed. 

• Nõrkade tulemuste taga on mitmete põhjuste kombi-
natsioon ja nende kuhjumine. 

• Õpilased, kes käisid koolis, kus õpetajad olid toetava-
mad, kõrge moraaliga ja neil olid oma õpilastele kõrged 
ootused, saavutasid paremaid tulemusi isegi siis, kui 
võeti arvesse õpilaste sotsiaal-majanduslik taust.

Hariduspoliitika kujundamisel on oluline arvestada, et 
riski tegurid, nt klassikursuse kordamine, kutsesuunal 
õppimine, immigrandi taust, mõjutavad rohkem mada-
lama sotsiaal-majandusliku taustaga õpilasi. Sama olu-
line on, et ühes koolis käiks erineva sotsiaal-majandusliku 
taustaga õpilasi. Uurimistulemused näitavad, et sellisel 
juhul on nõrgemalt sooritanud õpilaste osakaal haridus-
süsteemis väiksem.

Haridussüsteemid peavad olema suutelised välja sel-
gitama nõrgema sooritusega õpilased ja koolid, valima 
koolide töösse sekkumiseks sobivad strateegiad, kindlus-
tama õpetajatele vajalikud oskused asjakohase koolituse 
kaudu ning võimaldama vajadustest lähtuvalt õpilastele 
tuge. Vanemate roll on toetada oma last, sealhulgas toe-
tada teda positiivse suhtumise ja käitumisnormide kuju-
nemisel, kodutööde tegemisel, sihikindlale õppimisele 
suunamisel ja motivatsiooni kujunemisel.

Väljakutseks järgmisel kümnendil on  
sotsiaalse ja akadeemilise kaasamise  
suurendamine
• Koolidele kättesaadavate õppevahendite kogused ja 

kvaliteet on ajavahemikul 2003–2012 oluliselt parane-
nud kõikides OECD riikides. Suuremad finantsressursid 
haridusse võimaldavad koolidel tööle võtta paremaid 
õpetajaid, täiendada õppematerjale ja muuta paremaks 
kooli füüsilist õpikeskkonda. 

• Ka vaimne õpikeskkond OECD riikide koolides paranes 
ajavahemikul 2003–2012, eriti puudutab see õpetaja-
õpilase suhteid.

• Samas koolis käivate erineva sotsiaal-majandusliku 
taustaga õpilaste osakaal ei muutunud ajavahemikul 
2003–2012, kuid kõikides OECD riikides õppisid erine-
vate akadeemiliste võimete ja vajadustega õpilased 
samas koolis 2012. aastal väiksema tõenäosusega kui 
2003. aastal.

Eesti osales PISA uuringus esmakordselt 2006. aastal, 
mistõttu võrdlustabelites meie arenguid ei kajastata. 
Kõikides OECD riikides kumulatiivsed kulud ühe õpilase 
kohta vanuses 6–15 aastat on ajavahemikul 2003–2012 
suurenenud 40% võrra, mille tulemusena on koolid õppe-
materjalidega paremini varustatud ja koolides on rohkem 
kvalifitseeritud	õpetajaid.	PISA	on	näidanud,	et	suurema	
finantsressursi	 olemasolu	 ei	 ole	 automaatselt	 seotud	
paremate õpitulemustega, kuid nende minimaalne tase 
on siiski paremate õpitulemuste arengut soodustava õpi-
keskkonna loomise eeltingimuseks. 

Kuigi koolid on käesolevaks ajaks paremini varustatud 
õppematerjalidega ja kindlustatud professionaalsemate 
õpetajatega kui kümme aastat tagasi ning võimaldavad 
õpilastele arengut soosivat õpikeskkonda, ei ole koolides 
tehtud edusamme õpilaste sotsiaalsel ja akadeemilisel 
kaasamisel. Samuti on koolide sotsiaal-majanduslik pro-
fiil	viimase	kümnendi	jooksul	vähe	muutunud.	

Järgmise kümnendi suurimaks väljakutseks on kooli-
valiku ja hariduspoliitika kujundamine nii, et tulemuseks 
ei oleks õpilaste eraldatus. 

Immigrandi staatus on üks hariduslikest  
erivajadustest, millega arvestamine avab  
lapse potentsiaali 
• Rändetaustaga õpilaste osakaal kasvas ajavahemikul 

2003–2012 nii traditsioonilistes kui ka uutes sihtriikides.
• Õpitulemuste erinevus matemaatikas immigrantidest 

ja mitte-immigrantidest õpilaste vahel aastatel 2003–
2012 vähenes.

• Sotsiaal-majandusliku tausta erinevused seletavad 
vähem kui 50% õpitulemuste varieeruvusest matemaa-
tikas immigrantidest ja mitte-immigrantidest õpilaste 
vahel.
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Õpitulemuste suur varieeruvus immigrantidest ja mitte-
immigrantidest õpilaste vahel näitab, et hariduspoliitika 
võib mängida olulist rolli õpitulemuste erinevuste kaota-
mises. Koolidevahelised erinevused, mis on põhjustatud 
sisserändajate koondumisega teatud elupiirkondadesse 
ja tõenäoliselt ka nõrgematasemelise õpetamise ja juhti-
misega, on silmatorkavad. 

Riikidel on vaja tugevdada haridussüsteemide suutlik-
kust, rakendamaks immigrantidest õpilaste potentsiaali. 
Haridussüsteemil on oma roll selles, et immigrantidest 
õpilased kasutaksid maksimaalselt neid võimalusi, mida 
koolides pakutakse. 

Eneseusk ja sihikindlus viivad sihile
• Õpilaste usku oma oskustesse matemaatikaülesannete 

lahendamisel seostatakse OECD riikides keskmiselt 
49punktilise vahega matemaatikas, mis on võrdväärne 
ühe kooliaastaga.

• Õpilaste enesekindlus matemaatiliste ülesannete 
lahendamisel on seotud kogemusega, mis saadakse 
samalaadsete ülesannete lahendamisel õppetunnis.

• Võrreldes sarnaste õpitulemuste ja sotsiaal-majandus-
liku taustaga õpilasi, siis need, kelle vanemad eeldasid, 
et lapsed jätkavad haridusteed ülikoolis, näitasid üldi-
selt suuremat eneseusku oma oskustesse kui õpilased, 
kelle suhtes vanematel selliseid ootusi ei olnud.

Kui õpilased ei usu oma võimesse lahendada raskemaid 
ülesandeid, siis nad ei pinguta ülesande lahendamisel. 
Õpilaste potentsiaali rakendamiseks on oluline enesetõ-
husus – usk oma võimetesse. Ometi ei ole paljudel õpi-
lastel, eriti ebasoodsas olukorras olevatel õpilastel, usku 
oma võimetesse matemaatikaülesannete lahendamisel. 
Koolid ja vanemad saavad aidata õpilastel arendada 
nende matemaatilisi oskusi, andes neile erinevaid ülesan-
deid ja julgustades neid ülesannete lahendamisel. 

PISA uuringute tulemused näitavad, et lapse enese-
tõhusaks kujunemisel on oluline roll ka vanema julgusta-
misel. 

Oluline on matemaatika õppimisele  
pühendatud aeg, aga ka aja tõhus kasutus
• Sõltumata koolitüübist (era- või riigikool, soodsas või 

ebasoodsas olukorras) veetsid 15aastased õpilased 
2012. aastal matemaatikatunnis rohkem aega kui 
2003. aastal.

• Mida rohkem aega veedetakse matemaatikatunnis, 
seda paremad on õpilaste keskmised tulemused. 

• Koolisüsteemides, kus õpilased veedavad suhteliselt 
pika aja matemaatikatundides, on õpilaste sotsiaal-
majanduslikul taustal väiksem mõju nende õpitulemus-
tele.

Lähtudes PISA 2012 küsitluse tulemustest, veedab kesk-
mine OECD riigi 15aastane õpilane matemaatikatunnis 
kolm tundi ja 38 minutit nädalas. See sarnaneb ajaku-
luga teistes põhiainetes: kolm tundi ja 35 minutit keele-
õppetunnis ning kolm tundi ja 20 minutit loodusteaduste 
tunnis nädalas. Erinev ajakulu kolme põhiaine vahel võib 
peegeldada matemaatika osatähtsuse kasvu riiklikes ja 
kooli õppekavades.

Koolid ja haridussüsteemid peavad tagama, et piisav 
aeg klassiruumis oleks kombineeritud õigete valikutega 
õppekavas, professionaalsete õpetajate ja positiivse õpi-
keskkonnaga.

Online-lugeja pädevuse kujundamine vajab 
õpetaja asjatundlikku juhendamist 
• PISA online-lugemise uuringu tulemustes oli parim riik 

Singapur, järgnesid Korea, Hongkong, Jaapan, Kanada, 
Shanghai ja Eesti.

• Singapuri, Austraalia, Korea, Kanada, Ameerika Ühend-
riikide ja Iirimaa õpilased olid kõige oskuslikumad vee-
bisirvijad. Nad valivad hoolikalt linke enne nendele klõp-
samist, et küsimusele vastata või ülesannet lahendada. 
Eesti õpilaste vastavad oskused olid OECD keskmisest 
madalamal, riikide järjestuses 16. kohal.

• Riikide online-lugemise jõudluse ja õpilaste elektrooni-
listes tekstides orienteerumise kvaliteedi vahel on tugev 
seos.

Osava online-lugemise saladus on oskus kergesti ja 
mõtestatult navigeerida elektroonilistes keskkondades. 
Pädevuse kujunemiseks online-lugemises peavad õpila-
sed olema võimelised otsingut teostama ja kavandama, 
hindama informatsiooni kasulikkust ja hindama allikate 
usaldusväärsust. Enamik õpilasi ei saa neid oskusi aren-
dada pelgalt läbi juhusliku praktika, vaid nad vajavad õpe-
tajatelt täpseid juhiseid ja kvaliteetseid õppevahendeid 
nende üha olulisemate oskuste valdamiseks.

Õpetajaks saamine ei ole enamikes riikides 
populaarne 
• 5% OECD riikide õpilasi loodavad töötada tulevikus õpe-

tajana: 3% poistest ja 6% tüdrukutest.
• Õpetajaks soovijate akadeemiline profiil on erinev, 

kuid paljudes OECD riikides on neil õpilastel kehvemad 
matemaatika ja lugemisoskuse näitajad kui teistel 
ambitsioonikamatel õpilastel, kes sooviksid tulevikus 
töötada pigem spetsialistina kui õpetajana. Eestis õpe-
tajaks soovivate ja mittesoovijate õpilaste matemaa-
tika- ja lugemisoskuses erinevust ei olnud.

• Eesti õpilastele on õpetaja amet kõige vähem atraktiiv-
sem.
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• PISA andmed näitavad, et keskmiselt suurem protsent 
õpilasi soovib tööle asuda õpetajatena neis riikides, kus 
õpetajate palgad on kõrgemad.

Andmed 15aastaste õpetajaks saada soovivate õpilaste 
matemaatikaoskuste kohta on üsna heas seoses juba 
õpetajana töötavate täiskasvanute kirja- ja arvutamisos-
kuse andmetega. Paljudes riikides on õpetajatel mada-
lam kirjaoskus ja eelkõige kehvem arvutamisoskus võr-
reldes teistel ametikohtadel töötavate inimestega. 

Haridussüsteemid	 peavad	 kvalifitseeritud	 ja	 moti-
veeritud õpetajate värbamisel ning hoidmisel muutuma 
konkurentsivõimelisemaks. Kuigi välised stiimulid, nagu 
palgad ja hüvitised, võivad abiks olla, peab pöörama suu-
remat tähelepanu ka õpetajatöö väärtustamisele, või-
maldades õpetajatele rohkem iseseisvust nende töös ja 
tõstma selle elukutse sotsiaalset staatust.

Õpilaste vaba aja veetmisel ainult internetis on 
tõsised tagajärjed
• 2012. aastal veetis keskmine OECD riigi 15aastane õpi-

lane üle kahe tunni päevas internetis.
• Kõige tavalisem võrgutegevus 15aastaste hulgas oli 

internetis oma lõbuks sirvimine ja sotsiaalvõrgustikes 
osalemine, üle 70% õpilastest teeb ühte neist kas iga-
päevaselt või peaaegu iga päev.

• Õpilased, kes veetsid rohkem kui kuus tundi päevas 
internetis väljaspool kooli, tundsid end suurema tõe-
näosusega koolis üksikuna, jäid kooli hiljaks ja said 
matemaatikas kehvemaid tulemusi. 7% OECD riikide 
õpilasi veedab tavalisel tööpäeval keskmiselt just nii 
palju aega internetis. 

Koolide, vanemate ja ühiskonna ühiste jõupingutustega 
saaks harida õpilasi kui internetiteenuste ja elektrooni-
lise meedia kriitilisi tarbijaid, aidates neil teha teadlikke 
valikuid ja vältida kahjutoovat käitumist. Uuringud on 
näidanud ja PISA andmed kinnitavad, et pikemal ekraani-
vaatamisel võivad olla negatiivsed tagajärjed, näiteks 

uneprobleemid, kehalise aktiivsuse ja sotsiaalse heaolu 
langus. Koolid saavad tõsta perede teadlikkust ohtude 
kohta, millega lapsed internetis kokku võivad puutuda. 
Vanemate hooleks on jälgida, et laste vaba aja veetmine 
oleks tasakaalus IKT vahendite kasutamise ja teiste har-
rastustegevuste vahel. 

Asjaolu, et õpitulemused on negatiivselt seotud inter-
netiga, näitab, et tehnoloogia õige rakendamine ei ole 
ainult õpilaste vaba aja veetmise probleem, vaid ka kooli-
süsteemi kasvav murekoht. Vanemad, kooli- ja tervishoiu-
töötajad saavad teha koostööd, et jälgida ja planeerida 
laste uue meedia kasutamist.

Kirjandus
OECD. (2016). Are there differences in how advantaged and dis-
advantaged students use the Internet? PISA in Focus, 64. OECD 
Publishing. 

OECD. (2016). Are disadvantaged students given equal opportu-
nities to learn mathematics? PISA in Focus, 63. OECD Publishing. 

OECD. (2016). Are low performers missing learning opportuni-
ties? PISA in Focus, 62. OECD Publishing.

OECD. (2016). Who are the low-performing students? PISA in 
Focus, 60. OECD Publishing. 

OECD. (2016). Does it matter how much time students spend on 
line outside of school? PISA in Focus, 59. OECD Publishing.

OECD. (2015). Who wants to become a teacher? Pisa in Focus, 
58. OECD Publishing.

OECD.	(2015).	How	confident	are	students	in	their	ability	to	solve	
mathematics problems? PISA in Focus, 56. OECD Publishing.

OECD. (2015). Who are the best online readers? PISA in Focus, 
55. OECD Publishing.

OECD. (2015). Is spending more hours in class better for lear-
ning? PISA in Focus, 54. OECD Publishing.

OECD. (2015). Can the performance gap between immigrant and 
non-immigrant students be closed? PISA in Focus, 53. OECD 
Publishing. 

OECD. (2015). How have schools changed over the past decade? 
PISA in Focus, 52. OECD Publishing. 

 



56

Kodutööd – milles on probleem?
Koolis antud koduste ülesannete puhul keskendub dis-
kussioon enamasti kodutööde mahule ja õpilaste üleliig-
sele koormusele, mis tingib kooliväsimust ja koolirõõmu 
puudumist. Kuulda on ka vanemate poolt liiga kõrgeks 
hinnatud õpilaste koormuse ja stressi temaatikat. Moti-
vatsiooniteoreetikud on üldiselt leidnud, et tegevusi, mis 
ei ole tegijate endi poolt mõtestatud (mitte tingimata 
huvitavad tegevused, vaid ka sellised, millele kas üksi või 
teiste abiga on leitud lähem või kaugem isiklik väärtus või 
tähenduslikkus), ei taheta erilise innuga teha, sõltumata 
sellest, kas tegija on laps või täiskasvanu. Diskussioon 
kodutööde mõttest ja mõttekusest, nende eesmärkidest 
ja nende efektiivsuse hindamisest, ei ole Eestis väga sisu-
lisena alanudki. Käesolev uuring ei keskendunud sellele, 
mitu lehekülge peab laps kodus lugema või mitu ülesan-
net lahendama ja kui kaua tal sellega aega läheb, ehkki 
kogusime ka neid andmeid. See, et pikem kodutöödeks 
kulunud aeg ei tähenda, et lapsel läheb paremini, on 
mõnda aega teada (vt nt Warton, 2001). Pigem on foo-
kus kodutööde kvaliteedil. Järgnevalt avame, mida see 
tähendab.

Mis on kodutööde puhul oluline –  
mida tähele panna, arendada, hinnata?
Õppimist uurivad teadlased, nt haridus,- arengu- ja kog-
nitiivse psühholoogia vallas, keskenduvad juba mõnda 
aega sellele, kuidas toetada ennastjuhtivaks õppijaks are-
nemist ja jõuda õppimise kui õpilase enda juhitud prot-
sessini (vt nt Efklides, 2011). Sel puhul nähakse õppimist 
kui aktiivset ja konstruktiivset protsessi, milles õppija 
seab õpieesmärgid, planeerib, jälgib ja suunab oma õpi-
protsessi. Selleks on aga vajalik, et õppijal oleksid näiteks 
1) sobivad õppimist ja pingutamist toetavad uskumused; 
2) oskus oma motivatsiooni suunata; 3) mitmesugused 
õpistrateegiad; 4) metakognitiivsed strateegiad; 5) oskus 
vajadusel abi küsida. Sel juhul õppija ei õpi mitte ainult 
paremini ja sügavamalt ning pole stressivabam, vaid on 
oletatavasti ka kuluefektiivsem: väliselt juhitud ja kontrol-
litud õppeprotsess ja õpimotivatsioon eeldavad enama 
kontrolli rakendamist, mis on ressurss. Õppeprotsessi 
suunamise viimine suuremal määral õppija enda kont-
rolli alla motivatsiooni, uskumuste ja oskuste arendamise 

kaudu on aga õpilase individuaalne võimekusressurss, 
mida tal on vaja ka pärast seda, kui kool on läbi ja väliseid 
(õppe)tööprotsessi kontrollijaid enam kõrval pole. Seega 
on kodutöö kui eelkõige õppija iseseisvust eeldava õppi-
mise puhul oluline just enese juhitud õppimisega seon-
duv: õpiprotsessi suunamise ja õpioskustega seotud 
individuaalsed ja keskkondlikud tegurid. Eeldatavalt on 
nende tegurite seostamine õpilase akadeemilise edukuse 
ja heaoluga suunda näitav selles osas, mis suunas kodu-
tööde temaatikas oleks sobiv liikuda.

Kodutööde uuring: mida ja kuidas uuriti
Kodutööde uurimisgrupp oli interdistsiplinaarne – üks 
projekti tagamõtetest oli taas kord toetada eri valdkon-
dade, hariduspsühholoogia ja kasvatusteaduste sisulist 
teaduskoostööd. Grupi eksperdituumiku moodustasid 
õpioskuste spetsialistid Kati Aus, Eve Kikas, väiksema 
koormusega Anna-Liisa Jõgi ning kasvatusteaduste poo-
lelt Katrin Poom-Valickis, Inge Timoštsuk, Airi Kukk ning 
väiksema koormusega Helin Puksand. Lähtudes Aaro Too-
mela ja Eve Kikase mitmetest varasematest haridusuurin-
gutest, koostasime esmalt teoreetilise mudeli teguritest, 
mis efektiivset kodutööd võiksid mõjutada (vt http://oppe-
kava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/
Aruanne_Eesti-p%C3%B5hikooli%C3%B5pilaste-kodune-
%C3%B5pikoormus-2013_2015.pdf), ning koostasime 
valimi, lähtuvalt sellest, millistes vanustes võiks kodu-
tööde kohta olla kõige olulisem midagi teada saada. 
Valimi moodustasid seega kaks gruppi: 2. klass (N=224), 
kus kodutöö tegemise harjumus alles kujuneb, ning 7. 
klass (N=271), kus õppimine on varasemast oluliselt kee-
rukamaks ja väljakutsuvamaks muutunud. Individuaalne 
areng toimub alati keskkonnaga interaktsioonis ning last 
ümbritsevad keskkonnad on erinevad – nii kool (õpetaja) 
kui kodu mängivad rolli. Seega uurisime mõlemas valimis 
nii õpilast, vanemaid kui õpetajat iseloomustavaid tegu-
reid. Uuringu nõrgaks kohaks oli ristläbilõikelisus: aren-
gule keskendunud uuringuid on alati mõtet teha longituu-
dina. Selline viga tuli projektijuhi (allakirjutanu) kogemuse 
puudumisest – ajaliselt oleks see isegi mõeldav olnud, 
ent oleks eeldanud eelarve ja ajakava osas põhjalikumaid 
läbirääkimisi rõhuasetusega mitme testimiskorra vaja-
duse selgitamisele.

ALG- JA PÕHIKOOLIÕPILASTE KODUSE ÕPIKOORMUSE 
UURING – TULEMUSI JA JÄRELDUSI
Grete Arro, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi teadur
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Kokku pandud teoreetilise mudeli järgi valiti varem 
Eesti haridusuuringutes kasutatud skaalad või kohandati 
uued. Antud vanuses õpilaste metatunnetus, sealhulgas 
võime tagantjärgi või üldiselt hinnata kodutöödega seo-
tud käitumist või muid tegureid, võib varieeruda. Seega, 
kui õpilastelt koolis küsida kodutöö tegemise kohta, või-
vad saadavad vastused olla liialt seotud laste metatunne-
tuse arenguga. Reaalajas toimuvate tegevuste hindami-
seks olukordades, kus uurija ei saa olla uuritava juures, 
on varasemalt kasutatud kogemuse väljavõtte meetodit 
(Experience Sampling Method, vt nt Nissen et al., 2013). Sel 
otstarbel loodi projekti käigus nutirakendus („Misteed?“), 
mis muudeti kättesaadavaks nii Google Play Store’ kui 
Apple Store’ kaudu. Kuna kõigil õpilastel ei ole nutisea-
det, laenasime uuringu ajaks ehk nädalaks nutiseadmeta 
lastele Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskusest 
nutiseadme. Kogemuse väljavõtte meetodi abil uurisime 
koduste töödega seotud tegureid nädala jooksul, andes 
kolm korda päevas koolitundide välisel ajal (nädalavahe-
tusel viis korda päevas) rakenduse abil õpilasele märku, 
et ta vastaks lühikesele küsimustikule. Küsimustik uuris 
esmalt, kas laps hetkel õpib või mitte – kui ei õpi, siis järg-
nes üht tüüpi küsimuste jada. Kui laps parajasti õppis, siis 
järgnes õppimise tingimusi, antud ülesande eesmärki, 
strateegiaid, motivatsiooni, enesetõhusust, õpiemot-
sioone jmt hindav küsimustik. 2. ja 7. klassi valimitel olid 
küsimustikud erineva keerukusastmega. Ülevaade kõigist 
skaaladest on olemas uuringuaruandes.

Lisaks kogemuse väljavõtte meetodile viisime klas-
siruumides kahel korral läbi ka tunnivaatlusi; tegime 
klassi teste, uurimaks tegureid, mida ei ole tingimata vaja 
reaalajas hinnata (nt erinevad õppimisega seotud aspek-
tid nagu enesetõhusus, pingutuse suunamine, prokras-
tineerimine, võimekususkumused, läbipõlemine, tähele-
panu hajuvus, eneseregulatsioon jm, samuti kognitiivsete 
võimete testid ja akadeemilised testid), palusime koolil 

teha teatud perioodi eKooli väljavõtted, hindamaks seal 
kajastatud koduste tööde mahtu. Ankeetküsitlus koduste 
töödega seotud tegurite kohta suunati nii antud klasside 
õpetajatele kui ka uuritud laste vanematele koos uuringut 
tutvustava nõusoleku/keeldumise kirjaga enne uuringu 
läbiviimise algust.

Mida teada saadi ja järeldati: 
mõningaid tulemusi
Käesolevas ei ole võimalik käsitleda kõiki tulemusi – 
samuti on kogutud mitmekesiste andmete pinnalt võima-
lik teha keerukamaid analüüse juurde. Pöörame siin tähe-
lepanu mõnele teemale, mida uurisime ja millest saab 
teha rakenduslikke järeldusi. Antud analüüsid on tehtud 
Katrin Poom-Valickise, Inge Timoštšuki, Kati Ausi ja Grete 
Arro poolt.

• Koduste tööde eesmärgid õppija ja õpetaja  
perspektiivist

Lähtudes õppimise ja õpioskuste arendamise eesmär-
kidest, saavad ka kodused tööd olla nende toetamisele 
teadlikult suunatud. Seejuures on teada, et kui õppija 
mõistab, miks ta mingit tegevust teeb, st on selle endale 
vajalikuna mõtestanud, siis tema autonoomne motivat-
sioon seda teha on eeldatavalt kõrgem. Lähtudes enese 
juhitud õppimise perspektiivist võivad kodused tööd olla 
suunatud nii õpioskuste arendamisele, toetamaks õppija 
oskust leida õpistrateegiaid, metakognitiivseid stratee-
giaid, toetada meisterlikkusele suunatust, motivatsiooni 
jm, kui ka ainealastele teadmistele, nt kordamine, harju-
tamine, info seostamine. Näiteks võiks kodune töö ärgi-
tada last leidma matemaatikaülesandele võimalikult eri-
nevaid lahenduskäike, toetamaks probleemilahendust ja 
loovust. Õppija saaks seda tehes olla teadlik, miks just 
selline ülesanne talle anti, mida see temas arendab ning 
kuidas antud oskus veel kasuks võib olla. Uurimaks, mida 

Tabel 1. Kodutööde eesmärgid õpilase perspektiivist (protsent näitab nende õpilaste osakaalu, kes selle eesmärgi välja tõid,  
iga õpilase puhul on kasutatud vaid ühe vastamiskorra andmeid)

Kodutöö eesmärk
2. klassi õpilased 

(N=87)
7. klassi õpilased 

(N=254)

Ei tea 36% 12%

Kordamine, kinnistamine, konkreetse oskuse harjutamine, materjali kiirem läbivõtt 41% 47%

Meisterlikkusele suunatus (targemaks, paremaks saamine) 14% 17%

Üldisem oskus (nt infootsing, ettekande tegemine) – 9%

Õpioskuse areng – 2%

Frustratsioon – 6%

Huvi, uudishimu arendamine – –
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õpilased oma kodutöö eesmärkidest teavad, küsiti õpi-
lastelt nutirakenduse küsimustikus iga päev mitu korda 
nädala aja jooksul, kui ta kodust tööd tegi: „Mis sa arvad, 
mis eesmärgiga õpetaja selle ülesande andis?“ Sisuliselt 
sama küsiti ka õpetajatelt: „Pidades silmas seda vanu-
seastet, keda õpetate (2. või 7. klass), palun tooge oma 
ainet/aineid silmas pidades tähtsuse järjekorras välja 
kolm kõige olulisemat koduste tööde andmise eesmärki.” 

Tulemustest on näha, et kodutööde eesmärgid on 
märksa kitsamad, kui nad võiksid olla. Murettekitav on 
teadmine, et kordamine ja kinnistamine on eesmärk, 
mida kõige enam nii õpilaste kui õpetajate poolt osatakse 
välja tuua. Mehaaniline kordamine kui pindmine õpistra-
teegia ei ole kõige mõistlikum õppimismeetod (vt nt üle-
vaade Jõgi ja Aus, 2015). Samuti on leitud, et Eesti õpi-
laste meeldejätmisstrateegiad ei ole kõige efektiivsemad 
(Kikas & Jõgi, 2016). Nende tulemuste kokkupanemisel 
tekib pilt, mis ütleb, et koduste tööde eesmärkide mõtes-
tamine võib olla vajalikust ühekülgsem ning see külg, mis 
on üleesindatud, mitte tingimata piisavalt efektiivseid 
meetodeid, st sügavamaid õppimisstrateegiaid, kasutav.

• Õpetajate praktikad ja tegevused kodutööde andmi-
sel ja õpilaste autonoomia toetamine koolitunnis 

Kodutööde puhul pakub huvi ka reaalne klassis toimuv – 
saab ju õpilane selleks, mida ta kodus tegema hakkab, 
sisendi, eesmärgid, juhendid jne klassist, samuti toimub 
klassis kodutöö tagasisidestamine. Seega uuriti, mil mää-
ral tegeldakse klassiruumis kodutöö temaatikaga, toeta-
takse koduste tööde tegemise oskust ning mil määral 
antakse kodutöödes valikuid ja individualiseeritakse.

Kodutööde andmist vaatlesid uuritud klassides ühe 
koolipäeva jooksul kaks vaatlejat. Vaadeldi 90 tundi, mil-
lest 45 tunnis anti kodutöö. Vaid seitsmes tunnis vaa-
deldutest selgitati kodutöö eesmärki; kaheksas tunnis 
täpsustati kodutöö instruktsioone; neljas tunnis arutleti 
õpilastega kodutööde sooritamiseks vajalike õpioskuste, 

teadmiste ja materjalide üle ning anti soovitusi, kuidas 
kodutööd teha. Samas oli kodutööde andmine samade 
õpetajate pilgu läbi järgmine: 13 õpetajat (32,5%) selgitab 
oma sõnul alati koduse töö eesmärki; 19 õpetajat (47,5%) 
selgitab enamasti koduse töö eesmärki; 17 õpetajat 
(43,4%) ütleb, et koduse töö instruktsioonid loetakse klas-
sis koos läbi enamasti või alati. Mitte kunagi ei tee midagi 
sellist üks õpetaja. 19 (47,5%) õpetajat ütleb, et arutleb 
kodutöö lahendamiseks vajalike õpioskuste, teadmiste 
või materjalide üle alati või enamikes tundides. Mitte 
kunagi ei tee seda kaks õpetajat.

Kvaliteetne kodutöö eeldab õppijate individuaalse eri-
pära, õpioskuste, huvidega arvestamist, pakub parajat 
väljakutset, on motiveeriv ja mõtestatud. Seega vaadeldi 
ka kodutööde valikute andmist ja individualiseerimist. 
Selgus, et vaadeldud tundides õpilastele valikuid ei antud, 
kõik said samasuguse kodutöö. Kolmel juhul vaadeldud 
90 tunnist said personaalse kodutöö need õpilased, kes 
tunnitööd valmis ei jõudnud; eraldi oli lisaülesanne laulu-
kooris osalevatele lastele. Kodutööde valikute andmine 
ja individualiseerimine õpetajate pilgu läbi näitas teist-
sugust pilti: 24 õpetajat (60%) ütleb, et annab kodutööde 
tegemisel valikuid, näiteks erinevate teemade, erinevate 
ülesannete tüüpide, raskusastme, mahu või vormi vahel. 
Individualiseerimisest ei räägi aga õpetajad ka ankeet-
küsitluses väga palju: 25 õpetajat (62%) ütleb, et ei indi-
vidualiseeri koduseid ülesandeid. Õpetajad, kes ütlevad, 
et individualiseerivad kodutöid, täpsustavad, et kodutöö 
jääb neile, kes klassis ülesandeid valmis ei jõua; annavad 
tublimatele täiendavaid, raskemaid ülesandeid või indivi-
dualiseerivad olümpiaadide ettevalmistamise kontekstis.

Vastuolusid vaatlejate ja õpetajate hinnangutes ei ole 
aga kõikjal. Kodutööde kontrollimise osas täheldasid 
vaatlejad valdavalt frontaalset kontrolli, õpetaja juhtimisel 
õigete vastuste ettelugemist. Väga vähe esines õppijale 
rohkem vastutust andvat enesehindamist (kaks korda) 
ja vastastikust hindamist; arutelusid selle üle, kuidas 

Tabel 2. Kodutööde eesmärgid õpetaja perspektiivist (number lahtris näitab, mitu korda õpetajad selle kategooria eesmärki  
mainisid)

Kodutöö eesmärk
2. klassi õpetajad 

(N=10)
7. klassi õpetajad 

(N=39)

Kordamine, kinnistamine, konkreetse oskuse harjutamine 23 57

Õpioskuse toetamine 3 15

Individualiseerimine 2 2

Uudishimu ja huvi toetamine – 15

Mõtlemisoskuste arendamine, teadmiste seostamine, rakendamine, info 
kasutamine uues olukorras

– 8
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vastusteni jõuti (kaks korda); arutelusid selle üle, mis oli 
raske (kaks korda); arutelusid selle üle, milliseid õpioskusi 
lahendades vaja läks (ei esinenud). Ka õpetajad mainisid 
frontaalset kontrolli peamise kodutööde kontrollimise 
meetodina.

Eelnev on kokkuvõte küll ühe koolipäeva jälgimisest 
igas uuritud klassis ning võimalik, et antud päevad ei 
olnud representatiivsed. Siiski näib, et kodutööde mõtes-
tamine, nende eesmärgistamine ja arutlemine vajalike 
oskuste üle on hetkel üsna marginaalse tähtsusega. 
Kodutöö on aga õpilase iseseisev, enamasti ilma välise 
struktureerimiseta õppimine, kus ta peab ise enda õpi-
protsessi suunama. See oskus ei teki iseenesest, vaid 
seda peab õppima ja õpetama. Ilmselt on põhjust seda 
teemat ja õppimise olemust rohkem nii koolitundides kui 
ka õpetajakoolituses fookusesse võtta.

• Õpilaste koolirõõm ja selle seosed õpioskuste ja 
vanemate uskumuste ja tegevustega 

Läbipõlemine on teema, mille käsitlemine sai alguse täis-
kasvanute ja töö kontekstis. Nüüd on see liikunud kooli 
– ka õpilased väljendavad koolitööga seoses kurnatust, 
küünilisuse ja ebaadekvaatsuse tunnet, mis on kolm 
peamist läbipõlemise komponenti (Kim, Lee, Kim, Choi & 
Lee, 2014). Läbipõlemisega kaasnevad negatiivsed kooli 
ja õppimisega seotud tagajärjed (Tuominen-Soini & Sal-
mela-Aro, 2013), mistõttu on vajalik mõista, mis tegurid 
sellega seostuvad ning kuidas seda ennetada. Käesole-
vas uurimuses ilmnes, et mida enam samastas õpilane 
end läbipõlemisega seotud tunnustega, seda suurema 
tõenäosusega oli ta ka kaasõpilastest enam hajuva 
tähelepanuga, kippus kasutama vältimiskäitumist ning 
kaldus uskuma, et võimekus on pigem sünnipärane oma-
dus, mida ei saa õppimisega eriti muuta. Läbipõlemine 
ei seostunud üldise madalama võimekusega, kuid oli 
negatiivselt seotud matemaatikatesti tulemustega. Need 
tulemused kinnitavad varemleitut (Tuominen-Soini & Sal-
mela-Aro, 2013). 

Eraldi aspektina saab välja tuua seosed vanemaid 
iseloomustavate näitajatega. Ilmnes, et mida kõrgemaid 
läbipõlemisskoore õpilane sai, seda enam iseloomustas 
tema vanemat uskumus võimekuse sünnipärasusse (nn 
jäävususkumus, vt nt Dweck, 2015; lühiülevaade Aus ja 
Arro, 2016; Aus ja Arro, 2015). Edasist analüüsi vajava 
teemana ilmnes, et vanemate usk iseenda võimekusse 
last koduste tööde juures aidata seostus oluliselt lapse 
enesetõhususega. Samuti olid omavahel seotud laste ja 
vanemate võimekususkumused. 

Kui vaadata uuritud valimeid võrdluses, siis on huvitav, 
et lapsevanemate võimekususkumused ja enesetõhusus 
oma lapse abistamisel polnud seotud teise klassi puhul, 

kuid seitsmenda klassi õpilaste puhul ilmnes juba oluline 
negatiivne korrelatsioon, mis tähendab, et seitsmenda 
klassi vanemate puhul tundsid nn jäävususkumusega 
vanemad end oma lapse abistamisel teistest keskmiselt 
enam abituna. Võib spekuleerida, et mida keerukamaks 
muutuvad kodused ülesanded, seda enam hakkavad 
vanemate võimekususkumused rolli mängima. Sellist 
järeldust toetavad kaudselt ka läbi viidud longituuduuri-
mused, mis näitavad, et inimeste võimekususkumused 
muutuvad eriti oluliseks just raskuste ilmnemisel (Black-
well,	Trzesniewski,	&	Dweck,	2007).

Õpilasi ja vanemaid hõlmanud tegurite esialgsest 
vaatlusest nähtunud seoste võrgustik viitab keerukale 
üksteisest läbi põimunud uskumuste ja käitumiste süs-
teemile, kuid vaid täpsemad analüüsid aitaksid välja sel-
gitada, millised tegurid mängivad õpilaste läbipõlemisel 
suurimat rolli ning millele peaks näiteks tulevaste sek-
kumis- ja/või võrdlusuuringute käigus enam tähelepanu 
pöörama.

• Kodutööde ajakulu õpilaste poolt hinnatuna ja  
seosed läbipõlemise ja õpieduga

Hoolimata sellest, et kodutööks kulunud aega (kvanti-
teeti) ei peeta mõistlikuks näitajaks, mille alusel kodu-
töid hinnata, kontrollisime siiski, kuidas seostub õpilase 
enda hinnatud kodutööks kulunud aeg teiste teguritega. 
Käesolevas analüüsis kasutasime seitsmenda klassi õpi-
laste hinnanguid. Summeerisime kogemuse väljavõtte 
meetodi päeva viimase vastamiskorra järgmised küsimu-
sed: „Kui kaua sa täna juba õppinud oled?“ ning „Kui kaua 
plaanid täna veel õppida?“. Ühel õhtul kodutöö peale kulu-
tatava lapse hinnatud aja jaotus on esitatud joonisel 1. 
Keskmine ajakulu päevas on 87,75 minutit ehk veidi alla 
pooleteise tunni. Andmete hajuvus on suur – õpilased eri-
nevad omavahel üsna palju selles, kui pikaks nad hinda-
vad antud päeva jooksul õppetööle kuluvat aega. 

Korrelatsioonanalüüsides ilmnes, et mida pikemat 
õppimisaega õpilane raporteerib, seda madalamad on 
tema matemaatika- ja üldvõimekuse testi tulemused. 
Seosed õppetööle kuluva aja ning võimekuse ja tule-
muste näitajate vahel kinnitavad varasemate samalaad-
sete uuringute tulemusi – mida viletsamad on õpilase 
võimed ja akadeemilised tulemused, seda enam kulub 
tal aega õppetööle. Üks koduste tööde üldine eesmärk 
peaks olema nõrgemate õpilaste järeleaitamine (Traut-
wein et al., 2009), kuid õpioskusi omandamata jäävad 
nõrgemad jätkuvalt nõrgemaks, hoolimata kulutatud 
ajast. Individualiseerimine võiks muu hulgas tähendada 
ka erineva võimekusega laste puhul nende õppimisos-
kuste	defitsiidi	ülesleidmist	ning	neile	õppimist	toetavate	
õpioskuste õpetamist. Samas näitasid käesoleva uuringu 
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tulemused, et individualiseerimist antud valimi koolides 
ei toimu. Teisisõnu, eelnevad tulemused selles peatükis 
aitavad mõista, miks kodutööks kuluv aeg näib olevat 
väheefektiivne.

Emotsionaalse heaolu poolelt ilmnes, et kõrgema 
läbipõlemise skooriga õpilased veedavad koduste tööde 
tegemisega enam aega. Õppimist toetavate tegurite, näi-
teks enesetõhususe seose vaatlemisel õppetööks kulu-
nud ajaga ilmneb, et pikemat aega õppivate õpilaste usk, 
et nad saavad õpiülesannetega hakkama, on kulutatud 
ajast hoolimata madalam kui õpilastel, kes kulutavad 
vähem aega. Samuti on madalam nende võime püsida 
mittemotiveeriva ülesande juures. Mõneti üllatav, ent 
samas loogiline on seos õppimisele kuluva aja ja pro-
krastineerimise vahel. Õpilased, kes õpivad kauem, pro-
krastineerivad vähem – mis on ilmselt mõistetav, sest 
prokrastineerimiseks enam aega ei jää. Seegi võib viidata, 
et asi on õpioskustes – ka pikem õppimisele kulutatud 
aeg ja tööde järjepidev tegemine, kalduvuseta töid viima-
sele hetkele lükata, ei aita osasid õpilasi edasi. 

Võib arvata, et õpilase jaoks mõtestatud, olulise ja 
põneva ning autonoomsele motivatsioonile toetuva 
õppeülesande tegemiseks kuluv aeg võiks olla positiiv-
selt seotud tema õpitulemuste ja -oskustega. Kui õpilast 
ümbritsevad õppimist soodustavate uskumustega inime-
sed, ülesanne on õpilasele haarav või ta oskab end moti-
veerida ja on toetatud eakohaste õpistrateegiate arengut, 
siis võib arvata, et infot töödeldakse süvitsi ning õppimi-
sest on kasu. 

Kokkuvõte – kuidas ja miks edasi
Käesolevas projektis koguti keerukale ülesehitusele 
omaselt enam andmeid kui vahetult uuringu järel esi-
tatud aruanne võimaldas analüüsida – keerukamad, sh 
mitmetasandilised analüüsid võtavad aega ning andmed 
on jätkuvalt kättesaadavad põhjalikumate järelduste 
tegemiseks. Mõneti on tegu paradoksaalse olukorraga – 
me teame, et õppimist ja arengut kirjeldavad individuaal-
sed ja keskkonnategurid on mitmekesised, lisaks, kõige 
mõistlikum on neid jälgida ajas. Seepärast on uuringute 
disainid keerukad. Nende analüüs eeldab samas mahus 
või mahukamat tööd ja ajakulu, mida mitte alati projekti 
raames ei ole. Usutavasti on see teema, mis leiab aja-
pikku enam arvessevõtmist.

Kodutöö projektis püüdsime lisaks kodutöödega seo-
tud tegurite omavaheliste seoste parema mõistmise ning 
valdkondadevahelise uurimisgrupi loomisele tegelda ka 
laiema teavitustööga. Haridus- ja Teadusministeeriumi 
ettepanekul avaldasime poole aasta jooksul Õpetajate 
Lehes artiklisarja, mis põhines antud uuringul ning tutvus-
tas laiemale ringile tulemuste kõrval ka uuritud õppimise 
juures olulisi tegureid ja nende olemust, andes võimalusel 
ka praktilisi soovitusi. Artiklid ilmusid ka Huvitava Kooli 
veebilehel ning samuti avaldasime temaatilise artikli pro-
jekti „TULUKE“ („Tõenduspõhine uus lähenemine – uus 
koolikultuur Eestis”) poolt koostatud käsiraamatus „Rõõ-
muga kooli. Kodu ja kooli koostöö käsiraamat“ (toim Valk 
ja Ress, 2016). 

Joonis 1. Päevane kodutöö ajakulu minutites 7. klassi õpilaste hinnangul
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Suurem osa käesoleva uuringu tulemustest osuta-
vad samale probleemile – koduste tööde potentsiaali 
ei kasutata ära. Kodused tööd võivad ja peaksid olema 
olulised õppima õppimise keskkond, nt enese motivee-
rima õppimine, huvi areng jm; aga see kontekst ei teki 
ilma mõtestatud suunamiseta ning õpioskusi arendavat 
kodutööd pakkuda on esialgu keeruline. Praegu näib, et 
kodusteks töödeks kulutatud aeg on (osaliselt) ebaefek-
tiivne – paremini näivad toime tulevat hoopis õpilased, 
kes kulutavad kodutöödele vähem aega. Eeldatavalt ei 
tulene see sellest, et võimekatel polekski vaja ei õppeai-
netes ega õpioskustes edeneda. Pigem võib see osutada, 
et ei võimekad ega vähem võimekad õpilased teosta 
oma täit potentsiaali, mida kodutööd võiks pakkuda – ka 
võimekatel ei arene mitteindividualiseerivas keskkonnas 
need õpioskused ja ainealased teadmised, mis võiksid. 
Samuti on selge, et keskendumine ainuüksi kodustele 
töödele kulutatavale ajale on ebakohane – oluline ei ole, 
kui kaua õpitakse, vaid mida ja kuidas õpitakse. See eel-
dab, et õpetaja tunneb õppimist toetavaid tegureid ning 
oskab	ära	 tunda	 iga	üksiku	õppija	 õpioskuste	 defitsiite.	
Õppimise toetamisel tuleb mõista, et oluline ja otsustav ei 
ole alati kiirelt haaratav ja selgitatav ning asjaarmastajale 
mõistetav, vaid eeldab õppimisprotsessi ja seda mõju-
tavate tegurite tundmist. Oluline pole kodutööde osas 
otsustada, kas „vähe või palju“, „keelata või juurde panna“, 
vaid hoopis kõigil osapooltel mõista, millist (õpi)oskust, 
hoiakut, kompetentsi või teadmist arendab iga kodutöö, 
mis tegurid võivad nende omaduste arengut erinevatel 
õpilastel ajutiselt takistada ja kuidas nende oskuste-oma-
duste arengut toetada. Arvame, et kõik õppijad võivad 
saada ennastjuhtivamateks õppijateks, kui nad on praegu 
– küsimus on selles, kuidas sinna jõuda, ja vastus sellele 
on olemas. Läbimõeldud eesmärgiga, õppimisprotsessi 
sisuliselt mõtestav ja individualiseeritud kodutöö on see, 
mille poole püüelda.
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Õppimist toetav hindamine (ÕTH)1, riiklikes õppekavades 
nimetatud kujundavaks hindamiseks2, on olulisel kohal 
nii Eesti kui ka mitmete teiste riikide õppe alusdokumen-
tides. Selle hindamise põhiideaal on andmepõhine õppe-
protsess, millesse kaasatakse ka õppijad ning iga õpilast 
motiveeriv edasiviiv tagasisidestamine, mis peaks kokku-
võttes viima selleni, et õppijad on pädevad oma õppimist 
ise hindama ja motiveeritud elukestvalt õppimist jätkama 
(vt nt Black & Wiliam 2009, DeLuca jt 2012, Birenbaum 
jt 2015). Kas ka riiklik testimine/välishindamine saab läh-
tuda neist ideaalidest ning pakkuda tuge iga õppija õppi-
miseks ja arenguks?

Küsimus võib tunduda kohatu – (kokkuvõttev) välishin-
damine on ju kujundava (protsessi) hindamise vastand – 
see toimub alles „pärast“, kui õppeprotsessi ei saa enam 
muuta, on massiline, standardiseeritud, sageli ka suurte 
panustega.

Kas vastandid või teineteist täiendavad?
Kas õppimist toetav hindamine ja välishindamine on 
omavahel ületamatus vastuolus või saab seda vastuolu 
mingil moel ületada?

Selles osas on kasulik vaadata teiste riikide kogemusi 
– seda, kuidas nad on otsinud tasakaalu õppimist toe-
tava hindamise ideede ja riikliku testimise/välishindamise 
vahel.

2015. aasta lõpul ja käesoleval aastal on Tartu Ülikooli 
haridusuuenduskeskuse töörühm3 Haridus- ja Teadus-
ministeeriumi toel analüüsinud hindamis- ja tagasisi-
destamissüsteeme kuues OECD riigis – Rootsis, Taanis, 
Hollandis, Austraalias, Inglismaal ja Šotimaal. Analüüs ei 
keskendu üksnes riiklikele alusdokumentidele (riiklikud 
õppekavad, standardid vms), eesmärgiks on vaadelda 
süsteeme võimalikult terviklikult – riiklikud ja kohaliku 
tasandi tugimaterjalid, õpetajate professionaalse arengu 
toetamise meetmed, riigi hindamissüsteem tervikuna, 

testide, sh elektrooniliste, ja riikliku või kohaliku omavalit-
suse tasandi välishindamise roll selles.

Selleks, et süsteeme paremini mõista, ei piirdutud üks-
nes dokumendianalüüsiga – igast riigist on intervjueeri-
tud ka õpetajaid, haridusteadlasi ja -ametnikke4.

Kui õppimine taandub testide treenimiseks
Õppimist toetav hindamine peaks toetama ja motivee-
rima iga õppijat seatud õppeeesmärkide poole liikumisel. 
Ta peaks andma tagasisidet, mis annab õppijale infot, 
mida teha, et neid eesmärke tõhusamalt saavutada. Sel-
lised eesmärgid on sõnastatud riiklikes hariduse alusdo-
kumentides – õppekavades, haridusstandardites, ning 
mitmetes maades, eriti Šotimaal ja Austraalias, aga ka 
Skandinaaviamaades, rõhutatakse iga õppija isiklike ees-
märkide olulisust.

Kui tehakse valikuid, mida ja kuidas õppida, siis pole 
tihti argumendiks mitte see, et mingi siht, nt sotsiaalne 
pädevus või ettevõtlikkus, on sees riiklikus õppekavas, 
et see on õpilastele huvipakkuv ja/või eluks vajalik, vaid 
pigem ikkagi see, et mingi teadmine või oskus on vajalik 
tasemetöö või riigieksami sooritamiseks. Nii võib õppi-
misest saada treening riikliku testi/riigieksami soorita-
miseks. See, et õppeaeg läheb eelkõige eksamimaterjali 
omandamiseks ja harjutamiseks, on enamasti vastuvõe-
tav nii õpetajatele, õpilastele kui ka nende vanematele.

Paljude õpetajate, eriti just vanema astme aineõpe-
tajate intervjuudest ilmnes, et nad mõistavadki ÕTHd 
eelkõige teadliku testi(de)ks valmistumise kontekstis. 
Alguses tutvutakse õpilastega mingi teemaga (osaga), 
sageli varasemate testide kaudu, uurides neid koos või 
proovides neid sooritada. Seejärel õpitakse teemat, harju-
tatakse testides esinevatele küsimustüüpidele vastamist 
ning iga õpilane saab tagasisidet just nende osade kohta, 
mis talle keerukamad olid ning mille tulemus vajaka jäi. 
Nii õpetajad, õpilased kui ka nende vanemad väärtusta-
vad just sedalaadi õpet.

ÕPPIMIST TOETAV RIIKLIK TESTIMINE
Maria Jürimäe, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse õppekavaspetsialist

1 Õppimist toetava hindamise olemust artiklis põhjalikumalt ei avata, ent huvilistel on võimalik selle kohta lugeda raamatust „Kujun-
dav hindamine kui õppimist toetav hindamine“ (Jürimäe, Kärner, Tiisvelt 2013) ja peagi ilmuvast Hea Kooli kogumikust, mis on juba 
digitaalselt kättesaadav Tartu Ülikooli eetikakeskuse veebilehel.

2 Rahvusvahelises kirjanduses on kasutusel mõlemad mõisted – õppimist toetav hindamine (assessment for learning) ja kujundav 
hindamine (formatiive assessment), sisuliselt on tegemist sünonüümidega (vt Birenbaum jt 2015), ehkki erinevad autorid on välja 
toonud ka nende mõistete tähendusvälja erisusi (vt Bennett 2011).

3 Töögruppi kuulusid Regina Soobard, Regina Herodes, Ulla Kamp, Katrin Vaino, Tormi Õige, Anu Raudsepp, Miia Rannikmäe, töö-
gruppi juhtis Maria Jürimäe Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusest.

4 Igalt maalt vähemalt seitse inimest, aga see arv võib kasvada, sest projekt pole artikli kirjutamise ajal lõppenud.
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„Kui ma hakkaksin neile lihtsalt põnevatest mineviku-
sündmustest jutustama või laseksin neil huvipakkuval 
teemal projekte teha, siis oleks see ju tore. Aga ainult selle 
hetkeni, kui testitulemused käes – niimoodi õppides ma 
kahtlen, kas need tulemused ikka rahuldaksid õpilasi. Ja 
kes siis süüdi oleks – muidugi õpetaja!“ arvas üks Inglis-
maa sotsiaalainete õpetaja.

Kõrge panusega testid ja nende mõju
Kui testitulemustest sõltub väga palju – laste tulevik, 
õpetaja palk, kooli staatus ja saatus, siis võib kergesti juh-
tuda, et need saavad asjaks iseeneses.

Õpilasi ja vanemaid selle analüüsi jaoks ei intervjuee-
ritud, ent mõned Inglismaa, aga ka Hollandi ja Austraalia 
õpetajad tõid välja asjaolu, et testiainetes on õpilased, 
täpsemalt küll nende vanemad, valmis maksma ka lisa-
tundide eest.

Mitmed Inglismaa õpetajad väitsid, et 11aastaste tes-
tiks valmistumisel on üsna tüüpiline, et laps lisaks koolile 
käib ka aasta või paar eraõpetaja juures. Üks õpetajakoo-
lituse õppejõud naljatas: „Tüüpiline Inglise keskklassi pere 
– see on vanemad, lapsed, koer ja koduõpetaja. Võib ka 
koerata.“

Selline suhtumine on arusaadav, sest 11aastaselt soo-
ritatud testid määravad selle, millises koolis õpilane saab 
jätkata ning koolide taseme (testitulemuste) vahel on olu-
lised erinevused. Kas need tulenevad õpetuse kvaliteedist, 
on iseküsimus. Olukord sarnaneb paljuski sellega, mis on 
Tallinnas esimesse klassi astumisel. Tean mitmeid hooli-
vaid vanemaid, kelle laps lisaks lasteaiale käib eelkoolis, 
ja mitte ühes, vaid mõnel juhul isegi kolmes kesklinna nn 
eliitkoolis. Kas ja kuivõrd selline ettevalmistamine õppi-
mist toetab, on nii meil kui Inglismaal kaheldav. Selline 
lisapingutamine võib tekitada stressi nii lastes kui nende 
vanemates. Samas võib selline treening anda väikse, kuid 
vajaliku edu siis, kui hakatakse konkureerima piiratud 
kohtade pärast „parimates“ koolides. Ning kui ka mitte, 
siis saab vanem vähemalt ennast rahustada, et tema on 
kõik endast oleneva teinud.

Kas sellisest õpetamisest ka mingit püsivamat kasu 
on, on pigem kaheldav. Näiteks Eve Kikase ja tema kollee-
gide võrdlev uuring eesti ja soome lasteaialaste ning esi-
mese klassi laste lugemisoskusest näitas, et ehkki meil 
treenitakse pea kõik lasteaialapsed lugema ning põhja-
naabrite pool võetakse asja enne kooli väga rahulikult, 
jõuavad soome lapsed juba esimese klassi lõpuks eesti 
lastele järele ja lähevad neist nii mõneski aspektis juba 
mööda (Kikas jt 2014). 

Testide mõju õppeprotsessile mainisid vaadeldud 
maadest lisaks Inglismaa õpetajatele kõige enam nende 
Hollandi ja Rootsi kolleegid. Seda tehti nii negatiivses kui 

positiivses võtmes. Õpetajad enamasti teadvustavad, et 
testide abil saab hinnata vaid teatud tüüpi teadmisi ja 
oskusi, kogu õppimise laiust ja sügavust testid parata-
matult haarata ei saa. Samas väljendati ka seisukohta, 
et välishindamine ei pea koosnema vaid valikvastustega 
testidest – sinna saab kaasata erinevaid ülesandetüüpe, 
mis on seotud mitte üksnes aine, vaid ka üldpädevustega 
ning sellisteks testideks valmistumine on õpilastele igati 
kasulik. 

Näiteks arutles üks hollandi keele ja kirjanduse õpe-
taja, et tema harjutab oma tundides õpilastega just neid 
ülesandetüüpe, mis tõenäoliselt testi tulevad. Ta ei pida-
nud seda lähenemist halvaks – testid on tema sõnul 
koostatud mitmekülgselt, erinevaid keele funktsioone ja 
osaoskuseid arvestades. See, et teatud ülesanne aitab 
samas ka testiks valmistuda, on pigem lisamotivatsioo-
niks õpilastele.

Samas arvas teine sama maa sama ainevaldkonna 
õpetaja, et eriti nooremate laste testid on liialt baas-
oskuste kesksed ja see muudab keeleõpetuse sisu tar-
betult vaesemaks, vähendades õppe sügavust ning ka 
õppijate süvamotivatsiooni.

Kuidas tasakaalustada riiklike testide mõju?
Riiklike testide mõju õppeprotsessile, sh hindamisele, 
saab tasakaalustada mitmeti. Võimalik on pinget teki-
tavate testide minimeerimine. Seda varianti on aastaid 
kasutatud Rootsis, ent rahvusvaheliste võrdlustestide 
mitte just väga head tulemused on viinud selleni, et ka 
Rootsis hakatakse õppijaid senisest varem numbriliselt 
hindama ja riiklikult testima.

Enamasti püütakse otsida tasakaalu välishindamise ja 
klassi tasandil toimuva õppimist toetava tagasisidesta-
mise vahel. Mõnede maade, näiteks Austraalia ja Hollandi 
õpetajad leiavad, et riiklike testide tulemused pakuvad 
neile objektiivset infot laste taseme ja edasimineku kohta, 
mis on oluline ka õppe edasisel kavandamisel. Samas 
tunnistatakse, et testide tulemuste saavutamine võib 
mõnikord saada eesmärgiks iseeneses. See tendents on 
veelgi ilmsem Inglismaal, kus testide tulemused määra-
vad palju nii õppijate, õpetajate kui ka koolide jaoks.

Et õppimist toetav hindamine ei muutuks „testide soo-
ritamist toetavaks hindamiseks“, võib ette võtta erinevaid 
samme. 

Näiteks võib kasutada teste vaid statistilisel eesmär-
gil: testida juhuslikke õpilasi ning kasutada tulemusi 
lihtsalt selleks, et saada üldist pilti mingi vanuseastme 
õpilaste tasemest mingis valdkonnas. Seda teed on min-
dud Šotimaal, kus rõhutatakse, et testimine võtab aega 
vaid paar tundi ning loomulikult ei hõlma see kõiki olulisi 
õpitulemusi, ent annab suure testitavate arvu puhul siiski 
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mosaiigitükikese üldisest tasemest. Õpetajatele selgi-
tatakse ka seda, et õppijad, kes teste teevad, satuvad 
valimisse juhuslikult, ning kui nende seas juhtub olema 
näiteks mõni hariduslike erivajadustega tavaklassis õppiv 
laps, siis on see just hea, sest ka see laps on osa suurest 
pildist. Õpetajad ei karda teste, sest nad teavad, et testide 
põhjal ei tehta järeldusi konkreetsete laste, klasside või 
koolide kohta.

Võimalik on ka luua selliseid teste, mis ongi mõeldud 
vaid konkreetse õppija toetamiseks, mitte õppijate/koo-
lide reastamiseks. Seda teed on mindud Taanis. 

Taani adaptiivsed testid 
Taani õpilaste välishindamine on vaadeldud kuue riigi 
seas täiesti erinev. Õpilasi testitakse regulaarselt arvuti 
abil. Tegemist pole aga tüüpiliste standardiseeritud valik-
vastustega testidega, vaid kohanduvate (adaptiivsete) 
testidega. Nende eripäraks on see, et iga õpilase test 
kujuneb vastavalt õppija enda eelnevatele valikutele. 

Adaptiivse testi puhul on välja töötatud algoritm, mis 
sarnaneb arvutimängu omaga – kui õppija vastab küsi-
mustele kiiresti ja õigesti, suunatakse ta keerukamate 
ülesannete juurde, kui ta aga eksib, siis kontrollitakse 
sarnaste küsimustega, kas tegemist oli juhusliku või süs-
temaatilise väärarusaamaga ning edaspidi saab ta selles 
vallas lihtsamaid küsimusi. Kuna õppijate tase, teadmi-
sed ja oskused on erinevad, on võimalik, et iga laps täi-
dab erinevat testi. Selliste testide punktidena skoorimine 
ja edetabelite koostamine on loomulikult mõttetu, seda 
Taanis ka välditakse – riiklikul tasemel on määratletud, et 
adaptiivseid teste ei kasutata õpilaste, klasside ja koolide 
reastamiseks.

Milleks sellised testid siis vajalikud on? Nende põhjal 
koostab arvuti digitaalse isikustatud tagasiside, mis saa-
detakse konkreetsele õpilasele ja tema õpetajale. Nemad 
koos, tihti ka lapsevanemat kaasates, analüüsivad testi 
tulemusi, õppija tugevusi ja arengukohti ning kavandavad 
neist andmetest lähtuvalt edasist õpet. Selline test annab 
õpetajale vajaliku sisendi õppeprotsessi andmepõhiseks 
kavandamiseks, mis on üheks õppimist toetava hinda-
mise põhiideeks.
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Loovtöö riiklikus õppekavas
Nüüdisaegses ühiskonnas väärtustatakse üha enam ini-
meste loovust ja innovaatilisust ning seda nii õppe- kui 
kutsetöös. 

Loova isiksuse kujundamine algab varakult ja suuresti 
seetõttu sätestas Eesti Vabariigi Valitsus 2011. aastal 
põhikooli riiklikus õppekavas, et koolidel on kohustus kor-
raldada III kooliastmes õpilastele läbivatest teemadest 
lähtuv ja aineid lõimiv loovtöö, mida võib teha nii indivi-
duaalselt, paarilisega või väikese grupitööna ning mis 
oma sisult võib olla uurimusliku või praktilise väljundiga. 
Selleks, et saada ülevaade, kas Eesti koolides vastab loov-
tööde koostamine riikliku õppekavaga sätestatud ootus-
tele, viis autor 2015/2016. õppeaastal oma magistri töö 
raames läbi uuringu. 

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetele tugine-
des kodeeriti ja süstematiseeriti 2015. aastal põhikooli 
lõpetanute loovtööde pealkirjade kirjed, mida oli kokku 
7253. Lisaks EHISe andmetele viidi kümnes koolis läbi 
õpetajate (N=30) ja õpilaste (N=132) täiendav küsitlus, 
saamaks teada, milline on nende hoiak loovtööde korral-
dusele. 

Loovtööde jaotus valdkonniti
EHISe andmeid süstematiseerides selgus mõneti ülla-
tusena, et enamus töid sai kategoriseerida kolme vald-

konna alla. Tööde jaotumist valdkondade kaupa illustree-
rib joonis 1. 

Enim töid koostati sotsiaalainetes (30%), millele järg-
nesid kunsti- ja loodusained (mõlemate osakaal 25%). 
Hoolimata sellest, et infotehnoloogia on õpilaste hulgas 
populaarne, selgus analüüsist, et tehnoloogia valdkonnas 
kirjutatud tööde osakaal oli vaid 5%. Samuti oli vähe töid 
matemaatikas,	 kõigest	 154	 kirjet.	Kuna	õpilasfirma	 loo-
mine oli populaarne, toodi eraldi ka see välja (21 kirjet).

Eesti ja vene õppekeelega koolide loovtööde 
temaatika võrdlus
Kuna uurijad on näidanud eesti ja vene õppekeelega 
koolide õpetamispraktikate ja õppijate taseme erinevusi 
(Henno, 2015; Säälik, 2012), siis pöörati tähelepanu eri 
õppekeelega koolide õpilaste temaatilistele eelistustele. 
Õppekeeleti ilmnenud erinevusi illustreerib joonis 2.

Andmete võrdlemisel selgus, et mõlema õppekeelega 
koolides koostatakse kõige enam loovtöid eelmainitud 
kolmes valdkonnas, ent vene õppekeelega koolide õpi-
lased teevad ligi neljandiku võrra enam loovtöid loodus-
ainetes ja poole rohkem loovtöid ka matemaatikas, kui 
seda õpilased eesti õppekeelega koolides. Samas – võõr-
keeltes tehakse vene õppekeelega koolides vähem loov-
töid kui eesti õppekeelega koolides.

PÕHIKOOLI LOOVTÖÖDE KORRALDAMISEST  
EESTI KOOLIDES
Liisi Loime, Tallinna Ülikooli magistrant
Imbi Henno, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert

Joonis 1. Loovtööde jaotumine valdkonniti
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Õpetajate juhendamiskoormus
Saamaks teada, milline on aineõpetajate koormus loov-
tööde juhendamisel, kategoriseeriti loovtööde teemad 
õppeainete kaupa. Saadud tulemusi illustreerib joonis 3. 

Ilmnes, et tõenäoliselt langeb suurim koormus 
inimese õpetuse õpetajatele, sest 14% töödest sai seos-
tada inimeseõpetuse temaatikaga. Ajalooga sai seostada 
12% ja kunstiga 9% töödest. Seega langeb suurem koor-
mus veel ka ajaloo- ja kunstiõpetajatele.

Eelmainitud aineõpetajatega võrreldes tuli ilmselt 
vähem loovtöid juhendada keemia-, füüsika- ja matemaa-
tikaõpetajatel. Üheks põhjuseks on siin ilmselt ka see, et 
keemia ja füüsika õppimist alustatakse alles 8. klassis. 

Kirjeid uurides selgus, et osad (~2%) loovtööd olid seo-
tud algklasside temaatikaga ja seetõttu liigitati need kate-
gooriasse algklassid. Millised õpetajad aga selleteemalisi 
loovtöid juhendasid, on keeruline öelda.

Loovtööde vormistamine
Loovtöö võib olla õpilasuurimus, projekt, kunsti-, muusi-
kateos, olümpiaadil ja konkursil osalemine vmt. Ka 21. 
sajandi oskuste, õpioskuste ja kriitilise mõtlemise kujune-
mise seisukohalt oleks soovitav, kui loovtööd oleks uuri-
muslikud, avastamist ja loovust pakkuva väljundiga ning 
mitte ainult pelgalt referatiivsed. 

Kõikidest 2015. aasta põhikooli lõpetanud õpilaste 

Joonis 2. Eesti õppekeelega ning vene ja vene/eesti õppekeelega koolide õpilaste loovtööde kirjete jaotus valdkonniti
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loovtööde kirjetest (N=7253) oli võimalik 31,15% (N=2259) 
kirjete puhul täpsustada, milline oli loovtöö lõplik väljund. 

Nende kolmandiku tööde analüüsist ilmnes, et enim 
korraldati üritusi, nt „Mälumängu korraldamine 4.–9. 
klassile“ või „Ökopäev“. Järgnesid õpilaste poolt läbi vii-
dud uuringud, intervjuud, küsitlused, nt uurimistöö „Pärm-
seente eluks vajalikud tingimused“ või „Reostus Pärnu 
linnas“. Väga populaarne oli õpilaste hulgas mängude 
koostamine, nt „Rakvere Põhikool 105“, „Muistne Eesti“ 
või „Füüsika lauamäng 8. klassile“. Praktiliste tööde näide-
tena	saab	esile	tõsta	ka	filmide	tegemist,	õppematerjalide	
ja ristsõnade koostamist.

Loovtööde seotus riiklikku õppekava läbivate 
teemadega
Kuna loovtööd peaksid olema seotud riiklike õppekavade 
kaheksa läbiva teemaga, siis püüdis autor loovtöid seos-
tada ka läbivate teemadega ja analüüsida, kas loovtööde 
koostamisel on rõhuasetus kõigil läbivatel teemadel või 
ilmnevad ka läbivate teemade osas eelistused. 

Kõikidest 2015. aastal põhikooli lõpetanud õpilaste 
loovtööde kirjetest (N=7253) oli võimalik 98% (N=7175) 
kirjete puhul leida seos mingi läbiva teemaga.

Rohkesti loovtöid oli võimalik seostada läbiva teemaga 
„Kultuuriline identiteet“. Ligi neljandik töid oli võimalik 
seostada läbiva teemaga „Tehnoloogia ja innovatsioon“. 
Vähem töid sai seostada läbivate teemadega „Teabe-
keskkond“ ning „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“. 

Õpilaste ja õpetajate küsitlus
Õpilaste ja õpetajate uuringu eesmärgiks oli välja sel-
gitada, kuidas saavad õpilased valida endale loovtöö 
teema, kellelt nad saavad abi loovtöö juhendamisel, kui-
das hindavad juhendaja(te) rolli ning milline on õpilaste ja 
õpetajate rahulolu loovtööde korralduse ja hindamisega. 

95% õpilasi väitsid, et nad said ise valida loovtöö 
teema. 88% valis oma loovtöö teema hobidest lähtudes 
ja seda väidet kinnitas ka 97% õpetajaid. 5% õpilasi siiski 
ei väitnud, et said teema valida ise. Hobidest lähtusid 
teema valikul 54% poistest, 49% tüdrukutest. Õppeaine 
järgi, milles olid paremad hinded, valisid loovtöö teema 
sagedamini tüdrukud (35%) kui poisid (23%). 

62% õpilasi hindasid kõrgelt juhendaja rolli loovtööde 
valmimisel. 35% õpilasi nimetasid õpetajat-juhendajat 
põhiliseks abistavaks ja informatsiooniallikaks. Vähem 
mainiti internetti (22%), klassikaaslasi (14%), vanemaid 
(13%) või sõpru. 76% õpilastest väitis, et tal oli üks juhen-
daja ja 20%, et kaks juhendajat. 

Ilmnes, et osadel koolidel puudusid loovtööde korral-
damise ja hindamise juhendid ning hinnati hindeliselt, 
mida riiklik õppekava ei sätesta. 

Aineteüleseid loovtöid koostati oodatust vähem. Õpe-
tajad pidid õppeaastas sageli juhendama mitut loovtööd 
ja kuigi töö temaatika võis olla aineteülene, siis koostööd 
loovtöö juhendamisel teiste õpetajatega ei tehtud. 

Õpilaste ja õpetajate tagasisidest ilmnes veel, et mõle-
mad grupid väitsid, et loovtööde koostamine ei tõsta õpi-
laste motivatsiooni (55% õpilasi ja 40% õpetajaid väitis, et 
motivatsioon ei paranenud). Vaid 11% õpilasi ja 7% õpe-
tajaid nõustus täielikult väitega, et loovtöö koostamisega 
kaasnes motivatsioonitõus. Kuna õpilased ja õpetajad ei 
näinud seda protsessi õpilase motivatsiooni tõstva mee-
todina, siis paneb see kahtluse alla koolides loovtööde 
koostamise eesmärgipärasuse ja vajalikkuse.

Õpilaste ja õpetajate küsitluse üldistusena saab väita, 
et loovtöödega seotud murekohad on korrektsete hin-
damiskriteeriumite ja juhendite puudumine; õpetajate 
vähene koostöö; vähene tähelepanu lõimingule ja läbivate 
teemade pädevuste kujundamisele ning õpilaste madal 
motivatsioon ja soov, eriti loodusteadustes, koostada 
loovtöid. 

Kokkuvõte 
Võib väita, et loovtööde kirjutamine võiks olla väga heaks 
praktikaks 21. sajandi oskuste, sh loodusteadusliku kirja-
oskuse kujundamisel. Loovtöö annab teoorias võimaluse 
ka aineteüleseks õppeks. 

Kõik eeldused oskuste kujundamiseks on olemas, kuid 
ometi need praktikas ei realiseeru. Selle näiteks on nii 
innovatiivsete, sisukate ja loovate tööde vähene osakaal 
kui ka õpetajate vähene koostöö.

Hariduspoliitiliselt oleks vajalik pakkuda välja loov-
tööde korralduse parendamise viisid ja loovtööde hinda-
mise põhimõtted. Kuna koolide loovtööde korraldamise 
ja juhendamise tase on väga erinev, tuleks rohkem tähele-
panu pöörata õpetajate ja koordinaatorite koolitamisele. 
Oluline on, et koolid ise läheneksid loovtööde koostami-
sele loovalt ja seda selleks, et loovtööd ei tehtaks lihtsalt 
tegemise pärast, vaid ikka selleks, et välja kujundada iga 
õpilase loovus ja pädevused.
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Gümnaasiumi riikliku õppekava (GRÕK) kohaselt on güm-
naasiumihariduse peamiseks alusväärtuseks toetada 
õpilaste vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emot-
sionaalset arengut ning rahuldada individuaalsetest eri-
päradest ja isiklikest huvidest tulenevaid haridus vajadusi. 
Üheks viisiks, kuidas gümnaasiumid saavad õpilaste indi-
viduaalse eripära, huvide ja vajadustega rohkem arves-
tada, on pakkuda valikkursuste näol gümnaasiumiõpi-
lastele suuremaid valikuvõimalusi. Võrreldes varasemate 
riiklike õppekavadega, oli 2010/2011. aastal jõustunud 
õppekava puhul üheks oluliseks muudatuseks see, et 
vähendati kohustuslike õppeainete arvu, arvestamaks 
senisest enam õpilaste ja koolide eripäraga.

Kuna puudub detailsem ülevaade, milliseid valik-
kursusi tegelikult Eesti gümnaasiumides pakutakse, viidi 
ajavahemikus 01.11.2015–31.07.2016 läbi uuring, mille 
eesmärk oli analüüsida, milliseid valikkursusi gümnaasiu-
mid pakuvad, ja välja selgitada, kas pakutav on kooskõlas 
õppekava üldiste prioriteetidega. Vastuseid otsiti järgmis-
tele uurimisküsimustele:
• Millistes koolides on gümnaasiumiõpilastel rohkem 

valikuvõimalusi valikkursuste osas?
• Millises mahus pakuvad gümnaasiumid nii riiklikus 

õppekavas kirjeldatud valikkursusi kui ka kooli õppe-
kavast tulenevaid valikkursusi?

• Millises osakaalus pakutakse gümnaasiumides riigi-
eksamiainetega (eesti keel, matemaatika, võõrkeel) 
seo tud kursusi ning teiste õppeainetega seotud kur-
susi?

• Kas riigieksamite ainetes (eesti keel, matemaatika ja 
võõrkeel) rohkem kursusi pakkuvates gümnaasiumi-
des saavutavad õpilased riigieksamitel ka paremaid 
tulemusi? 

Uuring tugineb Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) and-
metele. Valimi moodustasid kõik 2015. aastal keskkooli 
(194 gümnaasiumi, millest 155 olid eesti ning 39 vene 
õppekeelega) lõpetanud gümnasistid (N=11187). Ana-
lüüsiti õpilasi puudutavaid kirjeid, gümnaasiumide poolt 
pakutavaid kohustuslikke ja valikkursusi (N=11187) ning 
koolide riigieksamite tulemuste seost pakutavate kur-
suste arvuga. 

Valikkursustega seotud õppekorraldus  
gümnaasiumides
Eesti õppekeelega gümnaasiumiõpilase minimaalseks 
õppekoormuseks on gümnaasiumi jooksul 96 kursust 
(üks kursus on 35 õppetundi), millest 63 kuuluvad kohus-
tuslike ja 33 valikkursuste hulka. Vene õppekeelega güm-
naasiumides, kus eesti keelt õpitakse teise keelena, on 
kohustuslike kursuste arv 67. Gümnaasium võib õpilasele 
teha kohustuslikuks kuni 20 valikkursust ning õpilane ise 
võib valikkursusi valida vähemalt 13 kursuse ulatuses (kui 
eesti keel teise keelena, siis 9). Sealjuures on gümnaasiu-
midel võimalus pakkuda vähemalt 11 kooli omapära ja 
piirkondliku eripäraga seotud valikkursust. Rõhutamist 
väärib veel asjaolu, et gümnaasiumidel on võimalik valik-
kursuste puhul pakkuda GRÕKis kirjeldatud valikkursusi 
(kokku 47) ja/või kooli õppekavast (KÕK) tulenevaid kur-
susi.

Enamik GRÕKi kohustuslikke õppeaineid täiendava-
test valikkursustest (39 47-st) on kirjeldatud seitsme 
ainevaldkonna all: 1) keel ja kirjandus; 2) võõrkeeled;  
3) matemaatika; 4) loodusained; 5) sotsiaalained;  
6) kunsti ained; 7) kehaline kasvatus. Lisaks on gümnaa-
siumidel võimalik pakkuda usundiõpetuse (8), riigikaitse 
(9), ettevõtlus- ja majandusõpetuse (10) kursusi ning 
valikkursusi karjääriõpetus (11) ja uurimistöö alused 
(12)1. Esile tasub tuua ka fakt, et alates 2014/2015. õppe-
aastast	 ei	 kuulu	 filosoofia	 valikkursused	 enam	 GRÕKi	
järgi sotsiaalainete ainevaldkonna hulka. Kuna valimisse 
kuuluvad õpilased alustasid õpinguid 2012/2013. õppe-
aastal,	 siis	 selles	 uuringus	 käsitletakse	 filosoofia	 valik-
kursusi sotsiaalainete all.

Üldinfo valikkursuste pakkumisest  
gümnaasiumides
Analüüsi tulemused näitasid, et mida suurema õpilaste 
arvuga gümnaasiumiga oli tegemist, seda rohkem valik-
kursusi üldiselt pakuti. Kui gümnaasiumides, kus õppis 
alla 50 õpilase, õpetati keskmiselt 16 erinevat valik-
kursust, siis üle 200 õpilasega koolides oli keskmine 
valikkursuste arv 44. Kui vaatluse alla võeti see, mitu 
valikkursust õpetati gümnaasiumides ühe õpilase kohta, 

VALIKKURSUSTE PAKKUMISEST GÜMNAASIUMIDES
Kadri Kallip, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant

1  Loetelu koostamisel on aluseks võetud gümnaasiumi riikliku õppekava §-s 8 välja toodud numeratsioon ja nimetused. Täpsem info 
ainevaldkondadest ja GRÕKis esitatud valikkursustest on kättesaadav riikliku õppekava lisadest 1–13.
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siis selgus, et keskmiselt oli see näit 0,9. Sealjuures 
statistilisi erinevusi, kas õpilased õppisid eesti või vene 
õppe keelega gümnaasiumides, ei esinenud. Erinevused 
ilmnesid õpilaste arvuga seonduvalt. Nimelt, mida väik-
sema õpilaste arvuga gümnaasiumiga oli tegemist, seda 
rohkem valikkursusi õpilaste kohta pakuti. Väiksema 
keskmise õpilaste arvuga (kuni 50) gümnaasiumid õpe-
tasid neli korda rohkem valikkursusi kui gümnaasiumid, 
kus õppis üle 200 õpilase. Seega võib väita, et kuigi suu-
remates gümnaasiumides oli valikkursuste hulk oluliselt 
suurem kui väiksemates gümnaasiumides, siis reaalselt 
pakkusid väiksemad gümnaasiumid õpilastele suure-
maid valikuvõimalusi.

Huvitav on ka asjaolu, et Lõuna-Eesti eri maakondade 
gümnaasiumid õpetasid keskmisest enam ning Harju-
maa ja Lääne-Eesti gümnaasiumid keskmisest vähem 
valikkursusi. Lisaks ilmnes, et need koolid, mis kuulusid 
riigieksamite 2015. aasta tulemuste järgi 30 parima güm-
naasiumi hulka (Innove, 2016), pakkusid õpilastele võrrel-
des teiste gümnaasiumidega oluliselt vähem valikkursusi. 

Ülevaade GRÕKis kirjeldatud valikkursuste 
pakkumisest
Uuringust selgus, et õpilastele pakutavatest valik-
kursustest moodustasid 62% GRÕKis kirjeldatud kur-
sused. Siinjuures on märkimisväärne, et kui eesti õppe-
keelega gümnaasiumides moodustasid õppekavas 
kirjeldatud kursused 56% kõikidest valikkursustest, siis 
vene õppekeelega gümnaasiumides oli see näitaja 87%. 
Seega õpetati vene õppekeelega gümnaasiumides valik-
kursustena peamiselt GRÕKis kirjeldatud kursusi.

Kui võrrelda valikkursuste pakkumist gümnaasiumide 
suuruse järgi, siis ilmnes, et suurema õpilaste arvuga 
(üle 150) gümnaasiumides moodustasid pakutavatest 
valikkursustest GRÕKis kirjeldatud kursused 42%. Güm-
naasiumides, kus õpilaste arv jäi alla 50, moodustasid 
õppekavas kirjeldatud valikkursused 74%. Seega võib 
üldistada, et mida väiksem oli kool, seda rohkem langes 
pakutav kokku GRÕKis kirjeldatud kursuste loeteluga. 

Analüüsist selgus, et enim pakutavad GRÕKis kirjelda-
tud valdkondadevälised valikkursused olid „Riigikaitse“, 
„Majandusõpetus“, „Uurimistöö alused“ ja „Karjääriõpe-
tus“ ning kohustuslikke õppeaineid täiendavad valikkur-
sused „Joonestamine“, „Psühholoogia“ ja „Sissejuhatus 
filosoofilisse	 mõtlemisse“.	 Neid	 kursusi	 õpetasid	 güm-
naasiumidest rohkem kui pooled. EHISe kirjetele tugine-
des saab väita, et matemaatika ainevaldkonda kuuluvaid 
valikkursusi „Diskreetse matemaatika elemendid I“ ja 
„Diskreetse matemaatika elemendid II“ ei õpetatud mitte 
üheski gümnaasiumis ning ka mitmeid teisi matemaatika 
valikkursusi pakuti vaid üksikutes gümnaasiumides. 

Tabelis 1 on esitatud ülevaade õppekavas kirjeldatud 
valikkursuste pakkumisest gümnaasiumides. Tabelist on 
puudu ainevaldkondadesse võõrkeeled ja kunst kuuluvad 
kursused, kuna neid ei ole õppekavas kirjeldatud. 

Analüüsi tulemused näitasid, et gümnaasiumides 
õpetati enim sotsiaalainete ja loodusainete valikkursusi 
ning vähim kehalist kasvatust ja karjääriõpetust. Lisaks 
selgus, et vene õppekeelega gümnaasiumides pakuti 
võrreldes eesti õppekeelega koolidega enam matemaa-
tika, ettevõtluse ja kehalise kasvatusega seotud valik-
kursusi. Sealjuures olid vene õppekeelega koolides enim 
pakutavad kursused need, mis kuulusid sotsiaalainete 
ja kehalise kasvatuse ainevaldkondade alla ning neid 
õpetati võrreldes teiste kursustega ligikaudu kaks korda 
enam. Märkimisväärne on ka asjaolu, et nii eesti kui vene 
õppekeelega gümnaasiumid pakkusid õpilastele rohkem 
valdkondadeväliseid valikkursusi kui kohustuslikke õppe-
aineid täiendavaid kursusi.

Ülevaade KÕKist tulenevate valikkursuste 
pakkumisest gümnaasiumides
Analüüsis selgus, et gümnaasiumides õpetati 38% ulatu-
ses valikkursusi, mida GRÕKis ei ole sellise nimetuse all 
kirjeldatud või olid need kooli või piirkondlikku eripära kir-
jeldavad kursused. Enim pakuti ainevaldkondade loodus-
ained, keel ja kirjandus, kunst ja võõrkeeled alla kuuluvaid 
valikkursusi (tabel 2).

Tulemused näitasid, et eesti ja vene õppekeelega güm-
naasiumides enim pakutavate valikkursuste õpetamisel 
esinesid olulised erinevused (tabel 3). Näiteks õpetati 
eesti õppekeelega gümnaasiumides hulgaliselt selliseid 
valikkursusi, mida vene õppekeelega koolidest ei õpeta-
tud mitte üheski või ainult üksikutes. Enim pakutavate 
valikkursuste seas olid sellisteks näideteks kultuurilugu, 
keskkonnaõpetus, koorilaul ja kodundus. Vene õppe-
keelega koolides enim pakutud valikkursust eesti kirjan-
dus ei õpetatud seevastu mitte üheski eesti õppekeelega 
gümnaasiumis.

Ilmnes, et kui GRÕKis kirjeldatud valikkursustest õpe-
tati valdkondadeväliseid kursusi rohkem kui ainevaldkon-
dade alla kuuluvaid kursusi, siis KÕKist tulenevate kur-
suste pakkumisel oli olukord vastupidine. Gümnaasiumid 
õpetasid enam kohustuslikke õppeaineid toetavaid kur-
susi. KÕKist tulenevate valikkursuste pakkumisest vald-
kondade	 lõikes	 on	 võimalik	 saada	 ülevaade	 tabelist  4.	
Tabelis on andmed nende valikkursuste kohta, mida pak-
kusid üle 5% koolidest.

Analüüs näitas, et eesti õppekeelega gümnaasiumi-
des õpetati võrreldes vene õppekeelega koolidega oluli-
selt enam usundi- ja majandusõpetusega seotud valik-
kursusi. Huvitav on veel tendents, et väiksema õpilaste 
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Tabel 1. GRÕKis kirjeldatud valikkursuste pakkumine gümnaasiumides (%)

Ainevaldkond ja valikkursus Gümnaasiumi riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursus Koolide arv (%)

keel ja kirjandus „Kõne ja väitlus“ 31

 

„Draama ja teater“ 26
„Kirjandus ja film“ 14
„Kirjandus ja ühiskond“ 9
„Müüt ja kirjandus“ 7
„Vene keel Eestis“ 7
„Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini“ 7
„Tänapäeva vene kirjandus“ 6
„Tänapäeva väliskirjandus“ 2

matemaatika „Majandusmatemaatika elemendid“ 30

 

„Loogika“ 15
„Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria“ 12
„Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria“ 3
„Arvuteooria elemendid I“ 1
„Arvuteooria elemendid II“ 1
„Diskreetse matemaatika elemendid I“ 0
„Diskreetse matemaatika elemendid II“ 0

loodusained „Joonestamine“ 61

 

„Rakenduste loomise ja programmeerimise alused“ 29
„Arvuti kasutamine uurimistöös“ 27
„Rakendusbioloogia“ 21
„Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“ 17
„Elementide keemia“ 17
„Geoinformaatika“ 16
„Mehhatroonika ja robootika“ 15
„3D-modelleerimine“ 14
„Elu keemia“ 13
„Keemiliste protsesside seaduspärasused“ 12
„Teistsugune füüsika“ 11
„Füüsika ja tehnika“ 11

sotsiaalained „Psühholoogia“ 56

 

„Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse“ 50
„Inimene ja õigus“ 43
„Globaliseeruv maailm“ 34
„Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat“ 19
„Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu“ 12
„Tänapäeva filosoofilised küsimused“ 9

kehaline kasvatus „Kehalised võimed ja liikumisoskused“ 11
„Liikumine välistingimustes“ 5

usundiõpetuse valikkursused „Inimene ja religioon“ 41
 „Eesti usuline maastik“ 2
riigikaitse valikkursused „Riigikaitse“ 76
 „Praktiline õpe välilaagris“ 2
majandus- ja ettevõtlusõppe 
valikkursused

„Majandusõpetus“ 80

„Ettevõtlusõpetus“ 23
valikkursus „Uurimistöö alused“ 91
valikkursus „Karjääriõpetus“ 52

Allikas: EHIS
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Tabel 2. KÕKist tulenevad enim pakutavad valikkursused gümnaasiumides (%) 

Koht Valikkursus Koolide arv (%)

1 „Informaatika“ 52

2 „Arvutiõpetus“ 45

3 „Meedia“ 39

4 „Autoõpetus“/„Liiklusõpetus“ 32

5 „Kultuurilugu“ 22

6 „Koorilaul“, sh „Segakoor“, „Noortekoor“ jm 21

7 „Tekstiõpetus“/„Kirjakunst“ 21

8 „Keemia praktikum“ 17

9–12 „Projekti kirjutamine“/„Projektitöö“ 14

9–12 „Eesti kultuurilugu“ 14

9–12 „Keskkonnaõpetus“ 14

9–12 „Keskkonnakaitse“ 14

13–15 „Veebidisain“/„Arvutigraafika“ 13

13–15 „Õppides loon ennast“/„Õpioskused“ 13

13–15 „Kodundus“ 13

16 „Etikett“ 12

17–22 „Inglise ärikeel“ 11

17–22 „Matemaatika praktika“ 11

17–22 „Kodulinn Tallinn“ 11

17–22 „Eesti kirjandus“ 11

17–22 „Teatriõpetus“/„Teatristuudio“ 11

17–22 „Füüsika praktikum“ 11

Allikas: EHIS

Tabel 3. KÕKist tulenevad enim pakutavad valikkursused eesti ja vene õppekeelega gümnaasiumides (%) 

Eesti õppekeel Koolide arv (%) Vene õppekeel Koolide arv (%) 

„Informaatika“ 56 „Eesti kirjandus“ 56

„Arvutiõpetus“ 46 „Arvutiõpetus“ 41

„Meedia“/„Meediaõpetus“ 39 „Meedia“/„Meediaõpetus“ 38

„Autoõpetus“/„Liiklusõpetus“ 36 „Informaatika“ 36

„Kultuurilugu“ 33 „Kodulinn Tallinn“/„Tallinna lugu“ 26

„Koorilaul“, sh „Kammerkoor“, „Noortekoor“ 26 „Eesti kultuurilugu“ 21

„Tekstiõpetus“/„Kirjakunst“ 22 „Keskkonnakaitse“ 18

„Keemia praktikum“ 17 „Veebidisain“/„Arvutigraafika“ 18

„Keskkonnaõpetus“ 17 „Autoõpetus“/„Liiklusõpetus“ 18

„Kodundus“ 15 „Euroopa Liit“ 18

„Projekti kirjutamine“/„Projektitöö“ 15 „Tekstiõpetus“/„Kirjakunst“ 15

„Õppides loon ennast“/„Õpioskused“ 15 „Ökoloogia“ 13

Allikas: EHIS
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Tabel 4. Kooli eripärast tulenevad enim pakutavad valikkursused valdkonniti

Valdkond ja valikkursus Kooli õppekava valikkursused Koolide arv (%)

keel ja kirjandus „Meedia“ 39

  

„Kultuurilugu“ 22

„Tekstiõpetus“/„Kirjakunst“ 21

„Eesti kultuurilugu“ 14

„Etikett“ 12

võõrkeeled „Inglise ärikeel“ 11

 
„Inglismaa/Briti kultuurilugu“ 8

„Inglismaa/Briti kirjandus“ 6

matemaatika „Matemaatika praktikum“ 11

 
„Ettevalmistus matemaatika riigieksamiks“ 6

„Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale“ 6

loodusained „Informaatika“ 52

 

„Arvutiõpetus“ 45

„Keemia praktikum“ 16

„Keskkonnaõpetus“ 14

„Keskkonnakaitse“ 14

sotsiaalained „Õpioskused“/„Õppides loon ennast“ 13

 

„Kodulinn Tallinn“/„Tallinna lugu“ 11

„Euroopa Liit“ 10

„Rahvusvahelised suhted“ 8

„Tervishoid“ 7

kunst „Koorilaul“, sh „Segakoor“, „Noortekoor“ jt 21

 

„Kodundus“ 13

„Seltskonnatants“ 10

„Disain“ 10

„Fotograafia“ 8

kehaline kasvatus „Spordiõpetus“ 7

„Sportmängud“ 6

usundiõpetuse valikkursus „Maailma religioonid“ 5

riigikaitse valikkursused „Päästeõpe“ 6

 „Esmaabi“ 6

majandusõppe valikkursused „Turundus“ 7

 „Juhtimise alused“ 7

ettevõtlusõppe valikkursused „Projekti kirjutamine“, „Projektitöö“ 13

„Raamatupidamine“ 7

„Õpilasfirma“ 6

valikkursus „Karjääriõpetus“ „Autoõpetus“/„Liiklusõpetus“ 32

 „Turism“ 9

Allikas: EHIS



73

arvuga (kuni 50 õpilast) gümnaasiumid õpetasid pea 
kõiki KÕKist tulenevaid valikkursusi ligikaudu kaks korda 
rohkem kui suurima õpilaste arvuga (üle 200) koolid. 
Usundiõpetusega seotud valikkursuste pakkumise osas 
ei esinenud olulisi erinevusi. 

Kohustuslike kursuste pakkumisest
Paljud gümnaasiumid, mis pakkusid keskmisest vähem 
valikkursusi, õpetasid riigieksamitega seotud aineid olu-
liselt suuremas mahus. Seega taheti uuringuga välja sel-
gitada, kas riigieksamiainetes (eesti keel, matemaatika ja 
võõrkeel) rohkem kohustuslikke kursusi pakkunud güm-
naasiumides saavutasid õpilased riigieksamitel ka pare-
maid tulemusi. 

2015. aasta riigieksamite keskmiste tulemuste arvuta-
misel võeti arvesse nelja kohustusliku eksami tulemusi: 
eesti keel, kitsas matemaatika, lai matemaatika ja inglise 
keel. Analüüsi võeti iga gümnaasiumi suurim pakutav 
õppeaine maht. Statistiliselt oluliste erinevuste esile-
toomiseks kasutati χ2-testi, ANOVAt ja t-testi. Tunnuste-
vahelist seost peetakse statistiliselt oluliseks, kui oluli-
suse tõenäosuse p väärtus on väiksem kui 0,05 (5%).

Ilmnes, et laia matemaatikat õpetati 194 gümnaasiu-
mist 178s, nendest 73% pakkus seda mahus 14–15 kur-
sust, 18% mahus 16–17 kursust ning 10% mahus 18–21 
kursust. Tuginedes 2015. aastal õpilaste poolt saavuta-
tud keskmisele laia matemaatika tulemusele, viidi läbi 
analüüs, et selgitada välja, kas gümnaasiumides, kus 
õpetati rohkem laia matemaatika kohustuslikke kursusi, 
saavutati matemaatikas ka kõrgem keskmine tulemus. 
Selgus, et nende gümnaasiumide tulemused, kus pakuti 
rohkem matemaatikakursusi, ei paranenud. 

Järgnevalt viidi analoogiline uuring läbi koolide kitsa 
matemaatika riigieksami tulemustele tuginedes.  EHISest 
ilmnes,	 et	 gümnaasiumid	 defineerisid	 kitsast	 mate-
maatikat väga erinevalt – matemaatikana, mille maht 
on GRÕKis kirjeldatud 8 või isegi kuni 17 kursust. Kitsa 
matemaatikana märgitud õppeainet õpetati 194 güm-
naasiumist 122s ja nendest koolidest 39% pakkus seda 
mahus 8–10, 44% mahus 11–13 ning 16% mahus 14–17 
kursust. Seega õpetati kitsast matemaatikat õppekavas 
ettenähtust peaaegu kaks korda enam. Kasutades ana-
lüüsis kitsa matemaatika tulemusi, ilmnes, et kooli kesk-
mine tulemus ei paranenud, kui kool pakkus rohkem kitsa 
matemaatika kursusi. Samasugune tendents ilmnes ka 
eesti keele ja kirjanduse õppeainega seonduvalt. 

Inglise keele kursuste analüüsist selgus, et gümnaa-
siumid õpetasid seda samuti väga erinevas mahus, viiest 
kuni 17 kursuseni. 194 gümnaasiumist pakkus inglise 
keelt 39% mahus 5–8, 49% mahus 9–12 ning 35% mahus 
13–17 kursust. Autori analüüsist ilmnes, et inglise keele 

riigieksami kõrgeim keskmine tulemus saavutati güm-
naasiumides, kus pakuti 5–8 kursust. Keskmine tulemus 
jäi ligi neli punkti madalamaks koolides, kui õpetati 13–17 
kursust. 

Üldistades saab väita, et GRÕKis kirjeldatud riigi-
eksamitega seonduvate kohustuslike kursuste arvu pak-
kumise suurendamisega ei kaasnenud gümnaasiumi 
riigieksamiainetes keskmise riigieksamitulemuse para-
nemine.

Ülaltoodud analüüs näitab, et gümnaasiumid pööra-
vad suurt tähelepanu riigieksamitega seotud ainete õpe-
tamisele. Seetõttu on oluline ka selgitada välja, kui suures 
mahus õpetatakse teisi GRÕKis kirjeldatud kohustuslikke 
õppeaineid ja kas on veel aineid, mida pakutakse pea-
aegu kaks korda suuremas mahus, kui õppekavas on kir-
jeldatud. Tabelist 5 on näha, et ülejäänud õppeaineid õpe-
tati enamasti siiski sellises mahus, nagu neid on  GRÕKis 
kirjeldatud.

Uuringuga kaasnenud piirangud
Uuringu läbiviimisega kaasnesid mitmed piirangud. 
Sageli olid valikkursuste nimetused EHISe andmebaasis 
ebatäpsed, mistõttu oli raskendatud või ei saanud üldse 
tuvastada, millise ainevaldkonna kursusega tegu oli. Pal-
judel juhtudel ei leidnud autor ka gümnaasiumide kodu-
lehtedelt lisainfot, kuna seal puudusid KÕKi valikkursuste 
õppesisu kirjeldused. Samuti ilmnes, et gümnaasiumid 
ei tähistanud võõrkeeli lähtudes GRÕKis kehtestatust. 
Uuringust selgus, et 36% gümnaasiumidest tuginesid jät-
kuvalt 2002. aasta riiklikule õppekavale ja õpetasid güm-
nasistidele A- ja B-võõrkeeli, mistõttu ei olnud võimalik 
gümnaasiume võõrkeelte oskustasemete järgi omavahel 
võrrelda. Siinjuures on oluline rõhutada, et üheks tähtsai-
maks muudatuseks gümnaasiumi uue riikliku õppekava 
puhul oligi see, et loobuti A- ja B-võõrkeelte eristamisest 
ja mindi üle tasemepõhisele võõrkeeleõpetusele. Nimelt 
selgus, et traditsiooniline A- ja B-võõrkeelte eristamine ei 
arvestanud tegelikult õpilase eripära ja reaalsete vajadus-
tega (Haridus- ja Teadusministeerium, 2010). 

Kokkuvõte
Uuring võimaldas näidata, milline on hetkeolukord valik-
kursuste pakkumisel Eesti gümnaasiumides. Ilmnes, et 
paljud gümnaasiumid õpetasid riigieksamitega seotud 
kohustuslikke kursusi oluliselt suuremas mahus, mis-
tõttu pakuti õpilastele vähem valikkursusi. Seega tekib 
küsimus, kas gümnaasiumi uue riikliku õppekavaga 
kaasnenud muudatus, kus kohustuslike õppeainete arvu 
vähendati eesmärgiga arvestada senisest enam õpilaste 
vajaduste ja eripäraga, täidab tegelikult oma eesmärki.

Lisaks selgus, et 36% gümnaasiumidest lähtusid võõr-
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Tabel 5. Kohustuslike õppeainete pakkumine GRÕKis kirjeldatud ligikaudse mahu järgi (%).

Õppeaine
GRÕKis kirjeldatud  

kursuste arv

Koolide %, kus pakutakse GRÕKis kirjeldatud 
kohustuslikke kursusi praktiliselt samas mahus 

Kursuste arv %

inglise keel 5 5–8 16

kitsas matemaatika 8 8–10 39,3

kirjandus 5 5–6 48,5

eesti keel 6 6–7 61,3

keemia 3 3–4 68

lai matemaatika 14 14–15 72,5

füüsika 5 5–6 73,2

ajalugu 6 6–7 76,8

bioloogia 4 4–5 83,5

muusika 3 3 85,6

geograafia (inimgeograafia ja loodusgograafia) 3  3–4 88,7

kunst 2 2–3 89,7

kehaline kasvatus 5 5–6 92,3

inimeseõpetus (psühholoogia või perekonnaõpetus) 1 1 92,8

ühiskonnaõpetus 2 2–3 97,4

keelte õpetamisel jätkuvalt põhikooli ja gümnaasiumi 
vanast riiklikust õppekavast, kusjuures ülemineku keele-
oskustasemete süsteemile tingis vajadus vähendada õpi-
laste liiga suurt õpikoormust ning suurendada senisest 
enam õpihuvi ja sisemist õpimotivatsiooni (Haridus- ja 
Teadusministeerium, 2016). Sealjuures on eri uuringu-
test (nt McCrone jt, 2013; Spielhofer jt, 2009; Kõiv, 2007) 
ilmnenud, et paljud õpilased katkestavad haridustee pea-
miselt negatiivse õpikogemuse, sh akadeemilise ebaedu, 
madala õpihuvi ja -motivatsiooni, ent ka mittetõhusate 
õppemeetodite rakendamise tõttu. Rõhutamist väärib 
veel asjaolu, et viimase kahe aasta jooksul on õpingud 
enneaegselt katkestanud noorte hulk Eestis võrreldes 
varasemate aastatega oluliselt kasvanud (Eurostat, 
2016).

Õpilaste arengut ja toimetulekut koolis mõjutab suurel 
määral koolikeskkond, kus haridusasutustel on aina täht-
sam roll mõjutamaks seda, kas õpilased kogevad edu või 
ebaedu koolis (Kail & Cavanaugh, 2000). Seega on oluline, 
et gümnaasiumid toetaksid igakülgselt õpilaste arengut 
ja õppimist ning arvestaksid nende individuaalse eripära, 
huvide ja vajadustega.
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Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab gümnaasiumi 
õpetuse ja kasvatuse põhitaotlusena, et õpilased leiak-
sid huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega 
siduda oma edasine haridustee. Gümnaasiumi ülesanne 
on luua õpilastele tingimused selliste teadmiste, oskuste 
ja väärtushoiakute omandamiseks, mis võimaldavad jät-
kata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või kutseõppeasutuses 
(põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 5 lõige 2). Selliste 
pädevuste kujundamise üks vahend on gümnaasiumi-
astmes pakutavad valikkursused, mis toetavad noore 
kujunemist küpseks, valikuid teha oskavaks isiksuseks. 
Elukestva õppe strateegiast lähtuvalt on valikained üks 
võimalus tagada, et noorte suundumine haridussüstee-
mist tööturule oleks võimalikult kiire ja sujuv. 

Selgitamaks välja, kuidas ja millest lähtuvalt on Eesti 
koolides korraldatud valikainete pakkumine, kaardista-
sime 2016. aasta kevadel Haridus- ja Teadusministee-
riumi tellimusel olukorra 77,2% keskharidust pakkuvates 
õppeasutustes, kokku 132 koolis. Andmeid kogusime 
kahetasandiliselt – koolijuhtidelt (40 direktorit; 89 õppe-
juhti; kolm õppejuhi kohusetäitjat) ja gümnaasiumide 
abiturientidelt (N=1478) või 11. klassis õppivatelt noortelt 
(N=1829). Kaardistusest jätsime välja koolid, mis on lõpe-
tamas keskhariduse pakkumist, ning õpilaste vastuste 
analüüsist jäid välja koolid, kus vastajate arv oli väiksem 
kui viis õpilast või vastajate osakaal lennu koguvalimist 
oli väiksem kui 35%. Vene õppekeelega koolide küsimus-
tikud olid venekeelsed. Seire ettevalmistamise esimeses 
faasis viisime läbi kaks fookusgrupiintervjuud noortega – 
ühes intervjuus osalesid juba kõrgkoolis õppivad noored 
(kuus noort), teises intervjuus abituriendid (neli noort). 
Kõik intervjueeritud olid erinevatest koolidest. Koolijuh-
tide küsimustiku koostamisele eelnesid konsultatsioonid 
kahe kooli juhtkonnaga. Lisaks viisime läbi kaks inter v-
juud vene õppekeelega koolide direktoritega. 

Riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursuste 
pakkumine
Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumiastmes 
on 96 kursust (üks kursus on 35 õppetundi), millest osa 

saab kool täita valikkursustega. See, kui suur osa jääb 
õpilasele tegelikult valikkursuste näol valida, sõltub kooli 
õppekeelest ja sellest, kas õpilane on valinud laia või kitsa 
matemaatika. Kui gümnaasiumis on kindlaksmääratud 
õppesuunad, piirdub õpilase valikuvabadus õppesuuna 
valimisega, sest osa õppesuuna kursustest on juba täi-
detud valikkursuste arvelt. Kohustuslikke kursusi näeb 
õppekava ette 63+1 (uurimistöö alused, mis on küll riik-
likus õppekavas kirjas valikkursusena). Seega on tege-
lik valikkursuste arv 32. Kui gümnasist valib laia mate-
maatika, kahaneb tema valikute arv kuue kursuse võrra. 
Koolis, kus õppekava kohaselt õpitakse eesti keelt teise 
keelena, ning õpilaste puhul, kes on põhihariduse oman-
danud eesti keelest erinevas õppekeeles, on õpilasel 
kohustuslik õppida valikkursuste raames kuus kursust 
eesti keelt. Samas on kohustusliku võõrkeele maht ühe 
kursuse võrra väiksem. Seega, kui noor õpib vene õppe-
keelega koolis ja valib laia matemaatika, on tal võimalik 
läbida 20 valikkursust, kuid ka nende seas võib tema valik 
olla piiratud õppesuunaga. 

Riiklikus õppekavas on esitatud 48 valikkursuse aine-
kavad, millest koolil ei ole aga kohustust lähtuda, v.a 
usundiõpetus ja riigikaitse, mille õpe toimub vastavalt 
riiklikus õppekavas esitatud ainekavadele. Teisisõnu 
võib kool sarnase sisuga õppeainete ainekavad ka ise 
koostada. Koolijuhtide seires küsisime, kui paljude valik-
kursuste puhul lähtutakse riiklikus õppekavas kirjeldatud 
ainekavadest. Kõige enam ehk pooltel juhtudel märgiti 
ära järgmised valikkursused1: „Uurimistöö alused“ (121), 
„Majandusõpetus“ (106), „Ettevõtlusõpetus“ (91), „Psüh-
holoogia“ (87), „Praktiline õpe välilaagris“ (81), „Kõne ja 
väitlus“ (78), „Globaliseeruv maailm“ (69), „Karjääriõpetus“ 
(77) ning „Inimene ja õigus“ (65). 

Gümnaasiumi riikliku õppekava (GRÕK) § 11 lõige 6 
sätestab, et valikkursuste õpe tuleb korraldada vähemalt 
12 soovija olemasolul. Koolijuhtide seirest selgus, et pisut 
alla poole koolidest, st 41% (53 kooli) avab kursuse ka 
juhul, kui soovijaid on alla 12 õpilase. Iga neljas kool, st 33 
kooli lähtub seadusest ehk avab kursuse, kui huvilisi on 
vähemalt 12. Siiski vastas 16% (21 kooli) koolijuhtidest, 

ÕPILASTE JA KOOLIJUHTIDE HINNANGUD KOOLIS 
KUJUNDATUD VALIKKURSUSTE SÜSTEEMILE
Katri Lamesoo, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse peaspetsialist
Angela Ader, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse spetsialist

1 Sulgudes on märgitud koolide arv, kes märkisid ära vastava valikkursuse. Kokku vastas küsimusele 128 koolijuhti 132 koolist.
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et nende koolis avatakse kursus rohkem kui 14 õpilase 
huvi korral. 

Millest lähtuvad valikkursuste valimisel  
õpilased?
„… lisaks mulle tundub, et päris paljud inimesed ajavad 
sassi, kas neile ei meeldi see aine või õpetaja. Aine võib 
neile meeldida, aga õpetaja on lihtsalt nii nõme, et siis 
kaob huvi ja tahe seda õppida ära…… Jah, üks õpetaja suu-
dab nii palju muuta.” (Mihkel, 18a)

Fookusgrupi intervjuust pärit tsitaat näitlikustab hästi, 
millest noored valikainete valimisel lähtuvad. Joonisel 
1 on näha, et noortest natuke üle poole otsustab valik-
kursuse kasuks lähtuvalt sellest, kuivõrd hea mulje on 
õpetaja varasemalt jätnud. Kuigi kõige enam nõustuti 
väitega, et valik tehti huvist teema vastu – 73% valis vas-
tusevariandi eelkõige sellest ja 22% ka sellest, võib siiski 
märkimisväärsemaks pidada õpetaja rolli teema valikul. 
Pea pooled õpilastest (47%, N=2307) märkisid, et ena-
mikku valikkursusi annavad oma kooli õpetajad ja teine 
pool ehk 48%, et valikkursusi õpetavad nii oma kooli kui 
ka väljastpoolt kooli tulnud õpetajad. Kolmandik vasta-
nud noortest märkis, et neil polnudki valikut, vaid võtta 
tuli see, mida pakuti. Kui vaadata lisaks õpilaste vastu-
seid küsimusele selle kohta, kuivõrd noore gümnaasiu-
mivalikut oli mõjutanud selles pakutavate valikkursuste 
koosseis ja kuidas see seostus reaalsete valikutega, siis 
tuleb esile nõrk negatiivne seos (r=-0,284, p<0,001). Teisi-
sõnu, mida enam lähtus noor gümnaasiumi valimisel seal 
pakutavatest valikkursustest, seda vähem ta nõustus, et 
tema gümnaasiumis valikuid ei esinenud. Selline tulemus 
viitab asjaolule, et osade noorte jaoks mängivad gümnaa-
siumis pakutavad valikkursused olulist rolli kooli valimi-
sel. Sama kinnitab ka 59% (N=2480) noorte nõustumine 

täiesti või pigem väitega valisin selle gümnaasiumi, kuna 
gümnaasium pakkus valikkursusi, mis mind huvitavad. 
Märkimist väärib ka asjaolu, et vaid pisut üle poolte vas-
tanutest lähtusid valikkursuste valimisel sellest, et need 
toetasid riigieksamiks valmistumist (joonis 1). 

 
Millest lähtuvalt pakuvad valikkursusi koolid?
Küsisime õppejuhtidelt, millest lähtutakse valikkursuste 
pakkumisel ja kuivõrd arvestatakse seejuures õpilaste 
soovidega. Kõige enam märkisidki koolijuhid, et lähtu-
vad pakkumisel eelkõige ja ka (97%) õpilaste avaldatud 
soovist vastava aine järele, järgnes vajadus toetada ande-
kaid õpilasi (88%) ning kooli eelarve võimalustest (86%). 
Samuti märkis 71% koolijuhtidest, et nad lähtuvad sellest, 
et aineid annaksid õpetajad, kes juba koolis töötavad. Sel-
line tulemus on kooskõlas eelmises lõigus viidatud õpi-
laste vastustega, kellest pea pooled märkisid, et enamik 
valikkursustest on koolis põhikohaga töötavate õpetajate 
pärusmaa. Kogukonna ressurss, olgu siis materiaalne või 
isikuline, jäetakse kasutamata pea kolmandikus koolides. 
Neljandik koolijuhtidest märkis, et ei lähtu piirkonna oma-
pärast, mis on ka ootuspärane, kuna valimisse on kaasa-
tud ka suurte linnade koolid, kus piirkonna omapäraga 
arvestamine ei ole sedavõrd aktuaalne kui maapiirkon-
nas. 

Valikkursused võiksid anda praktilisi oskusi
Seire ettevalmistavas faasis tehtud fookusgrupiinter v-
juude põhjal kujunes uurimusküsimus, kuivõrd gümnaa-
siuminoored ise on teadlikud valikkursuste funktsioonist 
õppekavas ja enda õigustest valikute tegemisel kaasa 
rääkida. Küsisime õpilastelt õppesüsteemi arusaadavuse 
ja selle kohta, kuivõrd nad on saanud õppekava koostami-
sel ise kaasa rääkida. Mõlemas fookusgrupis oli vaid üks 
noor, kes oli õppekavaga kursis. 

Joonis 1. Tegurid, millest õpilased valikkursuste valimisel lähtuvad (%), N=2807
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Kaardistustulemused näitasid, et 30% kõikidest vasta-
nutest saavad kehtivast õppesüsteemist täiesti aru, üle-
jäänutel on õppesüsteemist arusaamisel väiksemad või 
suuremad lüngad. Pigem ja üldse ei saanud aru neljandik 
vastanutest. Võrdlesime tulemusi ka 11. ja 12. klassi lõi-
kes, eeldades, et iga aastaga võiks koolikorraldus seoses 
valikainete pakkumisega paraneda. Meie hüpotees sai 
kinnitust – 11. klassi vastajate seas oli arusaajaid rohkem 
kui abiturientide hulgas. Neljandik abiturientidest vastas, 
et nad pigem ei saa või üldse ei saa õppesüsteemist aru, 
samas kui 11. klassi õpilaste seas oli nn mittearusaajaid 
16%. See osutab, et valikkursuste pakkumise süsteemi 
rakendamine on aastaga muutunud arusaadavamaks. 
Võib oletada, et ühelt poolt on koolijuhid kooliõppekava 
muutmise järel rakendunud muudatustega harjunud ning 
paranenud on ka oskus õpilasi õppekorralduse võima-
lustest ja valikutest teavitada. Teisalt võivad ka õpilased 
olla mujalt kui koolist saadud info põhjal teadlikumad 
oma valikuvõimalustest. Seda kinnitasid ka fookusgrupi-
intervjuud, kus õpilased tõid tihti esile, et toetusid valikute 
tegemisel eelmiste klasside kogemustele ja soovitustele. 
Palusime õpilastel märkida, kuivõrd nad nõustuvad väi-
tega tunnen, et olen gümnaasiumi jooksul saanud oma 
õpingute kujundamisel ise valikuid teha. Umbes kolman-
dik vastanutest ehk 36% (N=2451) märkis, et nad pigem 
või üldse ei tunne, et oleksid saanud gümnaasiumi jook-
sul ise valikuid teha. Vastanute osakaal viitab asjaolule, et 
valikkursuste pakkumise süsteem pole noortele piisavalt 
arusaadav ja paljud noored ei teadvusta õpilaste õigusi 
kujundada oma õppimist valikute kaudu. 

Valikute sisu analüüsides tuleb välja, et suurem osa 
(74%) noortest on leidnud koolist huvitava valikkursuse. 
Siiski märkis neljandik ehk 26% noortest, et neil ei ole 
õnnestunud koolist endale huvi pakkuvat kursust leida. 

Samas ei saa väita, et need, kes nii vastasid, oleksid oma 
huvist vastava õppeaine vastu juhtkonnale teada and-
nud. Näiteks üks intervjueeritud koolijuht leidis, et güm-
naasiumis peaks noorel olema võimalikult palju valikuid 
kasvõi seetõttu, et nii ei kandu õpilase katsetused edasi 
järgmisse õppeastmesse, milleks on kõrgkool või kutse-
kool ja kus vale valiku tegemine tähendab õpingute kat-
kestamist. Otstarbekam on pakkuda noorele võimalusi 
tutvuda talle huvipakkuvate valdkondadega gümnaasiu-
mis, vähendades nii tõenäosust, et noor asub järgmises 
õppeastmes õppima endale sobimatut eriala. Õpilased 
tõid avatud vastustes välja, et valikkursused võiksid olla 
praktilised ja elulähedasemad – anda reaalseid, elus vaja-
minevaid teadmisi/oskusi. Samuti leidsid noored, et güm-
naasiumi jooksul võiks olla võimalik õppida rohkem eri-
nevaid keeli. Populaarsemad pakututest olid prantsuse, 
hispaania ja vene keel. Samuti avaldati soovi program-
meerimise, infotehnoloogia ning arvutiõpetusega seotud 
ainete järele. Kolmas märksõna on loovus. Kui kohustus-
likud õppeained on seni olnud üsna eesmärgistatud, siis 
õpilased avaldasid soovi rakendada ja arendada oma loo-
mingulisust. Loovust arendavatena peeti silmas selliseid 
valdkondi nagu näiteks näitlemine, praktiline kunstiõpe-
tus, puutöö, pilliõpe.

Kuidas suurendada rahulolu  
õppekorraldusega?
Mida rohkem on õpilane saanud valida teda huvitavaid 
kursusi, seda kõrgemalt hindab ta oma koolisüsteemi 
(r=0,4; p<0,001). Selgus, et 59% on rahul praeguse koo-
lisüsteemiga ning vahe nendega, kes praeguse koolisüs-
teemiga rahul ei ole, tekib suuresti valikuvõimalustega 
seotud kogemuse põhjal. Kui 81% õpilastest märkis, et 
on süsteemiga rahul ja on saanud valida valikkursusi, 

Joonis 2. Valikkursuste pakkumist mõjutavad tegurid (%), N=2807
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mis neid huvitavad, siis nendest õpilastest, kes ei olnud 
süsteemiga rahul, ainult 41% vastas, et on saanud endale 
huvipakkuvaid kursusi valida. Jooniselt 3 on näha, et 
praeguse süsteemi suhtes kriitilisematest õpilastest 
vaid 36% tunneb, et on saanud oma õppe kavandamisel 
valikuid teha ning vaid 28% märgib, et kool toetab uute 
valikkursuste loomist. Kooliga rahulolijate seas on vasta-
vad näitajad 84% ja 74%. Samas soovivad mõlema grupi 
esindajad samal määral, et valitavate kursuste valik oleks 
mitmekesisem. Mitmekesisem valik leevendaks rahulole-
matust ning annaks praeguse süsteemiga rahulolijatele 
veelgi rohkem võimalusi enda õppimise eest vastutust 
võtta. Kaardistustulemused näitavad, et valikkursuste 
kvaliteet, õpilaste huvidest lähtuvate valikute pakkumine 
ja õpilasele valikute tegemise võimaluste pakkumine 
mõjutavad väga selgelt rahulolu õppeprotsessiga. 

 Kuidas praegust õppe süsteemi paremaks muuta? 
Enamik noori ehk 74% märgib, et kohustuslikke aineid 
võiks olla vähem ja isevalitavaid kursusi rohkem. Samas 
ei pooldata nii suurel määral vastutust isikliku õppekava 
kokkupanemise eest – täielikku vabadust õppekava 
kokku panemisel pooldab 55% kõikidest õpilastest. 

Ambivalentsus vabaduse ja raamide vahel kerkis esile 
ka fookusgrupiintervjuudes. Seda illustreerib järgnev väl-
javõte intervjuust, kus noored ühest küljest väljendavad 
soovi ise otsustada, kuid samas kardavad, et võivad nii 
teha valikuid, mida hiljem kahetsevad. 
• „Ma teeks selle süsteemi näiteks rohkem paindlikuks. 

Mõned ained, mis praegu on programmis, saaks ära 
jätta. Kindlasti on kellelgi mõni isiklik aine, mis ei meeldi 
või ei huvita. Võiks olla ained, millega saaks neid asen-
dada. Ehk võiks olla rohkem valikaineid gümnaasiumis. 
Ja lai valik, siis saaks sealt välja noppida need huvita-
vad ained.“ (Tõnu)

• „See ikka on veits liiga utoopiline, et kõik saaks ise 
valida asju, muidu lõpetadki gümnaasiumi, õppides 
mingeid mõttetuid aineid. Valid ainult ained, mis sulle 
meeldivad, ja kui on raske, jätad maha. Mis sellest siis 
kasu on?“ (Märt)

• „Kohustuslikud ained on tähtsad, sest võib-olla umbes 
kolmandat aastat kirjanduses käies klikib ära, et oh, ma 
tahan kirjandust õppima minna või et mulle meeldib 
filosoofia. See ongi ülikooli jaoks ettevalmistus, et need, 
kes veel ei tea, leiaksid oma eriala.“ (Tõnu)

Lisaks õpilastele palusime kehtivat koolisüsteemi hinnata 
ka koolijuhtidel, kelle hinnangud võrreldes õpilastega olid 
mõnevõrra kõrgemad. Nimelt leidis 62% koolijuhtidest, et 
kehtiv GRÕK tagab õpilastele piisava paindlikkuse kohus-
tuslike ja valikainete vahel. Sarnaselt õpilastele arvas 83% 
õpetajatest, et õpilased soovivad suuremat valikuvaba-
dust oma õpingute kujundamisel (joonis 5). Kui küsisime 
suhtumist valikkursuste ja kohustuslike kursuste mahu 
võrdsustamisele, mille puhul õpilane saaks 50% mahus 
oma õpingud ise kujundada, jagunesid arvamused poo-
leks. Seega ei saa rääkida koolijuhtide konsensusest sel-
les osas, milline valikkursuste süsteemi lahendus oleks 
parim.

Joonis 3. Õppe süsteemiga rahulolijate(N=1383) ja mitterahulolijate(N=947) võrdlus (%), N=2807
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Joonis 4. Õppesüsteemiga rahulolu õpilaste seas (%), N=2807

Kokkuvõte
Vaid pisut üle poole noortest märkis, et nende gümnaa-
siumivalikut mõjutasid seal pakutavad valikkursused, ja 
kolmandik märkis, et ei ole saanud iseseisvalt olulisi vali-
kuid teha. Samuti selgus, et rohkem kui pooli valikkursusi 
õpetavad samas koolis töötavad õpetajad. Samas hindas 
iga neljas õpilane väljastpoolt kooli tulnud valikkursuste 
õpetajate õpetamise taset ja tulemuslikkust kõrgemaks 
kui oma kooli õpetajatel, kes valikkursusi õpetavad. 

Siiski ei tasu juba koolis töötavate õpetajate rohkust 
valikkursuste andmisel käsitada negatiivsena. Tulemus 
viitab ühtlasi asjaolule, et Eesti koolides õpetavad profes-
sionaalsed õpetajad, kelle õppemeetodid motiveerivad 
õpilasi nende käe all õppima ka vabatahtlikult. Küll aga 
võib see tendents tähendada, et õpilasel võib jääda vali-
mata mõni aine, mis talle küll huvi pakub, kuid mille ta 
jätab valimata õpetaja isiku tõttu. 

Õpilased ise on valdavalt oma koolis kehtiva õppesüs-
teemiga rahul, mis omakorda seostub õpilaste võima-

lusega teha iseseisvalt valikuid. Korrelatsioonanalüüsi 
tulemused näitasid, et mida rohkem pakutakse koolis 
õpilastele huvipakkuvaid valikuid, seda rohkem on nad 
koolisüsteemiga rahul. Ka need õpilased, kes märkisid, 
et on valikutega rahul, ootavad koolilt rohkem ja mitme-
kesisemaid valikkursusi. Samuti leiavad noored, et kohus-
tuslike ainete osakaalu võiks vähendada, kuid päris vaba 
õppekava koostamist pooldasid vaid pooled õpilastest. 
Valikkursuste kvaliteet, õpilaste huvidest lähtuvate vali-
kute pakkumine ja õpilastele valikute tegemise võima-
luste pakkumine mõjutavad selgelt õppega rahulolu. 
Mida rohkem saab noor ise otsustada, seda rohkem on 
ta rahul ning võtab vastutuse oma õppimise eest. 

Noored valivad valikkursusi ennekõike oma huvidest 
lähtuvalt ning see toetab neid meelepärase elukutse või 
edasiõppimise valdkonna leidmisel. Võib küsida, kuivõrd 
küps on noor inimene valikuid tegema. See eeldab, et 
õpilane on võtnud enda õppimise eest vastutuse, mis on 

Joonis 5. Kehtiva õppesüsteemiga rahulolu koolijuhtide seas (%), N=132
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nüüdisaegse õpikäsituse üks alustalasid. Valikute tege-
mine ja vastutuse võtmine on aga lahutamatud. Valikuid 
ei ole võimalik õppida tegema teisiti kui valides ning vas-
tutuse võtmine eeldab otsuste langetamist samapalju, 
kui valiku tegemine on osa vastutuse võtmisest. Õpilase 
huvi ja initsiatiiv ühe või teise valdkonnaga tegeleda ei 
tohiks esmakordselt realiseeruda kõrgkoolis või kutse-
koolis eriala valides. Nii mõnedki vastused viitasid õpi-
laste ebakindlusele selles osas, kas nende langetatud 
valikud saavad olema õiged. Oleks kahetsusväärne, kui 

noor hakkaks huvipakkuvate erialade ja tegevusvaldkon-
dade väljaselgitamisega tegelema alles gümnaasiumis ja 
veelgi kahetsusväärsem, kui valimise ja eksimise koge-
mus tuleb alles kõrg- või kutsekoolis. Valikute tegemise 
pädevus on õpipädevuse lahutamatu osa, mille arenda-
mise nõue on samuti sätestatud juba põhikooli ja güm-
naasiumi riiklikus õppekavas. 
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Riiklik õppekava määratleb õppetöö üldised raamid, kus 
alusväärtuste kõrval on olulisel kohal väärtus- ja väljundi-
põhisus, ainevaldkondlikkus, lõimitus, õpilasekesksus ja 
valikute pakkumine. Kuidas riiklikus õppekavas sätesta-
tud nõudeid muutunud õpikäsituse valguses ellu viia, sõl-
tub iga kooli eripärast, väärtushoiakutest ja võimalustest. 
Tulemuslik, nii õpilasi kui õpetajaid paeluv õpe eeldab 
õpetajate omavahelist koostööd õppetöö kõigis etappi-
des alates riiklike õppekavade sihiseadetele vastavate 
eesmärkide püstitamisest kui ühiste tagasisidestamise 
põhimõtete kokkuleppimiseni. 

Põhikoolis on õppetöö ja -tegevuste sihiks õpilaste 
kasvatamine loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, 
kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erineva-
tes rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus. Õppides 
ja õpetades luuakse õpilasele eakohane, turvaline, posi-
tiivselt mõjuv ja arengut soosiv õpikeskkond, mis toetab 
tema	õpihimu	ning	õpioskuste,	eneserefleksiooni	 ja	krii-
tilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste 
arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kul-
tuurilise identiteedi kujunemist. Kõik see kajastub õppe-
protsessis, kus küsimus mida õpetada on määratletud 
ainekavade sisus ja õpitulemustes. Keerulisemaks võib 
kujuneda igivana küsimus kuidas õpetada, mis on seotud 
õpetaja professionaalsusega, tema didaktilis-metoodilise 
pagasi kasutamise ja rakendamise oskusega. 

Selleks, et õpetajat õppetöö kavandamisel abistada, 
ongi valminud õppeprotsesside kirjeldused, mis näitavad, 
kuidas püstitatud õppe-eesmärke saavutada. Kirjeldused 
avavad riiklike õppekavade taotletavad õpitulemused 
detailsemalt ning seostavad õpitulemused teiste kompo-
nentidega: õppimise ning õpetamise viiside ja meetodi-
tega, õppesisu ning hindamisega. Kirjeldustes on toodud 
nii valdkonnasisese kui -välise lõimingu võimalused ning 
lisatud täiendavat lugemismaterjali ja veebiviiteid tundide 
mitmekesistamiseks. 

Õppeprotsessi kirjeldustes ei ole iseenesest midagi 
uut – 2010. aastal kehtestatud riiklike õppekavade aine-
kavade rakendamise toetamiseks koostati kõigis aine-
valdkondades vastavad soovituslikud juhised. Need tuli 
aga lähtuvalt 2014. aasta sügisel kehtima hakanud õppe-
kava muudatustest ja muutunud õpikäsitusest üle vaa-

data ning kaasajastada. Sellega tehti Haridus- ja Teadus-
ministeeriumi ning SA Innove eestvõttel algust 2015. 
aasta veebruaris, mil kutsusime esimesele seminarile 
tulevased kirjelduste uuendajad – üle saja tegevõpetaja 
ja ülikoolide spetsialisti, kes jagunesid ainevaldkondli-
kesse töörühmadesse. Töörühmad said kirjelduste jaoks 
ise valida sobiva esitlusviisi, oluline oli kinni pidada kokku 
lepitud kirjelduse osadest: sissejuhatus, millele järgne-
vad õpitulemused, õppesisu, õppimine ja õpetamine ning 
tagasisidestamine ja hindamine. Fookus on suunatud 
õpilase tegevusele, õpetaja rolli mõtestatakse metoo-
diliste nõuanne kaudu. Ka näidatakse võimalusi ainete-
vaheliseks lõiminguks ning üldpädevuste kujundamiseks.

Õppeprotsessi kirjelduste valdkondlikud ja ainepõhi-
sed töörühmad olid tegevustes vabad. Valdavalt töötati 
failidega pilvekeskkondades, millele lisandusid töörühma 
aruteluseminarid. Valdkondade kirjelduste ühtlustami-
seks toimus ka kaks seminari. Need olid olulised heade 
ideedega tutvumise seisukohalt, samas osutus vajalikuks 
praktiliste küsimuste ühine arutelu, näiteks erinevatele 
veebikeskkondadele ja -lehtedele viitamine ning nende 
kvaliteedi hindamine. 

Põhikooli õppeprotsesside kirjeldused valmisid 2015. 
aasta sügisel, gümnaasiumi kirjeldused 2016. aasta 
kevadel ning neid saab alla laadida õppekava veebist: 
http://oppekava.innove.ee/oppeprotsesside-kirjeldused/. 

Õppeprotsessi kirjeldused vajavad kindlasti perioodilist 
värskendust ja ajakohastamist, seda nii kasutajakogemu-
sest lähtuvalt, aga arvestama peab ka edasisi võimalikke 
hariduspoliitilisi otsuseid (põhikooli- ja gümnaasiumi-
seaduse muudatused, riiklike õppekavade uuendamine), 
samuti ühiskonnaelus toimuvaid protsesse. Enesest-
mõistetavalt muutuvad ajas õppevara ja lisamaterjalide 
soovitused. Märkimisväärselt on uute arendustega esile 
tõusnud Hariduse Infotehnoloogia SA, kelle ainemode-
raatorite poolt lisati kirjeldustele soovitusi ja näiteid digi-
pädevuse kujundamise võimalustega. Lähiajal täienda-
takse kirjeldusi osundustega teistegi nn horisontaalsete 
teemade käsitlemise võimalustele – sooteadlikkus, inim-
õigused, suhtlemispädevus, liikumisõpetus, liiklusohutus, 
ettevõtlus ja ettevõtlikkuspädevus.

ÕPPEPROTSESSIDE KIRJELDUS –  
RIIKLIKU ÕPPEKAVA RAKENDAMISE TOETAJA
Epp Müil, Sihtasutuse Innove õppekava- ja metoodikakeskuse üldhariduse õppekavade valdkonnajuht
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Õppeprotsesside kirjeldused on soovituslik abimater-
jal, pakkudes õpetajale tuge ja innustust ainekavu raken-
dades, õpet kavandades ja ellu viies ning tulemuste kohta 
tagasisidet andes, aga ka uusi eesmärke seades. Nende 
näol on tegemist näidistega, mille põhjal saab iga õpe-

taja kavandada õpet lähtuvalt oma õpilaste arenguvaja-
dustest, kooli eripärast ja võimalustest. Alati tuleks aga 
arvestada, et õppeprotsessi aktiivne pool, avastaja, on 
õpilane. Õpetaja roll on olla selle avastamise juures innus-
tajaks, teenäitajaks ja juhendajaks. 
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2015. aasta aprillikuus alustas Tallinna Ülikooli haridus-
innovatsiooni keskus (HIK) Haridus- ja Teadusministee-
riumi algatuse Huvitav Kool toel valikkursuste projekti, 
mille raames töötasid Tallinna Ülikooli (TLÜ) ja Tallinna 
Tehnikaülikooli (TTÜ) tudengid juhendajate toel välja 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursusi, 
lähtudes „Eesti elukestva õppe strateegias 2020“ esitatud 
muutunud õpikäsituse põhimõtetest. Põhiosa projektist 
hõlmas tudengite koolitus- ja tugiprogramm, millele järg-
nes gümnaasiumi valikkursuste piloteerimine.

Projekti üks eesmärk oli võimaldada gümnaasiumi-
õpilastele mitmekesisemaid õppimisvõimalusi, kui nende 
koolidel on võimalik pakkuda. Teiselt poolt oli eesmärk 
luua parima praktika näiteid muutunud õpikäsituse raken-
damisest. Projekti kaugem eesmärk oli pakkuda erinevate 
erialade tudengitele võimalust tutvuda õpetajaametiga. 
Projektiga liitus Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli 
erinevatelt erialadelt kokku 43 tudengit, kes moodustasid 
kahe- kuni neljaliikmelised meeskonnad, et üheskoos 
luua gümnaasiumi valikkursuste õppeprotsesside kirjel-
dused. Tudengid läbisid projekti raames kaks moodulit: 
koolitus- ja tugiprogrammi. 

Ettevalmistus valikkursuste väljatöötamiseks – 
koolitusprogramm
Koolitusprogramm omakorda jagunes koolituspäeva-
deks, mille käigus õppisid tudengid erinevate spetsialis-
tide käe all, ning õppepäevadeks, mille raames rakenda-
sid tudengid õpitu praktikasse. Koolituspäevad (mai-juuni 
2015) toimusid töötoa vormis ning nende jooksul said 
tudengid piisava teoreetilise ja praktilise raamistiku, et 
oma kursus luua ja õppetöö läbiviimiseks valmistuda. 
Neljal täispikal koolituspäeval läbisid tudengid moodu-
lid kursuse õppeprotsesside kirjeldamiseks, õppekava 
loomiseks ja õppetöö kavandamiseks. Koolituspäevade 
läbiviimisse olid kaasatud nii HIK meeskond, TLÜ õppe-
jõud kui tegevõpetajad, sh programmi „Noored kooli“ 
vilistlased, kes käsitlesid aktiivse õppimise kaudu järg-
misi teemasid: ülevaade muutunud õpikäsitusest (MÕK); 
kursuste eesmärkide ja esialgse kava loomine; aktiiv-
meetodite kasutamine; kursuste eelarvete koostamine 

ja töökavade loomine; tunnikavade koostamine; prakti-
liste tegevuste läbiviimine klassiruumis; juhtimine klassi-
ruumis;	tagasiside	andmine,	vastuvõtmine	ja	refleksioon;	
erinevad	 refleksioonimeetodid	 ja	 nende	 kasutamine.	
Koolitusprogrammi lõppakordiks olid Tallinna vanalinnas 
ja loomaaias toimunud õppepäevad (juuli-august 2015). 
Interdistsiplinaarsete õppepäevade raames viisid projek-
tis osalenud tudengid läbi üheskoos kavandatud õppe-
tunnid, lõimides erinevaid valikkursusi ja valdkondi. Õppe-
päevadejärgselt anti igale grupile tagasisidet, toetamaks 
valikkursuste läbiviimist gümnaasiumiõpilastega. Lisaks 
sellele	 korraldati	 üheskoos	 tudengitega	 ka	 filmiõhtuid,	
kus ühiselt vaadati ja analüüsiti õppimise ja õpetamisega 
seotud	filme.	

Koolitusprogrammi elluviimist toetas tugiprogramm 
(juuni-detsember 2015), mis seisnes kohtumistes metoo-
diliste nõustajate ja ainealaste juhendajatega. Juhen-
dajate ülesanne oli pakkuda tudengitele aine- ja didak-
tikaalast tuge ning anda tagasisidet tehtud tööle. Igale 
kursust välja töötavale tudengite meeskonnale määrati 
mõlemapoolsel kokkuleppel nii metoodiline nõustaja kui 
ka ainealane juhendaja, kes töötasid koos nendega pro-
jekti algusest kuni kursuste piloteerimise lõpuni.

Eespool mainitud juhendajad toetasid ning innusta-
sid üliõpilasi töökava loomisel ning MÕKi rakendamisel 
õppetöös. Lisaks kohtusid juhendajad regulaarselt tuden-
gitega õppekava kavandamise protsessi vältel. Tuden-
geid julgustati oma kursuste raames katsetama ka kõige 
ootamatumaid ja eksperimentaalsemaid võtteid, hoides 
samal ajal pidevalt silme ees kursuse sisu- ja kasvatus-
eesmärke. Lisaks suunati tudengeid kursuse õppetöö 
planeerimisse ja elluviimisesse kaasama ka era- või 
avaliku sektori esindajaid, et luua otseseid seoseid hari-
duse ja tööturu vahel. Nõustaja rolliks oli aga olla kriitiline 
sõber, kes toetab tudengi igakülgset arengut projekti kõi-
kides etappides.

Valikkursuste õppeprotsesside katsetamine
16st loodud valikkursuse kontseptsioonist valmisid lõp-
likult 12 kursuse õppeprotsesside kirjeldused. Esmased 
kirjeldused 12 gümnaasiumi valikkursuse kohta valmisid 

ÕPPEPROTSESSIDE KIRJELDUSED  
KOOLIKATSETUSTE ABIL 
Merlin Linde, valikkursuste projekti idee autor ja projekti koordinaator, Oulu Ülikooli magistrant
Pille Slabina, Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse haridusarendaja, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste  
doktorant
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septembris 2015, millest HIKi toel viidi 2015. aasta sügis-
semestril pilootprojektidena läbi üheksa kursust (osales 
105 gümnaasiumiõpilast). Tudengite rolliks oli koostada 
valikkursuste reklaamtekstid ning neid aktiivselt koolides 
levitada. Mitmed tudengid käisid koolides kohapeal info-
tunde tegemas ning otsisid erinevaid võimalusi õpilasteni 
jõudmiseks. Koolidele pakuti välja järgmised kursused: 
„Kirjandus	ja	film“,	„Füüsika	ja	tehnika“,	„Elu	keemia“,	„Ini-
mene ja õigus II – juuramaailma telgitagused“, „Globali-
seeruv	maailm“,	„Kirjandus	ja	film	–	oma	film	purki!“.	Koo-
lide huvi tudengite poolt läbiviidavate valikkursuste vastu 
oli küllaltki suur. Väga mitmed Tallinna ja Harjumaa koolid 
olid huvitatud nii üksikute õpilaste kui ka tervete klasside 
kursustele saatmisest. Eelkõige seetõttu, et pakutud kur-
susi polnud koolidel endal võimalik õpilastele pakkuda, 
samas oli noorte endi huvi ainete vastu väga suur. Koo-
lidele meeldis ka see, et tudengid viisid valikkursusi läbi 
pärast koolitunde, mis pakkus piisavat paindlikkust, ja nii 
sai õppima tulla õpilasi korraga mitmest koolist. Lisaks 
imponeeris koole teadmine, et valikained loodi koostöös 
ülikooliga – TTÜ ja TLÜ ruumides toimunud tunnid ning 
tudengitest õpetajate kogemused võimaldasid kooliõpi-
lastel varakult ka ülikooli ja ülikoolieluga tutvuda. Samuti 
meeldis koolidele mõte valmistada ette õpetajatööks 
tudengeid, kes esmavalikuna õpetajaharidust ei kaalunud, 
ning nii mitmedki koolid olid valmis leidma juhendajateks 
oma tegevõpetajaid. Tudengite suureks plussiks peeti 
seda, et erinevalt kogenud õpetajast ei oota nad täiskoor-
must. Kõigele lisaks toob tudeng endaga kaasa uusi ja 
huvitavaid õpilaskeskseid lähenemisi ning meetodeid. 

2016. aasta kevadel planeeriti piloteerida sügisel ava-
mata jäänud kursusi. Kahjuks oli aga gümnasistide huvi 
erinevatel põhjustel minimaalne – kokku registreerus 
neljale kursusele kümme õpilast, mistõttu kevadsemest-
rile planeeritud kursused jäid avamata ning seetõttu ka 
mõned väljatöötatud õppeprotsesside kirjeldused prakti-
kas katsetamata.

Gümnasistide tagasiside valikkursustele
Õpilasi tõi kursustel osalema enamasti soov tutvuda 
süvitsi mõne ainevaldkonnaga või läheneda sellele huvi-
tava ja põneva nurga alt. Samuti oli õpilaste endi sõnul 
valikkursustel osalemine hea võimalus otsustada, mida 
ülikooli edasi õppima minna. Kõik õpilased jäid kursus-
tega väga rahule ning nad soovitaks neid ka teistele huvi-
listele. Eriti meeldis õpilastele kursuste praktiline suunit-
lus ja aktiivõppemeetodite rohkus – eredalt jäid meelde 
ekskursioonidel ja simulatsioonidel õpitu, väärtuslikuks 
peeti grupitööde raames toimunud arutelusid ning eriti 
oluliseks peeti erinevaid kokkupuuteid oma valdkonna 

spetsialistidega. Kõikide kursuste raames õppisid noored 
kasutama erinevaid digivahendeid ja veebikeskkondi ning 
tutvusid mitmete põnevate infoallikatega. 

Õpilaste endi sõnul said nad küll palju erialateadmisi, 
ent õppisid ka koostööd tegema, kaalutletult arvamust 
avaldama, oma õppimist mõtestama ning aineüleseid 
seoseid looma. 

Üliõpilaste tagasiside koolitus- ja  
tugiprogrammile
Üliõpilasi motiveeris enim koolitus- ja tugiprogrammist 
osa võtma individuaalne motivatsioon ja huvi ise kogeda 
õpetajaametit ning panna ennast proovile. Programmis 
osalejate seas oli ka klassiõpetajaks õppivaid tudengeid, 
kes nägid head võimalust seni õpitut katsetada, õppida 
kursusekavu koostama (õpetajaametis vajalik oskus 
edaspidiseks) ning saada praktikakogemus. 

Tagasiside koolitus- ja tugiprogrammile oli igati posi-
tiivne. Tudengid said enda sõnul väga head teoreetilist 
tuge kursuse loomiseks ning praktilisi kogemusi kursuse 
läbiviimiseks. Väga kõrgelt hinnati aktiivõppemeetodite 
modelleerimist ja läbiproovimist, erinevate tagasiside-
võtetega tutvumist ning tegevõpetajate näpunäiteid. 
Tudengite jaoks oli üllatav kogu MÕKi kontseptsioon, 
mis ühelt poolt oli vastupidine sellele, mida nad ise koolis 
kogesid, ent samal ajal väga sarnane sellega, millisena 
nemad õppimist ja õpetamist näha tahaksid. Tudengid 
möönsid, et koolitusprogrammi suur rõhk MÕKi põhi-
mõtete ja praktikanäidete tutvustamisel oli nende jaoks 
väga vajalik ja hariv. Kõige enam õppisid tudengid enda 
sõnul aga ise tegemisest – harjutustundide ja õppepäe-
vade ettevalmistamisest ja läbiviimisest, meetodite kat-
setamisest, rühmatöödest ja tagasisideharjutustest. 
Tudengid said kätt proovida õppepäevade ja kursuste 
eelarvestamisel, toitlustuse ja transpordi kavandamisel, 
päevakava koostamisel. Enda sõnul õppisid nad rohke-
mat kui vaid õppetöö läbiviimist ning saadud kogemu-
sed tulevad neile kasuks ka teistes eluvaldkondades. 
Väga hindasid tudengid kogu protsessi vältel juhendajate 
nõuandeid ning nõustajate tuge erinevate probleemide 
lahendamisel. Kiideti projekti sisulist koordineeritust 
ning ajaplaneerimist. Osalejad leidsid, et projekt on nii 
gümnaasiumiõpilastele kui ka õpetajaametist huvitatud 
noortele väga vajalik. Tudengite sõnul on valikkursuste 
projekt hea võimalus anda oma panus gümnaasiumi-
noorte silmaringi ja võimaluste avardamisse ning soovi-
tusena toodi projektimeeskonnale välja, et edaspidiselt 
võiks kajastada projekte meedias laiemapõhjalisemalt, et 
suurendada tudengite, gümnaasiumiõpilaste ja erinevate 
võimalike koostööpartnerite teadlikkust antud võimaluse 
osas. 
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Kokkuvõte
Projekti kõige olulisemaks tulemuseks oli õppeprotses-
side kirjelduste loomist toetava koolitusprogrammi välja-
töötamine ja läbiviimine. Välja võib tuua tudengite suure 
huvi õpetamise vastu ning motivatsiooni Eesti hariduses 
muutust luua. Samas andis koolitusprogramm hea üle-
vaate tudengite üsna kinnistunud ja traditsioonilistest 
arusaamadest õpetamisest ning võimaluse neid prakti-
lise koolitusprogrammi käigus muuta. Projekti suureks 
plussiks oli tudengite võimalus töötada formaadis ideest-
tooteni – meeskondades luua kursuste kontseptsioon, 
täita see sisuga, koostada kursuste eelarve, teha turun-
dus ning lõpuks kontseptsioon ellu viia. Mainitud projekti-
põhine lähenemine valikkursuste raames arendas kind-
lasti tudengite ettevõtlikkuspädevust. Tudengite sõnul 
õppisid nad nii õpetatud teooriatest kui ka erinevatest 
kasutatud aktiivõppemeetoditest ja tegevõpetajate koge-
mustest. Kõige enam jäi tudengitele aga meelde kõik see, 
mida õpiti harjutustundides. 

Projekti teiseks suureks plussiks oli gümnaasiumi-
noorte võimalus saada osa muutunud õpikäsituse prak-
tikast, tutvuda süvitsi neile huvi pakkuva ainega ning teha 

lähemalt tutvust ülikoolide ja ülikoolieluga. Valikkursustel 
osalenud kooliõpilastele jätsid sügava mulje nii ekspe-
rimendid, simulatsioonid ja ekskursioonid kui ka tundi-
desse kutsutud valdkonnaeksperdid. Õpilased said enda 
sõnul nii ainealaseid teadmisi kui õppisid koos töötamist, 
arutlemist ja õpitu mõtestamist. Nii koolide, tudengite 
kui ka gümnasistide tagasiside kinnitab, et saavutati 
kõik projekti eesmärgid – mitmekesisemate õpivõima-
luste pakkumine gümnasistidele, MÕKi praktika näidete 
loomine ja õpetajaametiga tutvumine. Kooliõpilased jäid 
kursustega väga rahule ning koolid oleksid huvitatud 
samalaadsest koostööst ka edaspidi. Samuti lähtuvad 
loodud õppeprotsesside kirjeldused muutunud õpikäsitu-
sest ning on saadaval kõigile koolidele, õpetajatele ja teis-
tele huvilistele parima praktika näidetena. Õpetajaametit 
proovinud tudengid said aga asjalikest ja õpihimulistest 
gümnasistidest nii palju innustust, et soovivad õpetami-
sega ka edaspidi tegeleda. Seega pidasid nii gümnasistid 
kui ka tudengid ettevõtmist väga põnevaks ja kasulikuks 
õpikogemuseks ning heaks näiteks mõtestatud, aktiiv-
sest ja õppijakesksest õppimisest.
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„Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ võttis käibele 
termini „õpikäsitus“, seades eesmärgiks õpikäsituse 
muutmise, väites: „Eesmärk on iga õppija individuaal-
set ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja 
ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil 
haridustasemetel ja liikides.“ Õpikäsitust kirjeldab stra-
teegia järgmiste võtmesõnadega: õppijakesksus, aine- ja 
eluvaldkondade lõimimine, meeskonnatöö, loov ja kriiti-
line mõtlemine, eneseväljendusoskus, ettevõtlikkus, võt-
mepädevused, faktiteadmiste asemel oskus probleeme 
lahendada („Eesti elukestva õppe strateegia 2020“, 2014).

Mis õpikäsitus ikkagi on ja kuidas selle muutmine 
praktikas välja näeb, selles osas on arusaamad tänaseni 
väga mitmekesised. See on midagi, mis puudutab nii 
õpetajat, õppurit kui õppetöö korraldust, see on koolielu 
tervikmuster, õpiparadigma, koolikultuur – arusaamad 
jooksevad seinast seina. Samas, selle „miski“ muutmist 
üldiselt ei vaidlustata. Kuna riiklik eesmärk on seatud, siis 
õpikäsitus ja selle hindamine saabuvad, varem või hiljem, 
ka välishindajate töölauale. Et tänast segast pilti veidi kor-
rastada, võttis rühm Tallinna ülikooli magistritudengeid 
koos	 juhendajatega	 ette	 katse	 õpikäsitust	 defineerida	
ning katsetada võimalusi selle mõõtmiseks. Käesolev 
artikkel annab lühikokkuvõtte tehtust ja saadud tulemus-
test. 

Taust
Lähtusime OECD (Organization for Economic Co-ope-
ration and Development, Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioon) ILE (Innovative Learning Environments) 
projektist, mille puhul on tegu tõenäoliselt kõige mas-
taapsema haridus maailma „uute praktikate/lähenemiste“ 
koondamise ja analüüsiga, sooviga kirjeldada eri riikide 
koolipraktikas (õpikäsituses?) toimuvaid muutusi. OECD 
vaate kohaselt on käimas eemaldumine traditsioonilisest 
praktikast: „…kujundatakse ümber senise koolielu alus-
talad: üksinda tegutsev õpetaja; eraldatud klassiruumid 
koos kinniste uste taga toimuva õppetööga; kindel tunni-
plaan ja seda saatev bürokraatia; traditsioonilised õppe-
meetodid ning muutumatu koolielu korraldus” (Schleic-
her, 2015). Ehk siis – toimub liikumine, mille alguspunkt 
on	defineeritud	kui	 „traditsiooniline	 lähenemine“,	üheselt	
määratud lõpp-punkti pole olemas. Liikumisteede kirjel-
damiseks toob ILE projekt välja neli muutuste valdkonda: 

• muutused õpetajate omavahelises suhtepildis (oma-
ette vs. tiimipõhine tegutsemine);

• muutused õppurite omavahelistes suhetes (indivi-
duaalne vs. koostöine õppimine); 

• muutused „pedagoogilises repertuaaris“ (üks tradit-
siooniline õpetamisviis vs. mitmekesine/varieeruv 
repertuaar);

• muutused	 õpikorralduses	 ja	 õpikeskkonnas	 (fikseeri-
tud vs.	pehme	ajakasutus,	fikseeritud	vs. pehme ruu-
mikasutus, digikeskkond).

Kuna meie sooviks oli kirjeldada „õpetaja õpikäsitust“, 
siis, pannes OECD ILE lähenemise õpetaja perspektiivi, 
leppisime	kokku	õpikäsituse	esialgse	definitsiooni:	„Õpe-
taja õpikäsitus on õpetaja hoiakud ja käitumismuster 
õppeprotsessi jooksul, mis väljendub õpetaja poolt kasu-
tatavate meetodite/didaktikate repertuaaris, õppetöö käi-
gus kujunevates sotsiaalsetes suhetes ning õppetööks 
kasutatavates/loodavates keskkonnatingimustes“. Küsi-
mus püstitati nii: kuidas saaks parimal viisil mõõta Eesti 
õpetaja õpikäsitust, st muutusi õppemeetodites, õppetöö 
käigus kujunevates suhetes ning õpikeskkonnas. 

Tegelikult on sarnaseid katsetusi – mõõta õpetaja aru-
saamu ja tegevusmustrit – tehtud mitmeid. Kõige tuntum 
on ehk OECD poolt läbi viidud õpetajauuring TALIS (The 
OECD Teaching and Learning International Survey), kus 
uuriti õpetaja uskumusi ja praktikaid skaalal traditsioo-
niline-konstruktivistlik lähenemine (OECD, 2014). TALISe 
mõõtmisinstrumendi eestikeelset versiooni on katseta-
nud kutseõppeasutuste õpetajate seas Krista Loogma. 

Levinud on nn PALS skaala (Principles of Adult Learning 
Scale), mis samuti üritab kaardistada õpetaja „õpikäsi-
tust“. Skaala koosneb 44 väitest ja seitsmest alaskaalast: 
learner-centered activities, personalizing instruction, rela-
ting to experience, assessing student’s needs, climate 
building, participation in the learning process, flexibility for 
personal development. Kasutatakse ka skaala 26väitelist 
lühiversiooni APALS (Rong Liu, Xiaomei Qiao, Yngliang 
Liu, 2004), oma PALSi versiooni on välja töötanud jaapan-
lased (Yoshida, Conti, Yamauchi, Iwasaki, 2014). Kõrvuti 
küsitlusmeetodiga kasutatakse ka vaatlust (Lerkkanen …, 
2012). Kasutusel olevad mõõtmisinstrumendid hindavad 
tavaliselt nii hoiakuid kui ka käitumist/praktikat, sageli on 
nende keskseks dimensiooniks õpilaskesksus-õpetaja-
kesksus. Eesti „õpikäsitusega“ haakuvad seni kasutatud 
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skaalad siiski osaliselt, skeem repertuaar-suhted-kesk-
kond on kaetud „tükkhaaval“.

Varasematele kogemustele tuginedes otsustasime 
enesehinnangulise mõõtmisinstrumendi kasuks, st vas-
tajal (õpetajal) tuleb hinnata oma nõustumist-mittenõus-
tumist etteantud väidetega, mis kirjeldavad õpikäsituse 
erinevaid aspekte. See on levinud praktika, sarnaselt 
mõõtis (konstruktivistlikku) õpikäsitust näiteks TALIS. 
Mõõtmisinstrumendi loomine tähendab sobivate (õpi-
käsituse erinevaid aspekte eristavate) väidete valimist, 
nende põhjal skaala (küsimustiku) koostamist ja selle 
valideerimist. 

Protseduur
Skaala loomiseks moodustati ekspertrühm, kuhu kuulu-
sid kolm magistranti, üks doktorant, kolm tegevõpetajat, 
üks koolidirektor, neli haridusuurijat. Kõigile siinkohal sii-
ras tänu panustatud aja ja energia eest. 

Skaala loomine koosnes kolmest sammust. 

Samm 1. Esmane väidete valik. Toetudes varasematele 
uurimustele (ennekõike TALISe ja PALS skaaladele) ning 
lähtudes kokkulepitud õpikäsituse määratlusest, valis iga 
ekspert senistest skaaladest välja väited, mis tema hin-
nangul kõige selgemalt/täpsemalt eristavad traditsioo-
nilist õpikäsitust „Eesti elukestva õppe strateegias 2020“ 
kirjeldatud muutunud/uuest õpikäsitusest. Lisaks pak-
kus iga ekspert omalt poolt 3–5 eristavat väidet. Valitud 
väited koondati sisu alusel 12 dimensiooni. Toimus eks-
pertide ajurünnak, mille käigus valiti välja 3–5 väidet iga 
dimensiooni kohta. Valik toimus järgmistel põhimõtetel: 
… väite sõnastus võimaldab sellega nõustumist või 

mitte nõustumist; 
… väitega nõustumine-mittenõustumine eristab oluliselt 

traditsioonilist-muutunud õpikäsitust;
… väite sõnastusest ei saa välja lugeda eelistatud/õiget 

vastust. Sõnastus on neutraalne, nii nõustumine kui 
mittenõustumine on aktsepteeritud/põhjendatud ning 
on Eesti õpetajale kohased valikud;

… väite sõnastus on (eeldatavalt) kõigile õpetajatele sar-
naselt mõistetav;

… iga väide mõõdaks „erinevat asja/teemat“, osutaks 
õpikäsituse erinevale aspektile.

Samm 2. Esimene pilootuuring. 2015. aasta novembris-
detsembris viidi läbi esimene pilootuuring. Küsimustik 
sisaldas 65 väidet, millele vastas 82 õpetajat. Faktor- ja 
klasteranalüüsi abil valiti välja 24 väidet, mille puhul olid 
täidetud järgmised tingimused: vastuste jaotus oli lähe-
dane normaaljaotusele, vastused ei koondunud skaala 

algusesse ega lõppu; väiteid oli võimalik grupeerida vara-
semates uurimustes välja toodud teemade/muutujate 
alusel. I pilootuuringu tulemusena koostati 24väiteline nn 
must skaala, mis lülitati II pilootuurimusse. Must skaala 
koosnes kuuest alaskaalast. 

1. Tiimitöö. Alaskaala mõõdab liikumist omaette 
tegutsevast õpetajast (üksik hunt!) õpetajate tiimipõhise 
tegevuse, koostöö ja ühistegevuse suunas. Toetusime 
seejuures OECD ILE raames kirjeldatud liikumissuunale 
märksõna „regrouping teachers“ all (Schleicher, 2015). 
Näited väidetest: „Õpetaja külastab kolleegide tunde”, 
„Õpetaja annab kolleegidele tagasisidet nende tundide 
kohta”, „Õpetaja kaasab hea meelega õppetöö läbivii-
misse alustavaid õpetajaid, praktikante, lapsevanemaid“. 

2. Partnerlus. Alaskaala mõõdab muutusi õpetaja-
õpilase suhetes, liikumist õpetajast kui formaalse võimu 
kandjast liidri ja eestvedaja suunas, autoritaarsest õpe-
tamisest demokraatliku suunas (Nichols, 2006). Väiteid: 
„Õpetajale ei meeldi, kui õpilased tema vigadele tähele-
panu juhivad”, „Õpetaja julgustab õpilasi väljendama oma 
eriarvamusi ja neid selgitama”, „Õpetajaga vaidlemine 
välistatud“. 

3. Koostöine õppimine. Alaskaala mõõdab, kuivõrd 
õpetaja suunab õpilasi koostöös õppima (Gommans, 
Segers, Burk, Scholte, 2015). Väiteid: „Rühmatööd ja 
grupi arutelud on õpetaja tundide lahutamatu osa”, „Õpe-
taja paneb erineva tasemega õpilasi koos ülesandeid 
lahendama”, „Õpetaja laseb õpilastel üksteist hinnata”.

4. Eripärade arvestamine. Skaala mõõdab liikumist 
õpilaste individuaalsete eripärade suurema arvestamise 
suunas. Väiteid: „Iga õpilase eripära tundmine ei ole õpe-
taja töös esmatähtis“, „Õpetaja annab kogu klassile ühe-
suguseid/sarnase keerukusega ülesandeid“, „Õpetaja 
laseb õpilastel valida ülesandeid, mis on neile jõukoha-
sed/huvipakkuvad“. 

5. Konstruktivistlik lähenemine. Liikumine suunas, 
mis väärtustab/toetab iseõppimist, iseotsimist, ise lahen-
duste pakkumist ja leidmist (Wolley, Benjamin, Wolley 
2004). Väiteid: „Igapäevaeluliste probleemide lahenda-
mine on õpetaja tundide loomulik osa”, „Õpetaja jaoks on 
õpilaste iseseisva mõtlemisoskuse arendamine tähtsam 
kui ainekava täpne järgimine”, „Õpetaja tugineb õppetöös 
ülesannetele, millel on selged ja õiged vastused”.

6. Aja- ja ruumikasutus. Mõõdab liikumist paindli-
kuma aja- ja ruumikasutuse suunas, lähtub OECD ILE 
nn keskkonnadimensioonist (Schleicher, 2015). Väiteid: 
„Õpetajale meeldib viia õppetööd läbi väljaspool kooli“, 
„Õpetaja peab kindlat tunni ja vahetunni rütmi tulemus-
liku õppimise eelduseks“, „Laudade-toolide ning õpilaste 
ümberpaigutamine on õpetaja tunni loomulik osa“. 
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Samm 3. II pilootuuring. Teine pilootuuring viidi läbi 
2016 jaanuaris-veebruaris. Meetodiks oli internetipõhine 
küsimustik, mis sisaldas õpikäsituse „musta“ skaalat (24 
väidet), lisaks rida teisi koolielu puudutavaid muutujaid 
– juhtimisstiil, koolikliima, usaldus, innovaatilisus, kooli 
maine, koormus, läbipõlemine, rahulolu jm. Osales 802 
õpetajat 27 koolist. Koolide valik sisaldas nii linna- kui 
maakoole, eliit- ja tavakoole, suuri mammutkoole kui ka 
väikseid lasteaed-algkoole. 

Tulemused
Oluliselt suurema valimi peal läbi viidud II pilootuuring 
näitas, et kasutuskõlblikeks osutusid ca pooled pakutud 
väidetest (teistel olid erinevad hajuvusprobleemid). Fak-
tor- ja klasteranalüüs eristas eeldatud kuue ala skaala 
asemel kolm. Ehk – teisest piloodist saime vihje, mille 
kohaselt Eesti õpetajaskonda võiksid eristada kolm 
mõõdet: õpetaja suhted teiste õpetajatega (tegutsemine 

üksinda vs. tiimina), õpetaja suhe õpilastesse (õpilane kui 
passiivne kuulaja vs. osaleja), õpetaja suhe õppeainesse 
(edasiantavad lõplikud tõed vs. ühine otsimine/teadmise 
konstrueerimine). Kujunenud kolme alaskaala sisemised 
reliaablused (Cronbachi alfa) olid vahemikus 0,6–0,68. 

Toetudes teise pilootuurimuse tulemustele, pakkusime 
välja hüpoteetilise kirjelduse õpikäsitusest, mis koosneb 
liikumisest koostöisema koolikultuuri, osalevama õpimu-
deli ja konstruktivistlikuma teadmuskäsituse suunas. Sel-
lest	 lähtuvalt	 täpsustasime	 ka	 õpikäsituse	 definitsiooni	
– õpetaja õpikäsitus on tema hoiakud ja käitumismuster, 
mis väljenduvad õpetaja suhetes teiste õpetajatega (tegut-
semine üksinda vs. tiimina), õpetaja suhetes õpilastega 
(õpilane passiivne kuulaja vs. osaleja), õpetaja suhtumises 
õppeainesse (kindlate tõdede edasiandmine vs. kriitiline 
otsimine/teadmuse konstrueerimine). Õpikäsitusega seo-
tud hüpoteetiliste liikumisteede kirjeldus on toodud tabe-
lis 1. 

Tabel 1. Õpetaja õpikäsitus ja selle muutumine 

Õpikäsituse valdkonnad Õpikäsituse muutumine tähendab liikumist … Liikumist toetavad põhimõtted ja praktikad

Suhted  
õpetaja-õpetaja 

…koostöisema koolikultuuri suunas.
Õpetaja pole pelgalt „üksik hunt“, vaid tiimi liige.
Õpetamine on kooli ühispingutus! 
Õpikäsitus on osa koolikultuurist.

Õpetaja avatus – oma tarkuse „lauale-
panek“, vastastikune tundide külastamine, 
kooliväliste inimeste õppetöösse kaasamine 
– praktikandid, ettevõtjad, lapsevanemad …
Õpetajate (koolimeeskonna) tiimitöö. 
Teemade läbiarutamine, paindlik tööjaotus, 
koostöö õppeainete lõimimisel …

Suhted  
õpetaja-õpilane 

…osalevama õpimudeli suunas. 
Autonoomiat toetav õpetamisstiil,  
õpetaja „ülemusest“ mentoriks ja partneriks. 
Nihe autoritaarsuselt partnerluse suunas. 

Õppurite osalemist toetavate meetodite 
kasutamine (projektõpe jm). 
Üksteiselt õppimise toetamine (rühma-
põhine õpe jm). Õppurite individuaalsete 
eripärade suurem arvestamine.

Suhted  
õpetaja-õppeaine 

…konstruktivistlikuma teadmuskäsituse suunas. 
Nihe ainekesksuselt probleemikesksusele,  
nihe äraõppimiselt mõtestamisele.

Õppeainete lõimimine,  
igapäevaprobleemide lahendamine. 
Didaktiline repertuaar laiemaks. Õppetöö 
koolist välja. Digivõimaluste ärakasutamine. 

Kokkuvõte
Õpikäsituse asjakohase määratlemiseni ja selle mõõt-
miseks kasutuskõlbliku instrumendi loomiseni on veel 
pikk maa minna. Meie katsetus oli omamoodi eeltöö, leid-
maks täna Eestis õpetaja hoiakuid ja käitumismustrit olu-
lisel määral eristavaid tunnuseid/dimensioone. Huvitaval 
kombel osutusid Eesti õpetajaid kõige selgemalt erista-
vateks just suhteid kirjeldavad väited, seda nii õpetaja-
õpetaja kui õpetaja-õpilane suhete puhul. Ilmneb, et just 
neis valdkodades on Eesti koolides täna kasutusel väga 
erinevad praktikad. Näiteks on koole, kus õpetajate oma-

vaheline koostöö, sh regulaarne üksteise tundide külasta-
mine on igapäevane rutiin, samas on ka koole, kus siiani 
on valdavaks nn üksiku hundi mudel. Nii mõneski uuritud 
koolis polnud ükski õpetaja külastanud ühegi teise õpe-
taja tundi.

Võib-olla osutab suhete teema esiplaanile tõusmine 
mingile Eesti kooli salajasele eripärale. Võrreldes meie 
teise piloodi tulemusi näiteks Singapuris arendatava 
samalaadse mõõtmisinstrumendiga (Motivating Inst-
ructional Contexts Inventory), ilmneb, et Eestis oluliseks 
saanud suhteteemad pole Singapuri uurijate (ja kooli?) 
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jaoks üldse tähtsad. Sellekohaseid (ala)skaalasid pole 
nad pidanud vajalikuks oma mõõtmisinstrumenti lülitada, 
muude teemade osas on kasutatavad väidete komplektid 
aga üpris sarnased (Lam, Pak, Ma, 2007). 

Järgmiseks sammuks on kasutatud väidete korrigee-
rimine ning võimaluste kaalumine praegusele kolme-
faktorilisele skaalale mõne dimensiooni lisamiseks. 
Jutt on ennekõike hindamise ja digipöördega seotud 
õpi käsituse aspektidest, aga ka füüsilist õpikeskkonda 
iseloomustavatest tunnustest ning õpikäsituse dimen-
sioonide seostamisest teiste koolielu jaoks oluliste näi-
tajatega. Meie teise piloodi tulemused viitavad, et õpi-
käsitus on seotud nii õpilaste koolimeeldivusega kui ka 
õpetajate rahuloluga oma tööga. 
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Kuidas hinnata tulemuslikkust?
Pädevust	on	defineeritud	2011.	aastal	vastu	võetud	(vii-
mane versioon 2014) põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes 
õppekavades (Vabariigi Valitsus, 2014a, b) kui „asja-
kohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumit, mis 
tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas 
tulemuslikult toimida“. Õppekavad sisaldavad ka üld-
pädevusi, mida käsitletakse kui „aine- ja valdkonnaüleseid 
pädevusi, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks 
kasvamisel“. Nende kompetentside omandamine peaks 
avama võimalused edukaks toimetulekuks tulevikus ise-
seisvas elus. Uute riiklike õppekavade rakendumise üks 
võtmeküsimusi oli, kuidas üldpädevusi selgemalt kont-
septualiseerida ning mõtestada klassikäitumise termini-
tes, kuidas neid hinnata ja arendada. Kõigile õpetajatele 
lisandus aine õpetamise kõrvale kohustus toetada õpi-
laste üldpädevuste arengut ja on loomulik soov saada 
teada, kui tulemuslik nende arendamine on olnud. 

Rangelt võttes saab seda, kas üldpädevusi on toeta-
tud edukalt, hinnata tulevikus, jälgides praeguste õpilaste 
elukäiku. Seda siin artiklis ei saa analüüsida, kuid min-
geid rakendumise käivitamisega seotud hinnanguid saab 
anda ka praegu, toetudes uuringutele ja õpetajate kooli-
tustele, mida oleme läbi viinud Tallinna Ülikoolis. 

Mis on üldpädevused, kuidas on neid uuritud ja 
kus tulemusi kajastatud? 
Samaaegselt uute riiklike õppekavadega käivitus Tallinna 
Ülikoolis kolmeaastane projekt „Üldpädevused ja nende 
hindamine“. Projektis osalesid lisaks ka Tartu Ülikooli 
teadlased1 ja see hõlmas põhikooli kolmandat kooliastet 
ning omas kolme laiemat eesmärki: 1) täpsustada põhi-
kooli riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevusi, konkre-
tiseerides neid mõõdetavates terminites; 2) töötada välja 
mõõtvahendid nende üldpädevuste hindamiseks; 3) viia 
läbi uuringud nende üldpädevuste arengu ja sellega seo-
tud tegurite kohta 7.–9. klassis. 

Üldpädevuste ja nende arengu kontseptualiseerimisel 
lähtusime konstruktivistlikust õpikäsitlusest (nt Brans-lusest (nt Brans-
ford jt, 2000; Hamre & Pianta, 2010; Mayer & Alexander, 

2011; Zimmerman & Schunk 2011), mis rõhutab õppija 
seesmise aktiivsuse, st psüühiliste protsesside ning kesk-
kondlike tegurite koosmõju uute teadmiste omandami-
sel (aktiivsel konstrueerimisel). See tähendab, et samad 
keskkondlikud faktorid kujundavad eri õpilasi erinevalt, 
olenevalt õpilaste psüühiliste protsesside tasemest (või-
metest, motivatsioonist, uskumustest) ja isiksuse iseära-
sustest. Lisaks ei saa rääkida keskkonna ühepoolsest 
mõjust – iga õpilane mõjutab õpetajat, nt tema tegevusi, 
käitumist ning klassikaaslasi, nt nende motivatsiooni, 
uskumusi, käitumist (vt Nurmi, 2012).

Projekti tulemused olid osaliselt aluseks käsiraama-
tule „Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. 
Üldpädevused ja nende arendamine“ (Kikas & Toomela, 
2015). Raamatus käsitletakse arengut ja õppimist ning 
neid mõjutavaid tegureid ning sellele toetudes kontsep-
tualiseeritakse sotsiaalne, enesemääratlus-, väärtus-, 
õpi-, suhtlus-, kodaniku-, ettevõtlikkus- ning matemaa-
tikapädevus. Just need üldpädevused olid välja toodud 
põhikooli riikliku õppekava algses, 2011. aasta versioonis. 
Eraldi tuuakse raamatus välja võimalused nende arenda-
miseks kolmanda kooliastme aineõppes ning antakse 
ülevaade selle projekti raames läbi viidud uuringu mõnin-
gatest tulemustest. Juba varasemalt oleme koostanud 
käsiraamatud nooremate laste arengu ja õppimise kohta 
„Õppimine ja õpetamine koolieelses eas“ (Kikas, 2008) 
ning „Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooli-
astmes“ (Kikas, 2010). Uurimuse tulemusi on kajastatud 
artiklites (Aus, Arro, Jõgi & Malleus, 2014; Kikas & Jõgi 
2016; Palu & Kerikmäe, 2012; Soodla, Jõgi & Kikas, 2016) 
ning Õpetajate Lehe artiklite sarjas 2015. aasta kevadel ja 
sügisel. Oleme leidnud, et ka õpetajate teadmised luge-
mise strateegiatest on erinevad (Soodla jt, 2016) ning et 
õpilased ise ei oska hinnata enda õpistrateegiate kasuta-
mist (Kikas & Jõgi, 2016). Oma varasemates uurimustes 
oleme samuti näidanud seoseid õpetaja tegevuse ja õpi-äidanud seoseid õpetaja tegevuse ja õpi-e ja õpi-
laste õpimotivatsiooni, tajutud võimekuse, käitumise ning 
õpitulemuste vahel (Kikas & Mägi, 2016; Kikas jt, 2014; 
Peets & Kikas, 2015; Suviste jt, 2014) ja seega käsitlenud 
üldpädevuste arendamist.

ÜLDPÄDEVUSTE RAKENDAMISE TULEMUSLIKKUSEST
Eve Kikas, Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor, juhtivteadur

1  Projektimeeskond: Eve Kikas, Aaro Toomela, Aleksander Pulver, Tiia Tulviste, Anu Palu, Piret Soodla, Grete Arro, Mairi Männamaa, 
Anna-Liisa Jõgi, Kati Aus, Elina Malleus, Mari-Liis Kaldoja, Olga Luptova, Eva-Maria Kangro, Anni Tamm, Aivar Ots, Kairit Õunapuu.
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Kuidas selgitada üldpädevuste kompleksset 
käsitlust õpetajatele? 
Oleme kirjutanud üldpädevuste ja nende arendamise 
kohta nii raamatus kui artiklites, mis kõik on interneti 
vahendusel õpetajatele jt kättesaadavad. Samas on sel-
gunud probleemid kirjutatu mõistmise ja rakendamisega, 
mis on seotud nähtuste (areng, õppimine, õpetamine) 
ning vastavalt ka käsitluse komplekssuse ja keeruku-
sega. Mõistmist on takistanud varasemad teadmised ja 
kogemused (varasem õpetajakeskne akadeemilist õpet 
rõhutav kooliharidus), aga ka terminoloogia kohatine 
segasus ja psühholoogide ning õpetajate mõistekasu-
tuse erinevused. 

Selleks, et kompleksne käsitlus ei jääks pelgalt tühja-
deks sõnadeks, tuli see võtta komponentideks nii, et olu-

line sõnum ei kaoks, täpsustada konkreetsete klasside ja 
aineõppe jaoks, kasutada sellist sõnavara ja näiteid, mis 
õpetajatele mõistetavad on. Seda oleme teinud erinevatel 
lühiajalistel ning ühel intensiivkoolitusel koolimeeskon-ühel intensiivkoolitusel koolimeeskon-intensiivkoolitusel koolimeeskon-
dadele 2015/2016. õppeaastal. Oleme kontseptsiooni 
põhjalikumalt avanud ning üldpädevuste käsitlust sel 
moel koolile lähemale toonud. Koolitustel oleme toetu-
nud joonisele, mis illustreerib pädevuste mõtestamise 
tasandeid ning näitab, kuidas saab pädevusi kirjeldavaid 
komponente õpilastel arendada. Oluline on mõista, et 
baasprotsesside arendamine toetab nii üld- kui ainepäde-
vuste arengut ning üldpädevuste toetamine omakorda ka 
ainepädevusi. See tähendab, et aeg, mida õpetaja kulutab 
üldpädevuste arendamiseks, on tegelikult ka aeg, mille 
jooksul arendatakse ainepädevusi. 

Joonis 1. Üldpädevuste tasemete ja komponentide kirjeldamine (Grete Arro)

Mis on olnud takistuseks üldpädevuste  
arendamisel? 
Osa õpetajaid on üldpädevuste arendamise vajalikkust 
ja selle positiivseid tagajärgi selgelt mõistnud, samas 
oleme koolitustel kohtunud ka õpetajatega, kes näevad 
üldpädevuste sissetoomises pelgalt lisatööd. Tabelis 1 
on kirjeldatud enamlevinud uskumusi, mida oleme koha-
nud ning mis takistavad üldpädevuste tulemuslikku aren-
damist. Lisatud on uurimustele toetuv kommentaar. 

Kuidas hindavad üldpädevuste rakendamise 
tulemuslikkust õpetajad?
Üks võimalus hinnata üldpädevuste rakendumise 
tulemuslikkust on seda küsida õpetajatelt. Selge, et tege-ajatelt. Selge, et tege-
mist on nende arvamustega, mis võivad erineda õpilaste 
hinnangutest ning reaalsest situatsioonist. Samas on 
tagasiside oluline, sest siin väljendub õpetajate eneseusk, 
samuti saame teada, kuidas üldpädevusi arendada ning 
õpetajate soove/vajadusi edasisteks koolitusteks. 

I Üldpädevuste tasand –  
keerukas otseselt mõõta; selle tasandi mõtestus üldsõnaline

Näiteks õpipädevus, sotsiaalne pädevus, enesemääratluspädevus, kodanikupädevus, väärtuspädevus,  
ettevõtlikkuspädevus, matemaatikapädevus

II Pädevuste komponentide tasand –  
saame öelda, kuidas neid mõõta ja nende arengut toetada

Näiteks uskumuste, motivatsiooni märkamine ja suunamine; õpitegevuse planeerimine/reguleerimine; 
metakognitiivsed strateegiad; enesekohase info mitmekesine tõlgendamine; emotsioonide reguleerimine; 

sotsiaalse info märkamine ja tõlgendamine; huumorimeel; mõistuseteooria; prosotsiaalne käitumine;  
huvi ühiskonna vastu; enesetõhusus mitmesugustes kontekstides; tolerantsus; saavutusvajadus; loovus;  

probleemilahendusoskused; riskivalmidus ja -taluvus

III Baasprotsesside tasand –  
kõigi üldpädevuste ja nende komponentide alus – eeldus (keerukamateks) protsessideks/

oskusteks konkreetsetes valdkondades. Saame mõõta ja arendada. Siit tasub otsida probleemi, 
kui II tasandi oskused ei suju. 
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Selgitamaks, mil määral on õpetajad üldpädevuste kont-
septsiooni ning materjalidega tutvunud, kas ja kuidas nad 
neid oma igapäevatöös kasutavad ning millist koolitust 
veel vajaksid, viisime läbi veebipõhise küsitluse, milles 
keskendusime ennekõike enesemääratlus-, õpi-, ette-
võtlikkus-, kodaniku- ja sotsiaalsele pädevusele. Meie lisa-
huvi oli saada teada, kas ja kuivõrd on õpetajad tuttavad 
ning rahul käsiraamatuga (Kikas & Toomela, 2015) ning 
meie poolt läbi viidud koolitustega. Küsimustikud saa-
deti kõikidesse koolidesse, kuid vastuseid saime ainult 
388 inimeselt (332 eesti ja 56 vene õppekeelega kooli). 
Vastajateks olid õpetajad, kooli juhtkonna ja tugipersonali 
liikmed. Kuna vastajaid oli vähe, ei saa küsitluse alusel 
üldistusi teha. Võib vaid oletada, et vastasid inimesed, kes 
on üldpädevuste arendamisega rohkem kursis ja reaalne 
olukord on kehvem kui tulemustest paistab. 

Selgus, et õpetajad hindavad enda arusaama üld-
pädevustest keskmiseks või heaks. Siiski oli vastajaid, 
kes hindasid oma teadmisi ka kehvaks või väga kehvaks. 
Kui õpioskuse kohta oli neid hinnanguid 3%, siis ettevõt-
likkuspädevuse kohta 13%. See tähendab, et õpetajad 
vajavad koolitusi ka üldisematel pädevustega seotud tee-
madel. 

Leidsime, et koolidele tuleks senisest enam tutvustada 
käsiraamatut „Õppimine ja õpetamine kolmandas kooli-
astmes. Üldpädevused ja nende arendamine“ ning korral-
dada sellele raamatule toetuvaid üldpädevuste koolitusi. 
Küsitlusest selgus, et raamatuga tutvunud ja/või kooli-
tustel osalenud õpetajad hindasid koolitustel mitte osa-
lenud ja raamatuga mitte tutvunud õpetajatega võrreldes 
kõrgemaks nii oma teadlikkust üldpädevuste olemusest 
kui ka enesekindlust vastavate pädevuste hindamisel. 
Samuti oli pädevuste teemalisel koolitusel osalenud ja/
või üldpädevuste käsiraamatut lugenud vastajate hulgas 
enam neid, kes väitsid end üldpädevusi tegevuste raames 
sageli hindavat. See võib viidata, et vastava materjaliga 
tutvunud õpetajaskonnal on teistest selgem ettekujutus 
nii üldpädevuste kui nende hindamise olemusest.

Erinevate üldpädevuste olemus ja nende aluseks ole-
vate osaoskuste teadvustamine on teemad, millele peaks 
edaspidi enam tähelepanu pöörama. Näiteks hinnatakse 
ettevõtlikkuspädevust igapäevaste tegevuste raames 
koolides suhteliselt harva, mis võib viidata piiratud ette-
kujutusele ettevõtlikkuspädevuse olemusest.

Eraldi võiks rõhutada vene õppekeelega koolide õpe-
tajate raskusi, kuna venekeelseid materjale napib. Nende 

Tabel 1. Õpetajate uskumused, mis takistavad üldpädevuste tulemuslikku arendamist 

Uskumus Kommentaar

Ma pean õpetama ainet ning mul ei jää see-
tõttu aega üldpädevustega tegelemiseks. 

Üldpädevuste komponendid (nt õpistrateegiate edukas rakendamine, suhtlemis-, 
eneseväljendus-, teksti mõistmise, planeerimisoskus, iseseisev autonoomne 
tegutsemine) on aluseks õppimisele ning need, kelle üldpädevused on paremad, 
on ka aine õppimisel edukamad. Seega toetab üldpädevuste arendamine ka aine 
omandamist.

Mind hinnatakse selle alusel, kui edukad on 
õpilased tasemetöödes (eksamitel),  
mistõttu pole mõtet üldpädevustele tähele-üldpädevustele tähele-devustele tähele-
panu pöörata.

Vt eelnevat. Lisaks – tulevikus hakatakse hindama ka üldpädevusi, mitte ainult 
aineteadmisi-oskusi. Üldpädevuste arendamise rakendumine koolis saab  
toimuda ainult siis, kui seda toetab juhtkond. Terviklik lähenemine on väga olu-
line.

Osade õpilaste üldpädevusi on võimalik 
tunnis arendada, kuid teistele on vaja lisaabi 
väljaspool tunde, nt psühholoogi juures.

Osa õpilasi vajab kindlasti lisatuge, kuid kõikide õpilaste üldpädevusi on 
võimalik arendada tunnis.

Ma olen ka siiani üldpädevusi arendanud
… ning see on hästi toiminud;
… kuid midagi pole paremaks läinud.

On palju õpetajaid, kes on üldpädevusi tõesti edukalt arendanud. Nemad on 
reeglina ka inimesed, kes on olnud vastuvõtlikud meie koolitustel pakutud uutele 
ideedele ja meetoditele. Need, kes ka ise tunnevad, et nende kasvatus pole eriti 
tulemuslik olnud, võiksid mõelda, mida teisiti teha. Ebaadekvaatne kasvatus 
võib pädevuste arengut ka pärssida. 

Meile peaks antama (kas HTM või koolitajad) 
täpsemad juhised, kuidas pädevusi hinnata 
(arendada), praegu peame liiga palju ise välja 
mõtlema.

Sellises uskumuses väljendub õpetaja autonoomiatunde (iseseisvuse) puu-
dumine. Kui kõik detailselt ette anda, järgib õpetaja juhiseid ning võib ka edu 
saavutada, kuid kui tema autonoomiavajadus ei ole rahuldatud, ei toeta ta selle 
arengut ka lastel. Autonoomne, iseseisev mõtlemine on aga vajalik ebakindlas 
maailmas toimetulemisel. 
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koolide hulgas oli oluliselt vähem õpetajaid, kes olid üld-
pädevuste käsiraamatu olemasolust teadlikud. Samas 
tuleb rõhutada, et venekeelne koolitus (läbiviijad Olga 
Luptova ja Valentina Kivi) võeti väga hästi vastu. On ilm-
selge vajadus materjali tõlkimise ja täiendavate koolituste 
järele vene keeles.

Mida öelda kokkuvõtteks?
Üldpädevuste arendamine akadeemiliste teadmiste ja 
oskuste kõrval on oluline ja jääb iga õpetaja ülesandeks 
ka edaspidi. Ammu ei ole enam küsimuseks kas, vaid 
kuidas. Meie uurimused on viidanud efektiivsematele vii-
sidele nii pädevuste hindamisel kui arendamisel, samas 
pole paljud õpetajad neist teadlikud. Koolitusi on vaja 
eelkõige koolide meeskondadele, ideaalsel juhul kooli-
keskkonnas läbiviiduna. Eriti vajavad tuge venekeelsete 
koolide töötajad. Need koolitused ei saa olla ettekirjutu-
sed selleks, millal, mida ja kuidas teha, vaid need peak-
sid suunama õpetajaid jt koolitöötajaid arendama välja 
endale sobivad viisid laste pädevuste arendamiseks. See 
tähendab, et koolitustel tuleb toetada õpetajate endi üld-
pädevuste komponente. 
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Muutused hariduses
Mida koolis õpetada ja kuidas seda teha on küsimused, 
millele on otsitud vastuseid läbi aegade. Mida küsimus on 
seotud sellega, mis tänaseid õpilasi, tulevasi täiskasva-
nuid, riigikodanikke, ees ootab, kui nad kooli lõpetavad ja 
iseseisvat elu alustavad. Kuidas küsimusele saab vastu-
seid eelkõige kaasaegse psühholoogia- ja haridusteaduse 
õppimise -õpetamise käsitlustest. Tulevikku ennustada on 
muidugi problemaatiline, hüpoteetilisi järeldusi saab aga 
teha ka tänase alusel. Lisaks on praegugi probleemiks 
see, et koolis õpitav ei valmista õpilasi ette eluks täna-
päeva mitmetahulises ja ebakindlas maailmas, viidates 
selgelt vajadusele kooliõpetuse sisu ja vormi muuta. Jõu-
pingutusi muutmiseks on tehtud aastakümneid erineva-
tes riikides ja institutsioonides, kusjuures suundumused 
on sarnased, kuid täpsemad arenguteed ja terminoloo-
gia on sageli erinevad. Akadeemiliste teadmiste-oskuste 
kõrval baasilisemate pädevuste arendamise olulisus on 
üles kerkinud just nende muudatustega seoses, termini-
tena kasutusel olnud nt võtmekompetentsid (key compe-
tencies; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitus, 2006) 
või üldpädevused (Vabariigi Valitsus, 2014a, b). 

Õpiteooriana on üha enam tähtsustatud konstruk-
tivistlikku käsitlust ehk seda, et õpilased (inimesed üldse) 
konstrueerivad aktiivselt oma teadmisi, toetudes oma 
uskumustele, väärtustele, huvidele, oskustele, teadmis-
tele ja uuele infole. Häid ülevaateid konstruktivistlikust 
õppimisest, õpetamisest ja rakendamisest klassiruu-
mis on mitmeid (nt Bransford jt, 2000; Mayer & Alexan-
der, 2011; Meece & Eccles, 2010). Ühtsena rõhutatakse 
võimete ja akadeemiliste teadmiste kõrval emotsio-
naal-motivatsiooniliste tegurite rolli õppimisel. Seoses 
muutustega õppimise kontseptualiseerimisel on muutu-
nud ka õpetaja roll – teadmiste-oskuste andjast õpilase 
arengu toetajaks-juhtijaks. 

Projekt „Education 2030“
Küsimustega mida ja kuidas koolis õpetada, tegeleb ka 
OECD (Organization for Economic Co-operation and Deve-
lopment, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) 
projekt „Education 2030“. Projekt on edasiarenduseks 
varasemate	 võtmepädevusi	 defineerinud	 ja	 kontseptua-
liseerinud projektile „DeSeCo” (Definition and Selection of 
Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations’ 
framework; vt Definition and …., n.d), mis andis teoreetilise 
aluse	 identifitseerimaks	 kompetentse,	 mis	 on	 vajalikud	

tulevases ühiskonnas edukaks toimetulekuks, samuti raa-
mistiku PISA ülesannete koostamisele, et hinnata eluks 
vajalikke kompetentse. „Education 2030“ eesmärgiks on 
täpsustada võtmekompetentse, operatsionaliseerides 
neid viisil, mis oleks mõistetav ja rakendatav nii poliitikute, 
teadlaste kui praktikute poolt ning omada seeläbi suure-
mat mõju õppimisele ja õpetamisele klassi ruumis. 

Aastatel 2015–2018 keskendutakse sellele, mida õpe-
tada, et valmistada õpilasi ette elamaks maailmas aastal 
2030, mis on ebakindlam, komplekssem ja mitmetähen-
duslikum kui praegu. Rõhutatakse, et käsitlus hõlmab 
lisaks kognitiivsetele dimensioonidele (st akadeemilistele 
teadmistele-oskustele ning kognitiivsetele võimetele) ka 
sotsiaalseid ja emotsionaalseid aspekte, nt tolerantsus, 
austus, vastutus. See raamistik peaks aitama erinevaid 
riike, et arendada koolis õppekavasid tõenduspõhiselt ja 
süsteemselt. Alates 2019. aastast keskendutakse sellele, 
kuidas õpetada, et neid õpitulemusi saavutada. Lisaks 
raamistiku loomisele viiakse läbi ka võrdlevaid uuringuid, 
hetkel on käimas õppekavaalane küsitlus, milles ka Eesti 
osaleb. 

Muutused Eesti hariduses
Mida ja kuidas koolis õpetada, selle üle on arutletud ka 
Eestis. Alates 1990ndatest on liigutud NL-aegselt autori-
taarselt, käskude-keeldude, drilli ja mehaanilise õppimise 
tähtsustamiselt õpilase aktiivsust väärtustava kasvatu-
seni. Toetudes võtmekompetentside käsitlusele Euroopa 
Parlamendi ja Euroopa Nõukogu soovitustes (2006) on ka 
Eesti Vabariigi viimastes riiklikes õppekavades eraldi välja 
toodud üldpädevused (Vabariigi Valitsus, 2011/2014a, b). 
Õppekavade	üldpädevuste	definitsioonid	langevad	kokku	
eespool mainitud võtmekompetentside määratlusega, 
kuigi konkreetsed üldpädevused-võtmekompetentsid 
kattuvad vaid osaliselt. Eestis on muutused isegi nähtava-
mad kui riikides, kus kontruktivistlikku õppimisteooriat on 
pikemat aega tähtsustatud. Eesti õpilased on näidanud 
häid tulemusi rahvusvahelises võrdluses nagu PISA (Tire 
jt, 2013) ning õpetajad väärtustavad kontruktivistlikku 
õpikäsitlust (Loogma, Ruus, Talts & Poom-Valickis, 2009). 

Samas on riigisisesed uurimused näidanud suuri õpe-
tajatevahelisi erinevusi kasvatusväärtustes (Tulviste & 
Kikas, 2010), õpetamismeetodite eelistamisel, kasvatus-
tegevustes ja õpistrateegiate tundmisel (Kikas, Peets, 
Palu & Afanasjev, 2009; Palu & Kikas, 2007; Soodla, Jõgi 
& Kikas, 2016; Suviste, Kiuru, Palu & Kikas, 2014). See on 

EESTI PANUSEST PROJEKTIS „EDUCATION 2030“
Eve Kikas, Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor, juhtivteadur
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ka mõistetav, kuna muutused koolis võtavad aega, sest 
inimesed on kasvanud üles teistsuguste väärtustega 
ühiskonnas ja õppinud õpetajate-kesksete meetoditega 
koolis. Erinevused ilmnevadki sageli seotuna õpetajate 
varasema koolitusega (vt Palu & Kikas, 2007; Suviste jt, 
2014). Nende ja teiste uurimuste alusel võib väita, et Eesti 
koolides on suur variatiivsus selles, kas ja kuidas toeta-
takse õpilaste arengut soodustavaid uskumusi, hoiakuid, 
autonoomset motivatsiooni, aktiivsust, st üldpädevuste 
erinevaid aspekte (Kikas & Toomela, 2015). Heade aka-
deemiliste tulemuste kõrval näitavad aga rahvusvaheli-
sed võrdlused, et Eesti kooliõpilased pole koolis õnnelikud 
(Tire jt, 2013). 

Eesti võimalused projekti panustamisel
Selged muutused kaasaegse õpikäsitluse tähtsustami-
sel ja osalisel rakendamisel, õpilaste head akadeemilised 
tulemused rahvusvahelises võrdluses ning mitmed pika-
ajalised uuringud annavad hea aluse Eesti osalemiseks 
projektis. Tallinna ja Tartu Ülikooli teadlased on tegelenud 
üldpädevuste mõtestamise, arengu hindamise ja toeta-
mise vahendite-viiside uurimisega alates 2011. aastast, 
mil käivitus projekt „Üldpädevused ja nende arendamine“, 
millega seotult on koostatud ka käsiraamat „Õppimine 
ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused 
ja nende arendamine“ (Kikas & Toomela, 2015). Lisaks 
oleme õppimise ja õpetamise temaatikaga tegelenud ka 
varem, uurides laste arengut ja õppimist algklassides. 
Nende tööde raames oleme pidevalt arutlenud küsimuste 
üle, mida ja kuidas õpetada ning õppimist ja õpetamist 
empiiriliselt uurinud. 

Missuguseid tulemusi võiks esile tuua, millest võiks 
kasu olla projekti „Education 2030“ raames? Üheks vald-
konnaks on küsimus uudsete-traditsiooniliste meeto-
dite kasutamisest õpetamisel. Lugedes eestikeelseid 
materjale muutuva õpikäsituse kohta, tundub vahel, et 
soovitakse vana ära unustada ja rakendada äärmuslikult 
innovatiivseid meetodeid. Võrdlevas uurimuses Eesti ja 
Soome algklasside õpetajatega selgus, et rohkem Eesti 
kui Soome õpetajaid kaldub kasutama lapsest lähtuvaid 
meetodeid, mis aga nt lugemisoskuse toetamisel efek-
tiivsed ei olnud (Tang jt, 2016). Oleme ka teistes uuri-
mustes leidnud, et uudsete meetodite ja valdkondade 
arendamise kõrval on teatud kontekstides ja oskuste 
õppimisel omal kohal ka traditsioonilised meetodid. 
Meie tulemused näitavad, et esmalt on tähtis arendada 
oskusi, alles siis saab tekkida ka huvi (Jõgi, Kikas & Lerk-
kanen, 2015). Matemaatika teadmiste-oskuste omanda-
misel on lisaks lapsekesksetele meetoditele vajalik ka 
formaalsete meetodite kasutamine (Kikas, Peets, Palu 
& Afanasjev, 2009). Samas on ülioluline toetada õpilasi 

just emotsionaalselt (Kikas & Mägi, 2016) ning kasutada 
erinevaid kasvatustegevusi, arvestada klassi taset (Kikas, 
Peets & Hodges, 2015). 

Mõningatest projekti „Education 2030“  
tegevustest ja suundumustest 
Mina liitusin projektiga 2015. aasta oktoobris ning olen 
kogenud suuri raskusi diskussioonides, mis on seotud 
riikide erinevate kultuuriliste väärtustega ja spetsialis-
tide erineva haridusliku tausta ning kasutatava termi-
noloogiaga. Eesti asetub siin riikide hulka, kellel on lähi-
ajalooline autoritaarse, õpetajakeskse koolihariduse, 
tsentraalse juhtimise ja õpilase autonoomia, arvamuse, 
huvide allasurumise kogemus, kus õpetajate koolitamise 
prioriteedid on muutunud just lapsekesksuse rõhutamise 
suunas, mis võib aga tekitada uusi probleeme. Selline 
olukord on nt tinginud kultuuriliste väärtuste suurema 
rõhuasetuse õppekavades väärtuspädevusele (Vabariigi 
Valitsus, 2014a, b). Variatiivsus õpetajate uskumustes 
ja tegevustes võimaldab paremini uurida erinevate tege-
vuste efektiivsust klassiruumis. Samas on Eesti psüh-
holoogias ja haridusteadustes toetutud ka varasemalt 
Võgotski konstruktivistlikule ja süsteemsele teooriale 
(Võgotski, 2015), mistõttu maailma suundumusi on kerge 
mõista ning need ei tundugi nii uudsetena.

Esimene projekti „Education 2030“ võtmepädevuste 
jaotus esitati 2015. aasta juulis. Selles versioonis eristati 
teadmised, oskused, iseloom ja metatunnetus. Eksper-
tidel	 paluti	 need	mõisted	 defineerida,	 esitada	 näiteid	 ja	
kommenteerida jaotust. Esitatus avaldus oodatult ter-
minoloogiline segadus (kattuvad terminid, sama termin 
erineva tähendusega), problemaatilisemaks sai valdkond 
iseloom, mis haaras liiga palju erinevate alade ja taseme 
näitajaid. Pärast diskussioone Tokyo seminaril 2015. 
aasta detsembris koondati esitatud ideed uuesti ja muu-
deti raamistiku valdkondi ning kogu skeemi. 

2016. aasta maikuu seisuga eristatakse „Education 
2030“ raames kolme olulist valdkonda, mille näitajate 
arendamine võiks olla kooliõpetuse osaks: 1) uskumu-
sed-hoiakud-väärtused; 2) kognitiivsed, sotsiaalsed, füü-
silised ja praktilised oskused; 3) ainealased ning interdist-
siplinaarsed teadmised. 

Nagu algseski versioonis, on teadmiste valdkond üpris 
ühetähenduslik ja selgepiiriline. See hõlmab nii traditsioo-
nilisi aineid (nt matemaatika, emakeel), valdkondadeva-
helisi aineid (meie õppekava mõistes läbivaid teemasid, 
aga ka uudseid distsipliine nagu infotehnoloogia) kui 
praktilisi teadmisi (andeained). 

Oskuste üheks alaosaks on kognitiivsed ja metakog-
nitiivsed oskused. Seega on – võrreldes algse skeemiga 
– metatunnetus ühendatud tunnetusega. Metatunne-
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tuse koht ja tähendus oli tuliste vaidluste objektiks Tokyo 
seminaril. Keegi ei kahelnud selle olulisuses, kuid küsi-
museks oli, kas on mõistlik seda eraldi valdkonnana välja 
tuua või käsitleda tunnetuse osana. Eraldi väljatoomine 
oleks rohkem tähtsustanud iga õppija eneseanalüüsi osa 
õppimisel. Seda rõhutatakse nt enesejuhitud õppimise 
(self-regulated learning) teoorias (Schunk & Zimmerman, 
2011). Ka Eesti riiklikes õppekavades (Vabariigi Valitsus 
2014, a, b) on eristatud enesemääratluspädevus, mida 
võib käsitleda aluspädevusena kõigile teistele pädevus-
tele. Seega võimaldaks eraldi väljatoomine sellele suu-
remat tähelepanu pöörata. Samas on see tõesti selgelt 
tunnetuslik oskus, mõtlemise alaosa, ning seeläbi sobib 
uude raamistikku hästi. Teine oskuste alamvaldkond on 
sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused. Nende erista-
mine oskustena on praktiline – nii saab rõhutada, et need 
oskused on tõesti õpitavad, ning õpetajad saavad oma 
tegevuste kaudu toetada nende arengut igal õpilasel. 

Uskumused-hoiakud-väärtused asendab terminit 
iseloom, olles kindlasti täpsem ja konkreetsem. See on 
valdkond, kus täpsemaid alakomponente pole veel välja 
toodud ning vaidlused jätkuvad. 

Kokkuvõte 
Raske on anda hinnangut tegevustele projektis, mis on 
alles alanud. Siiani toimunu alusel võib siiski väita, et 
Eestis tehtul on projekti „Education 2030“ oma panus 
– üldpädevuste kontseptsiooni väljatöötamine, riikli-üldpädevuste kontseptsiooni väljatöötamine, riikli-evuste kontseptsiooni väljatöötamine, riikli-
kesse õppekavadesse liitmine, üldpädevuste arengu 
toetamise rakendumine koolides, mitmed pikaajalised 
uuringud. Siiani on tegeldud vajalike pädevuste ja nende-
vaheliste seoste mõtestamisega. Tulevikus saaks aga 
Eesti kool, tänu oma variatiivsusele ja uudsete meetodite 
kasutusele võtule, olla ka kohaks, kus erinevaid kasvatus-
tegevusi ja õppemeetodeid katsetada. 
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Balti Uuringute Instituut viis Haridus- ja Teadusminis-
teeriumi tellimusel 2014–2015. aastal läbi õpetajate 
täiendusõppe vajaduste uuringu1. Antud uuring on esi-
mene omalaadne kõiki seotud osapooli kaasav ana-
lüüs õpetajate täiendusõppe olukorrast ja hetkeseisust. 
Uuringu eesmärk oli saada tagasisidet üldhariduskoo-
lide õpetajate täiendusõppele, analüüsida õpetajate ja 
koolijuhtide hinnanguid õpetajate pädevusele ning saada 
ettepanekuid täiendusõppesüsteemi arendamiseks. 
Uuringus osales üle 200 koolijuhi ning üle 900 õpetaja. 

Täiendusõppe eesmärk ja selle osapooled
Õpetajate täiendusõpe on süsteemne tegevus, mis on 
õpetajate ja haridusasutuse juhtide enesearengu kaudu 
suunatud õpilase arengu toetamisele. Õpetajate ja 
haridusasutuste juhtide täiendusõppe kontseptsioonis 
mõistetakse täiendusõppena tööalast enesetäiendamist 
ehk õppimist laiemalt, mis hõlmab nii kutse-, ameti- ja/või 
erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja 
täiendamist kui ka individuaalset enesetäiendamist õppe-
materjalide jmt abil, kursustel osalemist, õpet juhendaja 
abil, õppimist teiste juhendamisel, õppereise, kolleegide 
vastastikust tööalast nõustamist, sh parimate koge-
muste ja teadmiste jagamist. Õpetajate ja haridusasu-
tuste juhtide täiendusõppe eesmärk on tagada koolides 
kaasaegse õpikäsituse rakendamine ning juhi ja õpetaja 
rolli mõtestamine sellest lähtuvalt. Tänaste haridussuun-
dumuste	 kohaselt	 on	 õpetaja	 reflekteeriv	 praktik	 ning	
aktiivne edasiõppija, kes enesehindamise abil mõtes-
tab oma kutsealast tegevust, määratleb arenguvajadusi 
ning kavandab enesetäiendusi. Sellisele vajaduspõhisele 
täiendusõppele üleminekuks on oluline, et nii õpetajatel 
kui haridusasutuste juhtidel oleks võimalik hinnata oma 
kompetentse ning saada tagasisidet arenguvajaduste ja 
töösoorituse kohta. 

Õpetajate täiendusõppes ja kaasaegse õpikäsitluse 
rakendumisel on olulised järgmised osapooled: 
• riik: teadlik koolituste tellija ja prioriteetide suunaja;
• koolipidaja: ressursside tagamine täiendusõppeks 

ja selle efektiivse kasutuse hindamine, täiendusõppe 
prioriteetide nõustaja ja soovitaja;

• koolijuht: positiivse ja efektiivse õppiva keskkonna 
kujundaja;

• õpetaja: enda pädevusi hindav ja ennast vajadustele 
vastavalt aktiivselt täiendav praktik;

• ülikoolide kompetentsikeskused: innovaatilised aren-
dustegevuste eestvedajad ja koostöösuhete loojad/
hoidjad;

• täiendusõppe pakkujad: suurem vastutus ja aktiivsem 
koostöö koolidega koolituskavade koostamisel;

• lapsevanemad: tagasiside ja toetus õpetajate ning 
koolijuhtide tegevusele. 

Uuring näitas, et tänases praktikas on mõtestatud koos-
töö erinevate osapoolte vahel siiski veel nõrk.

Õpetajate pädevused 
Uuring tuvastas, et tihedam ja süsteemsem koostöö eri-
nevate õpetajate täiendusõppesüsteemi osapoolte vahel 
aitaks parandada praegust olukorda, kus Eesti õpetajad 
on küll tugevad aineõpetajad, kuid kus pedagoogilised 
oskused ning teadlikkus teistes ainetes tehtavast jääb 
nõrgaks. Üldpedagoogiliste oskuste arendamine on olu-
line eelkõige noorte õpetajate puhul, kes alles alustavad 
oma õpetajakarjääri ega oska erinevaid situatsioone 
õppetöös piisavalt ette näha ja nendega toime tulla. Tei-
salt	 selgus,	 et	 raske	 on	muuta	 ka	 staažikate	 õpetajate	
kasutatavaid metoodikaid ning mõtteviisi.

Peamisteks täiendusõppes osalemise põhjusteks on 
õpetajate tunnetatud vajadus enesetäiendamiseks ja 
soov tõsta ainealast ning erialast kompetentsi. Õpeta-
jate täiendusõppe vajaduste väljaselgitamine ning täien-
duskoolituskavade loomine koolides pole süsteemne. 
Olgugi, et õpetajate enesehindamine peaks tuginema 
õpetaja kutsestandardile, selgus, et ligi pooled õpetajad 
ei olnud uuringu läbiviimise ajal uuenenud kutsestan-
dardiga kursis. Uuringu kohaselt ei ole kutsestandard 
ka arenguvestlustel õpetajate täiendusõppe vajaduste 
hindamisel olulist rolli omanud. Võib eeldada, et kuna 
õpetajate täiendusõppe vajaduste väljaselgitamine ja 
enesetäiendamise suunamine ei ole süsteemne ning 
osaletakse peamiselt endale huvi pakkuvatel ja peamiselt 
ainealastel koolitustel, on 98% õpetajatest viimase aasta 

ÕPETAJATE TÄIENDUSÕPPE VAJADUSED
Maarja Käger, Balti Uuringute Instituudi analüütik
Merit Tatar, Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige

1  Uuringu lõpparuanne asub aadressil http://dspace.ut.ee/handle/10062/45196.
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jooksul osalenud küll vähemalt ühel täienduskoolitusel ja 
68% vähemalt kolmel koolitusel, kuid enesetäiendamise 
mõju professionaalsele arengule ja klassiruumis toimu-ruumis toimu-
vale jääb väheseks.

Enesetäiendamise võimalused
Õpetajatelt oodatakse nii regulaarset iseseisvat enese-
täiendamist kui ka koolitustel osalemist. Enesetäienda-emist. Enesetäienda-
miseks on õpetajatel vormiliselt erinevaid võimalusi ning 
koolitusi saab valida nii tasuta kui tasuliste koolituste 
seast. Enim osalevad õpetajad lühiajalistes emakeelsetes 
enesetäiendamist võimaldavates tegevustes. Uuringu-

andmetele tuginedes peetakse aga õppetegevusele ja 
professionaalsele arengule mõjusamateks pikaaegse-
maid, suuremat iseseisvat tööd ja analüüsi eeldavaid 
tegevusi, nt erialase kirjanduse lugemine, õppevara välja-
töötamine, teiste koolide külastamine ja töögruppides, 
uurimisrühmades osalemine. Nimetatud tegevuste kasu-
tamisaktiivsus jääb tagasihoidlikuks, olles tingitud nii 
vähesest eesmärgipärasest enesetäiendamisest kui töö-
graafiku	 ja	 töökoormuse	mittesobivusest	 selliste	 õppe-
vormidega. Samuti viitab selline uuringutulemus asja-
olule, et õpetajate arusaamad uudsest õpikäsitusest ja 
sinna jõudmise teed ei ole veel piisavalt lahti mõtestatud.

Neli koolitusvormi, kus on kõige enam osaletud
96,2% erialase kirjanduse lugemine
95,7% lühiajaline sisekoolitus/seminar/infopäev koolis
93,6% mitteformaalsed arutelud kolleegidega
91,2% ühepäevased koolivälised koolitused

Neli koolitusvormi, kus on kõige vähem osaletud
22,4% artiklite kirjutamine pedagoogilistel või  

  erialastel teemadel
28,2% Eesti-sisene projektikoostöö
29,5% rahvusvaheline projektikoostöö
41,5% pikaajalised koolituskursused (üle 160 tunni)

Kolm enim mõjusaks hinnatud koolitusvormi  
õpetajate hinnangul

96,4% praktilised ülesanded õpitud oskuste  
 rakendamiseks tunnis

94,9% erialase kirjanduse lugemine
94% aktiivõppe koolitused

Kolm enim mõjusaks peetud koolitusvormi  
koolijuhtide hinnangul

97,5% praktilised ülesanded õpitud oskuste  
 rakendamiseks tunnis

92% teiste koolide külastused Eestis
91% aktiivõppe koolitused

Koolituste kättesaadavus
Täienduskoolitustel osalemist mõjutab vajadustele ning 
võimalustele vastavate koolituste olemasolu ja vastava 
info sihtrühmani jõudmine. Uuringus osalenud leidsid, 
et info koolituste kohta on killustatud, õppetegevuse ja 
koolituskalendri planeerimiseks ei saada koolituste infot 
õigeaegselt ning head ja huvitavad tasuta koolitused täi-
tuvad kiiresti. Nii koolijuhid kui õpetajad olid uuringu läbi-
viimise hetkel rahulolematud ka kaasaegse õpikäsituse 
koolituste (nt kujundav hindamine, uurimistöö juhenda-
mine, ainete lõiming) kättesaadavusega. Sageli toodi 
välja ka koolituste pinnapealsus ja kooli erivajaduste või 
õpetajate täiendusõppe vajadustega mittearvestamine. 
Koolijuhtide sõnul rahalisi vahendeid koolile sobilikuma 
koolituse tellimiseks või õpetajate tasulistele ainealastele 
koolitustele saatmiseks praeguse koolituste eelarvega 
napib.

Tähelepanuväärne on asjaolu, et täiendusõppes osa-
lemine sõltub märkimisväärselt kooli kultuurist ja kooli 
juhtkonna tegevusest või tegevusetusest. Koolid raken-
davad erinevaid praktikaid nii koolitusvajaduste väljasel-
gitamisel, koolitusel käinute edasisel jälgimisel ja õpitu 
rakendamisel kui ka muul viisil enesearenguga tegelemi-
sel. Uuring näitas, et koolituste kättesaadavus sõltub ka 

Joonis 1. Koolijuhtide ja õpetajate hinnangud koolitus-
info kättesaadavusele ja kvaliteedile

õppekeelest. Ühelt poolt jõuab vene õppekeelega koolide 
õpetajateni info täienduskoolituste kohta valdavalt kooli 
juhtkonna kaudu, näidates juhtkonna suuremat rolli koo-
lituste valikul. Teisalt tuntakse puudust venekeelsetest 
koolitustest.

Uuringus osalenud õpetajate ja koolijuhtide hinnan-
gul koosneb hea täienduskoolitus nii teoreetilisest kui 
praktilisest osast, kus üheks komponendiks on ka õpitu 
praktiseerimine klassis, tehtule tagasiside saamine läh-
tuvalt reaalsest olukorrast ja nõustamine kasutatavates 
metoodikates. Tänane praktika aga näitab, et mida pikem 

50% koolijuhtidest leiab, et puuduv ülevaatlik ja 
ühtne andmebaas täienduskoolituste pakkujatest 
on üheks peamiseks takistuseks õpetajate 
täiendusõppe kavandamisel.

50

82% õpetajatest leiab, et info täiendusõppe  
võimaluste kohta on lihtsasti kättesaadav,  
probleemiks peetakse aga info liigset killustatust.

82
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on koolitus ning mida rohkem on koolituse raames vaja 
teha iseseisvat tööd ja eneseanalüüsi, seda väiksem on 
õpetajate huvi nende koolituste vastu. Selle vastuolu põh-
jenduseks tuuakse valdavalt töökoormusest ning õppe-
tegevuse ajakavast tulenevad piirangud. 

Miks kaasaegne õpikäsitus ei ole koolides 
piisavalt rakendunud?
Nii õpetajate kui koolijuhtide teadlikkus uutest õppemee-
toditest ja nende rakendamist toetavast täiendusõppest 
on valdavalt kõrge ning tähelepanuväärset vastuseisu 
haridusuuenduste osas ei ole. Siiski leidis enam kui vee-
rand koolijuhtidest, et õpetajad ei usu uudsete õpetamis-
meetodite kasutegurisse. 

Õpetajad ise hindavad oma üldpedagoogilisi oskusi 
ainealaste pädevuste kõrval kõrgeks ja kõrged hinnangud 
on andnud ka koolijuhid. Siiski leidis ligi kolmandik 
koolijuhte, et just õpetajate üldpedagoogiliste pädevuste 
puudumine on takistanud kaasaegse õpikäsituse raken-ituse raken-
damist koolitunnis. Veerand koolijuhtidest arvas, et õpe-
tajatel pole piisavalt võimalusi ennast vajalikul määral 
täiendada, et rakendada eelkõige kaasaegset õpikäsi-
tust. Õpetajad näevad probleemina ka täienduskoolituste 
liigset teoreetilisust (38%), muudatuste rakendamiseks 
vajaliku ajaressursi puudust (31%) ning koolide ebapiisa-
vaid vahendeid õppekeskkonna kaasajastamiseks (30%). 
Koolijuhtide sõnul ressursid õppekeskkondade ja -vahen-
dite kaasajastamiseks puuduvad (61%).

Milline on õpetajate täiendusõppe vajadus?
Täiendusõppe vajadust hindavad erinevad osapooled 
erinevalt. Olgugi, et 86% küsimustikule vastanud kooli-
juhtidest arvas, et õpetajad suudavad oma tegelikke 
enesetäiendamise vajadusi adekvaatselt hinnata, leidsid 
koolitajate ja ühenduste esindajad, et nii koolijuhtide kui 
õpetajate hinnangud täiendusõppe vajadustele ei vasta 
alati tegelikkusele. Koolijuhid hindavad õpetajate kooli-
tusvajadust üldjuhul kõrgemalt kui õpetajad ise. Erandiks 
on ainealased teoreetilised teadmised, kus õpetajad hin-
davad oma vajadusi suuremaks.

Uuringu läbiviimise ajal oodati täienduskoolitusi enim 
järgmistel teemadel:
• Nüüdisaegsed arengud õpetatava aine õppimisel ja 

õpetamisel.
• Hariduslike erivajadustega laste arengu toetamine 

koolis	 (vajalikud	on	spetsiifilisemad,	 sh	meditsiinilise	
lähenemisega koolitused) ja õppetöö andekate las-
tega.

• Õpetamisalased teadmised ja arusaamad, innovaati-
lised õpetamise meetodid.

• IKT oskuste arendamine, sh õpetamiseks vajalikud IKT 
oskused ning e-õppe läbiviimine, meetodid ja tehno-
loogia.

• Õpetajale kui juhile vajalikud oskused: konfliktijuhtimine 
ja stressijuhtimine, enesekehtestamine, grupi juhti-ekehtestamine, grupi juhti-
mine, haridusvaldkonnaga seotud seadusandlus.

• Vene õppekeelega koolide õpetajad soovisid rohkem 
eesti keele õpet.

Soovitused
Kokkuvõttes tuvastas uuring mitmeid tänaseid välja-
kutseid õpetajate professionaalse arengu tagamisel ja 
tänases õpetajate täiendusõppesüsteemis. Näiteks toi-süsteemis. Näiteks toi-
mub õpetajate täiendusõpe valdavalt lühiajalistel kooli-
tustel ja kursustel. Süsteem ei ole seni aidanud piisavalt 
kaasa ootuspärasele liikumisele kaasaegse õpikäsituse 
rakendamisele koolides. Õpetajatel on küll keskne roll uue 
õpikäsituse rakendumisel, kuid samaväärselt on vajalik 
suunata tähelepanu koolijuhtide võimekuse tõstmisele, 
lastevanemate teadlikkuse suurendamisele lapse aren-
gust ja õppimise meetoditest koolis, samuti kasvatamis-
oskuste arengule.

Joonis 2. Kaasaegse õpikäsituse rakendumise mõju-
tegurid

Riigi võimuses on keskselt koordineeritud täiendus-
õppesüsteemis adresseerida tänaseid kitsaskohti eel-
kõige teadliku koolituste tellijana, osapooli kaasava pla-
neerija ning täiendusõppe osapoolte vahelise koostöö 
edendaja ja toetajana. Oluline roll on ka teistel osapool-
tel, kes mõjutavad õpetajate täiendusõppe tulemuslikku 
rakendumist. Nii peaksid ülikoolid kui peamised riiklikult 
rahastatud täiendusõppe pakkujad edendama aktiivse-
mat koostööd koolidega, tegelema mõtestatud tagasi-
side küsimise ja reaalse arvestamisega koolituskavade 
koostamisel. Samuti peaks ülikoolidel lasuma suurem 
vastutus pädevate koolitajate leidmisel ja pakkumisel, 
teooria ja praktika kokkutoomisel ja teaduskondade-
vahelise kompetentsi kombineerimisel. Ka koolid peak-
sid astuma aktiivsesse sisulisse koostöösse koolituse 

Õpetaja

Riiklikud 
poliitikad

Lapsevanem

Täiendusõpe

Kool
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pakkujate, eelkõige ülikoolidega. Iga kooli juhtkond peaks 
suunama enam tähelepanu arenguvestluste olulisusele, 
potentsiaalile ja õpetaja enesehindamise toetamisele 
ning tagasisidestamisele. Kooli juhtkonnal lasub oluline 
roll positiivse õppiva keskkonna kujundamisel. Vajalik on 
efektiivse kooli juhtimise arendamine. Õpetaja kui täien-
dusõppesüsteemi keskne osapool vajab küll senisest 
suuremat tuge erinevate tänaste hariduse väljakutsetega 
toimetulekuks, kuid kõige olulisem on õpetajate arusaam 
oma rollist uuenenud õpikäsituses ning motivatsioon 
selle rakendumise poole liikuda. Sellest tulenevalt on riigi 
tasandil vaja mõelda, kuidas leevendada uuringus välja 
toodud kitsaskohti. See tähendab, et täiendusõppele 
kui pikemaajalisele protsessile on vajalik enam tähele-
panu pöörata. Koolijuhid ja õpetajad ootavad eelkõige 
haridussüsteemi stabiilsust. 

Õpetajate täiendusõppesüsteemi arendamisel on olu-süsteemi arendamisel on olu-
listeks märksõnadeks õpetajate professionaalse arengu 
eneseanalüüsi toetamine, teooria rakendamine prakti-
kas, selle hindamine, kolleegidega arutelud ja koostöös 
õppimine, õpitu tagasisidestamine ja koolituste prakti-
lise väärtuse kasvatamine. Täiendusõppeprogrammi-
des peab olema kombineeritud nii teooria, praktika kui 

ka tagasiside. Uuringutulemustele toetudes on olulise-
mad soovitused õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe-
süsteemi parendamiseks järgnevad:
1. Luua paindlikum ja terviklikum täiendusõppesüsteem, 

võimaldada ühendada teoreetilised teadmised prakti-
kaga ja lõimida tugevamalt üldpedagoogika ainealaste 
pädevuste arendamisega.

2. Suurendada koostööd täiendusõppega seotud osa-
poolte vahel ja määratleda osapoolte selgem vastutus 
süsteemis.

3. Ülikoolide kompetentsikeskuste rolli selgem kommuni-
keerimine osapooltele ja ühtse arusaama loomine 
kompetentsikeskuste vastutusvaldkonnast. 

4. Arendada õpetaja professionaalset arengut tagavaid 
oskusi, õpetaja eneseanalüüsioskust ning tõsta tead-
likkust õpetaja kutsestandardist ja selle kasutusalast.

5. Tagada tugi koolijuhile õpetaja täiendusõppe vaja-
duste väljaselgitamiseks ja protsessi juhtimiseks.

6. Tagada senisest tõhusamad tugisüsteemid õpetaja 
professionaalse arengu toetamiseks.

7. Luua täiendusõppesüsteemi toetavad infosüsteemid 
ja ühtne andmebaas.

8. Pöörata tähelepanu kaasaegse õpikäsituse rakendu-
mist mõjutavatele muudele teguritele. 
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Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis 2014–
2015 valminud uuringutes (Klaas-Lang jt 2014, Klaas-
Lang jt 2015) analüüsiti riigikeele õpet Soomes, Lätis, 
Leedus, Iirimaal ja Kanadas Ontario provintsis ning pakuti 
samas ka võrdlust Eestiga. Ühelt poolt on Eesti jaoks olu-
line võtta arvesse naaberriikide Läti ja Leedu kogemust, 
kus on üks riigikeel nagu Eestis ning ajalooliselt kujune-
nud märkimisväärne riigikeele mitteoskajate arv. Aga ka 
ajalooliselt stabiliseerunud ametlikult kakskeelsete riikide 
kogemus keeleõppe, keelepoliitika ja hariduse valdkonnas 
aitab Eestil näha rohkem võimalusi ohustatud riigikeele 
kaitseks (Iirimaa näitel) ning edukaks suurte rahvusvähe-
muste lõimimiseks (Soome ja Kanada näitel). 

Uuringute taust lähtus olukorrast, et vaatamata riigi-
keele õppe reformimisele Eestis ning muudele õpet toe-
tavatele aspektidele (õpetajakoolituse arendamine kõrg-
koolides, õpetajate täienduskoolitus jne) ei ole riigikeele 
eksamitulemuste puhul rahuloluks põhjust. Kuigi viimas-
tel aastatel on pisut kasvanud nende põhikoolilõpetajate 
osakaal, kes ületavad põhikooli lõpus eesti keel teise 
keelena eksamil 60% lävendi, on vene emakeelega põhi-
koolilõpetajate eesti keele oskus siiski ebapiisav güm-
naasiumis ainete omandamiseks eesti keeles (lähemalt 
HTM 2015: 5-6). Gümnaasiumi lõpus sooritatava eesti 
keele teise keelena riigieksami tulemused viitavad asja-
olule, et 2007. aastal alanud üleminek eestikeelsele aine-
õppele ei ole eesti keele oskust oluliselt parandanud: SA 
Innove andmetel oli 2015. aastal eesti keel teise keelena 
riigieksami keskmine tulemus gümnaasiumi lõpetanutel 
58 punkti, 2014. aastal 58,6 punkti (Innove 2015: 1; Innove 
2014: 1). 

Eesti keele kui teise keele õppe üks sõlmküsimusi 
ongi olnud keeleoskustase, mille õpilased saavutavad 
põhikooli lõpuks, ning selle piisavus õpingute jätkami-
seks. Uuringu läbiviijad pidid otsima vastust küsimusele, 
miks suures mahus (umbes 1000 tundi) eesti keele õpet 
ei anna põhikooli lõpetajale valmisolekut jätkata edukalt 
eestikeelset aineõpet gümnaasiumis. Kas põhjus on aine-
kavas, õpetajas, õpetamises või hoopis õpilaste hoiaku-
tes riigikeele õppe vajalikkuse osas? Ka meie uuringute 
järgselt esitatud OECD raporti (OECD 2016 a, OECD 2016 
b) ettepanekutes oli eraldi tähelepanu pööratud vene 

emakeelega laste eesti keele õppele. Raportis tõdeti, et 
kehva riigikeeleoskusega seotud probleemid tekitavad 
vene emakeelega õpilastele haridussüsteemis barjääre, 
mis on vastuolus võrdsete võimaluste ning võrdse koht-
lemise printsiibiga.

Probleemid, mis ei võimalda vene õppekeelega üldha-
riduskoolides põhikooli ja gümnaasiumi lõpuks nõutavat 
keeleoskust saavutada, korduvad uurimusest uurimusse 
(vt Metslang jt 2013; Klaas-Lang jt 2014; Klaas-Lang ja 
Praakli 2015; Valk 2015): kiire ning põhjalikult ette val-
mistamata üleminek eestikeelsele aineõppele gümnaa-
siumiastmes, õppeasutuste personaliprobleemid (õpe-
tajate vähene motiveeritus ja riigikeele ebapiisav oskus 
õppetöö läbiviimiseks, eesti keelt emakeelena kõnelevate 
õpetajate vähesus), õppematerjalide puudujäägid (liiga 
teoreetilised, elukauged, ainekavale mittevastavad), õpi-
laste varieeruv keeleoskustase kooliti, ebaühtlane eesti-
keelse õppe tase, keelekeskkonna puudumine. Õpilaste 
puhul on riigikeele oskuse arengule mõjunud pärssivalt 
puudulikud õpioskused ning madal õpimotivatsioon, aga 
ka negatiivsed hoiakud riigikeele õppimise suhtes, kartus 
kaotada oma (vene) kultuurilist identiteeti, eelarvamused 
väikekeelte püsimajäämise ning kestlikkuse võimalikkuse 
kohta (lähemalt Metslang jt 2013; Klaas-Lang jt 2014; 
Klaas-Lang ja Praakli 2015). Ühe probleemina on uuri-
mustes nimetatud ainekavasid (vt Henno ja Granström 
2012 ja sekundaaranalüüs Oja jt 2013).

Tartu Ülikoolis läbi viidud uuringute vajadus tulenes 
eespool kirjeldatud probleemidest. Eesmärgiks seati:  
1) anda ülevaade eri riikide (Soome, Läti, Leedu, Iirimaa 
ja Kanada) kogemustest riigikeele õppe korralduses, 
analüüsides riigikeele õppe-eesmärke, õpitulemusi, õppe-
sisu ja -meetodeid ning hindamispõhimõtteid põhikoolis;  
2) analüüsida fookusgruppide intervjuude ja vaatlusand-
mete põhjal riigikeele ainekavade rakendamist Soomes, 
Lätis ja Leedus; 3) võrrelda saadud uuringutulemusi Ees-
tis varem tehtud analoogiliste uuringutega ja teha ette-
panekuid riigikeele õppe tõhustamiseks Eestis. 

Uuringute meetodiks oli kvalitatiivne analüüs. Riigi-
keele ainekavad paigutati uuritavate riikide hariduskor-
raldusliku ja keelepoliitilise õigusruumi konteksti, samuti 
toimusid Eestis, Soomes, Lätis ja Leedus koolikülastused 

RIIGIKEELEÕPPEST EESTI MUUKEELSES PÕHIKOOLIS 
JA VÕRDLEVALT RAHVUSVAHELISES KONTEKSTIS
Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikooli eesti keel võõrkeelena professor
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eesmärgiga teha intervjuusid õpilaste, õpetajate ja koo-
lide juhtkondadega, aga ka vaadelda kohapeal riigikeele 
õpet ja riigikeelset aineõpet. Eestis, Lätis ja Leedus külas-
tati venekeelseid põhikoole, Leedus lisaks ka poolakeel-
set, Soomes soome-eesti kakskeelset põhikooli. 

Uurimisrühma koosseisu kuulusid professor Birute 
Klaas-Lang (uuringu juht), lektor Tiina Kikerpill, vanemtea-
dur	Kristiina	Praakli,	doktorant	Ilze	Zagorska	ja	lektor	Ülle	
Türk. Eesti muukeelsetes põhikoolides viisid intervjuusid 
läbi MA Alla Lašmanova ja MA Anni Peedisson. Kui võrd-
lusriikides tegi uurimisrühm tööd ühes-kahes välja valitud 
koolis, siis Eestis olid vaatluse all eesti keele õppe seisu-
kohast kümme edukamat ja kümme vähem edukat vene 
õppekeelega põhikooli. Mõlemas kategoorias uuriti juht-
konna ja õpetajate ning 9. klasside õpilaste hoiakuid eesti 
keele kui riigikeele õppe suhtes. Lisaks analüüsiti nende 
koolide arengukavu, põhikirju/põhimäärusi jt dokumente, 
hõlmates ka koolide (ametlike) hoiakute ja väärtuste 
dimensiooni.

Tulemused
Riigikeele ainekavad. Uuringud tõid välja, et Eesti riigi-
keele (E2) ainekava ei eristu teiste riikide ainekavadest 
ei positiivselt ega negatiivselt: võrreldud ainekavad on 
sarnased nii oma nõuete, koostamise aluste kui ka õppe-
sisu poolest. Küll aga ei ole E2 õpe ainekava tasandil 
korraldatud kõigi sihtrühmade vajadusi arvestades: kuigi 
eesti keelse õppe vorme on kasutusel mitu (nt varajane 
või hiline keelekümblus, osaline eestikeelne aineõpe, 
eesti keele süvaõpe), on ainekava kõigile ühine. See aga 
ei paku õppe korraldamisele, kavandamisele ja läbiviimi-
sele piisavat tuge. E2 õpet tuleks vaadelda laiemalt, mitte 
ainult vene kooli kontekstis, sest suur hulk muukeelseid 
lapsi õpib eestikeelses koolis. Lisaks vajadusele kirjel-
dada õppekavas eesti keele õpet vene põhikoolis kasu-
tatavates eri programmides on vajadus ka E2 ühtse tugi-
süsteemi järele eesti õppekeelega koolides. Niisuguse 
süsteemi loomisel saab eeskujuks võtta Soome riigikeele 
(soome keele) õppe korraldust. Kui Läti ja Leedu põhi-
koolide õppetöö aluseid võib ehk pidada Eestile kõige 
lähedasemaks ja mitu kirjeldatud probleemi osutus Ees-
tiga sarnaseks, siis Soome põhikool eristub selgelt, kuna 
ainuüksi õppetöö korralduse alused lähtuvad teistest 
printsiipidest, kus põhirõhk on märksõnadel individuaal-
sus, võrdsus ning õppijakesksus. 

Töörühm tegi uuringutele tuginedes ka ettepanekuid 
riigikeele õppe tulemuslikkuse parandamiseks ja riigi-
keele õppimise motivatsiooni tõstmiseks. 

Ainekavadega seonduvalt oli soovitusteks koostada 
detailsemad ainekavad erinevate õppevormide jaoks 

(keelekümblus, osaline eestikeelne aineõpe, eesti keele 
süvaõpe); koostada ainekavadele vastavad õppemater-
jalide komplektid ning metoodilised juhised õpitulemuste 
saavutamiseks, sh sooritusnäidised koos selgitustega 
saavutatavate tasemete kohta; koostada ainekava raken-
damist toetavaid abimaterjale, nt klasside kaupa lahti 
kirjutatud konkretiseeritud ainekavad. Töörühm soovitas 
ka luua portaali, kus abimaterjalid ja õppematerjalide ret-
sensioonid, analüüsid, jagatud kogemused ja teave kooli-
tuskursuste kohta oleks kõigile kättesaadav. Vajalik oleks 
ka tõhustada kontrolli selle üle, et kasutusele võetavad 
õpikud vastaksid ainekavale mitte ainult sisuliselt, vaid ka 
ainedidaktiliselt.

Tase, millele peaks Eesti muukeelse põhikooli õppijad 
jõudma, on ainekavade analüüsi põhjal Soomega sama 
või isegi kõrgem (E2 õpitulemuste „hea“ saavutus on kõi-
gis osaoskustes B1.2 ning „väga hea“ B2.1). Seega on 
vaja välja selgitada, miks mõned õppijad ei jõua sellele 
tasemele. Sellised õpilased kuuluvad ilmselt n-ö riski-
rühma ja nõuavad koolilt ja õpetajalt eraldi tähelepanu. 
Töörühm soovitas töötada välja tugiprogrammid lisa-
õpet vajavatele riskirühma õpilastele ning vajadusel leida 
vahendid kahe õpetaja (aine- ja keeleõpetaja) kasutami-
seks riigikeelsetes ainetundides. Samuti juhiti tähelepanu 
vajadusele uurida õpilaste põhikoolijärgset haridusteed: 
kes ja kus (gümnaasium, kutsekool) oma haridust jätkab; 
kuidas need, kes jätkavad gümnaasiumi eestikeelses 
aineõppes, sellega toime tulevad. 

Keelekeskkonna olemasolu. Uuringud kinnitasid järel-
dusi selle kohta, et keele omandamise seisukohast on 
väga oluline sihtkeelekeskkonna, st eesti keele keskkonna 
olemasolu. Võimalused kasutada keelt igapäevases elus, 
eakaaslastega suheldes, teiste ainete tundides, koolis 
riigikeelt emakeelena rääkivate õpetajatega suheldes, 
huvitegevuses jne aitavad oluliselt kaasa keeleoskuse 
arengule. On piirkondi, kus muukeelse kooli õpilasel on 
kerge leida riigikeelset keskkonda. Samas on piirkondi, 
kus õpilastel peaaegu puudub võimalus väljaspool kooli 
eesti keelt kasutada. Meetmete väljatöötamisel on oluline 
võtta arvesse Eesti piirkondlikke keelelisi eripärasid. Kuna 
perede sotsiaal-majanduslik taust on samuti väga erinev, 
vajab just (eestikeelne) huvi- ja projektitegevus riiklikku 
rahalist toetust, et pakkuda kõigile lastele võrdseid või-
malusi selles osalemiseks.

Töörühma ettepanek on alustada riigikeelset aineõpet 
kõikides koolides võimalikult vara, st juba algkoolis, toe-
tades aineõpetajate ja riigikeeleõpetajate koostööd, mis 
leiaks väljundi nt loomingulistes jt arendavates projekti-
des. Töörühm soovitas ka luua rohkem võimalusi õpilas-
vahetuseks ja ühisprojektideks eesti koolidega, eestikeel-
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seks huvitegevuseks, suvelaagriteks, ekskursioonideks 
ja kultuurireisideks Eestis, et laiendada õpilaste teadmisi 
Eesti	geograafilisest	ja	kultuurilisest	mitmekesisusest.

Motivatsioon. Õppija motiveeritus tõstab õppe tule-
muslikkust. See kehtib muidugi mitte ainult keeleõppes. 
Motivatsioon omakorda sõltub olulisel määral õpitava 
aine	(praegusel	juhul	eesti	keele)	staatusest	ja	prestiižist	
venekeelses kogukonnas. Paraku näitavad uuringud (nt 
Ehala, Tammemägi 2012) pigem inglise keele ja mitte 
riigikeele kõrget staatust, seda kõigis Balti riikides. Eesti 
keele väärtustamine, mitte ainult strateegiates, vaid iga-
päevastes eesti keele kasutaja tegevustes, on Eestis kogu 
ühiskonna ja mitte ainult muukeelse kooli ülesanne, mil-
lega Eesti riigis tuleks tõsiselt tegelda. Kõigis külastatud 
koolides tuli fookusgrupi intervjuudes välja, et riigikeele 
õppes lähtuvad õpilased pigem pragmaatilistest eesmär-
kidest, st instrumentaalsest motivatsioonist, mis seostab 
riigikeele hea oskuse paremate õppimis- ja töövõimaluste 
ja lõppkokkuvõttes ka materiaalsete hüvedega. Tõsi, ka 
instrumentaalne motivatsioon ergutab igati keeleõpet. 
Siiski paistab intervjuudes silma, et väga vähe on tun-
netuslikku seost õpitava keele ja kultuuriga. Tegemist 
on muidugi väga kompleksse probleemistikuga, mille 
lahendust on raske pakkuda ainekava, õppematerjalide ja 
õppemetoodika arendamise soovitustega. Kuidas ja mis 
meetmeid oleks võimalik kasutusele võtta, et tõsta muu-
keelses	 koolis	 eesti	 keele	 prestiiži	 ja	 väärtustada	 muu	
õppekeelega koolide riigikeele õpetajate rolli ühiskonnas 
tervikuna, on ülesanne, millele lahenduste leidmine vajab 
poliitilisi otsuseid.

Tähelepanu oma keele ja kultuuri õppimisele. Õpila-
sed ja pedagoogid peavad riigikeeleõppega paralleelselt 
väga oluliseks ka oma keele ja kultuuri süvendatud õppi-
mist, mis aitab kaasa tugevamate ja stabiilsemate side-
mete tekkimisele oma kultuuriruumis. Teiselt poolt tuleks 
sellesse õppesse rohkem lõimida võrdlust teiste keelte ja 
kultuuridega, sh eesti keele ja kultuuriga. Mitmekeelsus 
ja mitmekultuuriline taust on tänapäeval muutunud üha 
rohkem normiks. Õpilastele, kooli õppekeelest sõltumata, 
tuleks tutvustada mitmekeelsuse positiivseid aspekte ja 
edendada arusaama keelelise ja kultuurilise mitmikiden-
titeedi võimalikkusest ning selle toetavast ja arendavast 
mõjust isiksuse arengule. 

Töörühm soovitas pakkuda õpilastele paralleelselt 
riigikeele õppega oma keele ja kultuuri süvendatud õppi-
mist, toetades ühtlasi õppes ka oma emakeele ja kultuuri 
võrdlust eesti keele ja kultuuriga. Samuti on ilmne vajadus 
pöörata erilist tähelepanu mitmekeelsust ja mitmekultuu-
rilisust tutvustavatele ja väärtustavatele tegevustele, nt 
tandemõpe eesti eakaaslastega, eri emakeelega õppijate 
mõttekojad ja aruteluringid.

Õpetaja roll. Õppijate keeleoskuse arendamisel on 
määrav roll õpetajal. Lisaks laitmatu riigikeeleoskusega 
õpetajatele toetavad õpilaste keeleoskuse arengut riigi-
keeles ainet õpetavad pedagoogid. Juhtumianalüüsis 
kogutud andmete võrdlus Eestis kogutud andmetega 
osutab päris tugevatele puudujääkidele Eesti muukeel-
sete koolide õpetajate ettevalmistuses. Seetõttu soovi-
tabki töörühm pöörata rohkem tähelepanu muukeelsete 
koolide õpetajate eesti keele oskuse, aga ka erialatund-
mise tasemele. On ka vajadus töötada välja süstemaa-
tilised täiendusõppe programmid erinevatele sihtrühma-
dele (aineõpetajad, riigikeeles õpetavate ainete õpetajad, 
keeleõpetajad) nii keele, metoodika kui ka lõimitud aine- 
ja keeleõppe alal. Kõrgkoolide õpetajakoolituses tuleks 
pöörata oluliselt rohkem tähelepanu muu emakeelega 
tulevaste riigikeeleõpetajate ja aineõpetajate eesti keele 
oskuse arendamisele. Üks võimalus oleks luua akadee-
milise mobiilsuse programm, mis võimaldaks Ida-Viru-
maa üliõpilastel vähemalt ühe semestri õppida eesti keele 
keskkonnas. Töörühm soovitab lülitada õpetajakoolituse 
programmidesse ja pakkuda täienduskoolituses kultuuri-
devahelise pädevuse kursusi, samuti kursusi, mis täna-
päevasel teaduslikul tasemel käsitleksid mitmekeelsust 
ja -kultuurilisust, sh identiteediloomes. Kindlasti tuleks 
soodustada muukeelsete õpetajate erialast suhtlemist ja 
koostööd riigikeeleõpetajatega nii koolidevahelise koos-
töö, ühiskoolituste ja konverentside kui ka kultuuriürituste 
kaudu ning korraldada muukeelsetele õpetajatele suuna-
tud eesti keele ja erialase täienduskoolituse raames eesti 
kultuuri tutvustavaid üritusi.
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Õpilaste arengu ja tulemuste mõõtmiseks ning hinda-
miseks on palju viise, erinevaid etappe ja eesmärke. Vii-
masel kahel õppeaastal on kolmes Eesti üldhariduskoo-
lis lootsitud CertiLingua (CL) programmi: seegi on üks 
viis mõõta ja tunnustada õpilaste ja koolide tublit tööd. 
CertiLingua on Euroopa kvaliteeditunnistus, mis tõen-
dab, et gümnaasiumilõpetajal on kahe võõrkeele oskus 
B2-keeletasemel, lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) 
kogemus, Euroopa pädevus ja kultuuridevaheline (rah-
vusvaheline)	kogemus.	Õpilasele	annab	sertifikaadi	välja	
õppeasutus, millel on CL võrgustikuga liitunud riigi hari-
dusministeeriumi akrediteering. Artikkel annab ülevaate 
CL programmi kujunemisest, Eesti koolide osalemisest 
võrgustikus, programmi lootsimisest Eestis ning tuleviku-
plaanidest.

CertiLingua programmi mõtte on lühidalt kokku võt-
nud Tübingeni Ülikooli professor Hartmut Ebke: „Eesmärk 
oli luua alternatiivne ja märksa odavam kahe võõrkeele 
oskuse tunnustamise süsteem, mis tunnustab isikute 
mitmekeelsust ning keeleõppe kvaliteeti.“ Programmi üks 
eesmärk on vältida kulukate rahvusvaheliste võõrkeele-
testide kasutamist. CL programm põhineb ideel, et koolid 
ise on kõige pädevamad otsustama õpilaste saavutuste 
ning tehtud töö kvaliteedi üle. Taoline mõtteviis seab esi-
plaanile koolide rolli õpilaste motiveerimisel ja tunnusta-
misel ning aitab seega muu hulgas kaasa koolide auto-
noomia kujundamisele. 

Programm sai alguse Saksamaalt 2004. aastal, mil 
liidumaad Põhja-Rein-Vestfaal ja Alam-Saksimaa panid 
võrgustikule	 aluse;	 sertifikaatide	 väljastamine	 algas	
2008. aastal. 2014. aastaks oli võrgustikuga ühinenud 21 
täieõiguslikku liiget: Austria, Belgia (saksakeelne kogu-
kond), Eesti, Itaalia, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa (12 
liidumaad): Berliin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hes-
sen, Mecklenburg-Vorpommern, Alam-Saksi, Põhja-Rein-
Vestfaal,	Reinimaa-Pfalz,	Saksimaa,	Tüüringi,	Saksa	koo-
lid välismaal; Soome, Tšehhi, Venemaa (Permi krai). CL 
partnerriigid ehk potentsiaalsed liitujad on lisaks Belgia 
(Flandria ja Valloonia), Hispaania, Leedu, Norra, Portugal, 
Venemaa FV teised piirkonnad, Ühendkuningriik.

Liikmesriikide ning koolide arv on aasta-aastalt suu-
renenud. 2008. aastal kuulus võrgustikku vaid 55 kooli, 
2014.	 aastal	 oli	 see	 arv	 juba	 287.	 Sertifikaate	 väljastati	
2008. aastal 241, 2014. aastal 633. Neid arve vaadates 

võib täheldada, et osalevate koolide arv on teinud pea 
viiekordse	 hüppe,	 kuid	 sama	 pole	 juhtunud	 sertifikaa-
tide arvuga. See erinevus joonib alla kvaliteedi tähtsust 
CL programmis – eesmärgiks pole võimalikult suur ser-
tifikaatide	arv,	vaid	välja	antud	tunnistuste	 tugevus.	See	
põhimõte	 aitab	 tagada,	 et	CL	 sertifikaati	 nähakse	 kvali-
teedigarantiina, mis annab tõepoolest tunnistust õpilase 
ja kooli suurest tööst ning tublidest saavutustest. 

Eesti ühines CertiLingua programmiga  
2014. aastal
Eesti ühines võrgustikuga 28.08.2014, kui haridus- ja tea-
dusminister allkirjastas CL memorandumi, mille alusel 
Eesti toetab CL programmi rakendamist, sõnastab koo-
lide kvaliteedinõuded, jälgib nende täitmist, annab aru 
programmi tulemustest siinsetes koolides ning osaleb 
võrgustiku kohtumistel. 

Liitumise kasuks rääkis mitu argumenti, millest oluli-
semad on:
1. Gümnaasiumi riikliku õppekava kohaselt peaksid 

meie gümnaasiumilõpetajad oskama kahte võõrkeelt 
B-keeletasemel. Niisiis on CL programmi eesmärgid 
teatavas kooskõlas meie õppekava eesmärkidega, 
pakkudes siiski lisaväljakutse: saavutada kõrgem ehk 
B2-keeletase kahes, mitte ühes võõrkeeles.

2. CL võimaldab veelgi enam väärtustada mitmekeelsust 
ja keeleõppe kvaliteeti. Eesti on keeleõppe ja -oskuse 
poolest rahvusvaheliselt ikka silma paistnud ja seda 
eriti inglise keele osas. CL programm aitab aga rõhu-
tada enama kui ühe võõrkeele (milleks sageli ongi ing-
lise keel) heal tasemel oskamise olulisust.

3. CL võimaldab tunnustada kõikide võõrkeelte õppimist 
ja B2-keeletasemel oskamist, sh eesti keele kui teise 
keele oskust. See on oluline tunnustus neile õpilastele, 
kelle jaoks eesti keel pole esimene keel ja eesti keele 
omandamine ning eesti keeles õppimine on lisapingu-
tus ja -saavutus. 

4. CL võrgustikku kuulumine ei eelda liikmemaksu ning 
võrgustikul puudub tasustatav juhtorgan: selle tööd 
koordineerib ühiskondlikel alustel toimiv juhtgrupp 
(steering group). Tähtsamad otsused langetatakse 
aastakonverentsil, kus osalemisega seotud kulud 
katavad CL liikmesmaad ise.

CERTILINGUA PROGRAMMI ESIMESED AASTAD EESTIS
Pille Põiklik, Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaekspert
Tõnu Tender, Eesti Keele Instituudi direktor
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Kuidas saada CertiLingua kooliks
Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) juurde moodus-
tati 2015. aasta algul akrediteerimiskomisjon (ministri 
09.02.2015 käskkiri nr 55 „Eesti CertiLingua koolide akre-
diteerimise komisjoni moodustamine“, mille lisaga nr 1 
on kinnitatud CL koolide akrediteerimise statuut (koo-
lidele esitatavad nõuded) ning lisaga nr 2 on kinnitatud 
akrediteerimistaotluse vorm). 

Koolid, kes soovivad saada akrediteeringu ning ühes 
sellega	võimaluse	väljastada	lõpetajatele	CL	sertifikaate,	
peavad vastama järgmistele kesksetele nõuetele:
• õpetama keskhariduse astmel vähemalt kahte nüüdis-

võõrkeelt;
• pakkuma keskhariduse astme kahel viimasel aastal 

LAK-õpet;
• tagama,	 et	 sertifikaati	 taotlevad	 õpilased	 osalevad	

rahvus vahelistes projektides (nt suhtlus sõpruskooli-
dega, praktika, uurimistöö koostamine), mille käigus 
on võimalik arendada võõrkeeleoskust ja rahvusvahe-
lisi pädevusi.

CL kooliks pürgiv õppeasutus esitab Haridus- ja Tea-
dusministeeriumile avalduse, milles kirjeldab, kuidas 
õppe kvaliteet tagatakse, sh kooli õppekava vastavus CL 
põhimõtetele	 ja	 nõuetele,	 õpetajate	 kvalifikatsioon,	 õpi-
laste keelteoskuse tase, LAK-õpe, projektide kvaliteedi 
hindamine, Euroopa kompetentside nimekiri, õpetamine 
ja hindamine. Kvaliteedi, tulemuste hindamise meeto-
dite ja mõõdikute järgimise eest vastutab kool. See keh-
tib CL programmis ka keeleoskuse taseme hindamise 
kohta, kus võrgustikku kuuluvatel koolidel on õigus endal 
otsustada, kuidas nad õpilaste keeleoskuse nõude täit-
mist kontrollivad. Siiski on Eesti CL koolides seni mindud 
seda	teed,	et	õpilased	tõendavad	sertifikaadi	 jaoks	oma	
võõrkeelte taset riigieksami või rahvusvahelise testiga. 
Riigieksamid ning neid asendavad rahvusvaheliselt tun-
nustatud keeletestid on Eesti õpilastele tasuta, mistõttu 
ei lähe nende kasutamine vastuollu CL põhimõtetega. 

Kool täidab taotluse esitamiseks mitmed nõuded, 
mille aluseks on CL statuut. Muu hulgas kinnitatakse 
taotluses, et huvirühmadele (juhtkond, õpetajad, lapseva-
nemad) on tutvustatud CL eesmärke ning nad nõustuvad 
nendega. Ka esitatakse õpilastele pakutavate võõrkeelte 
loetelu, sh õpingute maht ja algusaeg, ja LAK-õppe kur-
suste loetelu (statuudi kohaselt peab LAK-õpet olema 94 
tundi kahe aasta jooksul või alates 9. klassist 187 tundi 
nelja aasta jooksul). Kool võtab kohustuse pakkuda õpi-
lastele võimalusi osaleda rahvusvahelises projektis, mille 
kokkuvõte ning võõrkeelte kasutamine selles peab olema 
dokumenteeritud. Lisaks kinnitab kool valmisolekut osa-
leda CL võrgustikus ja panustab programmi arendamisse, 

kirjeldab Europassi kasutamist ning pakub õpilastele või-
malust kasutada Euroopa keelemappi. 

Taotluse rahuldamisel antakse koolile esimesel korral 
akrediteering kolmeks aastaks ning järgmisel korral viieks 
aastaks. CL programmi rakendamist Eestis jälgib ja juhib 
Eesti CertiLingua koolide akrediteerimise komisjon, kuhu 
kuuluvad liikmed HTMist, SAst Innove, SAst Archimedes, 
Tartu Linnavalitsusest, Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidust 
ning koolidest. Komisjon hindab akrediteerimistaotlust 
ning teeb ettepaneku koolile CL akrediteeringu andmi-
seks või andmata jätmiseks, peab ühendust programmi 
võrgustiku juhtgrupiga ning tutvustab programmi Eesti 
üldsusele.

CertiLingua programmi lootsimine Eestis 
2014/2015. ja 2015/2016. õppeaastal
CertiLingua programmi katsetamiseks on Eestis akre-
diteeritud kolm õppeasutust: Tartu Annelinna Gümnaa-
sium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ning 
Viljandi Gümnaasium (ministri 27.05.2015 käskkiri nr 
221 „CertiLingua kooli esmase akrediteeringu andmine 
Tartu Annelinna Gümnaasiumile, Kristjan Jaak Petersoni 
Gümnaasiumile ja Viljandi Gümnaasiumile“). Lootsimi-
sest on teadlikult kõrvale jäetud nn eliitkoolid, et esialgu 
katsetada just tavakoolide toimimist CL võrgustikus. 
25.06.2015 anti HTMis kolmele akrediteeritud koolile üle 
diplomid „CertiLingua kool“ ja tervitati programmi nõue-
tele vastanud lõpetajaid.

2015.	 aastal	 pälvisid	CL	 sertifikaadi	 16	 Eesti	 õpilast:	
Tartu Annelinna Gümnaasiumist üheksa, Tartu Kristjan 
Jaak Petersoni Gümnaasiumist kaks ja Viljandi Gümnaa-
siumist	viis.	Kõik	õpilased	kasutasid	ühe	CL	sertifikaadi	
aluseks oleva võõrkeelena inglise keelt. Lisaks arvestati 
üheksa	väljastatud	sertifikaati	puhul	eesti	keele	kui	teise	
keele	 õpingute	 tulemusi,	 kuue	 sertifikaadi	 puhul	 saksa	
keele ning ühe puhul vene keele häid tulemusi. Kursu-
sed, mis edendasid õpilaste rahvusvahelisi ja kultuuride-
vahelisi teadmisi ja oskusi, keskendusid ajaloole, kirjan-
dusele ja kultuurile, lisaks pakuti teadmisi Euroopa Liidu 
toimimisest ning majandusest, aga ka Briti ja Ameerika 
kultuurist. CL programmi kolmas aspekt ehk rahvusvahe-
liste pädevuste arendamine leidis aset erinevate projek-
tide, koostööprogrammide, praktika ning õpilasvahetuse 
kaudu. Sealjuures tehti koostööd Saksamaa, Venemaa, 
Läti, Soome, Rootsi, Taani ja Inglismaaga. 

2016.	 aastal	 pälvisid	 CL	 sertifikaadi	 Tartu	 Kristjan	
Jaak Petersoni Gümnaasiumist kolm ja Tartu Annelinna 
Gümnaasiumist kaks õpilast. Arvestati inglise, vene, 
saksa ning eesti keele kui teise keele häid tulemusi, lisaks 
osaleti ka rahvusvahelistes projektides, sh näiteks pro-
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jektis „#C-YOU-2 Sharing NorLtic Way of living“, külastati 
sõpruskoole jmt. Koostööd tehti Venemaa, Saksamaa ja 
Gruusiaga.

Programmi laienemine Eestis
Programmi	 senised	 tulemused	 näitavad,	 et	 sertifikaadi	
saamise tingimused on meie tublidele õpilastele jõu-
kohased, pakkudes siiski täiendavat väljakutset. Koolide 
seisukohast ei pruugi programmiga liitumine nõuda olu-
lisi muudatusi, nagu Õpetajate Lehes (15.01.2016) tõdes 
Tartu Annelinna Gümnaasiumi (TAG) direktor Hiie Asser. 
TAG oli juba enne CL programmiga liitumist pannud suurt 
rõhku keelte õpetamisele ning teisedki CL tingimused olid 
kooli õppekavaga suuresti kooskõlas. Näiteks saavad 
Eesti õpilased näidata nii oma võõrkeeleoskust kui ka 
rahvusvaheliste pädevuste omandamist selliselt, et kir-
jutavad	 kohustusliku	 uurimistöö	 CL	 sertifikaadi	 aluseks	
olevas keeles ja kultuuridevahelist suhtlust puudutaval 
teemal. 

2016. aasta kevadega on programmi Eestis lootsi-
tud kaks aastat ja senised tulemused on julgustavad. 
See annab aluse minna programmiga edasi ning anda 
2017. aastast ka teistele koolidele võimaluse ühineda 
võrgustikuga ning saada õigus omistada õpilastele CL 
sertifikaate.	Samaaegselt	tuleb	aga	tööd	teha	selle	nimel,	
et õpilaste ja koolide olulisi saavutusi tunnustaksid tule-
vikus nii kõrgkoolid kui ka tööandjad. Mitmete võrgusti-
kuga liitunud maade ülikoolid, nt Bonni Ülikool, Dortmundi 
Tehnikaülikool,	Kölni	Ülikool,	 Lille	1	Ülikool,	 Linzi	Johan-
nes Kepleri Ülikool, ja mitmedki mainekad tööandjad, nt 
Continental, Henkel, L‘Oreal, Siemens, tunnustavad CL 
sertifikaati.	 Eesti	 on	 siin	 erandiks	 osalt	 seetõttu,	 et	 CL	
programm on meie koolides veel uus nähtus. Loodeta-
vasti aga aitavad esimeste aastate tulemused veenda 
kõrgkoole tunnustama mitme võõrkeele oskust ning 
tegema üliõpilaskandidaadile soodustusi sisseastumisel. 
CL	sertifikaat	on	märk	võimekast	tulevasest	üliõpilasest,	
sest see „tõendab ühest küljest võõrkeeleoskuse kõrget 
taset, aga samas ka häid teadmisi, analüüsioskust ja või-
met edukalt orienteeruda Euroopa kontekstis,” nagu on 
öelnud Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direk-
tor Merike Kaste (Õpetajate Leht, 15.01.2016).

Lisaks eelisele kõrgkooli sisseastumisel peaks CL 
sertifikaadil	 olema	 otsene	 mõju	 ka	 õpilaste	 edukusele	
tööturul.	 Sertifikaatide	 tunnustamine	 tööalaselt	 on	 üks	
võrgustiku prioriteete. Programmil on mitmeid partner-

ettevõtteid, kelle personalipoliitika soosib just samu 
pädevusi, mida ka CL programmis tunnustatakse. Näi-
teks 2015. aastal osales võrgustiku aastakonverentsil 
Düsseldorfis	L’Oreali	Saksamaa	osakonna	personalidirek-
tor Thomas Riegel, kelle sõnavõtt keskendus võõrkeelte 
oskuse ja rahvusvaheliste pädevuste olulisusele globaal-
ses korporatsioonis. Sarnased seosed tööturu ja ette-
võtetega on vajalikud ning kasulikud ka Eestis.

Loodetavasti osutub 2017. aasta CL programmi jaoks 
Eestis pöördeliseks ajaks. Kolm kooli on rajanud tee 
programmi	rakendamise	ning	sertifikaatide	väljastamise	
juurde ja seega on Eestis juba tekkinud olulised kogemu-
sed, millest liituvad koolid saavad õppida CL programmi 
rakendamist, õpilaste varajast ja püsivat motiveerimist, 
tublide õpilaste tunnustamist ning CL koolide ja prog-
rammi tulemuste kajastamist. Oluline on ka 2017. aasta 
CL võrgustiku aastakonverents, mis leiab aset Tallinnas. 
Konverents toob kokku liikmesriikide esindajad, pakub 
võimaluse ühiselt programmi toimimise üle nõu pidada 
ning	arutleda,	missugune	mõju	võiks	ja	peaks	sertifikaati-
del olema õpilaste tulevikule. 
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Ajavahemikus 1. oktoober 2014 kuni 16. jaanuar 2016 
pakkus SA Innove keelekeskus koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga võõrkeeleõpetajatele võimaluse 
osaleda koolitusseminaridel, mille teema oli sõnastatud 
järgmiselt: „Kooli võõrkeelte ainekavade koostamine: 
keeleoskustasemed, õpitulemused ja -tegevused, hinda-
mine“. Fookuses oli oskus orienteeruda keeleoskusta-
semetes, oskus sõnastada õpitulemusi ning planeerida 
nende saavutamiseks vajalikke tegevusi ja hindamist.

Selline teemapüstitus tulenes eri kohtumistel õpe-
tajate poolt väljendatud vajadusest teabe järele, kuidas 
koostada/esitada klasside ainekavasid ja oma töökava-
sid nii, et need lähtuksid ühelt poolt riiklikust õppekavast 
(RÕK), teisalt keeleõppe raamdokumendist, millel põhine-
vad võõrkeelte õppekavad ning kolmandana oma kooli ja 
õpilaste vajadustest. Kuidas küsimuse kõrval oli vaja ka 
tegeleda küsimusega miks: miks üldse peab kool/õpetaja 
ainekavasid koostama, milleks seda vaja on.

Koolitusseminarid toimusid 14 rühmas Eesti eri piir-
kondades – Tallinnas (kuus rühma), Tartus (kaks rühma), 
Sillamäel, Kohtla-Järvel, Rakveres, Pärnus, Võrus ja Viljan-
dis. Koolituse rütm oli järgmine – üks koolituspäev kord 
kuus kolme kuu jooksul. Kuna koolitus toimus aktiivõppe 
meetodeid kasutades, siis oli grupi suuruseks planeeritud 
20–22 inimest.

Koolituse sihtrühmaks olid võõrkeeleõpetajad, sh eesti 
keel teise keelena õpetajad ja võõrkeeli, sh eesti keelt 
teise keelena õpetavad klassiõpetajad, võõrkeelte õppe-
toolide/ainesektsioonide juhid.

Teated koolituse ja registreerimise kohta saatsime 
meiliga otse koolidesse (avalikud koolide kontaktmeilid), 
palvega edastada need asjaosalistele. Hilisem tagasiside 
näitas, et selline meetod toimis üldiselt hästi, kuid oli ka 
õpetajaid, kes said teate hilinemisega või ei edastatud 
seda neile üldse. 

Koolitus osutus üle ootuste populaarseks, näiteks Tal-
linnas ja Tartus toimuvate koolituste rühmad komplektee-
rusid paari tunniga alates teate väljasaatmisest, teistes 
linnades täitusid rühmad reeglina paari-kolme päevaga. 
Erandiks oli siin vaid alatäitumusega Pärnu rühm, mille 
osalejad tulid Pärnu linna ümbrusest ja kaugemalt, nt 
Haapsalust, kuid mitte kedagi Pärnu linnast.

Koolituse eesmärk oli lahti rääkida RÕKi ja ainekavade 
koostamise põhimõtted, avada olulisemate märksõnade 
taust (keeleoskustase, üldpädevused, lõiming, hindamine 
jne), näidata seoseid keeleõppe raamdokumendi, riikliku 
ja kooli õppekava ning ainekavade vahel, aga ka seoseid 
nt ainekavade eri peatükkide vahel. Koolituse läbivaks 
jooneks oli aktiivne koostöö eri koolide eri klasside eri 
keeli õpetavate õpetajate vahel. Peamiseks töövormiks 
oli rühmatöö, mis vaheldus lühiloengute, arutelude ja esit-
lustega. Koolitusel kasutati materjalide, artiklite ja kodu-
tööde esitamiseks Moodle-keskkonda.

Koolituse praktiliseks väljundiks olid III kooliastme 
klasside ainekavade tööversioonid. Nende koostamiseks 
moodustati igas rühmas loosiga kahe paralleelklassiga III 
kooliaste (7a, 7b jne), kokku kuus klassi. Ühte klassi loo-
situd õpetajad töötasid koos kõigil koolituspäevadel ja ka 
koduste tööde tegemisel koolituspäevade vahel. 

Eesmärk oli, et õpetajad mõistaksid, kuidas peaks põhi-
mõtteliselt toimuma ainekavade koostamise protsess 
koolis: kooli võõrkeelte valdkonna kava (sh aine kavad) 
kui tervik valmib koostöös eri keelte ja kooli astmete õpe-
tajate vahel, arvestab kooliastmel eesmärgiks seatud 
keele oskustaset ja õppija vanust ning lähtub RÕKi põhi-
mõtetest. Koolitusel tehti näidisena läbi ühe kooliastme 
ainekavade koostamise protsess (ajalimiidi tõttu kiire-
mini, kui see tegelikkuses võiks olla), arvestades, et saa-
dud teadmisi ja oskusi saab rakendada kõigis kooliast-
metes. 

Koolitajatele oli oluline, et koolituse käigus õpetajad 
mõistaksid, et ainekava on n-ö õpetaja enda oma – läbi-
mõeldud ja tegelikkust kirjeldav, mitte „linnukese“ pärast 
koostatud deklaratiivne dokument.

Nii koolitajad kui ka osalejad lugesid koolituse väga 
hästi	kordaläinuks,	kuigi	töögraafik	oli	kõigi	 jaoks	pinge-
line.

Parimaks koolitusejärgseks komplimendiks võiks 
pidada ühe osaleja ütlust: „Mul tekkis nii palju küsimusi!“ 
Komplimendiks seetõttu, et kavandatud tegevuste ees-
märk oligi panna inimesi mõtlema oma arusaamade ja 
tegevuste üle, esitama küsimusi ja otsima lahendusi/vas-
tuseid koostöises arutelus. Koolituse eesmärk ei olnud 
anda valmis ainekavu ega ainuõigeid vastuseid, vaid sel-

AINEKAVADE PROBLEMAATIKA VÕÕRKEELTES – 
TAGASIVAADE KOOLITUSTELE 2014–2016
Piret Kanne, Sihtasutuse Innove prantsuse keele peaspetsialist, riiklike õppekavade võõrkeelte valdkonna juht
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gitada põhimõtteid ja näidata võimaluste paljususi, mida 
pakuvad nii keeleõppe raamdokument kui ka RÕK. Seda 
sai ka selgelt ja mitmel korral osalejatele öeldud.

Osalejate hulgas, üks-kaks rühma peale ja sedagi mitte 
igas rühmas, oli ka neid, kes põhimõtteliselt ei saanud 
aru, miks kool neid koolitusele saatis või kes leidsid, et 
riik peab õpetajale andma valmis ainekava ja küll siis õpe-
taja õpetab… Mõned neist muutsid koolituse käigus oma 
arvamust, mõned mitte. Ministeeriumi poolt ette antud 
detailsete ainekavade saamise ootusega jäid meelde 
pigem vene keele ja venekeelsed õpetajad, pigem vane-
mad õpetajad, kuid üllatusena ka mõni väga noor õpetaja. 

Eriliselt tõstaksin esile Sillamäe ja Kohtla-Järve rühmi, 
kus osalejate enamik oli venekeelne. Kuna koolitus oli 
eestikeelne, siis enne registreerumist oli helistajaid, kes 
eeldasid, et koolitus peaks olema venekeelne või siis vähe-
malt ingliskeelne. Mõni venekeelne õpetaja, sõltumata 
vanusest, avastas ehmatusega esimesel koolituspäeval, 
et räägitakse eesti keeles. Vaatamata sellele oli mõlemas 
grupis vaid mõni üksik, kes peale esimest päeva loobus. 
Esimese ehmatuse möödudes leiti sobiv strateegia: kes 
palus kaaslasel tõlkida, kes palus korrata, kes rääkis vene 
keeles (mida aeg edasi, seda vähem), kuid grupitööd ja 
esitlused tehti koos eesti keeles ning ka koolitajad liht-
sustasid vajadusel oma kõnet. Koolitajate omavaheline 
põhimõtteline kokkulepe oli, et suures rühmas räägitakse 
eesti keeles, aktsepteerides osalejate muukeelset enese-
väljendust, vajadusel oldi valmis seletama väikeses rüh-
mas vene keeles. Nii mitmedki osalejad iseloomustasid 
kolme koolituspäeva kui suurepärast keelekümbluse 
kogemust, mis andis neile põhjuse ja võimaluse prakti-
seerida eesti keelt. Venekeelse õpetajaskonna puhul tuli 
välja ka see, et kuigi kinnitati, et oma igapäevatöös läh-
tutakse RÕKist, ei oldud vähese eesti keele oskuse tõttu 
seda tegelikult loetudki, ka ei teatud vene keelde tõlgitud 
õppekava olemasolu.

Osalejate tagasiside
Iga koolituspäev lõppes suulise tagasisidega, millest siin-
kohal tooksin üldistatult välja olulisemad:
• Ei oleks uskunud, et nii rasket teemat võib nii huvitavalt 

käsitleda.
• Olen klassiõpetaja ja võin öelda, et sain iseenda jaoks 

selge süsteemi, mitte ainult võõrkeelte, vaid ka teiste 
ainete jaoks. 

• Sain teada, mis tähendab jälle olla õppija, kes iga päev 
igas tunnis peab aktiivselt kaasa töötama ja tegema 
koduseid töid. See pani mind mõtlema selle üle, mida 
ja kui palju ma oma õpilastelt nõuan …

• Sain selge perspektiivi, kuidas keeleõpe areneb ka 
pärast I kooliastet.

• Sellist koolitust oleks vaja kõikide ainete õpetajatele. 
Miks neid ei ole?

• Ainekavade koostamine tähendab koostööd koolis, 
kuid seda on täna veel raske saavutada.

• Palju on kinni ka juhtkonnas …
• Sain aru, kuidas „asjad“ omavahel seotud on ja et nad 

ongi seotud. 
• Kuidas ma sain mõelda/oodata, et keegi kuskil annab 

mulle valmis ainekava! (3. koolituspäeva lõpuks)
• See ei olegi nii keeruline ja ei pea olema 300 lehekülge 

pikk!
• Sain enesekindlust ja kinnitust, et oleme olnud õigel 

teel.
• Koolitus oli äärmiselt vajalik.
• Esimest korda oma pika õpetajakarjääri jooksul paku-

takse koolitust ainekavade koostamise teemal – kui-
das peakski õpetaja siis seda teha oskama.

• Iga koolituspäevaga läks taevas selgemaks: esimene 
päev oli üsna pilvine, teist päeva iseloomustati kui 
pilves selginemistega ning lõpuks jäid taevasse vaid 
mõned pilved…

Peamine kartus, mida osalevad õpetajad väljendasid, oli 
see, et kooli tagasi minnes jäädakse üksi ning ei suudeta 
kolleege veenda muutuste tegemise vajalikkuses. Suur 
rõõm oli, kui tõdeti, et oma kooli ainekavade koostamisel 
on oldud õigel teel.

Koolituse lõppedes paluti kõigil osalejatel täita ka kir-
jalik tagasisideküsimustik, hinnates koolitust (RÕKi ter-
minoloogiat kasutades) kokkuvõtvalt viie palli süsteemis 
ning kujundavalt läbi sõnalise kommentaari. Väidetena 
esitatud küsimusi oli kokku 20. 

Mõned väljavõtted küsimustest ja vastusest:

Väide: Koolitus oli mulle vajalik 
Hinne 5 – 78%, hinne 4 – 17%, hinne 3 – 4% vastanutest
• Puudus täpne arusaam RÕKi tekste lugedes, mida 

täpselt mingi sõnastus tähendab. Kursus aitas mõista, 
kuidas oma ainekava koostada.

• Õppealajuhatajana pean oskama enda õpetajaid suu-
nata ning tuge pakkuda ainekavade koostamisel. 

• Sain lõpuks aru, mis õppekava on ja mis on selle koos-
tamise põhimõtted.

• Kuigi lootsin enda jaoks saada rohkem teadmisi güm-
naasiumi ainekavade koostamise kohta, olen veendu-
nud, et õppetooli juhina pean olema kursis kogu aine-
kavade süsteemi põhimõtete ja loogikaga.

• Olen esimest aastat tööl ja kokkupuude ainekava 
koostamisega on olnud väga vähene, nii palju, kui ühes 
loengus meile sellest räägiti.

• Kursus toetas mind, andis kindlust, näitas ainekava 
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struktuuri ja selgitas sisu. Kõige rohkem aitas prakti-
line tegevus gruppides. 

• Väga vajalikud teadmised, mis millega seotud on ja 
mis millele järgneb. Kui palju on vajalik ainekavasse 
kirjutada jne. Väga vajalik! 

• Koolireformi tulemusena alustab sügisel uus kool, mil-
lele on vaja uus ainekava koostada. See koolitus peaks 
olema KÕIGILE võõrkeelte õpetajatele KOHUSTUSLIK. 
Eriti B-keele õpetajatele! 

Väide: Hindan koostööd oma rühmakaaslastega kõrgelt
Hinne 5 – 75%, hinne 4 – 15%, hinne 3 – 5%, hinne 2 – 3% 
vastanutest 
• Koostöö rühmakaaslastega aitas palju, sest kõik tee-

mad said läbi arutatud ja selgemaks räägitud. 
• Koostööd tegime kolmekesi. Neljas rühmaliige oli 

eesti keele kui teise keele õpetaja ja tal oli raskusi eesti 
keelega. Keeleoskus ei olnud piisav nii ümmarguste 
ja ilusate lausete kirjutamiseks. Teiste kaaslastega oli 
väga hea koostöö. 

• Minu arust meie rühmas olid kõige paremad kolleegid, 
tänu tüdrukutele saime koduste tööde tegemisega 
hakkama. Kasutame saadud kontakte veel tulevases 
koostöös.

• Kõik osalesid kohusetundlikult. Kuna minu rühma-
kaaslased ei kõnelenud eesti keelt emakeelena, imet-
len neid eriti, et nad keeleliselt nii raske koolitusega 
hakkama said.

Väide: Soovin edaspidi oma teadmisi täiendada (nimeta 
valdkond, teema)  

Vastused näitasid, et ühelt poolt justkui ei osata sõnas-
tada oma koolitusvajadusi, teisalt ei osata koolitus(t)el 
kuuldut/omandatut üle kanda oma ainele ja õpilastele 
ning kolmandaks ei osata näha üldpedagoogiliste kooli-
tuste vajadust ja nende seost oma tööga. Nii oodatakse 
konkreetselt nt vene, eesti või inglise keele õpetamise 
metoodikat, B-võõrkeele ainekavade ja gümnaasiumi-
kursuste koostamise koolitust. Viimaste puhul on nõud-
luse aluseks ilmselt ka õpetajate kartus jääda üksi oma 
aine- ja kursusekavade koostamisel ning vajadus toetuse, 
nõustamise ja koostöö järele.

Esile saab tõsta järgmisi märksõnu: hindamine (kujun-
dav, osaoskustest lähtuv jmt), HEV ja LÕK, erivajadustega 
arvestamise oskus, metoodika ja didaktika, e-õpe.

Täiendavalt esitati veel tähelepanekuid. 
• Väga vajalik koolitus kõigile ainekavu koostavatele 

õpetajatele.

• Nagu ikka, nappis aega...
• Enne koolitust arvasin, et õppekava ei seostu eriti minu 

tööga, vaid see lihtsalt on üks dokument, mis on vaja 
ära teha.

• Tänan koolitajaid väga meeldivate koolituspäevade 
ja sõbraliku õhkkonna eest. Meeldis, et olid erinevad 
tegevused ja oli huvitav kõigest osa võtta. Sain endale 
mitmeid huvitavaid mõtteid tundides kasutamiseks.

• Olen koolitusega väga rahul. Sain aru, et pole vaja 
tohutul hulgal dokumente toota, vaid asi peab olema 
lühike, konkreetne ja selgesõnaline.

Kokkuvõte
2011–2016 olen võõrkeelte valdkonna eksperdina tutvu-
nud paljude koolide õppekavadega, mis on Haridus- ja 
Teadusministeeriumile koolitus- või tegevusloa saami-
seks esitatud ning pean tagasi vaadates tõdema, et võõr-
keelte õppekavad on liiga tihti formaalsed ning valdavalt 
ei vasta ühel või teisel põhjusel riiklikele õppekavadele. 
Sageli puudub koolidel nägemus, milline on võõrkeelte 
roll nende koolis, millised on eesmärgid ja kuidas nendeni 
jõutakse. Olulisim näib olevat tundide/kursuste jaotus 
inglise ja teiste võõrkeelte vahel, reeglina viimaste kah-
juks ning õpikute kaanest kaaneni õpetamine rõhuga kõr-
getel eksamitulemustel.

Suheldes koolide õppekavade hindamiste käigus direk-
torite, õppejuhtide, õpetajatega, tuleb väga selgelt välja 
koolijuhtide roll või selle puudumine õppekavade koos-
tamise juhtimisel. Viimasel juhul on võõrkeelte õppekava 
kokku tõstnud kas õppealajuhataja või üks õpetaja, kel-
lele see ülesandeks on tehtud, on ka juhtumeid, kus oma 
kooli õppekava pähe on esitatud mõne teise kooli pealt 
kopeeritu. Selliselt toimimine annab õpetajatele signaali, 
et õppekava ja ainekavad ongi pelgalt formaalsus, tekita-
des nii protesti ning rahulolematust – klassis toimuv aga 
liigub oma rada.

Koolituse juhina veendusin taas, et ainekavade koos-
tamine on pikaajaline juhitud meeskonnatöö, mis tagab 
selle, et kõik osapooled mõistavad tehtavat ühtemoodi 
ning lähtuvad ühtsest õpikäsitlusest. Arutelud koolitajate 
ja koolitusel osalenutega näitasid, kui oluline on muu-
tuste selgitamine, ühised arutelud ja koostöö, eriti kui see 
toimub praktilises võtmes ja õpetaja kogeb, kuidas õppe-
kavad/ainekavad on seotud tema igapäevatööga ning 
kuidas ja miks neid tuleb oma koolile ise koostada. 
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Haridus- ja teadusministri 13. märtsi 2009 käskkirjaga 
nr 186 kinnitatud „Eesti võõrkeelte strateegia 2009–
2015(2017)“ käsitleb võõrkeelte õpetamist ja õppimist 
erinevatel tasemetel ja valdkondades ning sõnastab 
võõrkeelepoliitika põhimõtted ja visiooni aastani 2017. 
Strateegia rakenduskavas on valdkonna „Võõrkeelte 
õpe kutseõppeasutustes“ tegevuste hulgas võõrkeelte 
oskuse kirjelduste täiendamine ja parandamine 10–15 
kutsestandardi tarvis. Seatud eesmärgi saavutamiseks 
alustasid 2015. aasta sügisel koostööd Haridus- ja Tea-
dusministeerium (HTM) ning SA Kutsekoda, kes võtsid 
sihiks 2016. aasta esimeseks pooleks läbi vaadata ja täp-
sustada viie kutsestandardi võõrkeelte oskuse kirjeldu-
sed. Ülevaates selgitatakse lähemalt võõrkeelte oskuse 
kirjelduste täpsustamise vajalikkust ning seejärel tutvus-
tatakse tehtud tegevusi ja saavutatud tulemusi.

Vajadus täpsustada võõrkeelte oskuse 
kirjeldusi
Võõrkeelte oskus on üleilmastuvas maailmas võtmetäht-
susega. See on oluline mitmel moel, olgu selleks näiteks 
üldisem kultuuridevaheline mõistmine ja suhtlus või ini-
mese toimetulek tööturul. Eesti on võtnud sihiks aren-
dada siinsete elanike ettevõtlikkust ja konkurentsivõimet, 
mis eeldab, et meie spetsialistid on konkurentsivõimeli-
sed ka võõrkeelte oskuse poolest ning seda nii Eestis kui 
ka välismaal. Selleks on vaja vallata võõrkeeli üldiselt, 
kuid ka kitsamate erialaste ülesannete sooritamisel. 

Enamasti sisaldavad kehtivad kutsestandardid võõr-
keelte oskuse nõuet, täpsustades sageli nõutavate võõr-
keelte arvu ning vajaliku oskuse tasemed. Siiski jäävad 
standardid pigem üldsõnaliseks ega toeta võõrkeele-
õppe suunamist konkreetse kutse vajadustest lähtuvalt. 
Ka kutsestandardite juurde kuuluv Euroopa keeleõppe 
raamdokumendi enesehindamise skaalal põhinev lisa 1, 
mis kannab pealkirja „Keelte oskustasemete kirjeldused“ 
ei selgita, mida peab kutse esindaja oma töö tegemi-
seks võõrkeeles täpselt teha oskama. Näiteks kirjeldab 
tabel B1-keeletasemel lugemisoskust kõigi kutsete puhul 
järgmiselt: „Saan aru tekstidest, mis koosnevad sageda-
mini esinevatest või minu tööga seotud sõnadest. Saan 
aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes 

kirjades“. Kutsestandardis oleks sisukam täpsustada, 
mis laadi tekste ja mis eesmärgiga kutse saanu tööala-
selt ehk konkreetse kutse raamistikus lugema hakkama 
peab, näiteks kasutusjuhendeid, tooteinfot, klientide kir-
jalikke pöördumisi. Ka on selge, et mitte iga kutse puhul 
pole kõik osaoskused võrdse tähtsusega. Näiteks tee-
nindusvaldkonnas on kirjutamist vaja mõõdukalt ning ka 
mahuka suulise esitluse tegemist tuleb ette harva. Ene-
sehindamise skaala katab aga needki aspektid ja seda 
iga standardi puhul, mille lisas skaala ära on toodud, 
andmata lugejale üheselt aimu, millise standardi puhul 
millisele osaoskusele enam rõhku asetada. Seega on 
praegune lisa 1 ühelt poolt liiga üldsõnaline ja teisalt liiga 
kõrgete ootustega, eeldades vaikimisi kõigi osaoskuste 
võrdset valdamist. 

Eelnevast johtus vajadus välja töötada võõrkeelte 
oskuse kirjeldused, mis vastaksid töömaailma konkreet-
setele vajadustele ja annaksid kõigile osapooltele sel-
gema arusaama sellest, mida ja mis tasemel on antud 
valdkonnas töötades vaja võõrkeeles osata.

Senised võõrkeelte oskuse nõuded ja 
kirjeldused kutsestandardites
Töö esimeses etapis (2015. aasta oktoobris) analüüsis 
SA Kutsekoda kutseregistri andmete alusel, kuidas on 
kutsestandardites võõrkeelte oskus määratletud. Toome 
siinkohal ära mõned olulisemad leiud; analüüsi terviklikud 
tulemused on leitavad SA Kutsekoda kodulehelt. Kokku-
võtvalt näitas analüüs, et 72% standardites on võõrkeelte 
oskuse nõue esitatud kutset läbivates kompetentsides, 
samas kui 24% standarditest ei määra võõrkeelte oskuse 
nõuet üldse. 

2.–5.	taseme	kutsestandardites	(kutsehariduse	kvalifi-
katsioonid) ilmnesid laias laastus samad tendentsid: 62% 
kutsete puhul oli võõrkeelte oskus kutset läbiv kompe-
tents, 34% puhul polnud võõrkeelte oskuse nõuet määrat-
letud. Enamik 2.–5. taseme standardeid, kus võõrkeelte 
oskuse nõue oli määratletud (196 standardit), esitasid 
ühe võõrkeele nõude (166 standardit), kahe või mitme 
võõrkeele oskust nõuti oluliselt vähem. 2.–5. taseme 
kutsestandardeis oli konkreetne võõrkeel sageli määrat-
lemata (seda koguni 82 standardis). Lisaks jäeti keele 

VÕÕRKEELEOSKUSNÕUETE TÄPSUSTAMINE  
KUTSESTANDARDITES
Kristina Ruhno, SA Kutsekoda võõrkeeleprojekti projektijuht
Pille Põiklik, Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaekspert
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valik vabaks 52 standardis. Ainsad levinumad täpsusta-
tud võõrkeeled olid vene keel (17% võõrkeelt nõudvates 
standardites) ja inglise keel (13%). Kõige enam mainivad 
standardid keeleoskust tasemeil A2 ja B1, nende kõrval 
vähemal määral tasemeil A1 ja B2. Ligikaudu 11% 2.–5. 
taseme standarditest ei määratle võõrkeelte oskuse 
nõuet Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemetest 
lähtuvalt, vaid sõnastab nõude üldiselt, näiteks „On soo-
vitavalt võimeline tööalaselt suhtlema vene ja/või inglise 
keeles“ (Kinnisvara nooremhindaja, tase 4) või „On võime-
line lugema võõrkeelseid juhendeid ja neist aru saama“ 
(Biogaasijaama operaator, tase 5). 

Iseenesest pole taoline mitmekesisus kutsestandardi-
tes probleem, kuivõrd kutsed on erinevad ja ootused kutse 
omandanud töötajatele hõlmavad võõrkeelte kasutamist 
sama mitmekesiselt. Siiski, arvestades seda, et tasemed 
ja nõutavate keelte arv ei pruugi alati olla määratletud ega 
vajalikud oskused selgelt esile toodud, jõudsid HTM ja SA 
Kutsekoda ühisele järeldusele, et pelk Euroopa keeleõppe 
raamdokumendi enesehindamise skaala lisamine stan-
darditele ei toeta kutsehariduse kontekstis piisavalt ei 
võõrkeelte õppijaid ega õpetajaid. Selle asemel oleks vaja 
senisest täpsemaid kirjeldusi, mis oleksid aluseks eri-
alakeele ainekavade koostamisele ja õpetamisele moel, 
mis aitaks õpilastel omandada töökeskkonnas vajalikud 
oskused. Koostatud kirjeldused aitaksid ka võõrkeelte 
oskust paremini hinnata.

Valitud kutsestandardid ja töörühmade 
koostöö
Teostatud analüüsi alusel valis SA Kutsekoda projekti 
jaoks välja viis standardit: 4. taseme hotelliteenindaja,  
4. taseme logistiku abi, 4. taseme müüja-klienditeenin-
daja, 4. taseme kelneri ja 5. taseme palkmajaehitaja kut-
sestandardid. Valiti sellised kutsed, kus võõrkeeles suht-
lemist tuleb enam ette. Iga kutsestandardi võõrkeelte 
oskuse nõuete täpsustamiseks ja tööülesannetega sidu-
miseks kutsuti kokku töörühmad, kuhu kuulusid tööand-
jate esindaja(d), SA Kutsekoda ja HTMi keeleosakonna 
esindajad ning SA Innove keeleeksperdid. Tööandjad 
on hästi kursis kutsestandardeis kirjeldatud töö sisuga 
ja said seega otsustada, milliste ülesannete täitmisel 
võõrkeeleoskust vajatakse. Keeleekspertide igapäeva-
töö üheks eesmärgiks on keeleõppe kvaliteedi tagamine 
ja nemad olid abiks kutsestandardi lisa täpsustamiseks 
parima sõnastuse leidmisel. 

Töörühmade kohtumistel tutvuti Euroopa keeleõppe 
raamdokumendi erinevaid osaoskusi kirjeldavate skaa-
ladega ning analüüsiti kutsestandardeid nende skaalade 
valguses. Töömaailma esindajate ja keeleekspertide 
koostöös otsustati, milliste tööülesannete juures on vaja 

võõrkeelt kuulata, lugeda, kirjutada ja/või rääkida. Kee-
leeksperdid pakkusid raamdokumendi kirjelduste põhjal 
välja võimalikke sõnastusi ning töömaailma esindajad 
kohendasid neid standarditele sobivaks, lisades täienda-
vaid tekstiliike ja näiteid, mis aitavad planeerida keeleõpet 
konkreetse kutse ja taseme loogikast lähtuvalt. 

Olulise aspektina peeti silmas seda, et standardi lisa-
desse välja pakutud täpsustatud kirjeldusi saaks raken-
dada kutseeksamil. Näiteks 4. taseme hotelliteenindaja 
kutsestandardi võõrkeelte oskust puudutav täiendatud 
lisa esitab tööetapi „Tellimuste tegemine ja kliendi vas-
tuvõtmine“ osas B2-keeletasemel järgmise kirjelduse: 
„Oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste (nt vastu-
sed tellimustele ja päringutele)“. Kutseeksami tarvis saab 
sellele põhinedes koostada ülesande, mis näitab võimet 
võõrkeeles tellimusi vastu võtta ning neile vastata. Seni 
saanuks toetuda Euroopa keeleõppe raamdokumendi 
enesehindamise skaala B2-keeletaseme kirjutamise kir-
jeldusele, mis pole nii selgelt seotud tööülesannetega ja 
on seetõttu kutseeksami kontekstis laialivalguv: „Oskan 
kirjutada selgeid ja detailseid tekste mulle huvi pakkuvas 
teemaderingis. Oskan kirjutada esseed, aruannet või refe-
raati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjen-
dades oma seisukohti. Oskan kirjutada kirju, milles tõs-
tan esile kogemuste ja sündmuste mulle olulisi aspekte“. 
Täiendatud kirjeldused annavad nii õpilasele, õpetajale 
kui ka hindajale selgema arusaama konkreetsetest üles-
annetest, mis eeldavad võõrkeelte oskust.

Tulemused ja edasised plaanid
Töörühmade arutelu tulemusena täpsustati viie kutse-
standardi võõrkeelte oskuse kirjeldusi. Need peaksid 
hakkama standardite juures asendama senist lisa 1 
ehk raamdokumendi enesehindamise skaalat. Sõltuvalt 
kutse standardist ning töömaailma esindajate soovidest 
on töörühmade tulemused üsna erinevad – müüja-klien-
diteenindaja kutsestandardi jaoks koostatud võõrkeelte 
oskust puudutavas lisas on vähem detaile kui näiteks 
logistiku abi standardi jaoks koostatud lisades. Selle põh-
juseks on esmalt otsus esitada võõrkeelte oskuse kirjel-
dused kutsestandardeis tööosade kaupa. Seega, kuivõrd 
logistiku abi kutsestandardis on enam tegevusi, mis hõl-
mavad võõrkeeltes suhtlemist, on selle standardi kirjeldu-
sed mahukamad kui müüja-klienditeenindaja standardi 
puhul, kus võõrkeelte oskust puudutavaid tööosi on vaid 
kaks. Teine põhjus, miks mõningate standardite puhul on 
tööd enam ning valmiv materjal mahukam, on see, et osad 
standardid toovad ära mitme võõrkeele oskuse nõude ja 
kriteeriumid. Näiteks on hotelliteenindaja standardi puhul 
täpsustatud mitme võõrkeele erineval tasemel oskamise 
nõue ning see mitmekesisus tuli lahti kirjutada ka uues 
välja pakutud lisas. 
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Töörühmade arutelude käigus kaaluti erinevaid viise 
täiendatud kirjelduste esitamiseks. Oluline oli hõlmata 
taseme üldist kirjeldust, aga ka tööosade kohta käi-
vaid lisadetaile. Arutelude ja katsetamiste tulemusena 
otsustati sellise mudeli kasuks, mille puhul tuuakse lisas 
esmalt ära vastava keeletaseme üldine kirjeldus Euroopa 
keeleõppe raamdokumendi ühtsete keeleoskusnõuete 
üldskaala põhjal, seejärel kirjeldatakse suhtluspädevust 
(peamiselt raamdokumendi alapeatüki 5.2. „Suhtlus-
pädevus“ alusel) ning esitatakse osaoskused (kuulamine, 
lugemine, rääkimine, kirjutamine) tööosade üleselt. Vii-
maks esitatakse kirjeldused osaoskuste ja tööosade 
kaupa, tuues lisaks täiendavaid näiteid tekstidest ja kon-
tekstidest, kus võõrkeelte oskus on vajalik. Näiteks kelneri 
4. taseme kutsestandardis toodud nõue „oskab inglise 
keelt tasemel A2“ võiks raamdokumendi enesehindamise 
skaala asemel olla tõlgendatav hoopis tabelis 1 (lk 114)
kirjeldatu toel. 

Sarnased	 täpsustatud	 ja	 kutsespetsiifilised	 lisad	 val-
misid kõigi valitud kutsestandardite jaoks ja peaksid 
nende puhul hakkama asendama senist lisatud enese-
hindamise skaalat. Peame oluliseks rõhutada, et HTMi ja 
SA Kutsekoda seisukohast oli projekti eesmärk seniste 
üldsõnaliste	 lisade	 asendamine	 kutsespetsiifilisemate	
dokumentidega, mitte uute nõuete väljatöötamine ega 
olemasolevate nõuete suurendamine/vähendamine. 
Nõuete muutmist puudutavaid ettepanekuid saavad 
teha töömaailma esindajad juhul, kui nad peavad seda 
kutse standardi analüüsimise ning selle nõuete raam-
dokumendi skaalatabelitega kõrvutamise järel vajalikuks. 
Näiteks on hotelliteenindaja 4. taseme kutsestandardi 
töörühma arutelude tulemusel kujunenud seisukoht, et 
kehtiv nõue „Oskab eesti keelt B2, inglise keelt B2, teist 
võõrkeelt B1 ja kolmandat võõrkeelt A2 tasemel“ on võõr-
keelte osas liialt nõudlik.

Analüüside ja arutelude käigus sai selgeks, et kutse-
standardid on nii erinevad, et kõigile standarditele sobiva 
ühtse lahenduse väljatöötamine pole mõistlik. Samas 

pole mõistlik ka iga kutsestandardi tarvis kokku kutsuda 
eraldi töörühm, kes taaskord raamdokumendi skaala-
tabelid endale algusest peale selgeks teeb. Seega on 
otstarbekas edasiste standardite lisade täiendamiseks 
koostada Euroopa keeleõppe raamdokumendi skaala-
tabelitel põhinev abistav juhendmaterjal, mis võimaldaks 
standarditele välja töötada täpsustatud lisasid ühtsetel 
alustel ja juba tehtud tööd arvestades. 

Töö „Eesti võõrkeelte strateegia 2009–2015(2017)“ 
rakenduskava eesmärgi ehk 10–15 kutsestandardi võõr-
keelte oskuse kirjelduste täpsustamiseks jätkub 2016. 
ja 2017. aastal. Võtmerolli selles mängivad ka edaspidi 
SA Kutsekoda ja töömaailma esindajad, kellel on kõige 
parem ülevaade sellest, millised kutsestandardid esma-
järjekorras täpsustatud lisasid vajaksid ning millised 
peaksid olema uutes lisades esitatud võõrkeelte oskuse 
kirjeldused. Olulise lisaväärtusena loodame valmis teha 
juhendmaterjali, mille toel tulevikus standardite lisasid 
edasi arendada. Ka on oluline läbi mõelda, kuidas uued 
lisad leiaks rakendust kutseeksamitel ning kuidas täpsus-
tatud	kirjeldused	vormiks	kutsespetsiifilist	võõrkeeleõpet.	

Kirjandus
„Eesti võõrkeelte strateegia 2009–2015(2017)“, https://www.
hm.ee/sites/default/files/voorkeelte_strateegia.pdf

„Eesti võõrkeelte strateegia 2009–2015(2017)“ rakenduskava,  
https://www.hm.ee/sites/default/files/vks_rakenduskava_2015- 
2017_0.pdf 

„Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja 
hindamine”, HTM, Tartu 2007, https://www.hm.ee/sites/default/
files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf 

Euroopa keeleõppe raamdokumendi enesehindamise skaalal 
põhinev lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“, http://www.
kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10503639/
lisad/10503641/lisa-1-keelte-oskustasemete-kirjeldusedpdf

SA Kutsekoda keeleprojekti aruanne ja valminud lisad, http://
www.kutsekoda.ee/et/kutsekoda/projektid/Keeleprojekt
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Keeleoskuse taseme kirjeldus Euroopa keeleõppe raamdokumendis  
(Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu 2007, https://www.hm.ee/sites/default/files/euroopa_keele6ppe_raamdokument.pdf)

Algtasemel keelekasutaja  
Esmase keeleoskuse tase A2

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste 
valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, 
töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat 
infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil 
kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Osaoskuste kirjeldused tööosade üleselt
Suhtluspädevus (kuidas keelt kasutab) Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine
Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väl-
jendeid, mis seostuvad toitlustusteeninduse 
valdkonnaga. Valdab nappi igapäevavaja-
dustega piirnevat sõnavara, mis on piisav 
selleks, et rahuldada põhilisi suhtlusvaja-
dusi. Moodustab teksti lihtsate sidesõna-
dega seotud lihtfraasidest ja lausetest. Teeb 
sageli vigu ka grammatika põhivaras, siiski 
on enamasti selge, mida öelda tahab. Oskab 
lühikeste konkreetset laadi igapäevaste 
tekstide ja suuliste teadete üldise tähenduse 
konktekstis tuletada tundmatute sõnade 
arvatavat tähendust.

Mõistab selget ja 
aeglast kõnet, selgelt 
ja aeglaselt hääldatud 
fraase jm väljendeid, 
mis seostuvad töö-
valdkonnaga ning 
suudab üldiselt tabada 
mõttevahetuse tee-
mat.

Mõistab lühikesi, 
lihtsaid tekste, mis 
sisaldavad sagedasti 
kasutatavaid ja rah-
vusvahelise levikuga 
sõnu.

Tuleb toime igapäevastes 
suhtlusolukordades, mis 
nõuavad otsest ja lihtsat 
infovahetust rutiinsetel 
teemadel. Oskab lihtsal 
viisil kirjeldada ja tutvus-
tada tööülesandeid ja 
igapäevatoiminguid. Tuleb 
toime lihtsa igapäevase 
töise suhtlusega, kui see 
seisneb lihtsas ja otseses 
infovahetuses tuttaval 
teemal. Suudab vahetada 
lihtsaid lauseid, kuid mõist-
misraskuste tõttu ei suuda 
ise vestlust ülal hoida.

Oskab kirjutada 
lihtsamaid fraase 
ja lauseid. Oskab 
kirjutada lühikesi 
lihtsaid tööala-
seid sõnumeid.

Osaoskuste kirjeldused tööosade kaupa
Tööosad Kuulamine Lugemine Rääkimine Kirjutamine
B.2.
1 Töö planeerimine ja korraldamine

Mõistab toitlustusteenindusega seotud väljen-
deid ja sõnavara, sh toiduallergiad, eridieedid 
(näit taimetoitlane, halal, vegan, laktoositaluma-
tus, koššer), mis on seotud erinevate kultuuride 
ja religioonide erisustega.

Oskab selgitada töövahen-
dite kasutamist ja anda 
lihtsaid juhtnööre tööks 
vajalike vahendite kasuta-
misel. Mõistab ja kasutab 
toitlustusteenindusega seo-
tud väljendeid ja sõnavara, 
sh toiduallergiad, eridieedid 
(näit taimetoitlane, halal, 
vegan, laktoositalumatus, 
koššer), mis on seotud 
erinevate kultuuride ja 
religioonide erisustega.

Oskab kirjutada 
lühikesi lihtsaid 
teateid, mis 
puudutavad talle 
vajalikke asju.

B.2.
2 Teenindamine ja müügitöö

Mõistab toitlustus-
teenindusega seotud 
väljendeid ja sõnavara, 
sh toiduallergiad, 
eridieedid (näit taime-
toitlane,  halal, vegan, 
laktoositalumatus, 
koššer), mis on seotud 
erinevate kultuuride 
ja religioonide erisus-
tega.

Mõistab lihtsas igapäe-
vases töises vestluses 
pöördumisi, mis on selgelt 
ja aeglaselt suunatud otse 
temale. Oskab tervitada ja 
pöörduda, kasutades liht-
said igapäevaseid viisakus-
väljendeid. Oskab vaban-
dada, teha ettepanekut ja  
vastata teiste omadele. 
Oskab esitada küsimusi ja 
vastata samalaadsetele 
küsimustele.

Oskab kuulamise 
järgi kirja panna 
lühikesi ja lihtsaid 
tellimusi.

Tabel 1. Kelneri 4. taseme kutsestandardi täiendatud võõrkeelte oskuse kirjeldused
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Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetel õppis 
Eesti koolides 2015/2016. õppeaastal 218 uussisserän-
daja päritolu õpilast, kes on elanud Eestis kolm aastat ja 
vähem ning 49 roma päritolu õpilast. Kui roma õpilaste 
arv on püsinud läbi aastate suhteliselt stabiilne, siis uus-
sisserändajate arv on kasvanud igal aastal ühe suure 
linna gümnaasiumi klassitäie laste võrra. 

Projekt „Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suuna-
tud õppenõustamise kvaliteedi parandamine“ käivitus 
2014. aasta sügisel MTÜ ProDia eestvedamisel. Partne-
riteks olid SA Innove, SA Omanäolise Kooli Arenduskes-
kus ning MISA (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus 
Meie Inimesed). Projekti oli aktiivselt kaasatud mentori 
rollis ka Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus-
osakond.	 Projekti	 finantseeriti	 Norra/EMP	 2009–2014	
programmist „Riskilapsed ja -noored“ ning Haridus- ja 
Teadus ministeeriumi haridusliku lõimumise poliitikaku-
jundamise eelarvest. 

2015. aasta aprillis, pärast mitmeid sadade uppu-
nutega õnnetusi paadipõgenikega Vahemerel, toimus 
Euroopa Ülemkogu erakorraline istung, kus vastuvõetud 
avalduses tõdeti, et Euroopa Liit peab otsustavalt sek-
kuma ebaseadusliku rände tõkestamisse ning tugev-
dama liidusisest solidaarsust sõjapõgenikele varjupaiga 
pakkumisel. Juunis 2016 käivitus Euroopa Komisjoni 
otsusega põgenike ümberpaigutamise ja -asustamise 
protsess, mille raames kohustus Eesti tagama varjupaiga 
550le sõja eest põgenevale inimesele. Lisaks Euroopa 
rändekava pagulastele kasvas samal ajal ka spontaanse 
rändega Eestisse elama tulnud inimeste arv, seega uus-
sisserändajatest õpilaste seas muutusid aktuaalseks 
sihtgrupiks, enam kui ealeski varem, rahvusvahelise 
kaitse taotlejad ja saajad. 

Kui 2014. aastal projekti alustati, siis olid nii roma kui 
ka uussisserändaja päritolu õpilased pigem paarikümne 
kooli võimalus ja väljakutse. Seetõttu oli ülejäänud 500 
koolist osalejate saamine supervisiooniseminaridele 
omajagu väljakutse. Ei peetud kuigi tõenäoliseks, et roma 
päritolu või rändetaustaga õpilane võiks muutuda etnili-
selt suhteliselt monokultuurses piirkonnas aktuaalseks 
teemaks. Alates 2015. aasta kevadest aga muutusid 

projektitegevused (supervisiooniseminarid, nõustajate 
koolitused ja teavitustöö) tänuväärseks kanaliks äkiliselt 
suurenenud teabevajaduse katmisel. 

Alljärgnevalt annan ülevaate projekti erinevate etap-
pide tegevustest.

Supervisiooniseminarid
Kokku osales 14 supervisiooniseminaril 47 koolijuhti ja 
131 õpetajat 44 koolist, samuti 45 spetsialisti 21 nõusta-
miskeskusest ja 13 spetsialisti 9 haridusvaldkonna koda-
nikuühendusest. Seminarid täitsid mitmetist eesmärki: 
koguda koolidest kokku kõige värskem teemaga seonduv 
kogemus; jõustada roma päritolu ja rändetaustaga õpi-
lastega töötavaid õpetajaid; luua praktikapõhine sisend 
nõustajate koolitustele. 

Seminaril osalesid ühiselt mõlema õpilassihtgrupiga 
kogemust omavad õpetajad. Roma õpilasi õpetavate 
õpetajate edulood olid üheselt seotud hea kontakti loo-
misega õpilase perega ning pere tihe ja intensiivne kaa-
samine lapse õppetöösse, sh ka lapsevanema viibimine 
tunnis. Perekondlikud valikud on need (pere liikuvus, 
varane abiellumine jms), mis mõjutavad roma lapse koo-
likohustuse täitmise järjepidevust. Üheselt toodi välja, et 
roma päritolu õpilaste puhul ongi esmane väljakutse koo-
likohustuse täitmise tagamine. 

Uussisserändajast õpilase puhul toodi ootuspärase 
probleemkohana välja eesti keele õppe korraldus. Ena-
mik seminaridel osalenud koolide esindajatest ei olnud 
kasutanud individuaalse õppekava võimalusi ning Keele-
kümbluskeskuse poolt pakutavaid tugimeetmeid. Seega 
olid supervisiooniseminarid suurepäraseks võimaluseks 
tõsta koolide teadlikkust eelnimetatud võimalustest. 

Osalejate poolt toodi tagasisides välja, et motivat-
siooni tõstev oli sarnase kogemusega kolleegidega mõte-
tevahetus – eriti uute praktiliste näpunäidete saamine, 
aga ka kinnituse saamine seni tehtud heale tööle. Seega 
tasub kaalumist ka edaspidi supervisiooniseminaride vm 
võrgustikuürituste toetamine roma päritolu ning uussis-
serändaja päritolu õpilastega töötavatele õpetajatele ning 
koolijuhtidele. 

UUSIMMIGRANT-LASTELE JA ROMA LASTELE 
SUUNATUD ÕPPENÕUSTAMISE KVALITEEDI  
PARANDAMISEST
Kersti Kivirüüt, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert
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Täienduskoolituse ja tunnivaatluse läbiviimine
Täienduskoolitustel ja tunnivaatlustes osales kokku  
73 spetsialisti 18 õpiabi- ja nõustamiskeskusest. Tege-
vuste eesmärgiks oli anda nii Rajaleidja regionaalsetele 
nõustamiskeskustele kui ka teistele suurematele õpiabi- 
ja nõustamiskeskustele esmane infopakett, toetamaks 
haridusasutusi roma ning uussisserändaja päritolu õpi-
laste õpetamisel. Õppenõustamisspetsialistid said juhi-
seid, kuidas kaasata õppekorraldusse koolimeeskonda, 
korraldada keeleõpet, kujundada õpioskusi, kaasata 
lapse vanemaid jm asjakohast. Tagasisides hindasid osa-
lejad koolitusel saadud infot väärtuslikuks. Oluline on ka, 
et selginesid vajadused edasisteks täienduskoolitusteks. 

Infovahetuse tõhustamine
Üheks läbivaks eesmärgiks infovahetuse tõhustamise 
tegevustes oli omal ajal loodud portaali teretere.eu uuen-
damine. Töö tulemusel loodi SA Innove kodulehel veebi-
keskkond „Muu kodukeelega laps“, kuhu on koondatud 
kogu olemasolev eestikeelne info õpetajale õppekeelest 
erineva emakeelega õpilase õpetamiseks. Veebikesk-
kond asub aadressil http://www.innove.ee/et/yldharidus/
muu-kodukeelega. 

Veebikeskkonda koondati 115 materjali viies alam-
menüüs. Veebilehe elluviimiseks korraldatud veebikam-
paania sai 12 275 004 reklaaminäitamist.

Detsembris 2015 ja aprillis 2016 toimusid kaks teabe-
päeva teemast huvitatud haridusvaldkonna töötajatele. 
Detsembrikuisel teabepäeval osales 61, aprillikuisel  
57 haridusvaldkonna eksperti ja praktikut. Detsembri-
kuine üritus keskendus rakendustoele: veebikeskkonna 
„Muu kodukeelega laps“ tutvustus; hariduskorralduslike 
tugimehhanismide ülevaade; hea praktika esitlus. April-
lis võeti lähema fookuse alla kultuuridevahelise dialoogi 
juhtimine haridusasutuses – esinejate nimekirjas oli tea-
dusuurijaid (Aune Valk, Haridus- ja Teadusministeerium; 
Mari-Liisa Parder, Tartu Ülikooli Eetikakeskus), kodaniku-
sektori partnereid (Annika Haas, MTÜ Ambulartoorium; 
Kadri Eensalu, MTÜ YFU Eesti), praktikuid (Merje Leemets, 

Kiltsi Põhikool; Lena Jago, Lääne-Virumaa Rajaleidja kes-
kus). Teabepäevad täitsid lisaks infovahetusele edukalt 
ka võrgustikuürituste rolli – teabepäevadel osalejatest on 
kujunenud püsiv ühises infoväljas olev koostöövõrgustik.

Kokkuvõte
Tagasivaatavalt on mitmed projektis osalejad tundnud 
n-ö õnneliku kokkusattumuse kergendust, et mitme-
kultuurilist haridust käsitlev koostööprojekt käivitati enne, 
kui nn rändekriis Euroopas vallandus. Arvestades rände-
teema aktualiseerumist viimase aasta jooksul, oleks pida-
nud sarnaseid tegevusi (koolitusi, võrgustikuüritusi, tea-
bepäevi, temaatilise info koondamist) käivitama riiklikul 
tasandil niikuinii. Projekt „Uusimmigrantlastele ja roma 
lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi paranda-
mine“ võimaldas operatiivselt ja kiiresti reageerida rände-
kavaga kaasnenud väljakutsetele. Seminaridel ja koolitus-
tel osalenud õpetajad, koolijuhid ja nõustajad said juurde 
vajalikku enesekindlust roma ja uussisserändajast lapse 
õpetamisel. Veebileht „Muu kodukeelega laps“ täitis edu-
kalt teravalt esilekerkinud nõudluse tervikliku info paketi 
järele. 

Teisest küljest said tänu projektitegevustele nähtavaks 
arendamist vajavad valdkonnad. Kindlasti tuleb kriitiliselt 
läheneda roma laste akadeemilise võimekuse testimi-
sele kooli astumisel, mida tehakse siiani harjumuspärase 
praktika korras ja mille tulemusel saavad roma päritolu 
lapsed liiga kergekäeliselt vaimse alaarengu diagnoosi. 
Üleüldse vajab õppuri kognitiivsete, sotsiaalsete ja emot-
sionaalsete eelduste hindamise metoodika kooli õppima 
asumisel põhjalikku läbimõtlemist ning parima praktika 
väljatöötamist nii üld- kui ka kutsehariduses. Samuti tuleb 
tekitada üle Eesti võimekus harida teismelisi ja täiskas-
vanud kirjaoskamatuid. See oskus on meil praegu koge-
muse puudumise tõttu alles lapsekingades. Järgnevatel 
aastatel on ees ootamas veel palju põnevat tööd seoses 
roma ja rändetaustaga päritolu õpilaste haridusküsi-
muste lahendamisel. 
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Kaasava hariduse mõiste jõuab järjest enam paljude 
inimeste teadvusesse. MTÜ Hea Algus on alates 1994. 
aastast levitanud lapsekeskset mõtteviisi ja lapsekeskset 
õpetamist, kus rõhutatakse iga lapse kaasamist tema 
jaoks tähenduslikku õpiprotsessi. Kaasamise mõistet ja 
kaasamise võimalusi ning kogemusi on oluliselt aidanud 
selgitada ning tutvustada Norra ja EMP (Euroopa Majan-
duspiirkonna)	finantsmehhanismide	 toel	 riskilaste	prog-
rammi raames läbiviidud projekt „Laps turvalises haridus-
süsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides”.

Projekti eesmärgiks oli edendada lasteaedades ja koo-
lides kaasava hariduse põhimõtteid, suurendades asu-
tuste suutlikkust tegeleda riskirühma kuuluvate lastega 
ning ennetades mitmeid riske nagu õpimotivatsiooni 
langus, koolist väljalangemine ja probleemne käitumine. 
Olulise tähtsusega oli ka soov teadvustada ühiskonnale 
kaasamisega seotud probleeme ning muuta kaasava 
haridusega seotud suhtumist ja hoiakuid.

Projektis osales 40 asutuse meeskonda: 19 lasteaeda 
ja 21 kooli, sh kaks lasteaed-algkooli. Iga meeskonna 
koosseisu kuulusid õpetaja(d), juhtkonna esindaja ning 
tugispetsialistid – kokku 3–4 inimest.

Projekti läbivaks osaks olid koolitused. Praktilise 
sisuga koolitusmoodul lähtus vajadusest ennetada laste-
aias ja koolis ilmnevaid võimalikke riske, nt õpimotivat-
siooni langus, edasijõudmatus, probleemne käitumine, 
sh kiusamine. Kõik koolitusteemad olid seotud kaasava 
hariduskorraldusega, kesksel kohal oli sotsiaal-emotsio-
naalne õppimine. Oluliseks peeti veel kaasava haridus-
korralduse tutvustamist ning osalejate kaasamiskoge-
muste vahetamist. Olulisemateks koolitusteemadeks olid 
lapsekeskse õppeprotsessi läbiviimine; täiskasvanute 
omavaheline suhtlemine; raskete kõneluste algatamine ja 
läbiviimine koostöös lapsevanematega; meeskonnatöö 
ja rolliootused; kaasamist toetavad loovtegevused; prob-
leemse käitumise põhjused ja ennetamine; õpetajatöö 
professionaalsus. Tutvustati ka LP-mudeli (Learning envi-
ronment and pedagogical analysis) tõenduspõhist töökul-
tuuri ning Rajaleidja keskuste poolt pakutavaid võimalusi. 
Koolitajateks olid projekti põhimeeskonna liikmed, aga 
kaasatud olid ka spetsialistid väljastpoolt Eestit. 

Projekti käigus toimunud muutuste hindamiseks 
viidi läbi eel- ja järeluuring, mis põhines tõenduspõhisel 
metoodikal ning mida juhtis Pille Häidkind Tartu Ülikooli 
eripedagoogika osakonnast. Eeluuringu eesmärgiks oli 
kaardistada, millised on osalevate asutuste personali-
liikmete individuaalsed arusaamad, teadmised ja koge-
mused kaasava haridusega seoses. Vähese kaasamise 
kogemusega olid eeluuringu põhjal asutused, mis olid 
pigem suuremad, asusid linnades; erivajadustega õppi-
jatega tegelesid eelkõige tugispetsialistid; lapsed olid 
eraldatud erirühmadesse või -klassidesse. Suurema kaa-
samise kogemusega olid eeluuringu alusel asutused, kus 
oli sobitusrühmi või õpetaja nimetas oma klassis käivaid 
erivajadustega õpilasi. Need olid sagedamini väiksemad 
ja maapiirkondade haridusasutused, kus tugispetsialiste 
oli vähem ja meeskonnatööd hinnati väga heaks. Järel-
uuringu eesmärgiks oli välja selgitada lasteaedade ja koo-
lide meeskondade arvates paremini toimivad ja tulemus-
likud kaasamise meetodid ning võtted eeluuringu käigus 
eristunud valdkondades: õpetaja töö rühmas või klassis, 
töökorraldus asutuses, koostöö asutusest väljaspool. 
Järeluuring koosnes kahest osast. Esmalt, koolituste järel 
septembris, paluti asutustes jagada projekti raames õpi-
tut kolleegidega ning kavandada oma asutuse kaasamise 
edendamise kava. Nendest kavadest oli näha, et tegeldi 
põhimõtete läbiarutamisega, fookusesse tõsteti õpetaja 
heaolu ja toetamine, korralduslikud muudatused ja koos-
töö (tabel 1).

Järeluuringu teise osa eesmärgiks võrreldes eel-
uuringuga oli selgitada välja täpsemad muutused kaa-
sava hariduse rakendamisel asutuste kaupa. Andmete 
kogumiseks kasutati ankeeti asutustele ja grupiinter v-
juud (juhtkonna esindaja, õpetaja, tugispetsialist, lapse-
vanem). Ankeedi kaudu uuriti, milliseid kaasava hari-
dusega seotud muudatusi on asutuste töökorralduses 
tehtud eelmise õppeaastaga võrreldes ning kui kasuli-
kuks ja sobivaks hinnati projekti koolitusel tutvustatud 
lähenemisi ja võtteid, millistest tuntakse veel puudust. 
Levinumad tugimeetmed, hinnang projekti käigus tutvus-
tatud kaasamise võtetele ja millest tuntakse puudust, on 
näha tabelis 2, kus on välja toodud need vastused, mida 
rohkem ära märgiti.

LAPS TURVALISES HARIDUSSÜSTEEMIS:  
KAASAMINE JA SEKKUMINE KÕIGI LASTE HUVIDES
Tiina Kivirand, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna nõunik
Liivi Türbsal, MTÜ Hea Algus tegevjuht ja koolituskeskuse juhataja
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Tabel 1. Kaasamise edendamise kavade sisu 

Õpetaja töö rühmas või klassis Töökorraldus asutuses Koostöö asutusest väljaspool

Põhimõtted Valikuvõimaluste andmine, kuu-
luvustunde ja eduelamuse teki-
tamine, igaühele hääle andmine, 
väärtuste kooskõlastamine.

Töötajate heaolu tõstmine, moti-
veerimine, asutuse õhkkonna 
parandamine, sallivuse õpetamine 
tavarühmades.

Koostöö jätkamine seniste 
partneritega ja avatus uutele 
kontaktidele.

Dokumentatsioon Reeglite kokkuleppimine ja 
järgimine, vajadusel käitumise 
tugikava.

Kaardistada olukord, asutuse 
õppekava arendamine, õpilase indi-
viduaalse arengu jälgimise kaardi 
rakendamine, individuaalse õppe-
kava toimiv mudel, tegevusjuhend: 
märkamisest edasi.

Koolivalmiduskaardi  
kokkuleppimine.

Personal Õpetaja on eeskujuks, tugiisi-
kuid juurde taotleda.

Koordineerija määrata lasteaias, 
leida tugispetsialist.

Eksperdi kutsumine tugisüs-
teemi kvaliteeti hindama.

Korraldus Avatud tunnid kolleegidele, hea 
praktika vaatlus teistes asutus-
tes, õpetaja abide intensiivsem 
kaasamine õppetegevusse, 
eripedagoog tunde külastama ja 
nõustama.

Lisada tunniplaani klassijuhataja 
tund, enam erivajadusega lapsi 
tavaklassi, sobitusrühmade ava-
mine, laste üldarv väiksemaks, 
laste tasemerühmadeks jaotamine, 
õpetajatel kattuv tööaeg, ümarlaud 
õpetajate toetamiseks, tugispetsia-
listide iganädalased kokkusaamised, 
personali ühiskoolitused.

Koostöö kohaliku omavalitsuse 
teiste haridusasutustega (kool 
lasteaiaga), sotsiaal- ja haridus-
ametnikega, Rajaleidjaga, 
rehabilitatsiooniasutustega, 
perearstikeskusega, noortekes-
kusega.

Õpikeskkond Vahetundidel rohkem õue, 
tunnid klassist väljas, füüsiliste 
tingimuste parandamine.

Kodulehele värskema kirjanduse 
viited, õppevahendite ja ruumide 
uuendamine, e-tundide kasutamine.

Lapsevanemad kutsuda 
osalema õppetöös, arendada 
tunniväliseid tegevusi kohalike 
ettevõtete toel.

Meetodid Keelekümblus, projektõpe, tun-
nirahuklass, nädalat kokkuvõt-
tev ring, vaikuseminutid.

KIVA, LP-mudel, suur sõber eriva-
jadusega lapsele, ühe õpilase vaat-
luspäev.

Ümarlaud, koolitused, osale-
mine projektides, lapsevanema-
tele õpikoda, lapsevanemate 
kool, mentorpered.

Tabel 2. Tugimeetmed, kaasamise võtted ja mida on veel vaja 

Õppeasutus Kõrgemalt hinnatud,  
projektis tutvustatud võtted

Levinumad tugimeetmed 
2015/2016. õa-l

Millest tuntakse enam puudust

Lasteaiad Õpetaja abi õppetöö läbiviimise 
toetajana, õpetamine individuaal-
selt või allrühmade kaupa, logo-
peedi teenus, individuaalne aren-
duskava, nõustamine Rajaleidja 
spetsialistide poolt.

Hommikuring, meeskonnatöö, 
mäng kui õpetamismeetod, ene-
sekindluse suurendamine lastel ja 
täiskasvanutel, sotsiaal-emotsio-
naalne õppimine, loovtegevused 
grupiprotsesside suunajana.

Tugispetsialistid (kõige sagedamini 
on nimetatud eripedagoogi), kooli-
tused, lapse tugiisik, suurem palga-
fond kaasamist rakendavatele 
asutustele, lapsevanemate kaasa-
tus, läbimõeldum hariduspoliitika.

Koolid Abistamine väljaspool õppetunde, 
eripedagoogi teenus, õpiabirüh-
mad, individuaalne õppekava, 
käitumise tugikava, psühholoogi 
teenus, diferentseeritud õpe klas-
sis, sotsiaalpedagoogi teenus.

Vaikuseminutid, LP-mudel, konflik-
tide ennetamine ja lahendamine, 
loovtegevused grupiprotsessi 
suunajana, sotsiaal-emotsionaalne 
õppimine.

Õpetajat abistavad töötajad, suu-
rem palgafond kaasamist rakenda-
vatele asutustele, tugispetsialistid 
(logopeed, eripedagoog, psühho-
loog), koolitused, läbimõeldum 
hariduspoliitika, laste sotsiaalsete 
oskuste arendamine, lapsevane-
mate kaasatus, õppevahendid.
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Tabelis kajastuvad lasteaedade ja koolide erinevused 
kaasava hariduse rakendamisel. Kui lasteaedades panus-
tati erivajadusega lapse toetamisse ja kaasamisse esma-
järjekorras õppetegevuste käigus (selleks kaasatakse 
õpetaja abi, moodustatakse väiksemaid õpirühmi), siis 
koolides oli diferentseeritud õpe klassitingimustes tugi-
meetmete loetelus eelviimasel kohal. Ka koolitustel tut-
vustatud võtteid hinnati erinevalt: lasteaias väärtustati 
hommikuringe, meeskonnatööd ja mängu; koolis olid 
populaarsemad	 vaikuseminutid,	 LP-mudel	 ja	 konfliktide	
teema. Lasteaiad soovivad kõige enam eripedagoogi 
(tugispetsialist, kes pakub teenust ja nõustab õpetajat, 
lapsevanemat) ametikoha loomist, koolides oli seevastu 
puudus õpetajat abistavatest töötajatest, kes aitaks ellu 
viia õpetaja poolt kavandatut.

Projekti peamine mõju
Positiivsed olid järgmised tulemused:
1. Konkretiseerus kaasava hariduse mõiste. Järeluurin-

gus välja toodud muudatused ja tugimeetmed puu-
dutasid kaasava hariduse sihtrühmana selgelt erivaja-
dustega õppijaid.

2. Koolitustel ning uuringus osalesid erinevate huvigrup-
pide esindajad (juht, tugispetsialist, õpetaja, lapse-
vanem), mis võimaldas ühise nägemuse tekkimist 
kaasava hariduse kohta.

3. Mõtestati korduvalt (eeluuringus individuaalselt, koo-
litustel ühiselt, järeluuringus kahel korral asutuse 
tasandil), mida saab teha ja mida on vaja teha eriva-
jadustega õppijate toetamiseks konkreetses haridus-
asutuses.

4. Esiplaanile tõusid kaasava haridusega seoses väärtu-
sed, hoiakud ja asutuse õhkkond. Mõistetakse õpetaja 
vajadust nii toetuse (ümarlauad õpetajate toetami-
seks, LP-mudel, meeskonnatöö), nõustamise (laste-
aedades tuntakse puudust eripedagoogidest) kui ka 
abiliste järele (abiõpetaja vajadus koolides).

5. Meeskonnatööd ja koostööd väljaspool asutust, sh 
lapsevanematega, väärtustati nii enne kui pärast kooli-
tusi, järeluuringus nähti võimalusi avaramalt. Kohaliku 
lasteaia ja kooli koostöö sai ühiskoolituste tõttu hoogu 
juurde.

6. Projekti koolitustel tutvustatud teemadest hinnati 
laste aedades kõige väärtuslikumaks hommikuringide 
ja meeskonnatöö teemasid, koolides vaikuseminutite 
ja LP-mudeli rakendamist.

Kaasava hariduse rakendumine võtab kahtlemata aega, 
kuna tegemist on väga kompleksse protsessiga. Kui hari-
dussüsteemis märgatakse riskirühma kuuluvaid lapsi 
varakult, neid käsitletakse kui huvitavaid väljakutseid õpe-
tamisele, mõjub see arendavalt nii eristuvale lapsele, per-
sonalile, teistele lastele kui ka lapsevanematele. Enese-
kindluse tekkimiseks on vaja soodsaid hoiakuid, piisavalt 
teadmisi ja oskusi õpetamise kohta, asutuse töökorral-
dus peaks olema paindlik.

Kokkuvõttes soodustas projekt kaasava hariduse levi-
mist, selle rakendumist varasemast laiemalt. Mõju suu-
rust võib pidada kooskõlas olevaks projekti kestuse ning 
mahuga. 

Projekti materjalidest valmis trükis „HEAD HARIDUST 
LUUES – ideid, mõtteid ja retsepte kaasava hariduse 
edendamiseks“.
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Alates 2014. aastast on Huvitava Kooli mõttekodades 
huvigruppide esindajad teinud ettepanekuid soodustada 
koolidevahelist suhtlust ja koostööd, et levitada õppeasu-
tustes kasutusele võetud parimaid praktikaid muutunud 
õpikäsituse jõudsamaks rakendumiseks üle Eesti. Üha 
olulisem on teadvustada koolidele ja õpetajatele, et nad 
ei ole oma tegevustes üksi, vaid kolleegid mujal koolides 
tegelevad samasuguste ülesannetega või on juba välja 
töötanud toimivad lahendused õppimise ja õpetamise 
nüüdisajastamiseks. 

Septembrist 2014 kuni septembrini 2015 oli algatusel 
Huvitav Kool võimalik toetada koostööd koolide vahel 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi „Üldhariduse 
pedagoogide	 kvalifikatsiooni	 tõstmine	 2008–2014“	 raa-
mes. Suhtluse innustamiseks ning üldõpetuse ja ainete-
vahelise lõimingu rakendamiseks kuulutati koostöös 
Sihtasutusega Innove ja Tartu Ülikooliga välja konkurss, 
milles osalemiseks pidid koolid läbi mõtlema, kas, kellega 
koostöös ja kuidas korraldada kooli õppekava rakenda-
mist ning toetada õpetajate professionaalset arengut ja 
soodustada õpetajate koostöövõrgustike ühistegevusi, 
mis oli ka ESFi programmi eesmärk.

Konkursil osalemine ja tegevused
Konkursi tingimuste kohaselt pidid üldhariduskoolid 
olema valmis jagama häid praktikaid üldõpetuse ja ainete-
vahelise lõimingu kavandamise ja korraldamise edulugu-
dest; õpilaste ja õpetajate motivatsioonimehhanismide 
muutmisest; kooli õppekorralduse nüüdisajastamisest ja 
korraldama koolist väljapoole suunatud koostööd. Õpeta-
jad olid ühtaegu nii õppijad kui ka koolitajad.

Konkursiks valmistumine nõudis koolidelt oma tege-
vuse hindamist Huvitava Kooli põhimõtetest lähtuvalt 
– kas meie kool on koostööks avatud, kas ülesanded, 
mida täidavad õpilased ja õpetajad, pakuvad piisavalt pin-
gutust ega suru neid rutiini. Koolidel oli võimalus valida, 
missuguseid valdkondi nad peavad vajalikuks arendada.

Konkursil osalemiseks oli vaja läbi mõelda valdkon-
nas parendamist vajav, samuti kaaluda, kuidas motivee-
rida õpetajaid asuma koolitaja rolli. Kõige rohkem sooviti 
arendada ainetevahelist lõimingut (16 taotlust). Nendes 
taotlustes, mis seadsid fookusesse kooli õppekorralduse 
nüüdisajastamise (12 taotlust), oli teiseks, täpsusta-

tud eesmärgiks lõiming ja/või üldõpetuse rakendamine. 
Koolist väljapoole suunatud koostöö korraldamise koge-
mused olid prioriteediks 11 taotluses, üldõpetuse raken-
damine eraldiseisvana (kuus taotlust), vähem kirjeldati 
eesmärgina õpetajate motiveerimisvõimaluste nüüdis-
ajastamist (neli taotlust). Samas selgus, et õpetaja moti-
veerimist koolitajana peeti väga oluliseks ja kogemuse 
jagamisel kolleegilt kolleegile olid kõikides projektides 
koolitajateks ennekõike õpetajad.

Õppimine saab olla huvitav ja innustav vaid juhul, kui 
õpetaja on ise inspireeritud ja motiveeritud. Seetõttu oli 
konkursi üks eesmärk anda õpetajatele võimalus aren-
dada oma professionaalsust koolitajana ja õppeprotsessi 
arendajana kooskõlas õpetaja kutsekirjelduse ja kompe-
tentsusnõuetega. Osalenute esmase suulise tagasiside 
põhjal peeti õpetaja oskusi koolitajana endastmõisteta-
vaks, kuid projekti lõpus saadud tagasiside põhjal vajab 
õpetaja professionaalsus koolitajana siiski enamat toeta-
mist ja see on eelkõige väljakutse koolijuhile kui tööand-
jale, aga ka õpetajakoolitusasutustele. 

Tabelis 1 on loetletud taotlusi esitanud koolid koos 
oma partneritega ja lühike kokkuvõte projektidest.

Koolid kui partnerid
Konkursi väljakuulutamisest alates oli märgata koolide 
huvi uute partnerite leidmiseks. Konkursil osalesid koolid, 
kelle vahel on partnerlus- või sõprussuhted toiminud juba 
pikemat aega, kuid oli koole, kes näiteks ühe partneriga 
mitmest tutvusid ja kohtusid esmakordselt. Sõltumata 
partnerlussuhte kestusest pidid koolid lähtuvalt konkursi 
teemast omavahel teadlikult läbi arutama üldõpetuse ja 
lõimingu rakendamise võimalused olemasolevate vahen-
ditega, kirjeldama kohad, milles vajasid kogenumate 
kolleegide nõu, ja julgema välja pakkuda oma õpetajate 
professionaalsed pädevused ja oskused, mida kolleegi-
dele vahendada. Seega oli juba konkursiks valmistumise 
perioodil võimalik täheldada läbimõeldust, ehkki mitmed 
koolid tunnistasid seminaril, et plaanid muutusid pärast 
esimesi sisukohtumisi partneritega ja esialgsed laiad 
ning optimistlikult seatud eesmärgid täpsustusid osale-
vate koolide konkreetseid vajadusi arvestades. 

Konkursile esitati 18 taotlust, kaasatud oli 48 kooli 
(ca 9% Eesti koolidest), mõned koolid olid taotlejaks või 

ÜLEVAADE HUVITAVA KOOLI KONKURSIST KOOLIDE 
KOOSTÖÖ EDENDAMISEL
Pille Liblik, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja
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Tabel 1. Taotluse esitanud koolid koos oma partneritega ja lühike kokkuvõte projektist

Partnerkoolid Projekti sisukokkuvõte

Salme Põhikool 
Vastse-Kuuste Kool

Digitaalse vabavara ja tasuta rakenduste kasutamine kooli igapäevatöös. Päri-
muskultuuri ja mahetoodangu lõiming ainetunnis; kodanikukasvatuse ja projekti-
töö praktikad; kujundava hindamise rakendamise võimalikkus. Tegevuste kaudu 
on seotud tervikuks põhikooli riiklik õppekava ja Huvitava Kooli põhimõtted.

Merivälja Kool  
Paide Gümnaasium 
Pirita Majandusgümnaasium

Tunnivaatluste, seminaride ja koolitusmoodulite abil levitada ja jagada õppimise 
ja õppeprotsessi korraldamise häid praktikaid – üldõpetus, koolikultuuri kujunda-
mine, õppijate valikute loomine, mis aitavad muuta kooli huvitavaks nii  
õpilastele, õpetajatele kui lapsevanematele.

Nõo Põhikool 
Paikuse Põhikool

Riikliku õppekava rakendamise huvitavamaks muutmine nii õpetajatele kui ka 
õpilastele digivahendite kasutamise abil loovtööde korraldamisel erinevates 
õppeainetes ja õpioskuste kujundamisel.

Kilingi-Nõmme Gümnaasium 
Paide Gümnaasium

Õpilaste kaasamine uute õppematerjalide ja -metoodikate loomisse matemaa-
tika, majandusettevõtluse ja ühiskonnaõpetuse lõiminguga.

Narva Keeltelütseum  
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 

Õpetajate koostöövõrgustiku arendamine: innustada õpetajaid osalema projekti-
töös, parandada õpetajate riigikeeleoskuse taset. Ainetevahelise lõimingu  
kavandamise ja korraldamise metoodika, õpetajate eneseanalüüs.

Rõuge Põhikool  
Kohtla-Järve Maleva Põhikool 

Keelekümbluse ja lõimitud aineõppe rakendamine, formaal- ja mitteformaalõppe 
seostamise edulood, õppimist soodustava õpikeskkonna loomine.

Pelgulinna Gümnaasium  
Leiutajate Külakool  
Tartu Kivilinna kool

Kooli töökorralduse põhimõtete kujundamine üldõpetuse rakendamiseks II–III 
kooliastmes, digivahendite kasutamises, uuringute läbiviimises, lõimingutes ja 
koostöös kogukonnaga, mis toetavad riikliku õppekava elluviimist. 

Tallinna Arte Gümnaasium 
Tallinna Pelgulinna Gümnaasium  
Võsu Kool

Erinevate metoodikate väljatöötamine ja kasutamine ainetundide lõimitud läbi-
viimiseks, sh projektõpe ja aktiivõpe väljaspool koolimaja Tallinna vanalinnas – 
ajalugu, kunstiõpetus, kirjandus, tehnoloogiaõpetus ja käsitöö.

Kuusalu Keskkool  
Randvere Kool  
Haabneeme Kool  
Viimsi Kool

Konkreetsete tegevuste korraldamine ja praktilise juhendmaterjali koostamine 
üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamiseks 1.–4. klassis.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium  
Viljandi Gümnaasium

Lõimitud ainekavade koostamine gümnaasiumis, haridustehnoloogiliste  
võimaluste kasutamine, õppimist toetava hindamissüsteemi väljaarendamine. 

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium (TG)  
Haapsalu TG  
Kuressaare TG 

Täiskasvanute gümnaasiumide ajalooõpetajate koostöö ja head praktikad  
täiskasvanute õpetamisel ja nende õppima motiveerimisel.

Pärnu Vabakool  
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

Aktiivõppemeetodite rakendamine, loovtööde korraldamine, õpetaja kui koolitaja 
motiveerimine.

partneriks erinevates projektides (Paide Gümnaasium, 
Viljandi Gümnaasium, Narva Keeltelütseum, Pelgulinna 
Gümnaasium). Eesmärgi saavutamiseks keskenduti 
väga erinevatele tegevustele: digipädevuse arendamine, 
uuenduslike õppemeetodite kasutuselevõtt, kooli ja kogu-
konna koostöö, paikkonna kultuuri tutvustamine, keele-
kümblus jne. Rahastuse sai hindamiskriteeriumide põhjal 
12 taotlust.

Avatus, motivatsioon ja pingutus olid taotlustes läbi 
mõeldud ja seostatud oma kooli võimalustega. 

Silma paistis huvi konkursi teema vastu, sõltumata 
üldhariduskooli omandivormist või õppekeelest, projektis 
osales põhikoole, gümnaasiume, täiskasvanute gümnaa-
siume, riigi-, munitsipaal- ja erakoole, eesti ja vene õppe-
keelega koole. Kui partneri otsingutel kõheldi selles, kas 
nn suurel ja väiksel koolil on üksteisele kogemusi pak-



122

kuda, siis projektitegevused tõestasid, et umbes kümne 
õpilasega maakool ja ligi tuhande õpilasega linnakool on 
väärilised partnerid (nt Leiutajate Külakool, Tartu Kivilinna 
Kool, Pelgulinna Gümnaasium).

Tulemused
Konkursi kaudu soovisime aidata koole algatuse Huvi-
tav Kool põhimõtete elluviimisel ning pakkuda võimalust 
teadlikeks tegevusteks, mille abil muuta suhtlemine koo-
lides avatumaks, pakkuda valikuvõimalusi ning intellek-
tuaalset pingutust ennekõike koolijuhtidele ja õpetajatele. 
Huvitava Kooli sooviks oli, et erinevates projektides osa-
levad koolid saaksid ka üksteise plaanide ja tegevustega 
tuttavaks. Konkursi raames toimus kaks ühisseminari. 
Esimesel seminaril tutvustasid koolid oma kavandata-
vaid tegevusi ning konkursi lõppedes tegid kokkuvõtte 
tulemustest, põhjendasid ja analüüsisid õnnestumiste ja 
värvikamate seikade põhjusi.

Raha ja inimeste nappus loob olukorra, kus järelte-
gevused projekti jätkusuutlikkuseks on vaja läbi mõelda 
pikemaks ajaks. Iga tegevus, millesse panustab kogu 
koolipere või mitme kooli pere, mõjutavad koolielu tule-
vikus ja see mõju peab olema positiivne. Keerulisem ja 
aeganõudvam oli kavandada edulugude jagamist ja leida 
erinevaid võimalusi, mille abil teha projekt ja seeläbi kool 

tervikuna avalikkusele nähtavamaks. Huvitaval Koolil on 
heameel, et koolid julgesid otsida abi ja rääkida oma edu-
lugudest.

Projektikonkurss kujundas üksteiselt õppimiseks väi-
kesed võrgustikud – õpetajad-töövarjud, direktorid-töö-
varjud. Mitmed koolid suhtlevad jätkuvalt ja tegelevad 
ühiselt järgmiste, mahult suuremate projektidega. Näi-
teks Kilingi-Nõmme Koolis on direktori eestvedamisel 
suunatud kõik õpetajad teistesse koolidesse töövarjuks, 
Rõuge Põhikool ja Kohtla-Järve Maleva Põhikool viivad 
loodusainetes ellu mahukat projekti eesti ja vene keele 
õppimiseks, Kiviõli 1. Keskkool ja Kilingi-Nõmme Güm-
naasium korraldavad lõimumislaagreid, Tartu Kristjan 
Jaak Petersoni Gümnaasiumis pakutakse Narva Vana-
linna Riigikooli õpilastele keeleõpet ja eestikeelses kesk-
konnas toimetulemist ning vajadusel selleks ka tugiisiku 
abi. Viljandi Gümnaasiumis ja Kiviõli I Keskkoolis vahe-
tusid nädalaks direktorid. Loodame, et nendest ideedest 
leiavad innustust teistegi koolide juhid ja et juhtide ning 
õpetajate vahetus ei jääks ühekordseks ettevõtmiseks. 

2016/2017. õppeaastaks said koolid taotleda toetust 
projektidele, mis keskenduvad kogukonna kaasamisele 
kooli õppekava arendamisel ja rakendamisel. Üheskoos 
ja koos kogukonnaga tegutsemine võimendab kindlasti 
nii koolide edukust kui huvitavust. 
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Viljandi Gümnaasiumi õpilasvahetus Jammi keskkooliga 
sai 2013. aastal alguse projektis „Õpilasvahetus vene 
keele õppe kaasajastamiseks Lõuna-Eesti koolides“. 
Tänaseks on selle projekti raames vene partneritel käinud 
Viljandist külas 16 õpilast ja viis õpetajat ning meie oleme 
vastu võtnud 14 õpilast ja viis õpetajat Venemaalt. 

Keskmine vahetusperiood kestab kümme päeva, nen-
dest kaks on sõidupäevad ja kaheksa päeva jääb veel 
keele keskkonnas viibimiseks. 

Viljandi Gümnaasiumi partnerkooliks on Vene Föde-
ratsiooni Pihkva oblasti Oudova (Gdovi) rajooni Jammi 
külas asuv keskkool. Küla asub Viljandi ja Tartuga geo-
graafiliselt	 umbes	 samal	 laiuskraadil,	 aga	 teisel	 pool	 
Peipsi järve, 72 km Pihkvast põhja poole ja 53 km Oudo-
vast lõuna poole. Kool on täistsükli keskkool, kus õpib 
keskmiselt 250 õpilast.

Lühiajalugu
Projektiettepaneku tegi Viljandi Gümnaasiumile Haridus-
ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja 
Pille Liblik, kes ise meenutab projekti algust järgmiselt: 
„Töötasin Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosa-
konna juhatajana. Maakonna hariduselu analüüsides oli 
üks murettekitav asjaolu, mis silma paistis, meie õpilaste 
vähene vene keele oskus ja madal motivatsioon seda 
keelt omandada. Samas puutusin kokku tööandjatega pii-
riäärsetest ettevõtetest, kes kurtsid, et noorte vene keele 
oskus on kasin. Kuna Lõuna-Eestis tegutseb MTÜ Eure-
gio Pskov-Livonia, kelle ülesandeks on arendada piiriülest 
koostööd, siis sidusime kokku vajadused ja võimalused ja 
nii see projekt sündiski.” Projekti vajalikkust põhjendas ta 
nii: „Projekt on lisaks õpilastele veel enam vajalik õpeta-
jatele. Eesti koolide vene keele õpetajatel ei ole võrreldes 
teiste võõrkeeleõpetajatega väga palju olnud võimalusi 
saada uusimat infot keele kaasajastamise ja metoodi-
kate kohta. Vene õpilaste saabumine Eesti koolidesse 
seadis väljakutse ette ka meie õpetajad – tuli suhelda 
eesti keeles inimestega, kes eesti keelt ei oska, ja neile 
isegi pisut keelt õpetada. Sellepärast läbisid Eesti õpeta-
jad lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õpe) koolituse, mida 
saab kasutada ja mis on väga hea meetod ka eesti õpilas-
tega igapäevaselt töötades.“

Projekti olid kaasatud lisaks Viljandi Gümnaasiumile 

ka Põlva, Otepää ja Vastseliina gümnaasiumid. Pihkva-
poolsed koolid valiti sealse oblastivalitsuse poolt ning 
täpsemalt tegeles partneritega alguses MTÜ Euregio 
Pskov-Livonia, kes korraldas ka esimesed kohtumised. 

Projekti eeltegevus algas juba talvel 2012/2013, 
esimene meie grupp õpilasi sõitis vahetusele Jammi  
16. aprillil 2013. Kui esimestel aastatel käisid eestlased 
Venemaal kevadel ja külalised tulid vastukülastusele 
sügisel, siis 2015. aastast on vastupidi – eestlased külas-
tavad Venemaad sügisel ja venelased tulevad Eestisse 
kevadel. Tavaliselt lepitakse konkreetsed ajaperioodid 
kokku enne järgmist külastust, sest arvestama peab 
väga paljude teguritega – koolivaheajad, riiklikud pühad, 
eksamid jm. Mõlemale poolele sobiva aja leidmine on üks 
õnnestunud vahetuse olulisi tegureid.

Inimesed 
Peaaegu kõige olulisem tegur projektis on inimesed. 
Viljandi Gümnaasiumil on selles suhtes algusest peale 
vedanud. MTÜ Euregio Pskov-Livonia ning Haridus- ja 
Teadusministeerium aitasid organisatoorselt väga palju 
projekti käivitamisel, samuti asjaajamisel. Viljandi Güm-
naasiumis olid nii kooli juhtkond kui vene keele õpetajad 
kohe nõus projektiga kaasa tulema. Jammis selgus, et 
sealse kooli direktor on ID-kaardi ja Eesti-juurtega tõsi-
meelne	 estofiil,	 samuti	 seob	 tema	 peret	 Eestiga	 pikk	
minevikukogemus. Seetõttu on tulnud koolide poolt toeks 
terved kooli kollektiivid, sest muul viisil pikaajalist õpilas-
vahetust korraldada pole võimalik. 

Projektis osalevate õpilaste leidmisega tegelevad meie 
koolis peamiselt vene keele õpetajad, kuna eeldame, et 
vahetuses osalevad õpilased peaksid siiski vähemalt alg-
tasemel oskama vene keelt. Üks olulisemaid valikukritee-
riumeid on olnud õpilase enda motiveeritus projektivahe-
tuses osalemiseks. Valikuvõimalusi ahendab ka õpilaste 
perede majanduslik olukord, samuti soov ja võimalus 
võtta omakorda vastu külla tulevaid vahetusõpilasi. Kind-
lasti ei saa projektis osaleda õpilased, kellel on probleeme 
õpiedukusega, sest kümnepäevase koolist eemaloleku 
järel võib olla keeruline koolitöödega järjele jõuda. Suu-
resti seetõttu valiski viimane Viljandi Gümnaasiumi õpi-
lasgrupp vabatahtlikult vahetuses osalemiseks perioodi, 
mis suures osas kattus meie kevadise koolivaheajaga. 

VENE KEELE ÕPPIMISE ÕPILASVAHETUSE PROJEKT 
PIHKVA OBLASTI JAMMI KOOLIGA
Ene Nobel, Viljandi Gümnaasiumi avalike suhete ja projektijuht
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Samas on eelnevatel gruppidel olnud alati kohustus ja 
võimalus oma õpetajatega eelnevalt kokku leppida, kui-
das vahetusperioodil õppetööst mitte maha jääda.

Tegevused
Projekti peamine eesmärk on keeleõpe ning sellele on 
allutatud kõik tegevused. Kohe projekti alguses otsusta-
sime, et vahetuses osalejad ööbivad kodudes, mis annab 
keelekeskkonnale väga olulise lisamõõtme. Tavalisel 
koolipäeval osalevad õpilased hommikust lõunani vastu-
võtva kooli tundides, pealelõunal on erinevad huvitegevu-
sed. Vahetusõpilased osalevad aktiivselt kõigis kooli iga-
päevategevustes, võimalusel samadel alustel oma kooli 
õpilastega. Mõlemas koolis pole n-ö näidisüritusi, mida 
korraldatakse ainult külaliste tulekuks, sest just tava-
pärase koolieluga tutvumine ongi selle projekti suurimaks 
plussiks.

Koolist vabadel päevadel toimuvad ekskursioonid ja 
väljasõidud, et tutvustada kultuurikeskkonda. Tavaliselt 
osalevad pealelõunastes ja vabade päevade tegevustes 
kindlasti külalised, aga võimalusel ka vastuvõtvad õpila-
sed, et tihendada omavahelist suhtlemist.

Eestis oleme külalistele näidanud lisaks oma koolile, 
Viljandi linnale ja maakonnale ka Tartut ja Tallinna. Vene-
maal on meie õpilaste väljasõidud viinud neid Sankt-
Peterburgi, Pihkvasse, Petserisse, Novgorodi ning Puš-
kini-maadele Mihhailovskojesse.

Projekti tegevusi kajastavad õpilased blogis http://ees-
tivene.blogspot.com.ee/.

Kindlasti jäetakse alati ka planeerimata aega. Selle 
vajalikkust näitas meile esimene vahetusaasta. Kui tege-
vusprogramm on väga tihe, siis noored väsivad uuest 
informatsioonist ning muljetest ja kasutegur hakkab 
vähenema. Samas on kogemused näidanud, et vaba 
aega kasutavad noored üsna aktiivselt iseorganiseeritud 
suhtlemiseks ning spontaanseteks ühistegevusteks, olgu 
selleks siis kellegi juures kodus ühiselt sushi valmista-
mine-söömine	 või	 filmi	 vaatamine.	 Kuna	 Jammi	 asula	
on üsna väike (2000 elanikku) ning seal pole noortel 
mingeid vaba aja veetmise võimalusi, siis on seal oma-
vaheline külaskäimine väga tavapärane. Samas ei saa 
selliste tegevuste kaudu keeleõpet pidada sugugi vähem 
tähtsaks, pigem vastupidi – just sellises vabas ja mitte-
formaalses õhkkonnas saab nii mõnigi noor kergemini 
üle võõrkeele rääkimishirmust.

Kui Eesti-poolne huvi on eelkõige meie noortele vene 
keele praktika võimaldamine keelekeskkonnas, siis on 
projektiga kaasnenud ka ootamatu tulemus – nimelt on 
Jammi koolis hakatud aktiivselt õpetama eesti keelt. See 
on mõneti arusaadav, et sealsed noored, kes tahavad 
osaleda õpilasvahetuses, soovivad saada ka eesti keele 

algõpet. Seetõttu saatsime neile erinevaid eesti keele õpi-
kuid ja materjale.

Finantsid
Senist	 õpilasvahetust	 on	 finantseeritud	 peamiselt	 kol-
mest	 suuremast	 allikast	 –	 koolide	 omafinantseering,	
osalevate perede kaasrahastamine ning välisrahastus. 
Tegevuste	laiahaardelisus	sõltub	suuresti	välisfinantsee-
ringute kaasamisest, sest koolide eelarves selliseks pro-
jektiks eraldi raha reeglina pole arvestatud. Vastu võtvate 
perede kanda on jäänud enamasti koduse majutuse, 
toitlustuse ning programmivälise ajaveetmisega seotud 
kulud, tihti teevad vahetuses osalevad pered ka omavahel 
koostööd, et väljasõite ühiselt planeerida. 

Koolides on reeglina lõunasöök kooli poolt vahetus-
õpilastele tasuta vähemalt koolitoidu maksumuse ula-
tuses. Kõige suuremateks kuluartikliteks ongi trans-
pordi- ning muuseumide-näituste piletikulu. Transport on 
vastuvõtva kooli kulu, piirile minnakse külalistele vastu 
ning oma õpilased viiakse ka piirile, kuhu neile tulevad 
vastuvõtjad teisele poole piiri vastu. Viljandi Gümnaa-
siumi	 on	 antud	 projektis	 lisaks	 omavahenditele	 finant-
seerinud hasartmängumaksu nõukogu. Paraku läheb 
lisafinantside	leidmine	igal	aastal	järjest	keerulisemaks.	

Kasulikkus 
Projekti kõige suurem kasu on kindlasti vene keele õppe 
populaarsuse kasv Viljandi Gümnaasiumis. Õpilased on 
järjest enam veendunud, et selle keele oskus on Eestis 
elades väga oluline nii kultuuriliselt kui edasist karjääri-
valikut silmas pidades. Teisalt on oluliselt laienenud meie 
kooli õpilaste silmaring ning muutunud avatumaks suh-
tumine naaberrahvastesse. Loomulikult on projektis osa-
lejad leidnud endale mitmeid häid sõpru teiselt poolt piiri.

Kuna projekt on täiesti poliitikaülene, siis just igapäe-
vategevustes arendab teise kultuuri ja keelega tutvumine 
noores inimeses avatust ning tolerantsust, samuti oskust 
erinevas kultuuriruumis hakkama saada. Teisalt on pro-
jekt võimaldanud ka meie riigi, kultuuri ja rahvuste kohta 
jagada maksimaalselt objektiivset informatsiooni. 

Kuna me oleme alati oma külalisi viinud külla nii Vil-
jandi linna kui maavalitsusse, siis nüüd tuuakse meie 
omavalitsuste tasandilgi Viljandi ja Pihkva piirkonna 
koostööst rääkides alati meie õpilasvahetuse projekti näi-
teks toimivast kultuurivahetusest.

2015. aasta kevadel tegi projektivahetuses osalenud 
Viljandi Gümnaasiumi õpilane Helene Terese Jürgenson 
gümnaasiumi uurimistöö just käesolevast projektist, töö 
pealkirjaks sai „Õpilasvahetuse kasu õpilaste keeleoskuse 
arendamisel.“ Oma töös väitis H. T. Jürgenson, et õpilas-
vahetus toetab vene keele õpet Viljandi Gümnaasiumis. 
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Oma väite tõestamiseks küsitles ta nii projektis osale-
nud kui mitteosalenud õpilasi, tegi teste ning lasi hinnata 
nende õpijõudlust vene keele õppimisel enne ja pärast 
projektitegevusi. Uurimistöö tõestas veenvalt, et sellised 
vahetused on keeleõppe seisukohalt äärmiselt vajalikud.

Tulevikuperspektiiv
Õpilasvahetus Viljandi Gümnaasiumi ja Jammi Keskkooli 
vahel on kestnud nüüdseks neli aastat. Eeloleval sügisel 
peaks Venemaale sõitma järjekordne grupp Viljandi güm-
nasiste, et saada täiendust oma vene keele õpingutele. 
Paraku artikli kirjutamise ajal ei ole me veel selles abso-
luutselt kindlad, sest mitmed tegurid on projekti perspek-
tiivi murendanud.

Praeguses olukorras peab Viljandi Gümnaasium õpi-
lasvahetuse	finantseerimisega	hakkama	saama	ise,	sest	
lisaressursse	pole	juurde	saadud.	Päris	kogu	finantskoor-
must osalevate õpilaste peredele jagada ei saa. Seetõttu 
peab väga pingsalt vaatama projekti eelarvet, sest grupi 
saatmine eeldab siiski ka külaliste vastuvõttu kevadel 

2017. Ka meie projektipartneritel Venemaal läheb aasta-
aastalt järjest keerulisemaks leida ressursse oma õpi-
laste saatmiseks Eestisse.

Muutunud on veidi ka olupoliitiline olukord. Järjest 
enam peame noortele selgitama, kuidas käituda erine-
vates olukordades ning neid rohkem ette valmistama eri-
neva poliitilise kultuuriga riiki reisimisel.

Mis aga ei ole õnneks üldse muutunud, on nii meie kui 
vene õpilaste huvi õpilasvahetuses osalemise vastu. Juba 
eelmise vahetuse lõpus on tegelikult uued grupid potent-
siaalselt olemas; meie õpilased õpivad usinasti vene keelt, 
sest lootust ikka veel on, et see annab võimaluse minna 
tutvuma meie naaberriigi kultuuriga ning täiendada selli-
sel suurepärasel viisil oma võõrkeele oskust.

Kirjandus
Jürgenson, Helene Terese (2015) „Õpilasvahetuse kasu õpilaste 
keeleoskuse arendamisel“. Uurimistöö Viljandi Gümnaasiumis.

MTÜ Euregio Pskov-Livonia kodulehekülg, http://www.pskov-livo-

nia.net/new/index.php/et/
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2015. aasta märtsis käivitati Haridus- ja Teadusministee-
riumi (HTM) noorteosakonna eestvedamisel pilootprojekt 
„Noortekohtumised“, mille eesmärgiks oli suurendada 
Eestis elavate 11–16aastaste erineva emakeelega ja/
või erineva kultuuritaustaga noorte ühistegevust, teine-
teisemõistmist, koostööd ja kultuuridevahelist õppimist. 
Programmi elluviijaks on SA Archimedes noorteagentuur, 
kes toetab koostööprojektide teket ja arengut teavitus-, 
nõustamis- ja koolitustegevuste kaudu, koordineerib pro-
jektide hindamist ja projektitoetuste eraldamist ning tege-
leb projektide järelevalve ja analüüsiga.

Projekti elluviimist rahastatakse 160 000 euroga 
hasartmängumaksu nõukogu vahenditest HTMi ning 
Eesti Noorsootöö Keskuse toel. Programmi raames on 
aastas võimalik toetada umbes sadakond projekti, kus 
osaleb ligikaudu 2000 noort.

Projekti kestvus koos ettevalmistuse, elluviimise ja 
järeltegevustega võib olla kolm kuni kuus kuud, põhi-
tegevuste aeg peab mahtuma 3–6 päeva sisse, lisaks sõi-
dupäevad. Grupis võib olla 16–24 noort, kellest vähemalt 
pooled osalejatest peavad õppima vene õppekeelega 
koolides ning peab olema vähemalt üks täisealine grupi-
juht iga kaheksa noore kohta. Toetust saavad taotleda 
mitteametlikud noortegrupid (nt rühm sõpru), registree-
ritud organisatsioonid (mittetulundusühingud ja sihtasu-
tused), kohalikud omavalitsused või nende allasutused, 
nt kool, noortekeskus, juriidilised isikud, sh sotsiaalsed 
ettevõtted.

Senised tegevused
2015. aastal korraldati kaks taotlusvooru ja toetati  
51 projekti, mille käigus viidi ellu 78 noortekohtumist 
kokku 1655 noorega (toetussumma kokku 149 820 
eurot). Keskmine noortekohtumise pikkus oli koos reisi-
päevadega 4,7 päeva ning valdav enamus projekte viidi 
ellu kahe partneri koostöös. 1/3 taotlustest olid pärit Tal-
linnast ja Harjumaalt (25), umbes 1/3 Tartumaalt (23) ning 
ligikaudu 1/3 Lääne- ja Ida-Virumaalt (24). Pilootaasta tei-
sel poolel tegeleti aktiivselt sihtgruppide kaardistamise ja 
teavituse ning info levitamisega koolidele, huvikoolidele, 

noorteühendustele, noortekeskustele ja kohalikele oma-
valitsustele ning keskenduti esialgu regioonidele, kus on 
märkimisväärne venekeelne kogukond. 

Noorteagentuuri korraldatud projektivisiitide käigus 
selgusid nii projektide esmased kordaminekud kui ka 
kvaliteedi toetamise vajadused. Teavitustegevuse tõhus-
tamiseks viidi läbi infoseminarid Tallinnas ja Ida-Viru-
maal ning kvaliteedi toetamiseks ühepäevane kvaliteedi-
koolitus noortekohtumiste juhtidele. Kvaliteedi osas 
pakuti lisatuge kultuuridevahelise õppe ja keeleteemadel, 
aga ka õppimise eesmärgipärasuse ning noorte kaasa-
mise ja partnerluse osas.

Taotlejate	 ja	 partnerorganisatsioonide	 profiil	 on	 pea-
miselt Euroopa Liidu haridus- ja noorteprogrammiga 
„Erasmus+“ tegeleva noorteagentuuri jaoks uudne, kaa-
sates mitmeid uusi siht- ja huvigruppe. Kuigi taotlejatest 
51% on mittetulunduslikud ühendused (avalik-õiguslike 
organisatsioonide ning mitteformaalsete noortegruppide 
kõrval), on kõigi partnerorganisatsioonide seas suurim 
osakaal just koolidel. Märkimisväärne hulk on ka huvi-
koole ning spordiklubisid ehk huvihariduse ja huvitege-
vuse osutajaid.

 

Joonis 1. Noortekohtumiste partnerorganisatsioonide 
tüüp ja osakaal 2015. aastal (N=109)

NOORTEKOHTUMISED – ÜLEVAADE ERINEVA  
KULTUURITAUSTAGA NOORTE ÜHISTEGEVUSTE  
PROGRAMMI TEGEVUSTEST 
Ardo Rohtla, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna asejuhataja

muu 
7%

koolid
29%

noortekeskused 
20%

huvikoolid ja 
spordiklubid

19%

noorteühendused 
ja noortegrupid

25%
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2015. aastal käivitati ka noortekohtumiste projektikoo-
lituste sari „Idee45“, mis on suurepärane viis noorte kaa-
samiseks projekti planeerimise esimestest sammudest 
ning kvaliteetsete partnerlussuhete loomiseks. Kolmel 
koolitusel anti 52 noortegrupile ja kokku 218 noorele ning 
juhendajale võimalus oma algusjärgus idee kujundada 
konkreetsete eesmärkide ja tegevuskavaga projektiks, 
kogeda noortekohtumiste minimudelit, omandada mitte-
formaalse õppe meetodeid, õppida viise keele- ja suhtlus-
barjääri ületamiseks ning leida oma idee elluviimiseks 
partnereid. 

Noortekohtumiste 2016. aasta I taotlusvooru 33 
esitatud taotlusest pälvis toetusotsuse 27 projekti 46 
erinevaks kohtumiseks 982 noorele, kogusummas  
99 400 eurot. Aprillis ja mais toimus Tallinnas kaks kva-
liteedikoolitust, millest võttis osa 47 taotlejat. II kvarta-
lis toimus 21 noortekohtumist, seitse projektivisiiti ning 
seitse programmi esitlust. Viimasest võttis osa 126 
laagrikasvatajat või noosootöötajat koos noortega. Noor-
tekohtumiste toimumispaiku on võimalik vaadata vir-
tuaalselt kaardilt https://www.google.com/maps/d/u/0/
edit?mid=zRoR7tFpbvdA.k-tYw2AvXdPY.

30. aprillil 2016 ilmus ka noortekohtumiste uuringu 
vahearuanne, selle tulemuste levitamine on kavandatud 
2016. aasta novembri lõppu. Kahefaasiline uuring viidi 
läbi pilootaasta osalejate, nii noorte kui nende juhtide 
seas, ja selles uuriti noorte hoiakuid ja enesehinnanguid 
valdkondades eestvedamine, koostöö, õppimisvõime, 
initsiatiiv, ettevõtlikkus, multimeediapädevus, tuleviku-
perspektiivid; noorte sotsiaalset ja kodanikupädevust 
ning riigiidentiteedi taseme muutusi; noorte vaba aja 
veetmise harjumusi ja sotsiaalset aktiivsust ning noorte 
hinnangut noortekohtumisele kui õppimiskogemusele.

Programmi teine taotlustähtaeg 2016. aastal on  
30. november. Aasta kokkuvõtvateks eesmärkideks on 
seatud, et kohtumistel osaleb 1800 noort, toetus eralda-
takse ca 60 erinevale noortekohtumise projektile, ühis-
konnas tõuseb teadlikkus projekti võimaluste ja mõju 
kohta, tõuseb ka noortekohtumiste kvaliteet, 2/3 taotleja-
test on korduvtaotlejad ning 1/3 on uued projektitegijad, 
et tõhustada olemasolevate projektide kvaliteeti.

Noorteagentuuri projektijuhi Triin Ulla sõnul oli seda-
laadi eesti- ja venekeelsete noorte koostööd soodusta-
vate projektide järgi Eestis kahtlemata juba ammu suur 
vajadus. „Kuna noortekohtumiste projektide raames 
tegutsevad Eestis elavad eri keelt kõnelevad noored ühes-
koos, pakub see head võimalust tutvuda teineteisega 
lähemalt ning näha, et esmapilgul näiva kultuurilise eri-
nevuse taga on väga suur sarnasus. Positiivsed kontaktid 
eri keelekogukondade esindajate vahel on aga põhiline 

eeldus, et suhted ühiskonnas on sallivad, sõbralikud ja 
koostööaltid.“ 

Ulla sõnul on kohtumiste formaat väga edukaks osutu-
nud: „Olen osalejatelt saanud väga palju positiivset taga-
sisidet selle kohta, kuidas erikeelsed noored omavahel kii-
resti sõbrunevad ning projekti lõppedes üksteisest kohati 
lausa pisarates lahkuvad. Õnneks ei ole Eesti nii suur riik, 
et omavaheline kontakt kaoks ja enamasti kavandatakse 
uute sõpradega juba järgmisi koostegemisi ja projekte. 
Mu veendumust noortekohtumiste toimimisse kinnitasid 
ka ühe Kohtla-Järve õpetajanna sõnad, kes väitis siiralt, et 
just tänu sellele formaadile on taastumas tema usk Eesti 
ühiskonna sidususse.“

Kordaminekud
Kõigi toimunud projektide puhul võib esile tuua kahte 
faktorit, mis oli omane kõigile noortekohtumiste projekti-
dele. Esimene on noorte vaimustus keele praktiseerimisel 
mõlemapoolselt – vene noored harjutasid eesti keelt ja 
eesti noored õppisid venekeelseid sõnu. Teine on kontak-
tide kõrge kvaliteet ja uued soojad sõprussuhted, mida 
tõid välja peaaegu kõik projekte läbi viinud grupid. Mõned 
noorte ja noortejuhtide kommentaarid ülalkirjeldatud 
korda minekute kohta: 
• „Ma alul kartsin, et ei saa venelastega suheldud. Meil 

neid ju pole ja vene keelt ma pole õppinud. Aga alul 
aitasid juhendajad tõlkida. Pärast tekkis kuidagi ühine 
suhtluskeel vene, eesti, inglise sõnadega. Sain Savelist 
suurepäraselt aru.” (Tallinna noor)

• „Я узнал о своём друге, что он хочет научиться 
говорить на русском языке. Я ему непременно 
помогу. Мы договорились, что он будет помогать 
мне учить эстонский язык. Так что у нас одинаковые 
цели.” / „Kuulsin oma sõbralt, et ta soovib õppida vene 
keelt. Ma aitan teda kindlasti! Leppisime kokku, et ta 
aitab mul eesti keelt õppida. Nii et meil on väga sarna-
sed eesmärgid!” (Kohtla-Järve noor)

• „Общение на эстонском языке – это был самый 
трудный аспект проекта. Я понял, что нужно изучать 
язык не только на уроках.” / „Eesti keeles suhtlemine 
oli projekti kõige raskem osa. Sain aru, et keelt tuleb 
õppida ka tundidest väljaspool.” (Jõhvi noor)

• „Ei maksa karta, et lapsed ei hakka suhtlema keelebar-
jääri tõttu – ühine tegevus lammutab barjääri.” (Rõuge 
noortejuht)

• „Кайа (Вастселийна) и Лилия (Нарва) настолько 
сдружились, что договорились непременно про-
должить общение и после завершения проекта. 
На зимних каникулах Кайа приглашена в гости 
в семью Лилии как новый хороший друг и уже 
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близкий человек.“ / „Kaia Vastseliinast ja Lilia Narvast 
said nii headeks sõpradeks, et otsustasid suhtlemist 
jätkata ka peale projekti lõppu. Talvevaheajal on Kaia 
kutsutud Lilia peresse külla kui uus hea sõber ja lähe-
dane inimene.” (Narva noortejuht) 

• „Teate, mina ütlen kohe ära, et mina integratsiooni ei 
usu. No üldse kohe. Üritasime-üritasime, aga on kaks 
erinevat kogukonda ja niimoodi on. Aga nüüd, siin, on 
mul tekkinud teatav usk, et noorte põlvkonna kaudu 
on see siiski võimalik.” (Kohtla-Järve õpetaja „Idee45“ 
noortekoolituse järel)

Projektide teemad
Noortekohtumiste projektiteemad on sellised, mis noori 
endid kõnetavad ja on valitud noorte poolt. Seetõttu on 
paljud projektid seotud liikumise, spordi ja tervisliku elu-
viisi ning toimetulekuga looduses. On ka lihtsalt keele-
õppeprojekte, mille eesmärk on õppida ja harjutada eesti 
keelt. Näiteks Pala kool ja Narva Priimetsa kool on pro-
jekti eesmärgiks seadnudki venekeelsete noorte tööturu 
võimaluste tõstmise eesti keele praktika ning karjääri-
võimalustega tutvumise kaudu. Projektide seas on ka 
fokusseeritud teemakäsitlusi, näiteks koolikiusamisega 
võitlemine, sallivuse suurendamine või noorte interneti-
sõltuvus. Toredate projektinäidete seast võiks veel esile 
tõsta järgmisi projekte: MTÜ Youth club Active Lasnamäe 
Huvikoolist ja Eve Stuudio Viljandi Huvikoolist kohtusid 
kahe noortekohtumise raames projektis „Kooslooming”, 
mille tulemusena valmis etenduskunsti teos, millesse 
panustasid võrdselt kõik kohtumisel osalenud noored. 
Etendus kanti ette Tallinna Kesklinna Noortekeskuses, 
kohal käis ka ETV+ uudistetoimetus.

Pelgulinna Lastekaitse Keskus koos noortegrupiga 
„Koos edasi” tegelesid suvelaagris “Suhtleme-13” stereo-
tüüpide ja kultuuriliste erinevuste teemaga. Eriti vahva on, 
et noortekohtumiste tulemusena valmis meeskondlik ja 

seltskondlik mäng „Kiiksuga Eskimo”, mille panid kokku 
20 noort vanuses 11–16 ja mis sobib suurepäraselt kul-
tuuridevaheliseks õppimiseks. Mängu eesmärk on piiri-
deta suhtlus, üksteise tundmaõppimine ja omavahelised 
head suhted. Hea mäng ka mingi hoopis teistsuguse 
teema soojendamiseks!

Nimetatud projektikohtumiselt tuli ka seni parim soo-
vitus sõbralikuks ja vahvalt eneseteadlikuks kultuurideva-
heliseks õppeks: „Noorte endi pakutud kõige eesmärgi-
pärasem tegevus oli erinevate kultuuride „kiiksude“ 
leidmine. Sellisel juhul koondusid noored vastavalt enda 
kultuurile kolme-neljaliikmelistesse rühmadesse ning kir-
jutasid üles kõik enda kultuuri naljakad või omapärased 
kombed. Informatsiooni võis otsida nii internetist kui enda 
kogemusest meeldejäävamaid olukordi meenutades. 
Eraldi rühm moodustati võõrsil elavatest noortest, kes 
panid kokku kava, kuidas on olla eestlane teises kultuu-
ris ja millised kombed, tavad vms on teistele kultuuridele 
omapärased – mis teevad eestlastest eestlased. Lõpuks 
esitlesid kõik rühmad enda kirjapandut lühikese etüüdina. 
Noortele meeldis endi sõnul kõige rohkem võimalus ise-
enda üle vabas õhkkonnas nalja visata, avastada teiste ja 
ka iseenda kultuuri „kiikse” ning läbimänguga jäid need ka 
paremini meelde.” 

Tapa Vene Gümnaasium ja Sõmeru Põhikool kaardis-
tasid oma noortekohtumiste projektis Eesti erinevaid kul-
tuure. Esimesel kohtumisel tutvuti eesti ja vene pärimus-
kultuuriga, kevadel õpiti koos tundma vanausulisi Peipsi 
ääres ning suve alguses uuriti setude elu ja kombeid 
Võru- ja Põlvamaal.

Paljud juba toimunud kohtumiste muljed on kajas-
tatud ka noorteagentuuri blogis http://noored.ee/blogi/
noortekohtumised/. 

Noortekohtumiste programmiga saab tutvuda aadres-
sil http://noored.ee/rahastus/noortekohtumised/.
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Huviharidus – noore võimalus enesearenguks 
Huviharidus annab noorele väärtusliku õpikogemuse ja 
omab suurt rolli eluks vajalike pädevuste omandamisel 
ja arendamisel. Lisaks võimaldab noorel avastada ja rea-
liseerida enda tugevusi ja potentsiaali ning leida sarnaste 
huvidega eakaaslasi. Huvihariduse suurt väärtust noorte 
eneste jaoks kinnitavad ka uuringu „Noorsootöös osale-
vate noorte rahulolu noorsootööga“ (2016) tulemused, 
milles osalenud noored olid seisukohal, et uusi teadmisi 
omandatakse kõige mõjusamalt just huvikoolis.

Huvihariduses osalemise võimalused ei ole aga kõigile 
noortele võrdselt kättesaadavad. Ligikaudu kümnendik 
noortest jääb kõrvale nii huviharidusest kui ka muust 
noorsootööst. Peamised tegurid, mida noored ise mõju-
tada ei saa, kuid mis suurel määral takistavad nende 
osalust, on piirkondlikud erinevused huvihariduse kätte-
saadavuses, mitmekesisuses ja kvaliteedis. Samavõrd 
oluliseks põhjuseks peetakse seda, et noorte juhendajad 
ei ole saanud väljaõpet eri sihtrühmadega töötamiseks ja 
noorte kaasamiseks. Lühidalt öeldes ei pruugi kodu kohas 
olla noore huvile vastavaid võimalusi. Kõrvalejäämine 
võib olla seotud ka väiksemate majanduslike võimaluste 
ja erivajadustega noorte puhul huvihariduse toimumis-
kohale füüsilise ligipääsu puudumisega. Teatud juhtudel 
on mitteosalemise põhjusena esile toodud ka noore enda 
motivatsioonipuudust.

Huvihariduse arendamine noorte paremaks 
kaasamiseks
Teadvustades takistusi huvihariduse kättesaadavuses 
ning soovides kaasa aidata sellele, et huviharidus Eestis 
vastaks rohkem noorte vajadustele ja huvidele, oleks ava-
tud ja kaasaks erineva taustaga noori, juhtis Sihtasutuse 
(SA) Archimedes noorteagentuur aastatel 2014–2016 
ulatuslikku huviharidust arendavat projekti „HUKK-AP ehk 
HUviKoolide Kaasamise ja Arengu Programm“ (HUKK-
AP). Projekti rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) 
toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ taotlusvoo-
rust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekuse 
tõstmine”. Projekti kogumaksumus oli 379 738,51 eurot. 
Kahe aasta jooksul toodi huvihariduse juurde tuhandeid 
noori, kellel seni võimalus puudus, koolitati noorsootöö-
tajaid ja suunati metoodika ja koostöö arengut. SA Archi-

medes noorteagentuuri partneriteks olid projektis Pärnu 
Linnavalitsus, Tartu Linnavalitsus, MTÜ VitaTiim, MTÜ 
Urban Style, Evrópa unga fólkins (Island), Riiklik auto-
noomne Jamali-Neenetsi Autonoomse Ringkonna asu-
tus “Noorte Tööhõive Tehnoloogiate Keskus” (Salehard, 
Venemaa).

HUKK-APi peamine eesmärk oli muuta huvihariduse 
võimalused 7–17aastastele noortele kättesaadavamaks 
ning luua tingimused ja toimivad lahendused nende süs-
teemseks kaasamiseks huviharidusse. Eraldi tähelepanu 
suunati noortele, kes olid võrreldes oma eakaaslastega 
ebasoodsamas olukorras. 

HUKK-APi tegevused hõlmasid mitmeid Eesti piirkondi, 
sh Harju-, Ida-Viru-, Jõgeva-, Põlva-, Pärnu-, Tartu- ning 
Valgamaa. Kogu projekti jooksul osales selles 80 erine-
vat huvihariduses tegutsevat asutust ja organisatsiooni. 
Projektis osalenud partneritel tuli analüüsida oma senist 
tegevust, sh varasemaid meetodeid ja koostööd, ning 
püüda leida lahendusi, kuidas kohalikul tasandil tegutse-
vad huvihariduse pakkujad saaksid seni kaasamata siht-
rühmadeni jõuda. Seega oli juba algselt kavas avardada 
huvihariduse seniseid piire nii uutele sihtrühmadele kui ka 
mõelda meetoditele.

Kuidas enam noori, eriti neid, kel osalemiseks 
vähem võimalust, huviharidusse kaasata?
Sama oluline kui huvihariduses mitteosalevate noorte 
kaasamine oli ka projekti käigus kogutavate teadmiste 
koondamine viisil, mis võimaldaks noortega töötavatel 
inimestel saadud kogemusi ka edaspidi kasutada. Projek-
til oli oluline roll spetsialistide teadmiste arendamisel ja 
teadlikkuse tõstmisel erinevate vajadustega noorte kaa-
samise iseärasustest ja võimalustest koolituste ja toeta-
vate tegevuste kaudu, nt kohtumised ja supervisioonid 
kogemuste jagamiseks. Kompleksne noorte vajadustega 
arvestamine andis paljudele noortega töötavatele spet-
sialistidele väga vajalikku moraalset tuge, pakkus positiiv-
set õppimiskogemust, luues valmisoleku väiksemate või-
malustega noori edaspidigi kaasata ja nendega töötada.

Noorte olukorra terviklikuks mõistmiseks ja ulatusli-
kuma kaasamise kavandamiseks oli oluline teadvustada 
tegurid, mis osalust seni takistasid. Esmalt oli vajalik 
väiksemate võimalustega noored üles leida, seejärel sel-

HUKK-AP EHK HUVIKOOLIDE KAASAMISE JA  
ARENGU PROGRAMM 
Aare Vilu, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna peaekspert
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gitada välja nende vajadused ja huvid. Teatud juhtudel 
tuli teha valikuid ka selles, millise teema ja metoodikaga 
huviringid võiksid antud piirkonna või sihtrühma noorte 
arengut kõige enam toetada. Väheste materiaalsete või-
malustega või kaugemates piirkondades elavate noorte 
puhul tuli läbi mõelda, kuidas parandada juurdepääsu 
nendele kohtadele, kus huviharidust juba pakuti.

Sarnaselt teiste noortega on ka väiksemate võimalus-
tega noorte kaasamise oluliseks eelduseks info edasta-
mine vormis, mis ärataks noortes uudishimu. Füüsilise ja 
vaimse erivajadusega noorte puhul tuleb tagada ligipääs 
tegevuspaikadele. Mõnel juhul võib olla otstarbekas pak-
kuda huviharidust väljaspool välja kujunenud formaal-
set või ka mitteformaalset haridussüsteemi. Vahel võib 
aidata noortele ligipääsu tagada just tihe koostöö üldhari-
duskoolidega, pakkudes tegevusi kooli ruumides. Noored 
viibivad iga päev peamiselt kahes keskkonnas – kodu ja 
kool. Mõlema toetusest sõltub suuresti ka noorte tead-
likkus, motivatsioon ning võimalused huvidega tegeleda. 
Seega on vajalik pühendada aega koostööle erinevate 
osapooltega, nagu pere, õpetajad, sotsiaalpedagoogid, 
lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad, tugiisikud, sest mida 
enam soovitakse lähtuda noorte vajadustest, seda roh-
kem aega ja koostööd see nõuab. 

Koostöö ja projekti käigus läbiproovitu tulemusena 
koondasid partnerid oma kogemuse pinnalt põhimõtted, 
mis aitavad noorteni jõuda ja nende osalust huviharidu-
ses suurendada. 

Iga noor vajab individuaalset lähenemist – see, mis 
mõnede noortegruppide puhul toimib, ei pruugi teiste 
jaoks olla lahenduseks. Harjumuspäraste rakendustega 
sageli uut arengut ei saavuta. Samas on võimalik lihtsate 
meetoditega välja selgitada noorte vajadused ja huvid, 
sh see, mida nad tegelikult tahavad teha, ning vastavalt 
tegutseda. Meeles tuleb pidada lihtsat tõde – kõigi noor-
tega on võimalik koostööd teha! 

Tuleb leida viise uute noorte kaasamiseks – sõpru 
ja noortegruppe kaasavad ettevõtmised pakuvad head 
võimalust tegevustega tutvumiseks. Võttes kasutusele 
noortele omaseid sotsiaalmeediakanaleid, tuleb ka aega 
võtta, et noortega neis keskkondades suhelda. 

Osalus tuleb noortele põnevaks teha – noored ei 
oska sageli kohe esile tuua, mida soovitakse või vaja-
takse. Selleks, et osaluse algus oleks kergem ja pakuks 
noortele sisulist tegevust, tuleb neid kaasata igas etapis, 
nii tegevuste kavandamisse kui ka elluviimisse ning suu-
nata noori koos tegutsema.

Sageli toimib noorelt noorele lähenemine – motivee-
rimaks ja näitamaks, kuidas noor saab ennast teostada, 
on hea leida eeskujusid. Nähes, mida eakaaslased on 
saavutanud ja kuidas silma paistnud, mõjutab see noori 

palju enam kui täiskasvanu juhendamine. Lisaks on edu-
lood olulised grupi turvatundele. 

Huviharidus peab arvestama noorte päevarütmiga 
– formaalne ja mitteformaalne haridus saavad noort 
toetada juhul, kui arvestatakse üksteise rütmiga nii, et 
noorel jääb mõlema jaoks aega. Huvidega tegelemiseks 
tuleb võimalusi kavandada nii, et noor ei peaks seisma 
valiku ees, kas tegeleda huvipakkuvate või kohustuslike 
teadmiste omandamisega. Noortele, kes käivad koolis 
pärastlõunal, tuleb huvihariduses osalemine korraldada 
hommikuti. 

Noortega saadud kontakt on väärtus – neil, keda 
huviharidusse kaasatakse, ei tohi lasta kaduda. Arves-
tama peab sellega, et noore võimalused ja soovid võivad 
muutuda. Vastavalt sellele tuleb püüda leida uus huviala. 
Eemale jäänud noorega tuleb alustada algusest.

Lapsevanemate kaasamine otsuste tegemisse – olu-
line on tavapärasest erinevate vajadustega noorte puhul 
saada teavet noore iseärasuste kohta. Saadud infot tuleb 
maksimaalselt arvesse võtta – näiteks autistlikku last 
võivad osalemisel segada võõras koht, lõhn, müra vms. 
Kui ollakse ette valmistatud, siis teatakse, kuidas toimida. 
Vanemale saab selgitada, milleks ja millist infot vajatakse 
ning ka seda, et saadud infot ei edastata asjasse mitte-
puutuvatele inimestele. Hea on alati lapsevanemalt nõus-
olekut küsida, kas laps ikka tohib ja saab huvitegevustes 
osaleda. Vanemal võib vahel tekkida kartus suunata oma 
laps „eriliste noorte“ gruppi. 

Eriliste noortega töö nõuab ettevalmistust ja järjepi-
devust – tavapärasest erinevate noortega tegelevad ini-
mesed peavad olema vastavalt koolitatud ja saama tuge 
meeskonnatöö kaudu. Ettevalmistuse juures on olulised 
oskused, aga samavõrra ka vaimne valmisolek. Noortele 
uute võimaluste loomisel on tähtsal kohal järjepidevus 
– käivitatud protsessid ja koostöö tuleb muuta regulaar-
seks ja arvestada, et see võtab aega. Kokkuvõtlikult tuleb 
kaasamine terviklikult läbi mõelda ja planeerida selliselt, 
et väiksemate võimalustega noored osaleksid huvihari-
duses regulaarselt ja saaksid sealt enda jaoks väärtusliku 
õpikogemuse. 

Projektis osalenute soovitused tulevikuks ehk 
kuidas toetada noore õppimist huvihariduses
Tulemuslikku õpikogemust kujundades tuleb arvestada 
osaleja isikupära (vanus, võimekus, erivajadus, varasem 
kogemus, suhtumine), õpistiili ja eelistusi. Iga noore 
puhul peab leidma lahenduse, mis aitab luua noore per-
sonaalset arengut toetava keskkonna. 

Protsessi alguses tuleb vastavalt noore võimekusele 
läbi arutada õppimise eesmärk ja väärtus. Mõnele on 
tähtis tulemus, teine aga tunneb rõõmu igast väiksest 
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edusammust, mis on tegevuse käigus saavutatud. Ees-
märkide seadmisel on peamine, et need on noore enda 
teadvustatud, kasvanud välja tema soovidest ja vaja-
dustest ning realistlikud ja hinnatavad. Samas võtmes 
tuleb koos noorega tema õpikogemust ka analüüsida ja 
suunata teda märkama arenguid (isegi neid, mida algselt 
ei oodatud) ning tunnustama. See tõstab noore enese-
usaldust, pühendumist ja arusaama sellest, mida ta eri 
tegevuste kaudu endas arendas. Oluline on aidata noorel 
siduda omandatu igapäevaeluga. Sobivate meetoditega 
tuleb	tegevust	reflekteerida	ehk	aeg-ajalt	kogetule	tagasi	
vaadata ja õpitut hinnata ning võimalusel kirjeldada ja 
näidata erinevates tegevustes õpitut, kasutades selleks 
näiteks Noortepassi. Tähtis on rääkida ka võimalikest 
väljakutsetest, et noor ei kardaks teha vigu. Eksimine on 
loomulik õpiprotsessi osa ja ka negatiivsest kogemusest 
saab palju õppida. 

Projektiga kaasati huviharidusse tuhanded 
noored 
Noored jõudsid HUKK-APi tegevustesse kohalike spetsia-
listide võrgustiku kaudu enamasti oma hariduslike eriva-
jaduste ja/või raske sotsiaal-majandusliku olukorra tõttu. 

Projekti partnerite kaudu kaasati tegevustesse kõige 
rohkem tavaklasside õpilasi, keda iseloomustati kui käitu-
misraskustega, sõpradeta, huvialata, pärit majanduslikes 
raskustes või keerulisema psühholoogilise kliimaga pere-
dest, kokku 1340 noort, sh 809 noort osales tegevustes 
regulaarselt ja 531 noort ühekordselt. Mõnevõrra vähem 
osales lihtsustatud õppekava alusel õppivaid või haridus-
liku erivajadusega noori, kokku 1124 (vastavalt 718/406 
osalejat). Arvuliselt kõige vähem kaasati noori, kellel elu-
koha kauguse tõttu puudus seni juurdepääs huvisid ja 
vajadusi piisavalt arvestavale huviharidusele, kokku 767 
noort (vastavalt 279/488 osalejat). 

Enim osales noori (1859) grupipõhises huvitegevuses. 
Näiteks hariduslike erivajadustega noori kaasati nii huvi-
koolide tavarühmadesse kui ka nende jaoks eraldi loodud 
gruppidesse. Oluliseks uuenduseks oli senisest suuremas 
mahus individuaalsete huviringide korraldamine just sel-

lele sihtrühmale. Individuaalsetes huviringitundides osa-
les kokku 299 hariduslike erivajadustega noort. Korraldati 
ka ühekordseid üritusi (1425 noort), mille eesmärgiks oli 
äratada noortes huvi huvihariduses pakutava vastu.

Projekti tulemused
• Projektis osales 3231 väiksemate võimalustega noort, 

nendest 1806 käis huviringis regulaarselt ning 1425 
osales ühekordsetes tegevustes. Osalenute puhul 
saab esile tuua muutusi nii hoiakutes, teadmistes, 
oskustes kui ka käitumises. Noored muutusid enese-
kindlamaks, algatusvõimelisemaks, õppisid kesken-
duma ja paremini suhtlema ning koostööd tegema. 
Samuti arenesid nende huvialaga seotud oskused ning 
paranes õppeedukus.

• Loodi 69 uut piirkondlikku huviringi just selle sihtrühma 
vajadusi arvestades: jalgpallitreening, maaliring, teat-
ristuudio, loodusring, automudelism, tantsutunnid, 
fotoring, kitarrimäng, mototrenn, luulering, piljardiklubi, 
meremeeste klubi, käsikellade ring jpm.

• Koolitus- ja mentorlustegevuses osales 1647 noortega 
töötavat spetsialisti, mis on aidanud kaasa mõtteviisi 
muutusele huviharidussüsteemis ning väiksemate või-
malustega noorte kaasamine on järjest loomulikum 
igapäevatöö osa.

• Loodi uusi huvihariduse mudeleid ja katsetati lähene-
misi, mida varem huvihariduse pakkujad ei olnud kas 
üldse või nii suures mahus kasutanud. Näiteks hari-
duslike erivajadustega noori kaasati tavapärastesse 
huviringidesse ning nad said osaleda spetsiaalselt 
neile loodud väikegruppides või individuaalõppetun-
nis. Eraldatumates piirkondades elavate noorteni jõuti 
mobiilse huvikooli abil.

• Kaasati ja nõustati 442 lapsevanemat, mis osutus 
töös noortega ülimalt oluliseks. Lapsevanemal on täh-
tis roll selles, kas noor jõuab huviharidusse ja kas ta 
hakkab selles regulaarselt osalema.

• Huviharidussüsteemis on tekkinud mõtteviisi muutus 
– väiksemate võimalustega noorte kaasamine on jär-
jest enam saamas igapäevatöö osaks.
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Noorsootöö all peetakse silmas 7–26aastasele isikule 
tingimuste loomist mitmekülgseks arenguks, mis või-
maldab noorel vaba tahte alusel perekonna-, taseme-
hariduse- ja tööväliselt tegutseda. Tegemist on noortele 
organiseeritud tegevustega, mis toimuvad enamasti 
mitteformaalses keskkonnas ja noortepärasel viisil. 
Noortevaldkonna arengukava aastateks 2014–2020 on 
seadnud üheks eesmärgiks noortevaldkonna mõjusama 
toimimise. Selle saavutamiseks on vaja toetada kvali-
teetse noortepoliitika ja noorsootöö arengut, mis viitab 
ka vajadusele teada saada, kui rahul on noored noorsoo-
töö tegevustes kogetuga. 2016. aastal valmis Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse 
tellimusel uuring „Noorsootöös osalevate noorte rahulolu 
noorsootööga“, mille viis läbi Ernst & Young Baltic AS. 

Uuringu eesmärgiks oli terviklikult ja süsteemselt ana-
lüüsida noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsoo-
tööga, et saada infot nii erinevate gruppide, noorsootöö 
tegevuste kui ka rahulolu aspektide kohta. Selleks viidi 
noorte seas läbi veebiküsitlus. Uuriti, kui rahul on noored 
nende konkreetsete tegevustega, milles nad 2015. aastal 
osalesid. Näitajad ei kajasta nende noorte arvamust, kes 
konkreetses tegevuses ei osalenud. Täpsem ülevaade 
rahulolust kujunes nelja järgneva dimensiooni lõikes: 
vajadustele vastavus; kasulikkus; füüsiline keskkond; sot-
siaalne keskkond. Üldise rahulolu arvutamisel loeti rahul-

oluks skaala punkte 4 ja 5 (vastusevariandid „väga meel-
dib“ ja „pigem meeldib“ ning „väga rahul“ ja „pigem rahul“). 

Noored õpivad noorsootöös osaledes palju
Idee, et inimesed võivad õppida pidevalt, terve elu ning 
väga erinevates keskkondades ja formaatides, ei ole 
maailmas võõras. Ühtlasi on ka OECD mitmetes avalda-
tud analüüsides ja ülevaadetes viidanud mitteformaalsele 
õppele kui ühele olulisele võimalusele, mis soodustab 
elukestvat õpet (OECD, 2007; Werquin, 2008). Õppimise 
aspekti olulisust kinnitas ka rahulolu-uuring, millest sel-
gus, et 95% noortest arvab, et on noorsootöös osaledes 
väga palju või mõningal määral uut õppinud, 58% on väga 
palju uut õppinud. See näitab, et noored leiavad, et noor-
sootöös osalemine on neile olnud arendav. Ei vanus, sugu 
ega ankeedile vastamise keel mänginud tulemustes eri-
list rolli – kõikide sihtrühmade lõikes on noorsootöös osa-
levad noored väga palju või mõningal määral uut õppinud. 
Noortevaldkonnas seostub mitteformaalse õppimisega 
kaks peamist väljakutset: suunata noorsootöötajaid veel 
enam õppimise tähtsust koos noorega mõtestama ning 
leida ühiskonnas laiemat toetust mitteformaalses õppes 
omandatu tunnustamiseks, et noorel oleks kogetust kasu 
näiteks edasistel õpingutel või tööle kandideerides. 

Kui vaadata osalenud noorte rahulolu noorsootöö 
tegevuste lõikes (joonis 1), on kõige suurem osakaal 

NOORSOOTÖÖS OSALENUD NOORTE RAHULOLU 
NOORSOOTÖÖGA
Age Tomson, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna peaekspert

Joonis 1. Noorte üldine rahulolu noorsootööga erinevate noorsootöö tegevuste lõikes (N=2114), ANST = avatud 
noorsootöö
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noori rahul malevate ja osaluskogudega. Lisaks on kõige 
kõrgem soovitusindeks samuti osaluskogudel – see 
tähendab, et noored soovitaksid seda kogemust ka oma 
sõpradele. Kõige rohkem olid noored rahul noortelaagrite 
(65%) ja huviharidusega (64%). Kõige vähem olid noored 
rahul noorteinfo teenusega – vaid 32% vastajaist olid 
väga rahul ning iga teine pigem rahul. Vaadates üldist 
rahulolu, andsid tüdrukud veidi kõrgemaid rahuloluhin-
nanguid kui poisid. Noorema (7–11aastaste) ja vanema 
(12–26aastaste) vanusegrupi vahel olulisi erinevusi rahul-
olu määras ei ilmnenud – noorsootööga on üldiselt rahul 
mõlema vanusegrupi noored. Kui vaadata üldise rahulolu 
erinevusi eesti- ja venekeelsete vastajate võrdluses, siis 
selgus, et eestikeelsed vastajad andsid veidi madalamaid 
hinnanguid, välja arvatud noorte osaluskogude, huvihari-
duse ja noortelaagrite puhul. Samas tuleb silmas pidada, 
et venekeelsete vastajate arv ei ole piisavalt suur, et teha 
olulisi järeldusi. 

Rahulolu valdkondadega
Kui noorte käest uuriti rahulolu huviala valdkondade lõi-
kes, siis kõige enam oldi rahul kunsti alavaldkonnaga, 
mille puhul rahulolutase oli 93%. Madalaim rahulolutase 
oli muusika alavaldkonnas – 81% noortest olid pakuta-
vate tegevustega rahul, seejuures vaid 48% olid väga 
rahul. Selles valdkonnas oli ka kõige suurem negatiivseid 
hinnanguid andnud vastajate osakaal (5%). Vastavust 
noorte vajadustele ehk noorte soovidega arvestamist, 
tegevuse olulisust ja huvitavust ning tegevuse toimu-
miskoha ligipääsetavust hinnati muusika alavaldkonnas 
mõnevõrra madalamalt. Veidi enam negatiivseid hinnan-
guid sai ka looduse ja tehnika alavaldkond – 4% vasta-
nutest pigem ei olnud selle valdkonna noorsootööga 
rahul. Suurim sooline erinevus esines kunsti ning looduse 
ja tehnika alavaldkondades, kus rahulolevate tüdrukute 
osakaal oli seitsme protsendipunkti võrra kõrgem kui 
poistel. Üsna sarnane oli nii poiste kui tüdrukute rahulole-
matus muusika alavaldkonnaga seotud tegevuste puhul 
(vastavalt 6% ja 4% leidsid, et nad „pigem ei ole rahul“ või 
„üldse ei ole rahul“). 7–11aastased noored andsid kõikide 
valdkondade lõikes kõrgemaid rahuloluhinnanguid kui 
12–26aastased noored. 

Noorsootöö vastavusest vajadustele, 
kasulikkusest ning füüsilisest ja  
sotsiaalsest keskkonnast
Et hinnata pakutavate tegevuste vastavust noorte vaja-
dustele, uuriti noorte käest nii selle kohta, kas juhenda-
jad/õpetajad/noorsootöötajad arvestavad noore soovide 
ja arvamustega, kui ka selle kohta, kui oluliseks ja huvita-
vaks noored pakutud tegevust peavad.

95% noortest leidis, et nad on noorsootöös osaledes 
väga palju või mõningal määral uusi asju õppinud. Siht-
gruppe eraldi vaadates olulisi erinevusi ei ilmnenud – 
kõikide sihtrühmade lõikes on väga palju või mõningal 
määral midagi uut õppinud 94–97% noortest. Kui noortel 
paluti hinnata, kui kasulikud on nende jaoks olnud erine-
vad noorsootöö tegevused, milles nad osalenud on, siis 
kõige mõjusam oli noorte hinnangul huviharidus, kus 71% 
osalenutest on väga palju uut õppinud. Õppimise seisuko-
halt oli noorte meelest oluline ka osaluskogude ja noorte-
laagrite tegevuses osalemine. Nii arvas 63% vastanutest. 

45% vastanutest arvasid, et juhendajad arvestavad 
tegevuste korraldamisel alati nende soovidega ning pea 
sama palju (43%) leidis, et soovidega arvestatakse mõni-
kord. 12–26aastastelt uuriti tegevuse olulisuse kohta. 
79% neist pidas noorsootöös osalemist enda jaoks oluli-
seks ning 45% jaoks oli tegevus lausa väga oluline. Kõige 
olulisemaks pidasid (58% pidas väga oluliseks) vanema 
vanusegrupi noored enda jaoks huvihariduse alla kuulu-
vaid tegevusi. Kõige vähem oluliseks peeti noorteinfo tee-
nust – väga oluliseks pidas seda 12–26aastastest vasta-
jatest vaid 23%. Noorema vanusegrupi käest küsiti samal 
eesmärgil, kas noorsootöö tegevused, milles nad osale-
sid, olid neile huvitavad. Suurem osa ehk 88% nooremast 
vanusegrupist pidas tegevusi enda jaoks huvitavaks. Vaid 
2% leidis, et tegevus polnud huvitav. Kõige vähem huvita-
vana nähti avatud noorsootöö raames pakutavaid tege-
vusi – vaid 42% valis kõrgeima hinnangu ehk pidas neid 
tegevusi enda jaoks väga huvitavaks.

Noortel paluti ka hinnata noorsootöö füüsilise kesk-
konna erinevaid aspekte – nii ruume, kus tegevus toimus, 
kui ka tegevusvahendeid ja toimumiskoha ligipääseta-
vust. Pooled vastanutest olid ruumide ja/või tegevusva-
henditega väga rahul, vaid 3% pigem ei olnud rahul ja 1% 
ei olnud üldse rahul. Noorsootöö tegevuse asukohta vaa-
dates toimus 73% jaoks tegevus asukohas, mis oli väga 
või pigem hästi ligipääsetav. Samas pea iga kümnes lei-
dis, et toimumispaika jõuda on pigem või väga raske. 

Noorsootöö sotsiaalsete aspektide hindamiseks and-
sid noored hinnangu suhetele teiste osalejatega ja nii 
juhendajate/õpetajate/noorsootöötajate pädevusele kui 
ka sellele, kas läbiviija suutis luua meeldiva keskkonna. 
Kaaslastega saavad väga hästi läbi umbes 2/3 ja pigem 
hästi ligi veerand noortest. Suur osa ehk 90% vastanutest 
olid juhendajatega väga rahul, pidades neid pädevaks. 
67% nõustus ja 24% pigem nõustus väitega, et juhen-
daja/õpetaja/noorsootöötaja lõi tegevuseks meeldiva 
keskkonna. Kõige paremaks hinnati läbisaamist kaas-
lastega osaluskogudes ja noortemalevates. Võrdluses 
teiste tegevustega sai madalama, kuid siiski sõbralikule 
keskkonnale viitava hinnangu avatud noorsootöö, kus 
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suhteid hindas heaks 56% ja pigem heaks 33% vastaja-
test. Veel on oluline, et enamik noori leidis, et juhendaja lõi 
nende jaoks meeldiva keskkonna – suurim rahulolevate 
noorte osakaal oli noortelaagrite ja avatud noorsootöös 
osalejate hulgas – mõlemal juhul 71%. Samas oli avatud 
noorsootöös kõige enam ehk 4% noori, kes arvasid, et 
juhendaja ei saanud pigem või üldse hakkama meeldiva 
õhkkonna loomisega. 

Noorsootöö tegevuste piisavust hinnates leidis kol-
mandik noori, et nende kodukohas on piisavalt huvi-
pakkuvaid võimalusi vaba aja sisukaks veetmiseks. Ligi 
veerand arvas, et võimalusi on võrdlemisi palju, aga võiks 
veel enam olla, kuid 30% leidis, et võimalusi on ainult 
natuke ja neid peaks kindlasti laiendama. Sellele küsimu-
sele vastasid ka need noored, kes 2015. aastal ei osale-
nud üheski tegevuses. Nad olid kriitilisemad kui osalejad 
– 48% arvas, et võimalusi peaks kindlasti rohkem olema. 
Viies suuremas tõmbekeskuses (Tallinn, Tartu, Narva, 

Kohtla-Järve ja Pärnu) hinnatakse osalemise võimalusi 
paremaks kui muudes Eesti piirkondades. Neis linnades 
arvas 63% vastajatest, et võimalusi on piisavalt või üsna 
palju, kuid ülejäänud piirkondades viis protsendipunkti 
vähem. Tõmbekeskustes arvas 8% noori, et seal pole 
üldse võimalusi vaba aja sisukaks veetmiseks ning muu-
des piirkondades tundis sama 10% vastanutest. 

Esimese rahulolu-uuringu tulemuste põhjal võib öelda, 
et üldine rahulolu noorsootöö tegevustega, milles noored 
osalesid, on kõrge – 87%, samas suur osa noortest ootab 
mitmekülgsemaid ning kaasaegsemaid valikuid.

Kuigi uuringu eesmärk ei olnud küsitleda noori, kes 
2015. aastal noorsootöös ei osalenud, uuriti nende käest, 
kes küsimustikku täitma juhtusid, etteantud variantide 
abil ka põhjuseid, miks nad osalenud pole. 7–11aastased 
noored valisid kõige sagedamini mitteosalemise põhju-
seks (joonis 2) variandi „Ma ei tea“ (25% kõigist valitud 
põhjendustest) ning „Muu põhjus“ (22% põhjendustest). 

Joonis 2. Noorsootöös mitteosalemise põhjused (7-11aastased; N=87)

Joonis 3. Noorsootöös mitteosalemise põhjused (12-26aastased; N=391), valida sai mitu vastusevarianti
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Kolmas põhjendus, mis teistest sagedamini esines, puu-
dutas koolitööd – noored tõid välja, et neil on koolis palju 
õppida. 
Peamised põhjused, miks 12–26aastased noored pole 
noorsootöös osalenud (joonis 3), puudutavad seda, et 
neile huvipakkuvad tegevused kas puuduvad või nad pole 
nendest teadlikud (38% vastustest). Sageduselt teiseks 
põhjuseks toodi ajapuudust – 30% kõikidest valitud põh-
jendustest oli „Pole aega, sest koolis/tööl on suur koor-
mus“. Rahulolematuse täpsemaid põhjuseid oleks vaja 
edasi uurida.

Esimesest rahulolu-uuringust noortevaldkonnas võib 
järeldada, et ühelt poolt tuleb suurendada olemasole-
vate noorsootöövõimaluste kättesaadavust erinevates 

piirkondades ning teisalt on oluline pöörata tähelepanu 
sellele, et paljud senised noortele suunatud meetodid ei 
vasta enam noorte vajadustele. Selleks, et noortele suu-
natud teenuseid ja tegevusi just neile sobival viisil pak-
kuda, on oluline võtta noorsootöös kasutusele kaasaeg-
sed meetmed ning sihtgrupile sobivad lahendused. 
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