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Arvamus Eesti elukestva õppe strateegia 2020 projekti kohta 
 
 

Noored Kooli SA eesmärgiks on toetada Eesti haridussüsteemi arengut selles suunas, et iga laps Eestis 

saaks väga hea hariduse. Saadava hariduse kvaliteet sõltub sellest, kuidas mõtestavad oma rolli 

õppijate arengu toetamisel õpetajad ja koolide juhid. Et iga laps Eestis saaks väga head haridust, on 

vaja jõuda selleni, et teoreetiliselt omaksvõetud ja dokumentides kinnitatud õpikäsitust usuksid ja 

rakendaksid kõik Eesti õpetajad ja koolijuhid.  

 

Elukestva õppe strateegia 2020 projektis on see vajadus väga selgelt teadvustatud. Strateegias on 

kirjeldatud mitmed väga vajalikud meetmed (nt. õpetajate palgatõus, koolijuhtide arendamine, 

digivahendite laialdane kasutuselevõtt), mis peavad kinnitatud õpikäsituse rakendamisele kaasa 

aitama.  

 

Meie arvame, et lisaks strateegias kavandatule on kõne all oleva õpikäsituse rakendamiseks vaja luua 

kohalikele omavalitsustele, õpetajatele ja koolijuhtidele võimalus kollektiivselt ja individuaalselt 

mõtestada, kuidas õppimine toimub ja kuidas nad saavad sellele kaasa aidata.  Õpikäsituse aluseks on 

arvamus sellest, kuidas teadmisi luuakse ja omandatakse. Samade eelduste kohaselt peame looma 

võimaluse õpikäsituse kohta käivate teadmiste loomiseks ja omandamiseks selle rakendajatele ehk 

õpetajatele ja koolijuhtidele. Õpikäsituse rakendamise meetmete seas peaks olema selgelt välja 

toodud, kuidas see viiakse koolidesse.  

 

Toetudes Hongkongi haridusreformi praktikale1, pakume välja idee korraldada Eestis koolidele 

mõttepäevad. Mõttepäevade eesmärgiks on anda omavalitsuste haridusametnikele ja koolide 

kollektiividele aeg, tugi ja võimalus dokumentides kinnitatud õpikäsituse mõtestamiseks ja 

rakendamiseks. Tahame jõuda selleni, et iga kool mõtestaks, kuidas õppimine toimub ja mida nemad 

selle toetamiseks teevad. Koolid peavad olema õppivad organisatsioonid. Arvame, et sellisel 

lähenemisel on suurem mõju, kui üksikute õpetajate mõjutamisel läbi täiendkoolituste. 

 

 

                                                           
1
 Peatükk Shanghai and Hongkong: Two Distinct Examples of Education Reform in China, väljaanne „Strong 

Performers and Successful Reformers in Education: Lessons from PISA for the United States“ , OECD 2010 

http://www.oecd.org/pisa/46623978.pdf
http://www.oecd.org/pisa/46623978.pdf


 
 
 
Hongkongis tegeleti kogukonna liidrite mobiliseerimisega, lastes neil mõelda hariduse eesmärgi peale 
erinevatest perspektiividest (lapsevanem, tööandja jne). Keskenduti ka eelduste loomisele reformi 
ellu viimiseks koolide tasandil – juba 4 aastat enne reformi rakendumist alustati koolidele seminaride 
korraldamisega. Igal ühepäevasel seminaril osalesid esindajad 12 koolist. Iga kooli esindas 
kuueliikmeline delegatsioon, kuhu kuulusid nii juhtkonna kui õpetajate esindajad. Eesti kontekstis 
saaks osalejaid taolise mõttepäeva raames õpikäsituse teemadel koolitada ja lasta neil omandatut 
mõtestada oma kooli kontekstis.  Päeva lõpuks jõuavad koolid oma õpikäsituse rakendamise 
tegevusplaanini. Samuti on oluline anda koolidele võimalus arutada oma plaane mõttepäeval peale 
oma kollektiivi veel ka naaberkollektiividega. Mõttepäevade ülesehitus peab vastama uuele 
käsitusele õppimisest, muidu ei ole neil mõtet. 
 
Sellele ideele tuginevalt pakume strateegias kirjeldatud meetmetele lisaks veel ühe. Teeme 
ettepaneku lisada meetme  „Üldhariduskoolide, lasteaedade ja kutseõppeasutuse õpetajate ja 
koolijuhtide koolitussüsteemi kujundamine“ alla järgmine tegevus: 
 

- Viia kõikide koolide esindajatele läbi ühtse metoodikaga mõttepäevad, mis loovad 
tingimused teoreetiliselt omaksvõetud ja dokumentides kinnitatud õpikäsituse 
rakendamiseks.  
 

Lisaks soovitame kaaluda eesmärgi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja õppeasutuste juhid“ 
täitmise saavutamiseks viienda meetme lisamist. Lisaksime õpetajakoolituse erialade lävendi 
tõstmise ning kutsesobivuse hindamise õpetajakoolituse erialade sisseastumistingimuste ühe osana.  
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