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Arvamus  

Eesti elukestva õppe strateegia 2020 projekti kohta              07.11.2013, T - 30 

  

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO on osalenud Eesti 

hariduse viis väljakutset ja Eesti elukestva õppe strateegia 2020 väljatöötamise 

kõigis etappides, esitanud sisulised ettepanekud ja põhjendused ning hindab 

koostööd tulemuslikuks.  

Enamus meie esitatud sisenditest on leidnud dokumendis kajastamist. 

Samas mõistame, et strateegia on valikute kogum ja seetõttu ei saa selles 

kirjeldada valdkonna kogu täiust. 

Kindlasti detailiseerub haridusstrateegia sisuväärtusi avav ja edasisi arenguid 

visandav tekst tema rakendusplaanis ja seonduvates dokumentides. 
  

Avaldame lootust, et pikalt ja huvitatud poolte osalusel ettevalmistatud 

dokument on väärtus tulevikuks ja seda muidugi juhul kui kõik vastutust 

kandvad institutsioonid täitmisse panustavad. 
  

Edasi mõned täpsustavad küsimused ja ettepanekud. 

 haridusasutused võivad olla erinevates haldusalluvustes ja 

omandisuhetes, seega oleks otstarbekas viide - strateegia põhimõtted 

laienevad kogu haridussüsteemile; 

 strateegilise eesmärgina tuuakse esile tõhusa rahastamise vajadus. Kas 

võiks viidata, et rahastamise allikad võivad olla kombineeritud - 

riiklikud, omavalitsuste, ettevõtluse (metseenluse), üksikisikute 

panustuse sümbioos, etc; 

 erasektoripoolse finantseerimise võimaldamine ja panustamine eeldab 

teemaga seotud seadusandliku  keskkonna  täpsustamist; 

 hindame positiivseks strateegia praegusesse versiooni sisse toodud viidet 

koolide tugispetsialistide rakendamisele ja kaasamisele kooli edukasse 

toimimisse. Samas kordan veelkord meie varasemalt esitatud 



põhjendatud ettepanekut - lisada strateegia arendusse ka huvikoolid 

(huviharidus, mitte pelgalt huvitegevus). Viitame 

eelkõige muusikakoolidele ja koreograafia valdkonnale. Ilma varase 

õppealguseta puudub võimalus süsteemse õppe jätkamiseks järgmistel 

astmetel ja eriliste annete selekteerimiseks ning nende jätkuva arengu 

tagamiseks; 

 elukestva õppe kitsaskohtade loetelus viidatakse, et õppijate 

sotsiaalmajandusliku tausta mõju õpitulemustele on väike. Võib 

nõustuda väitega, et majanduslikult tundlikumast keskkonnast tulev 

õppija on andeks. Kuid juhtudel kui sotsiaalmajanduslik olukord ei 

võimalda (ilmselt on sellist statistikat ja uurimusi piisavalt)  paljudel 

oma õpihuve ja vajadusi realiseerida - kas ja millist ja kelle poolset 

abisüsteemi rakendatakse?; 

 hinnates keelekümbluse tulemuslikkust, ei peaks me kinnistuma, 

tsiteerin - venakeelsete noorte - terminile. Peaks arvestama, et juba täna 

ja seda enam tulevikus on rahvuseid ja keeli, kellega koos toimetame, 

oluliselt enim. Seega võiks siin kasutada venekeelsete noorte vs teistest 

rahvustest noorte - sõnastust; 

 põhjendatult ja läbivalt on dokumendis väja öeldud, et hea koolijuht ja 

õpetaja väärib õiglast töötasu. Oleks otstarbekas loetelus viidata ka 

tugispetsialistidele. Kooli tuleb käsitleda kõigi haridusasutusse 

panustavate isikute kogumina; 

 positiivseks edasiminekuks saab lugeda strateegia praeguse versiooni 

aktsenteeritust koolijuhi rollile; 

 

 

 oma varasemates ettepanekutes oleme soovitanud strateegias käsitleda 

enam kodanikuühiskonna põhialuseid – kaasata otsuste kujundamise, 

vastuvõtu, täitmise ja kontrolli protsessi kõik tööturu osapooled. Läbi 

sotsiaaldialoogi, kaasamise, kollektiivsete töösuhete rakenduvad kõik 

kollektiivi liikmed parimal viisil eesmärkide saavutamisse. 

Töötajate/õpetajate volitatud esindusorganisatsioonide kaasamine 

strateegia eesmärkide saavutamisse peaks olema obligatoorne. Seda 

enam, et koolijuhtide ühenduste kaasamine on dokumendis 

aktsepteeritud; 
 

 meie hinnangul on strateegias põhjendamatult vähe (praktiliselt 

marginaalselt) viidatud kohalike omavalitsusüksuste ja nende  ühenduste 



– Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu – rollile 

haridusvaldkonna korraldamisel. Arvestades käivitunud 

omavalitsusreformi, peaks kahe olulise ühiskondliku resonantsiga 

valdkonna  muutuste protesse käsitlema koosmõjus; 

 teadlike valikute kujundamise teema all viidatakse, et põhiline aktsent 

tehakse põhikooli III astmele. Eeldame, et see teemakäsitlus ei saa olla 

ühekordne või lühiajaline ning võiks ja peaks toimima pikemat õpiaega. 

Muutuvad teadmised, huvid ja muud mõjurid vajavad korduvat 

selekteerimist ja selle juures on nõustjate roll oluline. Selle teema 

arendamiseks võiks kasutada suurte praktiliste kogemustega töötukassa 

nõustajate potentsiaali; 

 digiõppel on positiivne tulevik. Kuid üleminekul ja ka tulevikus 

mõjutavad nende võimaluste kasutamist ühelt poolt  perekondade, 

õppijate erinevad majanduslikud võimalused ja teisalt andmeside 

toimimise/kättesaadavuse kvaliteet. Kuidas tagada sellise õpikeskkonna 

toimimine piisava ja kvaliteetse ressursiga? Kuidas lahendatakse 

majanduslikes raskustes olevate perede laste digitaliseeritus?; 

 dokument postuleerib - strateegia rakendamist koordineerib HTM ning 

panustavad teised ministeeriumid. Viitame veelkord - kaasata tuleb ka 

kohalike omavalitsusüksuste esindajad, aga samuti sotsiaalpartnerite 

ning eriala- ja kutseliitude volitatud esindjad (esindajate valik ja 

volitused vajavad otsustamist).  

  

Eeltoodud arvamused ja ettepanekud võivad korrata varemesitatud seisukohti, 

kuid enamus on piisavalt olulised selleks, et nendega arvestada strateegia 

rakendamise protsessis.  

Strateegiadokumendi väärtus on tema elulisus, elluviidavus ning selle kaudu 

teadmistepõhise jätkusuutliku ühiskonna edendamine. 
  

Täname kõiki, kes dokumendi valmimisse panustanud, täname korraldajaid 

võimaluse eest selles protsessis osaleda. 
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