
MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja vahetunni protokoll 

 

 

Vahetund toimus: 26.04.2022 veebikeskkonnas Zoom kl 16.00-17.40 

Osalesid:  

 Inimeseõpetuse Ühing - Krista Saadoja 

 Eesti Kehalise Kasvatuse Liit - Ingrit Keerma, Maret Pihu 

 Eesti Matemaatika Selts - Anne Aasamets, Raili Vilt 

 Eesti Kunstihariduse Ühing - Ilmi Laur-Paist 

 Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit - Mart Soobik 

 Eesti Klassiõpetajate Liit - Külli Arand, Piret Jõul 

 Eesti Majandus ja Ettevõtlusõpetajate Selts - Silja Enok, Elbe Metsatalu, Margit Luts 

 Eesti Muusikaõpetajate Liit – Jaanus Kann 

 Eesti Tööõpetajate Selts  – Andry Kikkull 

 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Kooliraamatukogude sektsioon - Sirje Riitmuru, Eelika Rand 

 Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA - Kristi Teder, Siret Lahemaa 

 Eesti Informaatikaõpetajate Selts - Rasmus Kits, Urmas Heinaste 

 Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit - Ingrid Prees 

 Eesti Lasteaednike Liit - Liili Pille, Marika Kört 

 Eesti Geograafiaõpetajate Ühing - Piret Karu 

 Eesti Haridustehnoloogide Liit - Diana Veskimägi 

 Haridus ja Noorteamet - Keiu Tamm, Kristi Päeva 

 Haridus- ja Teadusministeerium - Merlin Linde 

 

Juhataja: Ingrit Keerma 

Protokollija: Anne Aasamets 

 

Päevakord 

1. Uue õppekava arutelu. 

2. Koostöökoja tegevused järgneval perioodil. 

 

Päevakorrapunktide arutelul 

1. Uue õppekava arutelu. 

HTM üldhariduspoliitika osakonna nõunik Merlin Linde: Õppekava arendamise protsess on aastaid veninud. 

Nüüd on peaaegu täiesti kindel, et see ka määrusena vastu võetakse ja rakendatakse. Kõige suurem 

muudatus ainevaldkonna kavades  on õppesisu teemad ja valdkonnad ning praktilised tööd - need jäävad 

määrusest välja. Need liiguvad toetavasse materjali - õppeprotsessi kirjeldusse, need ei ole määrused. Kuna 

ühiskonnas toimuvad üsna kiired muutused, siis on kõigi jaoks on lihtsam, kui saame õppesisu muuta ilma 

vabariigi valitsuse kooskõlastust saamata. 

Link õppekavale https://pilv.hm.ee/index.php/s/A0GcizCtghNgic3 (aegub 30.06.2022) 

https://pilv.hm.ee/index.php/s/A0GcizCtghNgic3


Merlin Linde esitlus: https://docs.google.com/presentation/d/1ZQH8eA6dtpWp9gtIlPCv-

7TaQ1BLOrmg/edit?usp=sharing&ouid=105966913426054340773&rtpof=true&sd=true 

 

2. Koostöökoja tegevused järgneval perioodil. 

 

 Strateegilise partnerluse areng. 

Krista Saadoja: Strateegiline partnerlus on kinnitatud. Raha on laekunud aga seda on oluliselt vähem kui 

eelmisel aastal. Igale haridusühendusele saame välja maksta tegevustoetuseks 1500 eurot. Kärpekavad 

tekkisid seoses koroonaga ja 24. veebruaril alanud Ukraina sõjaga. Taotleti 9 miljonit eurot aga jagati välja 3 

miljonit eurot. 

Rasmus Kits: Kas ma saan õigesti aru, et me  taotlesime ainult poliitika kujundamise taotluse.. 

Krista Saadoja: Me tegime ühistaotluse nii poliitika rakendamise kui ka poliitika kujundamise kohta. Meile 

oli eraldi kutsung tehtud selle jaoks. Poliitika rakendamise jaoks ei leitud ikkagi raha. See raha on 

planeeritud 2022 lõpuni. Siiani ei ole keegi raha tagasi küsinud, kui ei ole eelarve aasta jooksul raha ära 

kulutanud. Rahastamise meetod ja aruandlus jääb eelmise aastaga sarnaseks.  

 Infovahetuse ja kommunikatsiooni plaan. 

Krista Saadoja: Meil oli Haridustehnoloogidega ja Infotehnoloogidega väike aruteluring, kus kavandasime 

oma kommunikatsioonikava. Uuendame oma listid ja viime need uuele tasemele, need lähevad Google 

tasemele. Neid on praegu ebamugav uuendada ja täiendada. Kirjade adresseerimine toimub vastavalt 

sellele, mis on kirja sisu. On planeeritud kaks listi. Üks on informatiivne list, kuhu tulevad kõikvõimalikud 

pakkumised, sinna võivad kuuluda haridusühenduste teised liikmed. Teine on Koostöökoja list, kuhu 

kuuluvad ainult 3 haridusühenduse poolt määratud inimest. Selles listis ootame tagasiside, arvamusavaldusi 

ning arutelusid. Iga ühendus ise otsustab, kas saadab arvamused laiemale ringile, jääb juhatuse tasemele 

või põhineb ainult 3 esindusliikmel. Palume, et need listid ja meilid ei läheks rändama. Oluline on teada, kes 

keda esindab. Kas esindate ainult ennast, juhatust või kogu haridusühendust. 

Kommunikatsioonikava tööversioon: https://docs.google.com/document/d/1krwIlCP-

e2syJBXRNCAIdPOr9RInaZwU8F0upC7y1us/edit#heading=h.iysncnet04p7 

KÜSITLUS: Kas meil on vaja kahte erinevat listi. Üks nendele, kuhu kuuluvad ainult meie haridusühenduste 

esindajad ja teine on infolist, kuhu võivad kuuluda nii haridusühenduste liikmed ja maakondlikud esindajad 

ja teised huvilised. 

Hääletamisel poolt 25 häält. 

 Suveseminar. 

Krista Saadoja: Suveseminar on planeeritud 5.-6. augustil. Hetkel ei ole veel koht teada. Meie saame 

järgmisel nädalal jälle korraldusmeeskonnaga kokku saamine. Kui teil on mingi hea mõte, mida soovite 

käsitleda, siis andke palun teada. 

 Info. 

Krista Saadoja: Märtsis asutati Teaduste Akadeemia juurde hariduskomisjon. Sinna kuulub 15 liiget. See 

koosneb akadeemikutest, professoritest ja dotsentidest, lisaks mõned koolidirektorid ja seni mitte ühtegi 

õpetajat. Nende eesmärgiks on algatada arutelusid, anda soovitusi ja hinnanguid hariduspoliitika 

küsimustes alusharidusest kõrghariduseni.  Nüüd, esmaspäeval kutsuti ka õpetajad kohale. Lähen käin seal 

ära ning eks siis kuuleme, mida nad  seal räägivad. 

https://docs.google.com/document/d/1krwIlCP-e2syJBXRNCAIdPOr9RInaZwU8F0upC7y1us/edit#heading=h.iysncnet04p7
https://docs.google.com/document/d/1krwIlCP-e2syJBXRNCAIdPOr9RInaZwU8F0upC7y1us/edit#heading=h.iysncnet04p7

