MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja üldkoosoleku protokoll
Koosolek toimus: 13.06.2022 veebikeskkonnas Zoom 18.00-19.30
Koosolekul osalesid:
1. Inimeseõpetuse Ühing: Krista Saadoja
2. Eesti Geograafiaõpetajate Ühing: Priit Pensa
3. Eesti Matemaatika Selts: Hele Kiisel, Raili Vilt, Anne Aasamets
4. Eesti Kunstihariduse Ühing: Ilmi Laur-Paist, Heli Mänd
5. Eesti Kehalise Kasvatuse Liit: Ingrit Keerma
6. Eesti Haiglaõpetajate Selts: Hele Täär
7. Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA: Kristi Teder
8. Eesti Majandus - ja Ettevõtlusõpetajate Selts: Elbe Metsatalu, Silja Enok
9. Eesti Keelepööre: Arno Kaseniit
10. Eesti Muusikaõpetajate Liit: Jaanus Kann, Elina Kaasik
11. Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit: Mart Soobik, Urmas Heinaste
12. Eesti Tööõpetajate Selts: Andry Kikull
13. Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing: Ana Valdmann
14. Eesti Informaatikaõpetajate Selts: Rasmus Kits
15. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit: Ingrid Prees
16. Eesti Lasteaednike Liit: Liili Pille
17. MTÜ Hea Algus: Liivi Türbsal, Gerda Sillaste
18. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Kooliraamatukogude sektsioon: Sirje Riitmuru
19. Eesti Sotsiaalpedagoogide ühendus: Veronika Annus
Puuduvad ühendused:
1.
2.
3.
4.

Eesti Keemiaõpetajate Liit
Eesti Klassiõpetajate Liit
Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts
Eesti Haridustehnoloogide Liit

Koosoleku juhataja: Priit Pensa
Protokollija: Anne Aasamets
Hääletused toimusid koosolekul Zoom küsitluste abil.
Enne päevakorrapunktide arutelu tegi ÕÜKK juhatus ettepaneku lisada päevakorda punkt: Kolme
juhatuse liikme volituse pikendamine.
OTSUSTATI:
Lisada päevakorda punkt: Kolme juhatuse liikme volituse pikendamine.
Päevakorrapunkti hääletusel: 18 poolt, 0 erapooletut, 0 vastu.
Päevakord
1.
2.
3.
4.

2021 majandusaasta aruande kinnitamine.
2022 tegevuskava kinnitamine.
Kolme juhatuse liikme volituse pikendamine.
Jooksvad küsimused.
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Päevakorrapunktide arutelul
1. Majandusaasta aruande kinnitamine.
Krista Saadoja jagas infot 2021 toimunud tegevuste ja kulutuste kohta.
Kuulati revisjonikomisjoni ülevaadet 2021 raamatupidamisest.
Elbe Metsatalu tegi ülevaate revisjonikomisjoni tööst. Dokumentide esitamisel olid mõned
näpuvead aga nüüdseks on need parandatud ning revisjonikomisjon sai oma küsimustele vastused.
Revisjonikomisjon hindas 2021 raamatupidamise ja arvepidamise heaks.
Majandusaasta 2021 aruanne:
https://drive.google.com/file/d/1j3PCYtutGtlelfQ_S1v_il0YM6VJhAHl/view?usp=sharing
OTSUSTATI:
Kinnitada Õpetajate Ühenduste Koostöökoja 2021 majandusaasta aruanne.
Päevakorrapunkti hääletusel: 18 poolt, 0 erapooletut, 0 vastu.
2. 2022 tegevuskava kinnitamine.
Krista Saadoja jagas 2022 tegevuskava kohta infot.
Aasta üldeesmärgid:







Strateegiline partnerlus HTM-le.
Tegevuslikud suunad Haridusstrateegia 2035 rakenduskavasse.
ÕÜKK liikmetele jätkusuutlikkuse tagamine.
ÕÜKK arengukava kuni aastani 2025.
Õpetajate järelkasvu teema aktuaalsed püstitused.
Tegevuse järjepidev kajastamine kodulehel.

 Link 2022 tegevuskavale:

https://drive.google.com/file/d/1pCn_9fxEhGyE_xVnVQS4xGHiExQ6hjFx/view?usp=shari
ng
 Juristi nõustamine ühingu arengu võimestamiseks:
https://www.oppekoda.org.ee/juristi-noustamine-uhingu-arengu-voimestamiseks/
 Koolitused haridusühendustele:
https://www.oppekoda.org.ee/koolitused-haridusuhendustele/
OTSUSTATI:
Kinnitada Õpetajate Ühenduste Koostöökoja 2022 tegevuskava.
Päevakorrapunkti hääletusel: 18 poolt, 0 erapooletut, 0 vastu.
3. Kolme juhatuse liikme volituse pikendamine.
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Priit Pensa: Kolm juhatuse liiget: Krista Saadoja, Urmas Heinaste ja Ingrit Keerma on eelmisest
juhatusest ja nende volitus lõpeb 2. augustil 2022. Uute juhatuse liikmete volitused lõpevad 21.mail
2023. Soovime ka nende kolme liikme volituse pikendamist 21.maini 2023.
Rasmus Kits: Kas põhikirja järgi saame juhatuse liikmete volitusi pikendada?
Krista Saadoja: Põhikirja järgi ei ole see keelatud.
OTSUSTATI:
Pikendada Krista Saadoja, Urmas Heinaste ja Ingrit Keerma volitusi kuni 21.06.2023.
Päevakorrapunkti hääletusel: 18 poolt, 0 erapooletut, 0 vastu.
4. Jooksvad küsimused
 Koostöökojale esitatud tegevustoetuste hetkeseisust.
Anne Aasamets: Maksame välja tegevustoetuseid 33 haridusühendusele, millest 23 on meie
liikmed. Esitatud ja makstud on 22 ühenduse toetused, pooleli on 5 ja protokollid on esitamata
veel kuuel ühendusel.


Juhatuse liikme volituste peatamine.
Krista Saadoja: Annan teada, et juhatuse liige Lauri Soosaar taandab ennast ÕÜKK juhatuse
liikme staatusest. Kuna põhikiri näeb, ette, et juhatuses võib olla 3-7 liiget, siis me tohime
jätkata juhatuses kuue liikmega.



Tagasiside õppekavale.
Rasmus Kits: Informaatikud on praegu rahul, me saime selle, mida tahtsime aga me ei tea, mis
sellest õppekavast praeguseks on saanud. Meil on oluline teadmine, et meil on uus õppekava
aga meil ei ole absoluutselt teadmist, kust selle rakendamiseks tulevad ressursid.
Kristi Teder: Puudub teadmine, kas meie aine üldse jääb. Kui sügisel ei ole ülikoolis
vastuvõttu käsitööõpetajatele ja kodundusõpetajatele ning võib olla ei ole ka järgmisel aastal,
siis katkeb järjepidevus. Me ei tea, kuidas meie aine õppeainena jääks – mingi lisaainena?
Elbe Metsatalu: Kas keegi luges neid gümnaasiumi valikainete õppekavasid? Olen hämmingus.
Kas meil on tegemist kutseharidusega? Plaatija oskused, koduarhiivi looja?
Krista Saadoja: Lugesin neid lisasid põhjalikult ja mulle meenus nõukogude aeg, kus olid
õppetootmiskombinaadid.
Rasmus Kits: Kui gümnaasiumi haridus hakkab lähenema kutseharidusele, siis kas meil üldse
ongi vaja puhast ja akadeemilist gümnaasiumi haridust?
Kristi Teder: Käsitöö- ja kodunduse LÕKi kava. Need õpilased peavad saama mingi kutse ja
nädalas on ette nähtud 7 tundi käsitööd ja kodundust. See ei tule kõne allagi üldhariduskoolis.
Kes üldse tegeleb sellega?
Rasmus Kits: Kas meil on vaja lihtsustatud õppekavasid muutma hakata? See on ÕÜKK
juhatusele väljakutse 2022. Vaja on esitada küsimus: millal planeeritakse lihtsustatud
õppekavasid kaasajastada?
Krista Saadoja: Meil on Eripedagoogide Liit, kes on väga tõhusalt rääkinud lihtsustatud
õppekavast ja toimetuleku õppekavast. Nad ei ole meie liikmed. Veel tegelevad selle
valdkonnaga meie hulka kuuluvad Haiglaõpetajad ja Sotsiaalpedagoogid.
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Rasmus Kits: Ettepanek ÕÜKK juhatusele. Palun kutsuda järgmisele ÕÜKK vahetunnile
Eripedagoogide Liidu esindaja, kes annab meile ülevaate sellest, mis üldse LÕK õppekavaga
toimub.
Arno Kaseniit: Puutun kokku ühe projekti raames kahe õpetajaga, kes õpetavad Ahtme
erikoolis venekeelseid lapsi. Nende mure on see, et kui õpilased saavad 18, siis ei oota neid
enam mitte keegi. Kutseõppes on liiga vähe õppekohti. Neid ei võeta erikooli ja ka kutsekooli.
Seal on vaja eriala omandamise võimet. Mida teha nendega, kes ootavad oma järjekorda
kutsekooli? Nad hakkavad kaotama aega ja kõike õpitut just sotsiaalses osas. HTMil tuleks
mõelda midagi sarnast nagu tehakse praegu ukrainlastega. Noored peaksid käima kusagil koolis
ja omandama sotsiaalseid oskusi ilma kutseõppe taseme tõstmiseta, kuni on võimalus pääseda
kutseõppesse.
Veronika Annus: Minu leivaisa on Harno ja ma töötan Rajaleidjas. Meie puutume täna juba
Rajaleidjas kokku sellega, et me peame LÕKi vähendama. See ei ole toimetulek vaid see on
veel vahepealne. Need lapsed on omaette grupp, kes jäävad täiesti abita kui lõpetavad põhikooli.
Jaanus Kann: Kui meil oli ministeeriumi esindajaga koosolek, siis ta ütles, et üldosa ei
muudeta. Aga linnapeal käivad jutud, et päris palju muudatusi on sinna üldosasse tehtud. Kas
sellest on Koostöökojale jagatud ka mingit infot?
Krista Saadoja: Meile ei ole midagi rohkemat edastatud. Kõik, mis oleme saanud oleme teile
edasi saatnud. Me ei tea ka, millal see eelnõu valitsusse läheb.
Sotsiaalpedagoogid ja kõik teised ka, palun andke teada, kui tekib hea küsimus, millele me
saame ühistelt vastust leida. Kui me ei ütle, et asi on halvasti ja kui me ei suuna sellele
tähelepanu ning meil ei ole ka iseendal kasvõi mingisugustki variant kuidas võiks asi olla
parem, siis me tegelikult oleme täiesti mõttetud. Me ise peame olema aktiivsed.


Info.
Ana Valdmann: Tartu Ülikooli Teaduskool korraldab 24.-25.oktoobril õpetajatele konverentsi
„Talendid tuleviku teenistuses“. On IV konverents ja see on pühendatud Eesti olümpiaadid 70
aastapäevale. Olete kõik oodatud, olenemata õppeainest. Ootame kohapeale 180 osalejat ja
teeme ka veebis ülekande.
Tartu Ülikooli Teaduskool soovib ka olla ÕÜKK toetajaliige.
Arno Kaseniit: Keelepöörde IV konverents tuleb 25.oktoobril Kiviõlis. Teemaks on "Keel ja
kultuur. Kultuur keeles ja keelekultuur".
Priit Pensa
/allkirjastatud digitaalselt/

Anne Aasamets
/allkirjastatud digitaalselt/
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