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Vahetund toimus: 16.11.2022 veebikeskkonnas Zoom kl 16.00-17.40 

Osalesid:  

• Inimeseõpetuse Ühing – Krista Saadoja, Silja Piir 

• Eesti Matemaatika Selts – Anne Aasamets, Raili Vilt 

• Eesti Kunstihariduse Ühing – Ilmi Laur-Paist, Heli Mänd 

• Eesti Käsitööõpetajate Selts AITA – Saima Tõigast, Kristi Teder, Siret Lahemaa 

• Eesti Muusikaõpetajate Liit – Jaanus Kann 

• Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit - Mart Soobik 

• Eesti Klassiõpetajate Liit - Külli Arand, Piret Jõul 

• Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu Kooliraamatukogude sektsioon – Sirje Riitmuru, Eelika Rand 

• Eesti Geograafiaõpetajate Ühing – Priit Pensa 

• Eesti Informaatikaõpetajate Selts – Urmas Heinaste 

• Eesti Lasteaednike Liit – Liili Pille 

• Eesti Majandus ja Ettevõtlusõpetajate Selts – Elbe Metsatalu 

• Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts – Saskia Sadrak-Tammes 

• Eesti Keelepööre – Arno Kaseniit 

• Eesti Haiglaõpetajate Selts – Natalja Hermann, Elina Savina 

 

Juhataja: Priit Pensa 

Protokollija: Anne Aasamets 

 

Päevakord 

1. Ülevaade haridusuudistest. 

2. Strateegiline partnerlus. 

3. Koostöökoja tegevused järgneval perioodil. 

 

Päevakorrapunktide arutelul 

1. Ülevaade haridusuudistest. 

Krista Saadoja: Kõige põletavam teema praegusel hetkel on eestikeelsele õppele üleminek. Kõige suurem 
probleem selle juures on aga eestimeelne õpe. Tegevuskava on saadaval Haridus- ja Teadusministeeriumi 
kodulehel (https://www.hm.ee/uleminek). Uue perioodi tegevuskavas on mitu sellist küsimust, kuhu meid 
tahetakse kaasata ja kus on meie hääl oluline. 

HTMi koduleheküljel on ka õpetajate järelkasvu tegevuskava aastani 2026 (https://www.hm.ee/meie-
peamised-eesmargid). Ja siin on mitmed poliitilised otsused ka välja toodud või mis on need poliitilised 
otsused, mida peab ka ministeeriumis ja vabariigi valitsuses läbi arutama. Üks on kindlasti 
kvalifikatsiooninõue. 



Haridus-ja Teadusministeerium on moodustamas õpetajate järelkasvu töörühma, mille ülesandeks on 
haridusteaduste ja teaduse arenduse programmi uurimisteemade tellimine ja rahastusotsuste tegemine 
lähtuvalt HTMi prioriteetidest: loodus- ja täppisteadused, matemaatika, eesti keel teise keelena ja kaasav 
haridus. Sinna oodatakse ka Koostöökoja esindajat, kellel on siis soovitavalt eelnev teadustöö kogemus. Kui 
keegi teist on valmis osalema selle töörühma tegevuses ja esindama mitte ainult oma ainet vaid ka kogu 
Koostöökoda, siis palun andke teada 

Õpetajate järelkasvu teemaga tegeleb ka Teaduste Akadeemia Hariduskomisjon. Koostöökoja esindajad on 
sinna kutsutud külalistena. Haridussilma järgi on meil statistiliselt teelikult kõik väga hästi, sest õpetajaid on 
rohkem, kui meil oleks vaja. Probleemiks on, et õpilased ja õpetajad paiknevad erinevates kohtades. 
Statistikas ei kajastu see, et õpetajana võetakse arvele kõik need, kes kasvõi ühe tunni või valikaine kursuse 
annavad. Teaduste Akadeemia Hariduskomisjoni eesmärk on olla selline kriitiline sõber HTMile ja teistele 
üksustele, kes siis tegelevad haridusega. Nendel mingit seadusandlikku mõju nagu ei ole. 

Arno Kaseniit: Teen ettepaneku, et aineühenduse juhtidega võiks teha retke või teemapäeva Ida-Virumaale. 
Olen valmis aitama korralduse poole pealt. Selle seadusemuudatusega on märgata, et õpetajate seas on 
tekkinud intensiivne huvi eesti keele vastu.  

Saskia Sadrak-Tammes: Ma võin öelda, et Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts korraldab 2.detsembril 
konverentsi Narva ajaloost ja selle keerukusest. Kutsun teid koos õpilastega osalema, ministeerium maksab. 
Õhtul on siis vabalava etendus Narva ajaloost. 

Krista Saadoja: On loodud uue nimega astus - Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur ehk HAKA (https://haka.ee/) 
ja temale on pandud päris mitmed tegevused. Prioriteetsed teemad on: üldhariduse kvaliteedisüsteemi 
arendamine, arengutugi õppeasutustele, tõenduspõhine juhtimine ja tõenduspõhist juhtimist toetavate 
digilahenduste väljatöötamine. Meie poolt on esindajaks Ilmi Laur-Paist. Kogu HAKA tegevus on, on siis 
seotud aastani 2035 arengu eesmärkidega haridusvaldkonna arengukavaga. Ja järgmise seitsme aasta jooksul 
siis meil ikkagi päris palju erinevaid tegevusi, kuhu kohta me siis asetume. 

Peale eestikeelsele õppele üleminekuga on järgmine oluline teema õppekava. See pidi tulema ju juunis. Aga 
kuna minister on vahetunud vahepeal ja tuuled on muutunud, siis ametlik kooskõlastamine peaks toimuma 
detsembris. Novembri lõpul peaks õppekava minema valitsusse kooskõlastamiseks. Ja 2023 aasta septembris 
peaks jõudma rakendumisjärku. 

 
2. Strateegiline partnerlus. 

Anne Aasamets: Kohe saabub detsember ja me juhatuses arutasime, et kuigi aruannete tähtaeg on 31. 
detsember, siis äkki on võimalik, et te saadate meile oma aruanded natukene varem. Et ei jookseks ta nii 
aastalõppu sisse. Veel, te ei pea absoluutselt kõike oma hingelt ära rääkima. Kui te oma tegevusi välja toote, 
siis pange ikka kirja neid ühistegevusi, mis te teete üheskoos mingi teise ainega või siis piirkonnaüleselt. See 
näitab teie ühenduse elujõulisust ja jätkusuutlikkust. Neid asju me tahaks väga näha,  sest teie aruannete 
põhjal edastame tagasiside HTMile ja nii on  meil on millelegi toetuda. 

Krista Saadoja: Homme, 17. novembril toimub HTMis Strateegiliste partnerite infotund. Rahade suhtes ei 
julge ma midagi lubada. Olen küll rääkinud nii Pille Liblikuga kui ka Britt Järvetiga. Karta on, et rahasid juurde 
ei teki ja see raha eraldamine seal on ikkagi suhteliselt kriitiline. Peame taotlusele juurde küsima summa ka 
Prantsuse keele õpetajate Liidu jaoks, kes on meie värske aineühendus. Kui kindlasti teate, et aasta 2023 
tahate teha üritust, millele on vaja näiteks 5000 eurot, siis pange kirja aga eelmisel aastal tõmmati kõik 
lisaküsimised summadest maha. 30. novembriks peame me oma taotluse sinna, selle vahearuande ära 
andma sellesse keskkonda üles laadima. 
 
3. Koostöökoja tegevused järgneval perioodil. 



Krista Saadoja: Kuna me oleme nüüd jõudnud sinnamaani, et meie ei ole mitte ainult õpetajate ühendused 
vaid me oleme haridusühendused ja meie hulgas on kooliraamatukogud ning sotsiaalpedagoogid. Ja kindlasti 
on siin veel teisi ka tugimeeskonnaliikmeid, kes päris ei kvalifitseeru õpetajate alla, siis meil on olnud mõtteks 
muuta ära oma nimi. Pange oma kuklas siin tiksuma see, et kas see võiks olla siis parem Haridusühenduste 
Koostöökoda või tal on veel mingi toredam nimi. Kui me muudame oma nime, siis on meil vaja seoses sellega 
muuta ka põhikirja. Me ise vaatasime Kaidi Holmiga väga põhjalikult põhikirja üle ka oma. Meil tekkis selliseid 
põhimõttelisi küsimusi, mida me peame siis omavahel veel läbi arutama ja pisut muutma, sest ajas muutuvad 
ka need asjad päris palju.  
 
Meil on planeeritud 6. jaanuaril väljasõiduistung Rakverre. Me õpime tundma uut, praegu ehituse lõppjärgus 
olevat Rakvere Riigigümnaasiumi, teeme väikese koolituse endasse vaatega ja saame omavahel vestelda. 
Ingrit Keerma tegeleb praegu koolitaja kokku leppimisega. Väga ootame teid Rakverre. 
 
Järgmisel aastal saab läbi meie juhatuse volitus. Ja me oleksime väga tänulikud, kui te hakkaksite mõtlema ka 
vaikselt selle üle, et kes võiksid olla meie Koostöökoja juhatuses ning kes oleks valmis tegevusse panustada. 
Praegu oleme juhatuses kuuekesi, kuid meil on võimalus olla kuni seitsmekesi.  Aastani 2025 on kõvasti 
tegemist aga see on ka, kusjuures see on erakordselt tore väljakutse ja  see elavdab meie halli argipäeva ikka 
väga palju. 
 
Ma väga tänan kõiki neid organisatsioone, kes toetasid Tartu Ülikooli teaduskooli esitamist HTMi 
tunnustuskonkursile „Noorte Heaks Tänu“ kategoorias Pikaajaline panus noortevaldkonda. Leidsime, et 
Teaduskool on esitamist väärt ning alles oli ka Teaduskooli konverents, millega tähistati seitsekümne aasta 
pikkust tööd olümpiaadidega. Me leidsime ka, et Teaduskool on teinud väga head tööd. Ja ilmselt jätkab selle 
tööga ning meil kõigil on tema tegevusest oma õpilaste arendamise juures väga palju kasu. Teaduskooli 
omad andsid meile ka sisendi. Lisaks meie Koostöökoja  viieteistkümnene toetuskirjale tuli juurde ka veel 
kaks organisatsiooni Tulemused kuulutatakse välja jaanuaris. 
 
 


