


▸ Kompetentsus – teataval alal 
tegutsemiseks vajalikud teadmised, 
oskused, kogemused ja hoiakud

▸ Kvalifikatsioon – hindamise ametliku 
tulemusena tunnustatud kompetentsus, 
millega kaasneb teatav iseseisvuse ja 
vastutuse ulatus (õiguspädevus) 

▸ Kutse on ametlikult tunnustatud 
kutsealane kompetentsus ehk suutlikkus 
sellel kutsealal toime tulla



▸ Kutsekvalifikatsiooni tõendamine ja 
omistamine on protsess, mille käigus isik 
tõendab oma kutse- ja erialase 
kompetentsuse taset 

▸ Kutsekvalifikatsiooni omistav organ hindab 
selle vastavust taotletavale 
kutsekvalifikatsioonile ja annab välja 
kutsetunnistuse.

Hariduse Kutsenõukogu otsusega nr. 7 18. mail 2006. aastal anti 
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele  õigus omistada õpetaja V-t 
kutsekvalifikatsiooni ning kooskõlastati  õpetaja 
kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omistamise kord,



▸ kutseomistamise protsessist huvitatud 
töötajate,

▸ tööandjate, kutse- ja erialaliitude poolt 
volitatud esindajatest.

▸  Iga organisatsioon võib volitada kaks liiget 
lähtudes regionaalsuse printsiibist

▸ Kutsekomisjoni liikmed määratakse neljaks 
aastaks.



▸ Kutsekomisjoni töös osalevad  22 
õpetajaid ühendavat organisatsiooni;

▸ Komisjoni esimees – Mari- Epp Täht

▸ Aseesimehed  - Liia Jung ja Tatjana 
Palusaar



▸ Eesti Lasteaednike Liit
▸ Eesti Eripedagoogide Liit 
▸ Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts
▸ Eesti Kehalise Kasvatuse Liit
▸ Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ 
▸ Eesti Füüsikaseltsi füüsikaõpetajate 

osakond
▸ Eesti Bioloogia ja Geograafia Õpetajate Liit
▸ Eesti Majandusõpetajate Selts
▸ Eesti Muusikaõpetajate Liit
▸ Eesti Keemiaõpetajate Liit
▸ Eesti Ajalooõpetajate Selts
▸ Eesti Tööõpetajate Selts



▸   Kunstihariduse Ühing
▸   Koolimatemaatika Selts
▸   Vene Keele Õpetajate Selts
▸ Eesti Emakeeleõpetajate Selts
▸ Eesti keele kui teise keele õpetajate liit 
▸ Eesti Haridustöötajate Liit
▸ Alushariduse Juhtide Ühendus
▸ Eesti Koolijuhtide Ühendus
▸ Eesti Mentorite Ühing
▸ Saksa Keele Õpetajate Selts



▸ Kutsekomisjon juhindub oma töös  
tegevusstatuudist, õpetajate kutsekvalifi-
katsiooni tõendamise ja omistamise 
korrast, Kutseseadusest, Vabariigi 
Valitsuse määrusest „Kutsekvalifikatsiooni 
tõendamise ja omistamise kord“ ja 
Õpetaja V kutsestandardist.

▸ http://www.ekk.edu.ee/opetajale/kutseaastaomistamine/kuts
ekomisjoni-tegevusstatuut



▸ moodustatud on kaks alakomisjoni 
regionaalsuse printsiibil Põhja-Eesti ja 
Lõuna-Eesti

▸ komisjon jaguneb 3 - 4liikmelisteks 
hindamisgruppideks

▸ Iga grupp intervjueerib 7 – 9 õpetajat.
▸ õpetajad on  jaotatud teatud õppeainete 

valdkondade järgi



VAJALIKUD DOKUMENDID
▸ taotleja avaldus
▸ haridustaset tõendava dokumendi koopia
▸ haridusasutuse juhi poolt antud kirjalik 

hinnang   
▸ õpetaja eneseanalüüs
▸ portfoolio
INTERVJUU 

  





▸ Taotluse esitas 100 õpetajat

▸ Kutsekvalifikatsioon omistati 88 õpetajale

▸ Kohale ei tulnud  4 õpetajat

▸ 8 taotlust ei vastanud standardis 
kehtestatud nõuetele.



Õppeaine;amet Tallinn Tartu Üldkokkuvõte
ajalugu, ühiskonnaõp. 5 1 6
bioloogia 2 1 3
bioloogia,geograafia 1 1
eesti k., kirjandus 1 4 5
eesti k., kirjandus võõrk. 1 1
geograafia 1 1
inglise keel 4 2 6
inimeseõp. 1 1
inimeseõp. 1 1
kehaline-kasvatus 1 1 2
klassiõpetaja 9 10 19
lasteaiaõpetaja 23 6 29
loodusteadused 4 9 13
matemaatika 2 2
muusikaõp. 1 2 3
saksa keel 1 2 3
vene keel 1 1 2
vene keel ja kirjandus 1 1
ühiskonnaõp. 1 1
Üldkokkuvõte 56 44 100



▸ Elukestva õppeElukestva õppe
▸ kvaliteedisüsteemkvaliteedisüsteem

KvalifikatsioonisüsteemKvalifikatsioonisüsteem

KutsesüsteemKutsesüsteem



▸ Haridus- ja Teadusministeeriumi eesmärgiks 
on tervikliku kompetentsipõhise 
kvalifikatsioonisüsteemi väljaarendamine

▸ 1. septembril 2008 jõustus uus kutseseadus, 
kus sätestatakse uus 8-tasemeline Eesti 
kvalifikatsiooniraamistik (EKR)

▸ Euroopa Liit on arendamas ühtset elukestva 
õppe ruumi, mille keskmes on õpiväljundite 
põhine (kompetentsipõhine) lähenemisviis

▸ Euroopa ühtse elukestva õppe 
kvalifikatsiooniraamistik (EQF) 



Kvalifikatsioonide sidustamist EQF-ga nähakse 
kaheetapilisena:

▸ aastaks 2010 tuleb riikidel siduda oma 
riiklikud kvalifikatsiooniraamistikud EQF-ga,

▸ aastast 2012 alustada märke tegemist 
väljaantavate kvalifikatsioonitunnistuste ja 
diplomite lisadele vastava EQF-i taseme 
kohta.

 



▸Noorte õpetajatega intervjuud kavandades ja 
läbi viies keskendume eneseanalüüsis Saka 
ringi etappidele
▸E-portfooliot võib noor õpetaja kasutada 
kutse taotlemisel, kuid see ei ole kohustuslik,  
e-portfoolio vajab arendamist;
▸Kutse andmise protsessi lõppedes anname 
põhjaliku ülevaate ülikoolidele ja 
ministeeriumile eneseanalüüside plussidest ja 
miinustest



▸ tunnustus noorele õpetajale
▸ noor saab kinnitust, et ta on saanud 

ÕPETAJAKS
▸ protsess on käivitunud, info liigub
▸ komisjonidesse on kaasatud aineliitude 

esindajad
▸ analüüsi oskuse arendamine 
▸ õpetajatöö väärtustamine
▸ sarnased probleemid noortel, õpivad neid ise 

lahendama, võimalus jagada kogemusi



▸ Kõigile õpetajatele ei laiene
▸ kutsetunnistusel pole praktilist väljundid 

(palk, atesteerimine)
▸ kooli juhtkond ja õpetajaskond ei saa aru, 

miks kutse omistamise protsess oluline on
▸ vähene informatsioon
▸ kooli juhtkonna toetuse puudumine
▸ mentorite koolituse kvaliteet ei ole tasemel
▸ mentor ei huvitu või on negatiivse hoiakuga



▸ seire küsimuste sõnastus muuta täpsemaks
▸ mentorite ühingu tegevuse toetamine
▸ kutsestandardile luua erinevaid tasemeid
▸ kutsekomisjoni töö dokumenteerimine vajab 

täiendamist
▸ vaja tunnustada kutseaasta lõpetamise korral 

(palk, preemia)
▸ arendada e-portfooliot
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