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2009.a alguses kinnitatiEestiõpetajahariduse strateegia 2009-2013.
2010.a alguses kinnitatiuued riiklikud õppekavad.



M illised vahendid on nendes kirjapandu saavutam iseks?



Euroopa Sotsiaalfond,SA Archim edes,Tartu Ülikool,Tallinna Ülikool,Eesti
M uusika-ja Teatriakadeem ia,Tallinna Pedagoogiline Sem inar,Tallinna
Tehnikaülikool,EestiKunstiakadeem ia.
Aastate lõikes koostatakse tegevuskavad kuue tegevuse raam es.Nende
tegevuste eesm ärgiks on eelkõige teadus-ja arendustegevuseks vajaliku
inim ressursiarendam ine,kuid ka konkreetsete teadus-ja
arendustulem uste saavutam ine.
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Õppejõudude järelkasvu tugevdam ine ja doktoriõppe arendam ine
(õppekava+lisaõppekohad+efektiivsus)
Haridusteaduste edendam ine läbiuuringute ja analüüside
Õpetajakoolituse õppekavade analüüs ja arendam ine (kõrgkoolideülene,
kõrgkoolide sees,paindlikud võim alused)
Õppem etoodika ja -sisu uuendam ine ning inim ressursiarendam ine
(õppejõudude koolitus,õppem aterjalid,nõustam ine,võrgustikutöö)
Õpetajakoolituse juhtim ise ja kvaliteedihindam ise arendam ine
(kvaliteediindikaatorid,seire,õpetajakoolituse juhtim ine)
Teavitustöö ja koostöö soodustam ine (teavitustöö,õpetajakoolituse
populariseerim ine,koostöö soodustam ine)







Lähtudes m uudatustestR ÕKis ja reaalsetestm itm e aine õpetajate
vajadusestkoolides on vaja m uuta õpetajate esm akoolitustning luua
paindlikke võim alusiõpetajate koolitam iseks ja täiendusõppeks (sh
üm berõppeks).
Eduko program m is on alustatud õpetajakoolituse õppekavade analüüsiga.
Suund on võetud m itm e aine õpetajate koolitam isele niipõhikooli-kuika
güm naasium itasem el.Senisestenam pööratakse tähelepanu õpetaja
kutseoskuste kujundam isele otsides võim alusitihedam aks koostööks
koolidega,etvõim aldada senisestenam koolipõhistõpet(praktikat).
Otsitakse võim alusiõpetajakoolituse läbim ise paindlikkuse tagam iseks.
Eraldion planeeritud vahendid R ÕKirakendam isttoetavateks uuringuteks
ja analüüsideks.Alanud on näiteks õpetaja professionaalsetarengut
käsitlev uuring ning välja on kuulutatud taotlem isperiood õppekava
rakendum ise uuringutele.







Tegevuse raam es on vahendid õpetajakoolituse õppejõudude kvalifikatsiooni
tõstm iseks ja kogem usvahetuseks.
Õpetajatele peaks kindlastihuvipakkum a vahendid õpetajatele (sh
õpetajakoolituse üliõpilastele)suunatud õppem etoodiliste m aterjalide
koostam iseks.Aktiivselton alanud näiteks m atem aatika ja loodusainete
m aterjalide koostam ine.Arendam iselon õpetajakoolituse edendam ise
valdkondlikud töörühm ad (reaal-ja loodusained,hum anitaarained,
sotsiaalained,kunsti-ja tehnoloogiaained,alusharidus,algharidus,
kutseõpetajad,huvijuhid,eripedagoogid),m ille kaudu soovim e jõuda erinevate
valdkondade tasakaalustatud arendam isele.Nende töörühm ade üheks
ülesandeks on ka koostöö arendam ine õpetajatega.
Eraldialategevus on õpetajakoolituse võrgustike arendam iseks.Välja
töötam iselon põhim õtted õpetajakoolituse ja haridusteaduse valdkondlike
keskuste kujundam iseks Tartus ja Tallinnas.Need oleksid kohad,kus toim uks
sidusaltõppekavade arendus,õpetajakoolitus,nõustam ine jm s.



Eduko program m ielluviim istkoordineerib SA Archim edes.







Program m itegevjuhton Tiina Anspal
Program m ikodulehton aadressilthttp://eduko.archim edes.ee/

Igas kõrgkoolis on Eduko koordinaatorid,kelle kaudu saab täpsem at
ülevaadetigas kõrgkoolis toim uvast.
Kuisoovite infotEduko sündm ustestja soovite koostööd teha,siis jälgige
uudiseid Eduko veebilehelvõivõtke ühendustja jätke om a kontaktid
Eduko koordinaatoritele.
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