
Kinnitatud                 
28. mail 2005   

 
EESTI ÕPETAJAEETIKA KOODEKS 
 
Eesti õpetaja eetikakoodeks on õpetajate vaheline kokkulepe, milles käsitletakse õpetajakutse 
kõlbelisi eelduseid ja juhiseid. Eetikakoodeks on õpetaja eneseanalüüsi vahend, mis aitab 
õpetajal teha kõlbelisi valikuid, et langetada otsuseid, ning hinnata kõlbeliselt nii enda kui teiste 
toimimist. 
 
I ÕPETAJAEETIKA KOODEKSI EELDUSED 
 
Õpetaja juhindub ÜRO Inimõiguste ülddeklaratsioonist, Lapse õiguste konventsioonist, Eesti 
Vabariigi Põhiseadusest ja õpetajatööd reguleerivatest õigusaktidest. Oma kutses on õpetaja 
pädev, juhindudes humanistlikust missioonist ja Eesti kultuuripärandist.  
 
II ÕPETAJA EETILISED VÄÄRTUSED 
 
Väärikus 
Väärikus tähendab, et kõikidel inimestel on võrdsed õigused, olenemata nende soost, päritolust, 
rahvusest, vanusest, usust, seksuaalsest orientatsioonist, vaadetest ja võimetest. Õpetaja on salliv 
inimeste erisuste, teiste kultuuride ning tavade suhtes.  
Õpetaja austab oma partnereid ja toimib taktitundeliselt. Õpetaja märkab ahistamist ja sekkub 
selle tõkestamiseks. Tal on kohustus vastu hakata inimväärikust kahjustavatele muudatustele 
hariduselus. 
 
Ausus 
Ausus on eelduseks usaldusele, seepärast peab õpetaja sõna ja vastutab oma sõnade eest. Õpetaja 
hoiab temale usaldatud saladusi. Erandlikult toimib õpetaja siis, kui saladuse hoidmine 
kahjustaks kolmandaid isikuid. 
Õpetaja on aus ja heasoovlik ning soodustab probleemide avameelset arutlemist. Õpetaja taunib 
silmakirjalikkust ja väldib intriige ning ei kiida heaks kadedust ja kahjurõõmu. Õpetaja toetab ja 
motiveerib arukust ning tunnustab mõõdukust ja tasakaalu. 
 
Õiglus 
Õiglus tähendab võrdõiguslikkust ja diskrimineerimise vältimist. Õpetaja taotleb alati konfliktide 
õiglast lahendamist. Hindamisel objektiivne ja hinnangute andmisel on õpetaja erapooletu. Ta 
tõrjub vägivalda ja ükskõiksust. Õiglane kohtlemine õpetajatöös tähendab erinevuste 
tunnustamist ja võrdsustamise vältimist. 
  
Iseseisvus  
Õpetaja iseseisvus tähendab, et tal on õigus oma veendumustele ja väärtushinnangutele. Oma 
ametis on õpetajal õigus keelduda täitmast neid korraldusi, mis on vastuolus õigusaktidega või 
tema veendumustega. Pedagoogilises protsessis on õpetajal õigus otsustada ja vastutada 
õppeprotsessi juhtimise ja tulemuslikkuse eest ning vastavalt sellele seada eesmärke ja valida 
vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks. 
Õpetaja toetab isikliku arvamuse kujundamist ja julgeb oma veendumusi väljendada. Õpetaja 
seisab vastu mõttelodevusele ja pealiskaudsusele. Õpetajal on õigus isikliku loomingu 
autorlusele ja selle kaitsele, ta tunnustab teiste loomingut ja juhindub autorluse õiguse headest 
tavadest. 
 
 



III ÕPETAJAEETIKA KOODEKSI JUHISED 
 
Õpetaja 
Õpetajal on õigus oma eraelule ja puhkusele. Tal on adekvaatne enesehinnang ja sisemine 
vajadus eneseanalüüsiks. Ta reflekteerib oma tegevust, talub kriitikat ja oskab sellele 
argumenteeritult vastata. Ta väljendab ennast arusaadavalt ja väldib teiste halvustamist. Õpetaja 
on empaatiline ja positiivse ellusuhtumisega. Õpetaja ise on elukestev õppija, kes täiendab 
pidevalt oma pädevust. Ta taotleb füüsilist ja vaimset, intellektuaalset ja emotsionaalset 
tasakaalu. 
Õpetaja on koolikultuuri kujundaja ning positiivsete muutuste eestvedaja. Õpetaja hoolib kõigi 
õppijate füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu eest. Koostöösuhtes taotleb õpetaja partnerlust. 
Ränga kõlbelise eksimuse korral astub õpetaja oma ametist tagasi. 
 
Õpetaja ja õppija 
Õpetaja suhtub kõikidesse õpilastesse õiglaselt ja loob positiivse õhkkonna. Õpetaja innustab 
õppijat ning märkab ja tunnustab õpilase pingutusi. Õpetaja toetab õppija kohustuste ja vastutuse 
tasakaalu leidmist. 
Õpetaja arvestab õpilase isikupära ning püüab mõista tema tegutsemismotiive ja mõtteviisi. Ta 
oskab mõjutada õpilase arengut ning väärtushinnangute kujunemist, õpetaja kohtleb õpilase 
isikut ja eraelu taktitundeliselt. Ta teeb koostööd lapse vanemate või tema eest vastutavate 
täiskasvanutega.  
 
Õpetaja ja kolleegid 
Õpetaja on oma kolleegidega solidaarne - ta osaleb aktiivselt koostöös ning võimalusel toetab ja 
nõustab kolleege. Kui õpetaja märkab kolleegi tervislikust seisundist või pädevuse puudumisest 
tingitud ebaprofessionaalsust ning kui see kahjustab õpilase või kolleegide heaolu, siis peab ta 
sekkuma. 
Õpetaja on oma ametis lojaalne ning ei tee kunagi kriitilisi märkusi oma kolleegide kohta 
õpilaste ja lastevanemate juuresolekul. Ta aktsepteerib kolleegide loomingut. 
 
Õpetaja ja ühiskond 
Õpetaja on teadlik Eestis ja kogu maailmas toimuvatest protsessidest. Ta kujundab õppija 
valmisolekut elukestvaks õppeks ja toimetulekuks globaliseeruvas ühiskonnas. Ta osaleb 
inimväärse ühiskonna kujundamises, panustab rahu taotlusse, edendab säästvat eluviisi ja 
loodushoidu, toetab rahvuslikke kultuuritraditsioone ja tunnustab teiste rahvaste kultuuripärandit. 
Eesti õpetajal on kohustus taotleda ühiskonnalt tänapäevase õpikeskkonna ja õpilaste 
töötingimuste tagamist. Professionaalsel õpetajal on õigus õpetajakutse ja õpetajatöö väärilisele 
tunnustamisele ühiskonnas.  
 
Õpetaja on missioonitundlik ja soodustab õnnelike inimeste kasvamist.  
 
 
Eesti Õpetajate Liit 
 
 
www.opetajateliit.ee  
 
 

http://www.opetajateliit.ee/
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