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Miks “Tagasi kooli”

Hariduses ei ole võõraid muresid. 
Kõigil meie kaaskodanikel võiks olla 
roll õpilaste suunamisel ja 
arendamisel. Ühelt poolt vajab meie 
kool toimivat suhetevõrgustikku, 
head sidet ülejäänud ühiskonnaga. 
Teisalt vajavad meie kaasmaalased 
selget arusaamist sellest, kuidas 
elab tänane Eesti kool ja kuidas nad 
saavad meie haridusele toeks olla.

Vabariigi president 
Toomas Hendrik Ilves,
“Tagasi kooli” algatuse toetaja



Mis on “Tagasi kooli”

• Kodanikuühiskonna algatus, mis toetab Eesti koolide 
ja ülejäänud ühiskonna koostöö tugevnemist

• Avatud platvorm, mis võimaldab kokku saada 
õpetajatel ja külalisõpetajatel - kodanikel, kes soovivad 
vabatahtlikuna tulla koolitundi, et täiendada akadeemilisi 
teadmisi praktiliste näidete ja kogemustega

• Tõhus tööriist, mis toetab õpetajaid uue õppekava 
eesmärkide täitmisel ning koostöövõrgustiku 
laiendamisel inimestega, kes soovivad anda oma panuse 
uue põlvkonna arengusse



“Tagasi kooli” ajalugu

Kokku
• 5 aastat
• Üle 300 kooli
• Enam kui 2 000 

osalenut

http://www.youtube.com/watch?v=DuFsFMXEzKY


Edasiarendused 2012/2013 õ-a

• Õpetajate ja külalisõpetajate vaheliste kontaktide loomise 
toetamine kogu õppeaasta vältel

• Koolide kontaktisikute kõrval kõigi huviliste õpetajate 
kaasamine

Täiustatud “Tagasi kooli” kontseptsiooni keskmes on uus 
infosüsteem - jälgige reklaami!

Infosüsteemi loomise projekti rahastab regionaaliministri 
valitsemisala ja Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital. Algatuse strateegiliseks 
partneriks on Swedbank.



5 põhjust miks osaleda

“Tagasi kooli” on võimalus

1. luua tähendusrikkamat õpetamist ja õppimist, tuues õpilastele 
rohkem praktilisi teadmisi ja kogemusi

2. lisada kooliellu uusi teadmisi, kogemusi ja energiat, mida 
toovad külalisõpetajad nii õpetajatele kui õpilastele

3. kaasata vilistlasi ja lapsevanemaid, kes soovivad toetada kooli 
tegevust ja hea hariduse andmist

4. leida mõttekaaslasi ja koostööpartnereid nii lähemast 
ümbruskonnast kui üle kogu Eesti

5. aidata suurendada kooli ja ülejäänud ühiskonna koostööd, 
võimaldades külalisõpetajatele kooli väljakutsete ja õpetajatöö 
mõistmist läbi vahetu kogemuse



Pilguheit uuele infosüsteemile

• Koondab õpetajate ja külalisõpetajate kontakt- ja taustinfot 
ning tundide eelistusi

• Aitab seostada külalistundide teemasid õppekavaga
• Toetab vastastikku sobivate koostööpartnerite leidmist
• Käsitleb tunde nö laias tähenduses, julgustades muuhulgas ka 

ekskursioonide läbiviimist, töövarjuks olemist jmt
• Kogub ja koondab kasutajate kogemusi ja näiteid ning 

statistikat algatuse mõju ja tulemuste kaardistamiseks

NB! Varasemad andmed ei kandu automaatselt 
uude süsteemi edasi, alustame uuelt lehelt



• Infosüsteemi üks peamisi väärtusi on tegevuste järjepidev 
salvestamine, et info oleks jätkusuutlikult kättesaadav

Selleks ootame iga külalisõpetajaga koostöös läbi viidud 
tundide süsteemis registreerimist
– Osalejad loovad oma tegevuse arhiivi ja seeläbi nö 

kujundavad oma ajalugu algatuses osalejana
– Kogutud info võimaldab tunnustusprogrammides 

osalemist nii indiviidi kui kooli kui omavalitsuse / 
maakonna tasandil

– Saame usaldusväärse tagasiside ja info tulemuste kohta, 
mis on muuhulgas aluseks mõju hindamisele ja algatuse 
edasiarendamisele

Infosüsteemi põhimõtted



Tänan!
info@tagasikooli.ee
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