
Eesti Õpetajate Liit 2012 

SISSEJUHATUS 

Aasta 2012 oli Eesti Õpetajate Liidu jaoks väga kiire ja tegus. Osaleti mitmetes olulistes 

töörühmades, organiseeriti ise üritusi õpetajatele ja teistele huvilistele, käidi 

konverentsidel kuulamas ning esinemas. Kirjutati aktuaalsetel teemadel meedias, 

esineti televisiooni- ja raadiosaadetes. 

Õpetajate liidu siseselt toimus palju arutelusid ja ajurünnakuid nii haridusteemadel kui 

ka organisatsioonijuhtimise küsimustes. Juhatuse koosolekud toimusid regulaarselt 

vähemalt kaks korda kuus ja enamasti Skype vahendusel. Juhatuse liikmed kasutasid 

aktiivselt infolisti ja olid toimuvaga kursis. 

Kodulehel on kajastatud olulisemaid sündmusi ja kasutatud seda üritustest 

teavitamiseks ning registreerimis- ja küsitlusankeetide avaldamiseks. Eelmisest aastast 

on EÕL ka Facebookis. 

Mais tähistas EÕL oma 95. sünnipäeva, mis mitmetele ettevõtmistele pidulikumat sära 

andis ja suunas mõtlema 2017. aasta ümmarguse tähtpäeva väärikale pühitsemisele. 

JAANUAR 

6. Minister Aaviksoo pressikonverents HTM-i Tallinna esinduses, tutvustatati  

ministeeriumi koostatud arutelumaterjali „Õpetaja ametikoha ümberkujundamise 

lähtealused“. EÕL sai kutse töörühmas osalemiseks. 

12. Õpetaja töörühma rakendamise eelkoosolek HTM-is (Kutsekoda, Noored Kooli, 

EÕL). EÕL-i esindasid M.Timakov ja A.Sildnik. 

21. Esindajatekoja koosolek. Arutati organisatsioonilisi küsimusi, juhatuse volitusi 

pikendati, juhatuse liikmetena jätkasid Margit Timakov, Lehte Jõemaa, Katrin Meinart, 

Ester Muni ja Astrid Sildnik. Haridusteemadest olid peamiseks jutuaineks HTM-i 

kavandatavad muudatused õpetajaameti ümberkorraldamisel. Juhatuse esimees 

M.Timakov andis Esindajatekoja liikmetele selle kohta ülevaate. 

24. Alustas Hariduse Kutsenõukogu tegevuse raames loodud töörühm õpetaja kutseala 

kaardistamiseks ja kutsestandardite väljatöötamiseks. EÕL-i esindab K. Meinart. 

9.-31. RÕKi rakendumise küsimustik veebis.. 

VEEBRUAR 

10. M. Timakov külalisena EKJÜ konverentsil Pärnus; A. Sildnik Eesti Haridusfoorumi 

seminaril „Elukaar ja õppimine.“  

13. K.Meinart õpetaja kutsestandardi töörühma koosolekul. 



22. M. Timakovi kohtumine EÕEL-i ja ELVL-i juhtidega. 

EÕL meedias :  

http://novosti.etv24.ee/index.php?26247062 

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/opetajate-liit-opetajad-toetavad-uksteist-ja-

nad-on-solidaarsed-kuid-mitte-koik-ei-pea-streiki-ainuoigeks-

lahenduseks.d?id=63916209 

MÄRTS 

6.  Õpetaja ametikoha ümberkorraldamise töörühma 1. ametlik koosolek, EÕL-i 

esindasid M. Timakov ja A. Sildnik. 

7. - 9. EHL-i organiseeritud õpetajate streik, õpetajate liidu liikmed olid solidaarsed. M. 

Timakov ETV Foorumi saates: 

http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=46515 

M. Timakov Kukuhttp://podcast.kuku.ee/2012/03/09/nadalategija-2012-03-09/ 

13. K. Meinart õpetaja kutsestandardi töörühma koosolekul 

15.- 17. EÕL-i juhatuse esimees M.Timakov Eesti delegatsiooni koosseisus New Yorgi 

Õpetajaameti  tippkohtumisel (ISTP2 - International Summit on Teaching Profession), 

mille korraldasid Majanduskoostöö ja -Arengu Organisatsioon (OECD) ning USA 

haridusministeerium.  

22.-23. M. Timakov IntelLEO projekti koosolekul Viinis 

29. Õpetaja ametikoha ümberkorraldamise töörühma 2. koosolek 

EÕL meedias: 

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/opetajate-liidu-esindaja-opetaja-on-hetkel-

see-kunnihobune-kellele-antakse-piitsa.d?id=64039257 

http://arvamus.postimees.ee/779148/astrid-sildnik-luhem-puhkus-opetaja-koormust-ei-

vahenda/ 

http://arvamus.postimees.ee/775526/astrid-sildnik-opilased-peaksid-rohkem-uhiselt-

arutlema/ 

http://arvamus.postimees.ee/772348/kas-koolikarbe-tostab-opetajate-palka/ 

http://arvamus.postimees.ee/771608/enim-ollakse-valmis-opikute-kallale-minema/ 

http://arvamus.postimees.ee/771240/kas-aaviksoo-idee-karpida-koolivaheaega-on-oige/ 

http://arvamus.postimees.ee/774964/aaviksoo-oponendid-ei-taha-suuremaid-klasse/ 
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26.03 – 11.04 küsitlusankeet õpetajatele  õpetaja ametikohaga seotud küsimuste kohta, 

vastas 310 õpetajat 

APRILL 

11. Eesti Koostöökogu konverents: KOOLIVÕRK KORRAS: KUIDAS EDASI? M. 

Timakov esines paneelarutelus „Eesti haridusuuendus: järgmised sammud.“  

http://oloo.ru/view.php?video=vKUYMBmHfk0&feature=youtube_gdata_player&title=Ko

nverents%3A+%E2%80%9EKooliv%C3%B5rk+korras%3A+kuidas+edasi%3F%22+11.

+aprill+2012+Eesti+Nuku-+ja+Noorsooteater+2.+osa 

http://uudised.err.ee/?06250563 

12. K. Meinart ja A. Sildnik SA ArchimedesProgrammi Eduko büroo korraldatud  

rahvusvahelisel seminaril „Pedagoogilise praktika mudelid Eestis ja maailmas“ 

tutvustatakse uuendusi õpetajakoolituse pedagoogilise praktika korraldamisel Uus-

Meremaal, Singapuris, Inglismaal, Kanadas ja Soomes. 

26. Õpetaja ametikoha ümberkorraldamise koosolek 

27. Haridusfoorum Tallinnas: kohal kõik juhatuse liikmed, ettekanne M. Timakovilt, A. 

Sildnik paneeldiskussioonis 

28. Esindajatekoja koosolek, peateemaks õpetaja ameti ümberkorraldamine ja EÕL-i 

95. sünnipäeva tähistamisega seonduv. 

EÕL meedias: http://opleht.ee/arhiiv/?archive_mode=article&articleid=7339 

MAI 

3.-4. M. Timakov Brüsselis konverentsil "Comenius Partnerships – helping schools team 

up across Europe" 

6. -7. Rahvusvaheline saksa keele õpetajate veebikonverents DAFWEBKON 2012 

“DAF & WEBBASIERTER UNTERRICHT”: A. Sildnik osales paneeldiskussioonis 

veebipõhise õppe teemadel ning koos õpilastega live-prototüüptunnis “Gruppen ohne 

Grenzen” (Piirideta õpirühmad), milles eesti, bulgaaria ja saksa  õpilased võrdlesid  

mobiiltelefonide koolis kasutamise reegleid. 

17. Eesti Koostöökogu korraldatud Harta Foorum: M. Timakov ja A. Sildnik osalesid 

töörühmades ja Harta Ettepaneku arutelul 

26. Pidulik hommikueine Eesti Õpetajate Liidu  95. sünnipäeva tähistamiseks 

EÕL meedias: 

http://www.neljas.ee/est/parnu/kaisma/?news=1017886&category=1&Parimate-

%E2%80%9ETootsi-maakerade%E2%80%9C-autorid-said-parjatud 
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JUUNI 

2. EÕEL-I korraldatud õpilaste ja õpetajate ühiskonverents: “Õpilaste ja õpetajate 
õigused ja kohustused: kes kuidas mõistab?“ EÕL-i poolt osalesid K. Meinart, A. Sildnik 
ja M.Timakov, kes esines ka ettekandega. 
7. Riigikogu kultuurikomisjoni avalik istung õpetajakoolituse teemal, EÕL-i esindas 
arutelus M.Timakov  http://eduko.archimedes.ee/uudised/kultuurikomisjoni-istung 
21. EHF-i üldkoosolek, osales L. Jõemaa 
25. - 26. M. Timakov Luxembourgis IntelLEO projekti lõppkoosolekul 
 
EÕL meedias: http://arvamus.postimees.ee/890802/margit-timakov-vajame-rohkem-

meesopetajaid/ 

JUULI 

http://www.postimees.ee/898498/opetajate-liit-peame-kokku-leppima-mida-koolilt-ja-

eksamitelt-ootame 

AUGUST 

15. – 16. Eesti Õpetajate Liidu suvepäevad “ Üksi või üheskoos” Kose-Uuemõisas 

23. Motivatsioonipäev kooliõpetajatele: http://www.fastleader.com/index.php?id=14348 

28. Õpetaja ametikoha ümberkujundamise töörühma koosolek 

31. EÕL-I juhatuse esimehe M. Timakovi kohtumine TÜ Eetikakeskuse juhi M. 

Sutropiga 

EÕL meedias: http://arvamus.postimees.ee/949654/margit-timakov-uks-kooli-kuueselt-

teine-seitsmeselt 

http://arvamus.postimees.ee/954912/margit-timakov-nagu-paneks-sportlased-

lauluhaale-jargi-ritta/ 

 

SEPTEMBER 

5. EÕL-I juhatus kohtus MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatusega 

6. - 7. Margit Timakov Helsingis CertiLingua konverentsil 

14.  Õpetajaameti ümberkujundamise töörühma koosolek PGS-I muudatuste eelnõust 

EÕL meedias: http://arvamus.postimees.ee/986378/juri-ginter-margit-timakov-

arenguvestlus-peab-jaama/ 
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OKTOOBER 

2. EÕL-I juhatuse liikmete kohtumine Eesti Koolijuhtide Ühenduse (EKJÜ) juhatusega 

5. Hea Õpetajakuu avamine Tartus (M. Timakov paneelis) ja Eetikakeskuses „Hea kooli 

mudeli“  üle arutlev koosolek 

5. K. Meinart Õpetaja Autähise avamisel Kuusalus  

16. M. Timakov esinemasTartu Ülikooli seminaril Ülikooli kohvikus õpetajaharidusest 

huvitunuile „Kuidas õpetada teistmoodi?“ 

23.-24. Konverents EÕL 95 -  „Õpetajatöö üksi või üheskoos“ 

Aktiveeritakse veebikeskkond haridusteemadel arutlemiseks: http://arvamusaed.ee/ 

EÕL meedias: 

http://podcast.kuku.ee/2012/10/06/koolon-2012-10-06/ 

http://etv.err.ee/index.php?05629907&video=5220 

NOVEMBER 

8. Eesti keelenõukogu väljasõiduarutelu Põltsamaa ühisgümnaasiumis “Eesti keel 

eestikeelses üldhariduskoolis”. EÕL-i esindas A. Sildnik 

12. M. Timakov Riigikogu kultuurikomisjoni istungil (HEV õpilased) 

http://www.riigikogu.ee/index.php?id=174678&parent_id=169304 

13. M. Timakov vestlusringis Tartu ülikooli õpetajakoolitusest: 

http://www.ajakiri.ut.ee/1174086 

27. ja 30. EÕL-I korraldatud  seminarid Tartus ja Tallinnas „Õpetaja roll osalevas 

juhtimises“ 

28. RÕKi rakendumise töörühma lõppkoosolek 

29. M. Timakov Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse (HIK) nõukoja 

koosolekul 

EÕL meedias: 

http://opleht.ee/367-opetajate-liidu-konverentsil-otsiti-uusi-koostoovoimalusi/ 

http://uudised.err.ee/?06266889 

http://uudised.err.ee/index.php?06266889 
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DETSEMBER 

2.-5. M. Timakov Haagis Euroopa Komisjoni  konverentsil Peer-Learning-Activity 

"Selecting the Best" 

4. -5. A. Sildnik TÜ eetikakeskuse väärtuskasvatuse konverentsil “Hea kooli 

mõõdupuud”, lühiintervjuu “Päevakajasse” ERR-i ajakirjanik Mirko Ojakivile  

http://arhiiv.err.ee/vaata/paevakaja-nr-18847 

10. Loovainete hindamise vestlusring Tallinna Ühisgümnaasiumis (korraldatud EÕL-I poolt) 

13. M. Timakov „Archimedes kiidab tegijat“ aastalõpuseminaril. 

EÕL meedias: 

http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=16803:kuesib-aili-

kuenstler&catid=11:varia&Itemid=16&issue=3421 

http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=16805:eesti-keel-

eesti-koolis-kas-saaks-ka-paremini&catid=11:varia&Itemid=16 
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