
Õpetaja kutse 

taotlemine on: 

*vabatahtlik (välja 

arvatud, kui oled tööle 

asunud pärast 1. sept 

2013 – vt 

kvalifikatsiooninõuete 

määrust) 

*ajaga kaasas käimine 

*enda ja õpetaja 

professiooni 

väärtustamine 

*professionaalsuse 

mõiste ja mõõde 

*õpetaja tööriiuli 

korrastamine 

*hariduse kvaliteeti 

panustamine 

*muutunud 

(kaasaegse) 

õpikäsituse toomine 

kooliellu 

*õpetaja kui ühiskonna 

kultuurimootori 

käivitamine 

 

 

 

 
 

   

 

Kuidas alustada? 

1.Koonda kokku olemasolev 

Töölehed, materjalid, artiklid, põnevad 

analüüsid, lood jne on kasulik kokku 

koguda mitte ainuüksi iseenda tööriiuli 

korrastamiseks, vaid ka Eesti 

pedagoogikaajaloo jäädvustamiseks.  

Mida teed Sina oma töös sellist, mida 

saavad kasutada ka tulevased 

õpetajad? Milline Sinu meetod on 

jätkuvalt põnev ja tulemuslik? 

2. Tee valik 

Tutvu kutsestandardiga, valides enda 

arvates enda kompetentsidele vastav 

kutsetase. Milliseid kompetentse ootab 

ühiskond õpetajalt 21. sajandil? Millised 

on olemasolevate kompetentside kohta 

esitatavad tõendusmaterjalid? Mida 

soovid arendada? Mida toetada?  

3. Reflekteeri ehk analüüsi enda 

tööd ja tegemisi 

Tea ja teadvusta, miks Sa mingeid 

valikuid tööprotsessis teed. 

Võta eneseanalüüsi läbitegemine enda 

täiendkoolituses uueks eesmärgiks. 

Omades palju kogemusi, võta hetk, et 

analüüsida ja selle pinnalt midagi uut 

kokku sünteesida ja luua. 

Anna endale portfoolio kokku-

panemiseks aega! 

 

 

 

ÕPETAJA 
KUTSE 
Kutse õpetada,  

kutse õppida 
 

 
 

 

 

 



 

Miks kutse? 

„Õpetaja põhiülesanne on toetada iga 

õpilase arengut ning aidata õpilasel 

kujundada huvi- ja võimetekohast 

õpiteed. Õpetaja ametialane kohustus on 

arendada oma kutseoskusi ja olla 

kursis haridusuuendustega.“ 

(Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus, § 75) 

Kutseoskuste arendamine tähendab 

professionaalsust, see tähendab: 

- enesekindlust, 

- koostööd 

- lahendusi 

- positiivsust ja optimismi 

- väärtustamist 
 

 

 

Õpetajatöö eest tuleb tõeline 

tunnustus õpilastelt, nende 

edusammude ja rahulolu 

kaudu. Selleks, et õpetajana 

iseendaga rohkem rahul olla 

aitavad kaasa kolleegid ja 

õpetajaskonna 

professionaalsus. 

Õpetaja kutsed: 

Õpetaja, tase 6 

Õpetaja, tase 7 

Vanemõpetaja, tase 7 

Meisterõpetaja, tase 8 

 

Õpetaja kutse taotlemine toimub kahes 

voorus: 

- avaldus, dokumendid ja 

eneseanalüüsiga kompetentsidele 

üles ehitatud portfoolio  

- vestlusvoor 

 

Taotlusvoorud kaks korda aastas:  

5. veebruar 

5. oktoober 

                           

 
 

 

 

 ÕPETAJA KOMPETENTSID: 

- Õpi-ja õpetamistegevuse kavandamine 

- Õpikeskkonna kujundamine 

- Õppimise ja arengu toetamine 

- Refleksioon ja professionaalne 

enesearendamine 

- Nõustamine ja mentorlus 

- Arendus-, loome- ja teadustegevus 

Kõikidel tasemetel (6., 7. ja 8.) valitav - 

hariduslike erivajadustega õppija toetamine 

7. tase valitav / 8. tase kohustuslik – 

juhtimine 

7.  ja 8. tase valitav – õpetajate juhendamine 

ja koolitamine 

8. tase valitav – metoodika ja õpivara 

arendamine 

 

Kompetentse saad tõendada 

eneseanalüüsi, kirjelduste, tõendite, 

piltide, blogide, audio- ja 

videomaterjalidega. Ole loov! Vaata 

kindlasti täpsemat infot kodulehelt ja 

küsi huvi korral lisa. 

Võta ühendust 

Eesti Õpetajate Liit 

www.opetajateliit.ee 

eestiopetajateliit@gmail.com 

 

Kutsekoordinaator 

kutsekoordinaator@gmail.com 

telefon: 5684 9496  
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