
 

 

 

 

 

Õpetaja meistriklassi kontseptsioon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpetaja kutse andja Eesti Õpetajate Liit 

 

 

 

2016 

Tallinn  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käesolev kontseptsioon on valminud Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastuse toel, kuid ei pruugi 

väljendada rahastaja seisukohti. 

    

                                                                    

  



Õpetaja meistriklassi kontseptsioon 

 

Eesmärk 

 Professionaalse õpetajaskonna kaudu lisandväärtuse loomine, keskpärasuse kaotamine  

Enesekindel ja rahulolev õpetaja, suurem vastutus, soov anda tagasi midagi, olla väärtustatud 

Olemasolevate ressursside mõistlik kasutamine 

 

Lähtealus 

Õppeaasta 2015/16 seisuga on Eestis: 

Õpetajate arv õpetajate 
arv 

õpetaja 
ametikohtade arv 

erinevus ehk 
õpetajaid rohkem 
kui ametikohti 

kvalifikatsioonile 
vastavate 
ametikohtade 
arv 

üldhariduskoolides 14 409 11 829 + 2580 10 815 

kutseõppeasutustes 2 255 1 422 + 833 1175 

Koolieelses 
lasteasutuses 

8 115 7 713 + 402 6528 

Kokku 24 779 20 964 + 3815 18 518 

(Allikas: Haridussilm) 

 

Samas on raske mõista täpselt alljärgnevas tabelis toodud avalikult kättesaadava info reaalset 

tähendust ehk siis teada, kui suur hulk õpetajatest täna kvalifikatsioonile ei vasta ja milline on selles 

suhtes riiklik ootus. Kas riiklikult nähakse ette (riiklikult kehtestatud ametikohad), et 8,6% 

üldhariduskoolide õpetajatest, 17,4% kutseõppeasutuste ja 15,4% koolieelse lasteasutuse õpetajatest 

ei pea vastama kvalifikatsioonile või on need lihtsalt statistilised andmed?  

Õpetajate arv õpetaja 
ametikohtade 
arv 

kvalifikatsioonile 
vastavate 
ametikohtade 
arv 

ametikohtade arv, kus 
ei oodata vastavust 
kvalifikatsioonile ??? 

see on 
õpetajate 
ametikohtade 
arvust  

üldhariduskoolides 11 829 10 815 1014 8,6 % 

kutseõppeasutustes 1 422 1175 247 17,4 % 

koolieelses 
lasteasutuses 

7 713 6528 1185 15,4 %  

(Allikas: Haridussilm) 

 

Õpetaja kvalifikatsiooninõuded näevad ette, et üldhariduskoolis töötaval õpetajal peab olema 

magristrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (kvalifikatsiooninõuded) ja õpetajakutse, koolieelses 

lasteasutuses töötaval õpetajal kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid. 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130082013005


 

Sihtrühm ehk kes saab kasu õpetaja meistriklassi kontseptsioonist? 

Otsesed kasusaajad: 

- Meisterõpetajad,  

- laiemalt kogu õpetajaskond  

- noored + teised õpetajaametisse suunduvad  

Kaudsed kasusaajad: 

- tööandjate esindajatena informatsiooni mõttes koolijuhid 

- õpetajakoolitust pakkuvad ülikoolid 

- koolipidajad 

 

Taustsüsteem 

Õpetaja professionaalne arengu vajaduse sätestab täna PGS § 75, mis ütleb, et „Õpetaja ametialane 

kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.“ Samas ütlevad 

kvalifikatsiooninõuded, et „nimetatud õpetajakutse saadakse ülikoolis pärast õpetajakoolituse 

õppekava läbimist või kutset andva organi juures pärast õpetaja ametiks vajalike pedagoogiliste 

kompetentside tõendamist. Õpetajate pedagoogilised kompetentsid on kirjeldatud õpetaja 

kutsestandardis.“ Kutse nõue ei rakendu neile, kes enne 2013. aasta 1. septembrit nõuetekohase 

kvalifikatsiooniga koolis töötasid. 

See omakorda tähendab, et õpetaja kutse taotlemine on täna vabatahtlik neile, kes töötasid koolis 

enne 2013. aasta 1. septembrit. Riik ei ole professionaalse arengu nõude täitmiseks kehtestanud 

konkreetset täiendkoolitustundide määra (varasem 160 tunni nõue 5 aasta peale on kaotatud), kuid 

õpetajate koolituse raamnõuded ütlevad ka selgelt, millised on ootused õpetaja tööalasele 

täiendusõppele ja mis on selle eesmärk. § 16 märgib: „Õpetaja tööalase täiendusõppe eesmärk on luua 

õpetajatele võimalused eneseanalüüsiks ja professionaalseks arenguks ning kujundada inspireeriv ja 

innovaatiline hoiak, mille kaudu kasutada omandatud teadmisi ja oskusi parimal moel oma töös õppija 

arengu toetamisel.“ Õpetaja tööalase täiendusõppe kavandamise ja läbiviimise aluseks on:  

1) kutsestandardites kirjeldatud kompetentsusnõuded; 

2) õpetaja eneseanalüüs ja tagasiside tema tööle; 

3) õpetaja enese professionaalse arengu ja õppeasutuse arengu vajadused ning riiklikud 

haridusprioriteedid. 

(Õpetajate koolituse raamnõuded § 17) 

See omakorda tähendab, et tänane tugev õpetaja on enesekindel ja rahulolev professionaal ehk 

teisisõnu ennast analüüsiv ja enda arengut planeeriv ja kujundav õpetaja. Kui õpetaja analüüsib enda 

tegevust ning pidevalt ennast täiendab, samal ajal enda tugevusi-nõrkusi teadvustades, saab ta 

kergemini aidata sama teha ka oma õpilastel. 

Õpetaja professionaalses arengus on olulisel kohal õpetajate kutsesüsteem, mis peaks looma 

süsteemsed võimalused õpetaja professionaalse arenguks, koolikultuuri kujundamiseks ning 

hariduselu rikastamiseks.  

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12866316?leiaKehtiv


 

Tegevused 

 Tegevused:  

 

a) võimalus kandideerida meisterõpetaja stipendiumile (neto kuus ca 1500), mille 

eesmärgiks on võimaldada õpetajal teha individuaalset, tiimi ja avalikkusele suunatud 

õpetaja saadiku tööd. Selleks ajaks on valikuliselt ja läbirääkimiste tulemusena õpetajal 

võimalus koolist võtta kas täies ulatuses või poole kohaga vaba aasta. Aastaks nt 5-10 

kohta. Siia alla läheksid nii sõnavõtud, arvamused, konverentsid, töörühmad, 

koolikülastused, jne. 

Eelarve: (palgafond kuus 2500 ühe õpetaja kohta, 12 kuud 30 000, 5 täiskohta 150 000)  

Eesmärk: isiklik õpetaja professionaalne areng, sisukam õppetöö koolis, ühiskonnas parem 

arusaamine õpetajatööst, õppematerjalid, ülikoolidega sisutihedam koostöö, jne 

b) kord aastas loeng-aruteluring 

c) kord aastas välismaareis tutvumaks parimate praktikatega + sellele järgnev „arutelu-

aruandlus-seminar-heade kogemuste jagamine“; nt 7 inimest 

 

Eelarve: sõit, päevarahad, elamiskulud = 7000. - 

 

d) arvamus- jms artiklid 

e) ajakiri „Kasvatus“ , „Haridus“ 

f) uuriv õpetaja – uurimisrühmad - ? grandid, koostöö ülikoolidega 

g) 100 portfoolio – kasutegurid 

h) Asendusõpetajate – depoo – pensioneeruvad - valmisolek 

 

  



Võimalikud stsenaariumid 

Tulevikuvisiooni loomine läbi stsenaariumite A, B, C, D – Eesti 10 aasta pärast 

A – enamus õpetajaid taotleb kutset 

B – arvestatav (kriitiline mass) hulk õpetajaid taotleb 

C – status quo, vaid üksikud taotlevad (tänane olukord) 

D – õpetajad taotlevad formaalselt, kuid mitte sisuliselt 

 A B C D 

taotlejate hulk 20 000 kutsega 8000  100 kutsega (aastas 
taotleb 20) 

8000-20 000 

toimivad 
motivatsioonisüsteemid 

õpetaja 
usaldamine, 
diferentseeritud 
tasustamine 

õpetajatöö sisuline 
ümberhindamine, 
õpetaja muutunud 
rolli toetamine, 
meisterõpetajate 
eneseteostust 
toetatakse 
meisterõpetaja 
stipendiumi, vaba 
semestri, jms-ga; 
liigutakse 
optimaalse 
koolivõrgu suunas 

juhuslikud, üksikud 
koolid ja vallad on 
kutse võtnud 
motivatsioonipaketti 

formaalsed, 
keerulised exceli 
failid üksikute 
täiendavate 
tööülesannete 
tasustamiseks  

lisandväärtus 
haridussüsteemis 

MÕK rakendub 
tempokalt, kool 
areneb kiirelt ja 
oskab ette näha 
ühiskonna 
vajadusi ning 
võimalusi, kool 
on ühiskonna 
katalüsatoor 

MÕK rakendub, 
haridusdiskussioon 
ühiskonnas 
elavneb, laieneb 
pilt õpetajaameti 
mitmetahulisusest, 
koolijuhid ja 
õpetajad ja 
õpilased ja 
lapsevanemad kui 
partnerid 

MÕKist räägivad 
koolivälised 
inimesed, kool püsib 
elukauge, sisuliselt ei 
muutu midagi 
(veelgi hullem: 
ebavõrdsus 
suureneb nii õpilaste 
kui õpetajate seas) 

hea õnne korral 
suudavad 
koolijuhid ja 
progressiivsed 
õpetajad esile 
kutsuda muutuse 
mõtteviisis ja 
need, kes 
taotlevad 
formaalselt 
hakkavad 
sisuliselt nägema 
vajadust 
muutuste järele; 
halva õnne korral 
ei muutu midagi ja 
need, kes on 
taotlenud 
sisuliselt pettuvad 
ja lahkuvad 
haridussüsteemist  

 

 

 



Ajagraafik 

 

Tegevused:  

 

i) võimalus kandideerida meisterõpetaja stipendiumile (neto kuus ca 1500), mille 

eesmärgiks on võimaldada õpetajal teha individuaalset, tiimi ja avalikkusele suunatud 

õpetaja saadiku tööd. Selleks ajaks on valikuliselt ja läbirääkimiste tulemusena õpetajal 

võimalus koolist võtta kas täies ulatuses või poole kohaga vaba aasta. Aastaks nt 5-10 

kohta. Siia alla läheksid nii sõnavõtud, arvamused, konverentsid, töörühmad, 

koolikülastused, jne. 

Eelarve: (palgafond kuus 2500 ühe õpetaja kohta, 12 kuud 30 000, 5 täiskohta 150 000)  

Eesmärk: isiklik õpetaja professionaalne areng, sisukam õppetöö koolis, ühiskonnas parem 

arusaamine õpetajatööst, õppematerjalid, ülikoolidega sisutihedam koostöö, jne 

 2016-3 2016-4 2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 

õpetaja-saadik x x x x x x x x x x 

katalüsaator      x    x 

sõit    x    x   

Ajakiri Kasvatus     x      

arvamusartiklid x x x x x x x x x x 

           

 

1 – jaanuar, veebruar, märts 

2 – aprill, mai, juuni 

3 – juuli, august, september 

4 – oktoober, november, detsember 

j) kord aastas loeng-aruteluring-katalüsaator 

k) kord aastas välismaareis tutvumaks parimate praktikatega + sellele järgnev „arutelu-

aruandlus-seminar-heade kogemuste jagamine“; nt 7 inimest 

 

Eelarve: sõit, päevarahad, elamiskulud = 7000. - 

 

l) arvamus- jms artiklid 

m) ajakiri „Kasvatus“ , „Haridus“ – 25. august 

n) uuriv õpetaja – uurimisrühmad - ? grandid, koostöö ülikoolidega 

o) 100 portfoolio – kasutegurid 

p) Asendusõpetajate – depoo – pensioneeruvad - valmisolek 

 

  


