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Õpetajate ajakasutuse piloodis palusime õpetajatel „pildistada“ oma päev 15 minutilise täpsusega, nii 
on meil teada ka see, milliseid tegevusi millal tehti.  

Päevikut täitis kahel järjestikusel päeval nädala jooksul kokku 52 õpetajat.  Täita sai elektroonilisse on-
line päevikusse, mis oli selleks piloodiks programmeeritud. Täita tuli ajavahemik hommikul kella viiest 
kuni südaööni, valides ette antud võimalustest tegevused millega tegeleti. Iga üldtegevus jagunes veel 
täpsustusteks.  Ajaline kitsendus tulenes esialgsest plaanist kasutada paberpäevikut.  

Piloodis osalenud õpetajatest olid 22 vahendatud SA NOORED KOOLI poolt ja 30 Õpetajate Liidu poolt. 
Suhteliselt hästi olid õpetajad jaotunud üle Eesti, kaasatud olid Tallinn, Tapa, Lähte, Turba, Viimsi, 
Ülenurme, Narva, Tartu, Lagedi, Lihula, Kose, Keila, Rakvere, Paide, Antsla, Kadrina, Puka, Võru.    

Kõige rohkem osales neid õpetajaid, kes andsid tunde kooliastmete kombinatsioonides “ II kooliaste; III 
kooliaste; gümnaasiumiaste“ ja „III kooliaste; gümnaasiumiaste“, mõnevõrra vähem „II kooliaste; III 
kooliaste“. Ülejäänud variantides vähem. Kokku erinevaid variante 12.  

Ka koormused olid osalenud õpetajatel erinevad 0,55 – 1,38ni. 

Summaarselt jaguneb õpetajate pildistatud osa päevast tegevuste vahel järgmiselt: 

 

 

Seni olen detailselt vaadelnud tegevusi, mis seotud töötamisega kahes lõikes – päevikut täitnute arvu ja 
täiskoormust arvestades.  Teine oluline lõige on viis tööpäeva ja nädalavahetused. Piloodi põhjal saab 
öelda, et õpetajad nädalavahetustel parandatakse  kodutöid ja valmistatakse ette järgmisteks tundideks. 

Kokku töötab täiskoha arvestuses õpetaja nädala jooksul 56 tundi, millest nädalavahetusel 8,8 tundi. 
Kogu tööaja see on küll ka 0,8 tundi tööaega mingil teisel töökohal, ja 1,56 tundi õpetajate ühendustes1 
tehtud tööd (viimane jaguneb küll tööpäevade ja nädalavahetuse vahel peaaegu võrdselt. .  

 

                                                           
1
 Peame meeles pidama, et Õpetajate Liit oli partneriks uuringu läbiviimisel, seega oli ilmselt kaasatud enam 

aktiivseid liidu tegevliikmeid. 
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Õpetajate tööaja jaotuse tulemusi vaadates tekib terve rida hüpoteese, tähelepanekuid: 

 Kogu loetelu tegevustest, mida õpetaja teeb, annab veendumuse, et tõenäoliselt on õpetaja 
suhteliselt üksi selle tööga, mis tal oma töölepingu järgi tuleb teha – abilisi praktiliselt ei ole. 

 Suhteliselt palju aega läheb tegevustele, mis seotud tundide ettevalmistamise ja kodutööde 
kontrollimisega, samuti õppetöö korraldamisele, sh e-kooli, päeviku täitmine. 

 Ühe tunni klassi õpetamise, juhendamise kohta tuleb veidi enam kui tund kodutööde 
parandamisele, tundide ettevalmistamisele ja õppetööga seotu korraldamisele. Lisaks veel muud 
tegevused, mis loetelus. Selline vastavus ei olnud üllatuseks ka koolijuhtidele, kellega õpetajate 
ajakasutusest rääkisime. 

 

Fookusgrupi ja ajakasutuse pildistuse põhjal võib öelda, et õpetaja Eestis ei erine oma ajakasutuse 
poolest oluliselt oma kolleegidest mujal. Analoogne on nii õhtul kui nädalavahetustel töötamine2. 

 

Korrates suurema valimiga ajakasutuse pildistust kogu ööpäeva jooksul saame väga suure 
tõenäosusega sarnase tulemuse – suurem valim lubab aga täpsemaid arvutusi 

Praeguste tulemuste üldkogumi keskmine on  95% usaldusnivool 9,46 +/- 0,83 tundi 

 

 

Lisa: Õpetajate kommentaarid ajakasutuspäeviku täitmisele 

 

                                                           
2 Vaata ka „Ülevaade õpetajate töökoormusest ning seda mõjutavatest teguritest Eestis, Kanadas Nova Scotia 
provintsis, Šotimaal ning USA`s läbi viidud uuringute põhjal“ 

 


