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EESTI ÕPETAJATE LIIDU VÄLJATOODUD PUNKTID

 Õpetajatöö olemus

 Diferentseeritud töötasu (kvalifikatsioon, karjäärimudel)

 Kutsesüsteemis ei ole vanemõpetajad ja meisterõpetajad väärtustatud, mis ongi sisuliselt
õpetajaameti maine kujundamine

 Diferentseeritud tänapäevased õppematerjalid erineva tasemega õppijate jaoks

 Tugisüsteemi jõudlus: tugispetsialistide puudus ja olemasolevate koormus

 Vajaduspõhine täiendkoolitus

 Digiõpikeskkond

 Regulaarne supervisiooni või coachingu programm

 Noore alustava õpetaja toetamine - toimiv mentorsüsteem



2019/20 ÕPPEAASTAL 

Üldhariduskoolides 15 843 õpetajat, ametikohti 13 216

Kutseõppeasutustes 1963 õpetajat 1317 ametikohal

Koolieelsetes lasteasutustes 7997 õpetajat ja 7645 ametikohta

 Kokku 25 803 õpetajat ja 22 178 ametikohta

 Haridussilma andmetel oli kvalifikatsioonile vastavaid ametikohti

Vastavalt 11 526, 1132 ja 6681 ehk kokku 19 339

 Kas riik ei eeldagi, et kõik ametikohad oleksid täidetud kvalifikatsioonile 
vastavate õpetajatega?



KUTSESÜSTEEM KUI KARJÄÄRIMUDEL

 Eestis kutseseadus alates 2008.



MUREKOHAD

Töökoormus

Motivatsioonipakett

Tugi 





MIKS?



RIIKLIKULT PEAB OLEMA PAIGAS

Õpetajatöö olemus - otsene õpetajaameti atraktiivsuse mõjutaja

1) töökoormus, sisu ja töö maht, töötingimused

2) Õpetaja vaimse ja füüsilise tervise ja heaolu: endaga toimetulek, 
enesejuhtimine jmt, psühholoogilised tõrked - hirm (juht, vanemad, 
lapsed), õpetaja kui objekt või subjekt, 

3) organisatsioonikultuur



HÄDAVAJALIKUD MUUTUSED

TÖÖKOORMUS

16 
tundi

MOTIVATSIOONI

PAKETT

supervisioon

sportID

suurem töötasu

kaasaegsed 
töövahendid

karjäärimudel: 
VÕ ja MÕ kõrgem 

töötasu, 
roteeruvad 
töökohad

TUGI

tugispetsialistid

õppematerjalid

töökeskkond

täiendkoolitus



KOLM LIHTSAT ASJA, MILLEST OLEKS JUBA ABI

1) Vähendame täiskoormusega õpetaja kontakttundide arvu 16-le.

2) Motivatsioonipakett – supervisiooni võimalus igale õpetajale + sportimise jm füüsilise 

tervise hoidmise võimalused + igale õpetajale arvuti, transpordi vms (alustades nt 5 aasta 

„väljaostu“ võimalus)

Vaatame ringi õpetajate töötasu kujunemise ehk mille eest ja kellele me maksame. Kes 

ütles, et õpetajapalk peab kujunema tundide põhjal? Miks maksame kõikidele sama palju 

või teiselt poolt tekitame õpetajaameti sees vaikiva ülesostmise? Ettepanek: Maksame 

neile, kes enda professionaalse arengu eest hoolt kannavad, aktiivselt panustavad ja 

veavad, enda tööd analüüsivad ning kaardistavad - (portfoolio loovad), mis saab hea 

koordineerimise korral olla abiks ka õpetajakoolituse üliõpilastele ja alustavatele 

õpetajatele – ehk siis kutsega vanemõpetajale ja meisterõpetajale – suurema töö eest 

suuremat palka. (Täna on olukord, kus alustav õpetaja, kes annab 22 tundi ja 

meisterõpetaja, kes annab 22 tundi saavad sama tasu.)

3) tugi tugispetsialistid + õppematerjalid + toetav töökeskkond + vajaduspõhine 

täiendkoolitus



AITÄH!
www.opetajateliit.ee

eestiopetajateliit@gmail.com

http://www.opetajateliit.ee/

