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SISSEJUHATUS

SISSEJUHATUS

1. OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise uuring
2. https://www.hm.ee/sites/default/files/tark_ja_tegus_kokkuvote_eestik_a4_veebi.pdf 

Eesti haridussüsteem on maailma parimate seas. Ees-
ti põhikooliõpilaste oskused on PISA1 2018. a. testi 
tulemuste järgi Euroopa absoluutses tipus ning seda 
kõigis kolmes uuritud valdkonnas – matemaatikas, 
lugemises ja loodusteadustes. Meie alus- ja üldhari-
duse õpetajad on kõrgelt kvalifitseeritud, hariduslik 
ebavõrdsus on väike. Eesti hariduse senine edulugu 
ei garanteeri aga juhtpositsiooni tulevikus. Globaalne 
väliskeskkond muutub kiiresti ja tulevik on ebakindel 
ning ennustamatu. Haridussüsteemi ülesanne on olla 
avatud ja võimalikeks muutusteks valmis. 

Haridussüsteemi tugeva vundamendi loovad kvali-
teetne alusharidus ja põhiharidus, mis on peamiselt 
kohalike omavalitsuste korraldada. Võttes arvesse, et 
Tallinnas on ka üldkeskharidus olnud suuresti linna 
juhtida, osutab linn oma koolieelsete lasteasutuste, 
põhikoolide ja gümnaasiumide kaudu teenuseid ligi 
kolmandikule Eesti lasteaia- ja üldhariduskoolide las-
test. Tallinna linnal on seega vastutusrikas ülesanne 
olla alus- ja üldhariduse suunanäitaja Eestis taga-
maks meie laste ja ühiskonna heaolu ja konkurentsi-
võime ka tulevikus.
 
Haridus- ja teaduministeeriumi poolt koostatud vi-
sioonidokument “Tark ja tegus Eestis 2035”2 toob 
välja mitmed haridusvaldkonna väljakutsed. Haridu-
se kvaliteeti hindavad õpilased paremaks kui kooli-
keskkonna sotsiaalsed suhted. Õpilaste hinnangul 
ei ole neil koolis piisavalt autonoomiat. Süveneb 
õpetajate, eriti matemaatika ja loodusainete õpe-
tajate puudus, õpetajate omavaheline koostöö on 
vähene. Vähe õpetajaid jõuab ülikoolist kooli ja ligi 
kolmandik alustavaid õpetajaid lahkub koolist pärast 
esimest tööaastat. Suur probleem on tugispetsialis-
tide puudus. Lapsed, kelle on hariduslik erivajadus, 
sh andekus, ei saa alati piisavalt tähelepanu. Puudub 
koolijuhtide hindamise ja tagasikutsumise süsteem, 
juhid keskenduvad liigselt administreerimisele, mitte 
arengule ja muutuste juhtimisele. Koostöös ülikoo-

lidega on arenguruumi nõustamise, uuringute kui 
ka koolitamise vallas. Vaja on suurendada hariduse 
sidusust ühiskonnaga laiemalt ja iga haridusasutuse 
seoseid oma kogukonnaga. Vastavad väljakutsed on 
ka Tallinna haridusstrateegia taustaks.

Seni pole Tallinnas olnud erinevaid haridusastmeid 
ning ka mitteformaalset õppimist ühiselt käsitlevat 
strateegiat. Sellest tulenevalt on Tallinna haridus-
strateegia 2020-2030 eesmärk esitada pikaajaline 
visioon lõimitud alus-, üld-, kutse-, täiskasvanu- ja 
huviharidusest Tallinna linnas. Dokument lähtub 
üleilmsetest arengutest ja Tallinna haridusvaldkonna 
väljakutsetest, mis on defineeritud taustaanalüüsi ja 
strateegia koostamise raames toimunud arutelude 
tulemusena. 

Strateegia aluseks on selle rakendamise läbivad põ-
himõtted. Soovitud tulevikupildi kirjeldab püstitatud 
visioon ja eesmärgid, nende poole liikumiseks vajali-
kud suunad on määratletud tegevusprogrammidega. 
Strateegia lisa 1 sisaldab rakendusosa, kus on välja 
toodud Tallinna Haridusameti tegevusplaan tege-
vusprogrammide ja -suundade lõikes. Lisas 2 on ära 
toodud taustaanalüüs ning lisas 3 lasteaedade inves-
teeringute vajadus.

Haridusstrateegia koostamist koordineeris Tallinna 
Haridusamet, kes on ka strateegia omanik ja raken-
daja. Sellest tulenevalt on rakenduskavas välja too-
dud vaid need tegevused, mis on haridusameti pä-
devuses ning mille elluviimist on võimalik ka otseselt 
juhtida. Laiemalt kajastatakse haridusvaldkonnaga 
seotud suundasid (nt elukestev õpe) linna arenguka-
vas 2021+. Haridusstrateegia koostamise protsessi 
kaasati haridusasutuste juhid, hoolekogude esinda-
jad, õpetajate ja õpilaste esindajad, ettevõtjad, eks-
perdid jt sihtrühmade esindajad. Haridusamet aval-
dab tänu kõigile panustajatele!
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HARIDUSSTRATEEGIA TAUST

1. HARIDUSSTRATEEGIA TAUST

3. https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/riigikantselei/strateegiaburoo/Eesti2035/Maailm%20aastal%20
2035%20–%20globaalsete%20trendide%20kaardistus.pdf
4. https://www.hm.ee/sites/default/files/tark_ja_tegus_kokkuvote_eestik_a4_veebi.pdf

1.1. Väliskeskkonna areng ja  
haridussuundumused

Haridussüsteemi mõjutavad tehnoloogilised, de-
mograafilised, geopoliitilised jt muutused maailmas.  
Üheks olulisemaks trendiks on tehnoloogia järjest 
kiirenev areng, mille tulemusena tekivad uued äri- ja 
elustiili mudelid3. Tehnoloogia areng toetab majan-
duse kiireid muutusi, sh uute töövormide ja töökoh-
tade teket ning mitmete tööülesannete kadumist. 
Haridussüsteemi jaoks tähendab see ühelt poolt teh-
noloogiaga seotud oskuste tähtsustamist aga teisalt 
inimeseks olemisega seotud nn pehmete oskuste 
esiletõusu (probleemide lahendamise oskus, empaa-
tiavõime, loomingulises jne). Inimestel aitavad töö-
turul ümber orienteeruda laialdased, kuid vähemalt 
paaris valdkonnas ka süvitsi minevad erialased päde-
vused4. Paindlikkus ja valmisolek pidevaks täiend- ja 
ümberõppeks on konkurentsivõimelisuse säilitami-
seks järjest olulisemad. Tähtsamaks muutub ka e-õp-
pega seonduv. 

Survet elukestvaks õppeks suurendab ka tööealise 
elanikkonna vähenemine ja rahvastiku vananemine 
nii Euroopas kui Eestis. Maksumaksjate vähenemine 
avaldab tulevikus järjest enam survet ka riigi ja ko-
halike omavalitsuste finantsvõimekusele, mis tähen-
dab, et olemasolevaid ressursse peab kasutama mõ-
jusamalt ja tõhusamalt, vähendama dubleerimist jne.

Globaliseerumine, rahvusvahelistumine ja ränne 
mõjutavad järjest enam ka Eestit. Eesti atraktiivsus 
on juba kasvanud majandusrändes, globaalsed klii-
mamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemine 
võivad suurendada ka nn kliimapõgenike voogu. Va-
jadus osata erinevaid keeli, tunda erinevaid kultuure 
ja religioone ning olla valmis õpetama ja lõimima eri 
kultuuritaustaga inimesi on Tallinna haridusasutus-

tes juba täna tuntav. Teisalt on oluline ka meie õp-
pijate ettevalmistamine rahvusvahelisel tööjõuturul 
osalemiseks. Üleilmse loodusvarade vähenemise ja 
keskkonnaseisundi halvenemise kontekstis on möö-
dapääsmatu ka säästva arengu põhimõtete järjepi-
dev rakendamine, mida saab oluliselt toetada ka ha-
ridussüsteem.

Rahvusvahelised konfliktid, poliitiliste süsteemide ja 
geopoliitilise olukorra muutumine, protektsionismi 
ning äärmuslike jõudude tõus toovad kaasa ebakind-
luse suurendamise senises maailmakorras. Visioo-
nidokument “Tark ja tegus Eestis 2035” toob välja, 
et ühiskonna sidususe ja demokraatlikku õigusriiki 
toetamiseks on oluline, et hariduses tegeletakse 
väärtusarendusega – otsitakse ühiseid väärtusi ning 
edendatakse kriitilist mõtlemist ja vastustundlikku 
suhtumist ühiskonda. 

Koostamisel olevad Eesti haridus- ja teadusstrateegia 
visioonis on kokkuvõtvalt välja toodud kolm suunda, 
mida haridussüsteemiga soovitakse toetada: ühis-
konna ja inimeste heaolu tõus, Eesti keele ja kultuuri 
väärtustamine ja Eesti majanduse konkurentsivõime 
suurendamine. Suundade poole liikumiseks on sõ-
nastatud viis peaeesmärki, milleks on individuaalseid 
valikuid toetav õmblusteta haridussüsteem, Eesti 
keele ja kultuuri väärtustamine ning sidus ühiskond, 
uued oskused ja oskuste parem kasutamine, õppimi-
ne kui koostöö ja õpetaja kui teejuht ja teaduspõhine 
mõtteviis ja tipptasemel ülikoolid. Eesmärkidest neli 
esimest on otseselt mõjutatavad ka Tallinna linna ha-
ridussüsteemi kaudu, viies on aga koostöökoht kõrg-
haridus- ja teadusasutustega.
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1.2. Peamised väljakutsed  
Tallinna haridussüsteemis

Tallinna haridusstrateegia koostamise lähteolukor-
ras on defineeritud järgnevad peamised valdkondli-
kud väljakutsed, mille lahendamisele lähimal perioo-
dil haridusvaldkonna arendamisel keskendutakse: 

Haridusasutuste tipptasemel juhtimine
Hariduse tulevikku mõjutab olulisel määral selle 
juhtimise kvaliteet. Muutuvas maailmas ja haridus-
süsteemis on haridusjuhtide arengu toetamisel ja 
tipptasemel oskustega järelkasvu tagamisel kriitiline 
tähtsus. Seda nii haridusuuenduste elluviimiseks, 
muutuva õpikäsituse jõustamiseks kui ka kõigi õppi-
jate arengut toetava õpikultuuri kujundamiseks Tal-
linna haridusasutustes. 

Motiveeritud ja kompetentsete pedagoogide ja 
spetsialistide tagamine
Kõrgelt kvalifitseeritud ja pühendunud haridustöö-
tajate olemasolu nii täna kui ka tulevikus on üks 
põletavamaid küsimusi Eesti haridussüsteemis. Väl-
jakutseks on õpetajate ja tugispetsialistide puudus 
ja järelkasv. Samuti nii alustavate kui juba pikemalt 
tegutsenud õpetajate tulemuslik toetamine nende 
arengus koostöise teejuhi, väärtuskasvataja ja pro-
fessionaalina, kellel on nüüdisaegseid teadmised õp-
pimisest ja õpetamisest.

Võimetele ja soovidele vastav haridustee võimal-
damine 
Viisid ja võimalused, kuidas toetada kõiki õppijaid 
neile sobiva arengutee kujundamisel ja elluviimisel, 
vajavad järjepidevat arendamist. Sidusama ühiskon-

na poole liikumine, sh kaasava hariduse praktiline 
rakendamine ning haridusliku erivajadusega laste 
arengu vajalikul määral ja viisil toetamine on komp-
leksne väljakutse kõikidel haridustasemetel.

Formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimine
Paindlik lähenemine õppimisele ja erinevate for-
maalsete ning mitteformaalsete õpivõimaluste (huvi-
haridus, noorsootöö, ise õppimine jne) ühendamine 
on arengusuund, mis võimaldab lähtuda enam õppi-
ja huvidest. Samaaegselt on see oluline, et olemas-
olevaid õpikeskkondi ja kompetentse efektiivsemalt 
kasutada.

Koostöö võimestamine lapsevanemate, kogu-
konna, erasektori ja riigiga
Ühtse haridus- ja õpiruumi kujundamine eeldab lap-
sevanemate ja kogukonna sisulist ja tulemuslikku 
kaasamist haridusellu. Võrreldes olemasoleva olu-
korraga on vajalik  ka suurema sidususe loomine 
omavalitsuse, riigi ja erasektori haridusteenuste va-
hel kujundamaks ühtset õpiruumi. 

Kaasaegse ja kättesaadava haridusvõrgu tagami-
ne kogu linnaruumis
Kaasaegsete ja kõrgel tasemel õpivõimaluste tagami-
ne kogu linnaruumis on vajalik, et vältida hariduse 
piirkondlikku kihistumist ning tagada võimalikult ko-
dulähedane heal tasemel haridusteenuse kättesaa-
davus.
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2. STRATEEGIA AASTANI 2030
Tallinna haridusstrateegia aluseks on selle rakenda-
mise läbivad põhimõtted (p 2.1), mis on aluseks kõi-
gi arendustegevuste puhul. Soovitud tulevikupilt on 
kirjeldatud visiooni ja eesmärkidega, nende poole lii-
kumiseks vajalikud suunad on määratletud tegevus-

programmide ja –suundadega (p 2.2). Kavandatud 
tegevused on detailselt välja toodud strateegia lisas 
1 (rakenduskava).

2.1. Läbivad põhimõtted

STRATEEGIA RAKENDAMISE LÄBIVAD PÕHIMÕTTED

Strateegia rakendamisel lähtutakse järgnevatest läbi-
vatest põhimõtetest (VAU):

Vastutustundlikkus – indivi-
duaalse õpitee kujundamisel 

ja elluviimisel võtavad vastutuse 
erinevad osapooled. Hariduse 
omandamine on õppija ülesanne, 
kuid selle erinevatel etappidel on 
vastutus nii lapsevanematel, õpe-
tajatel, tugispetsialistidel, juhen-
dajatel kui ka haridusvaldkonna 
juhtidel. Individuaalne õpitee ku-
juneb tervikliku vastutustundliku 
võrgustiku toel õppija huvist, val-
misolekust ja võimetest lähtuvalt.

Avatus ja mitmekesisus – Tal-
linn on avatud ja mitmekesi-

ne õppimise ruum kõigile, kus 
koostööd tegeva terviku moodus-
tavad nii formaalharidus kui ka 
mitteformaalne õpe ja nii avaliku, 
erasektori kui ka riigi poolt paku-
tav. Võimestunud koostöö toimib 
nii õppijate, õpetajate, lapseva-
nemate, kogukonnaesindajate 
kui ka teiste seotud osapoolte 
vahel, nii riiklikul tasemel kui ka 
rahvusvaheliselt. Mitmekesisus 
on väärtustatud, haridusasutu-
sed on omanäolised, arenduste-
gevustes kasutatakse erinevaid 
mudeleid ja meetodeid. 

Uuenduslikkus – Tallinna ha-
ridusasutused rakendavad 

uuenduslikke lähenemisi ning 
muutuvat õpikäsitust, innovat-
sioon on toetatud kõigis hari-
dusastmetes ja -asutustes. Foo-
kuses on teadmispõhisus ning 
tulevikku suunatud nn uued os-
kused ja nende kasutamine, sh nii 
tehnoloogiline kirjaoskus kui ka 
sotsiaalsed pädevused. Tallinnas 
pakutav haridus on konkurentsi-
võimeline kogu spektri ulatuses.
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2.2. Visioon ja strateegilised eesmärgid

Visioon 2030+: TALLINNAS ON ÕNNELIKUD ÕPPIJAD5

5. Õppijateks on nii õpilased, haridustöötajad (juhid, õpetajad, tugispetsialistid), lapsevanemad kui teised hariduse aren-
gu eest vastutavad osapooled

Tallinna haridusstrateegia keskmes on õnnelik õppi-
ja, kes on teadlik oma tugevustest, soovidest ja või-
malustest, millest lähtuvalt on kujundatud paindlik 
ja mitmekesiste valikuvõimalustega sujuv õpitee. 
Õpitee kõrge kvaliteet selle igas lõikes on alus õppija 
konkurentsivõimelisusele tulevikus. 

Visiooni saavutamise eelduseks on nii õppijapoolne 

vastutuse võtmine kui ka tema toetamine oma õpi-
tee kujundamisel ja õpiteekonnal. Tulemuslik indi-
viduaalne õpitee algab õnnelikest inimestest – pä-
devatest ja pühendunud haridusasutuste juhtidest, 
õpetajatest, tugispetsialistidest aga ka perekonnast 
ja hariduspoliitika kujundajatest. Vastav koostöövõr-
gustik koos inspireeriva ja tasakaalustatud õpikesk-
konnaga on õnneliku õppija kujunemise vundament.

Strateegilised eesmärgid (SE):

SE1: Iga õppija arendab endas välja parima
Õppijad omandavad head üldpädevused ning tippta-
semel teadmised tehes valikuid lähtuvalt oma tuge-
vustest, soovidest ja huvidest.

SE2: Õppijatel on innustav ja toetav õpikeskkond
Õppijatel on kõigis Tallinna piirkondades tagatud 
turvaline, koostegev ja kaasaegne avatud õppimise 
ruum.
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2.3. Tegevusprogrammid ja -suunad

Eesmärkide saavutamiseks ja visiooni poole liikumi-
seks rakendatakse 6 tegevusprogrammi (TP):

TP1: Tipptasemel juhtimine 
TP2: Pädev ja pühendunud õpetaja 
TP3: Hariduslike erivajadustega õppija areng
TP4: Inspireeriv ja uuenduslik õppimine
TP5: Individuaalne õpitee
TP6: Tasakaalus ja mitmekesine haridusvõrk

Kõigi tegevusprogrammide raames on määratletud 
tegevussuunad, millest lähtuvalt on koostatud tege-
vuskava koos mõõdikutega (strateegia lisa 1). 

Järgnevalt on kirjeldatud tegevusprogrammide ellu-
viimisega taotletav soovitud seisund ja näited uutest 
algatustest, mida programmide raames rakendatakse. 

TP1: Tipptasemel juhtimine 

Soovitud seisund:
Tallinna haridusasutuste juhid on motiveeritud ja 
uuenduslikud liidrid, kellel on kõrgel tasemel juhti-
miskompetentsid ning teadmised tulevikusuunda-
dest hariduses. Asutustes on avatud, koostöine ja 
arengut toetav organisatsioonikultuur. Haridusalane 
igapäevane juhtimine lähtub teadlikust sihiseadmi-
sest. Haridusjuhid loovad keskkonna, mis toetab iga 
õppija individuaalset arengut. Haridusasutuse kõik 
tegevused juhinduvad kokkulepitud väärtustest, juht 
on väärtuste kandja. Koostöö ja rotatsioon toimub 
nii haridusasutuste juhtide vahel kui ka erasektoriga. 
Juhtide värbamine ja järelkasvu arendamine toimub 
tipptasemel. Tallinna haridusasutustes piloteeritakse 
uusi juhtimismudeleid. Valdkonna arengut haridus-
strateegia elluviimist veab eest Haridusamet, kes on 
kompetentne partner kõigile asutustele. 

Tegevussuunad: 
1.1. Haridusjuhtide arengu- ja koolitusprogrammid
1.2. Haridusasutuste juhtimismeeskondade aren-

damine
1.3. Haridusjuhtide värbamine
1.4. Haridusasutuste arenguseire
1.5. Uute juhtimismudelite rakendamine
1.6. Haridusameti suutlikkuse tõstmine
1.7. Haridusjuhtide motiveerimine ja koostöö
1.8. Rahvusvaheline koostöö

VAU: näiteid tegevustest ja uutest algatustest (vt 
täpsemalt lisa 1)

Tegevusprogrammi raames viiakse ellu erinevaid 
koolitus- ja arendustegevusi, üheks näiteks on hari-
dusjuhtide praktikaprogramm koostöös Heateo Ha-
ridusfondiga. Programmi raames käivad haridusasu-
tuste juhid ettevõtetes (sh tehnoloogiaettevõtted, 
pangandus jt) igapäevaselt tööl ja saavad tänu sellele 
unikaalse sissevaate ettevõtte ellu. Juhid näevad et-
tevõtte strateegilist planeerimist, rahastamisküsi-
muste lahendamist, juhtkonna tööstiili, uute tööta-
jate värbamist, suuremate muudatuste elluviimist ja 
palju muud kasulikku.

Strateegia elluviimise raames piloteeritakse haridu-
sasutustes erinevaid uusi juhtimismudeleid, millest 
üks on juhtimine konsortsiumi põhimõttel. Vastava 
mudeli raames juhib üks juht korraga mitut hari-
dusasutust, mis võivad olla erineva vormi (nt üld-
hariduskool ja huvikool), kallaku (humanitaar- vs 
reaalsuund) vms-ga. Pilootprojekti eesmärk on pak-
kuda võimekatele juhtidele väljakutseid, suurendada 
koostööd ja sünergiat erinevate asutuste vahel ning 
toetada individuaalse õpitee rakendamist praktikas.
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TP2: Pädev ja pühendunud õpetaja 

Soovitud seisund:
Tallinna haridusasutustes töötavad pühendunud 
õpetajad, kes rakendavad muutuvat õpikäsitust. 
Õpetajad kasutavad nüüdisaegseid õppemeetodeid 
ning on õpilastele innustavaks teejuhiks. Õpetajate 
järelkasv on tagatud kõikides valdkondades, nende 
töö on väärtustatud. Õpetajatel on aega enesetäien-
damiseks ning koostöiseteks tegevusteks. Õppija 
arengu toetamisel on keskne roll klassijuhatajal/rüh-
maõpetajal.

Tegevussuunad (vt täpsemalt lisa 1):
2.1. Kaasaegne õpetajaharidus ja –koolitus
2.2. Õpetaja ameti väärtustamine
2.3. Uute õpetajate värbamine
2.4. Klassijuhataja institutsiooni võimestamine

VAU: näiteid tegevustest  ja uutest algatustest (vt 
täpsemalt lisa 1)

Tegevusprogrammi üheks keskseks tegevuseks on 
uute õpetajate värbamine ja nende toetamine. Ha-
ridusameti poolt töötatakse välja nt noore õpetaja 
stipendium, mis koosmõjus teiste tegevustega (nt 
noore õpetaja sisseelamisprogramm) loob eelduse 
tagada pädevate ja pühendunud õpetajate olemas-
olu ka pikemas perspektiivis. Uute õpetajate toeta-
mine on ka algatuse „alustavat õpetajat toetav kool“ 
eesmärgiks. Vastava koostööprojekti raames on 
keskseks tegevuseks õpetajate supervisoon.s

Üheks uueks algatuseks on „alusta karjääri õpetaja-
na“ (AKÕ) programmi käivitamine. Programmi üheks 
eesmärgiks on tuua haridusasutustesse kogemuste-
ga spetsialiste, kellel on tugev erialane taust ja töö-
kogemus ning huvi ja valmisolek pedagoogitööks. 
Üheks meetmeks, mida AKÕ programmi raames ra-
kendatakse on ka varasemalt õpetajaks õppinud, aga 
muul erialal töötanud inimeste tagasitoomine hari-
dusasutustesse. 

Iga õppija arengu paremaks toetamiseks keskendu-
takse tegevuskavas klassijuhataja (lasteaias rühma-
õpetaja) institutsiooni võimestamisele. Just klassiju-
hatajal on keskne roll iga õppija tugevuste, soovide 
ja vajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee 
kujundamisel koos lapsevanemate, aineõpetajate, 
huvihariduse ja -tegevuse läbiviijate jt osapooltega. 
Selleks töötatakse mh välja klassijuhataja nn ideaal-
mudel ning klassijuhatajatele suunatud koolitusprog-
ramm ja mentorsüsteem. Samaaegselt on oluline ta-
gada motiveeriv klassijuhatajate rahastamisskeem.

TP3: Hariduslike erivajadustega õppija areng

Soovitud seisund:
Kõigil hariduslike erivajadustega õppijatele (HEV) on 
loodud neile sobivad õppevõimalused. Tallinnas on 
terviklik ja kompetentne tugivõrgustik, HEV lastele 
on tagatud neile vajalik tugi kõigil haridustasemetel. 
Välja on arendatud kompetentsikeskus, mis toetab 
haridusasutusi HEV lastega tegelemisel ja kaasava 
hariduse rakendamisel. Tagatud on motiveeritud ja 
asjatundlike tugispetsialistide järelkasv. Haridusasu-
tustes on teadmised ja oskused kaasava hariduse 
rakendamiseks. Andekate lastega tegeletakse süs-
teemselt.

Tegevussuunad (vt täpsemalt lisa 1):
3.1. HEV õpilaste õppevõimalused
3.2. Tervikliku tugiteenuste süsteemi rakendamine
3.3. Tugispetsialistide areng
3.4. Haridusasutuste suutlikkuse tõstmine HEV 

valdkonnas
3.5. Andekate programm

VAU: näiteid tegevustest  ja uutest algatustest (vt 
täpsemalt lisa 1)

Programmi rakendamisel on üheks keskseks tegevus-
suunaks tervikliku tugiteenuste süsteemi rakendami-
ne, sh tugiteenuste teenusstandardi väljatöötamine. 
Teenusstandardi eesmärgiks on määratleda selged 
rollid ja vastutused, aeg, mille jooksul teenus tuleb 
tagada ning teenuse vajalik maht erinevate juhtumite 
puhul. Teenusstandardi raames määratletakse, milli-
seid teenuseid ja kuidas pakutakse haridusasutuste 
juures, mida keskselt (nt õppenõustamiskeskuses või 
HEV koolides) ja kuidas teenuste kvaliteeti hinnatak-
se. Tervikliku tugiteenuste süsteemi oluliseks osaks 
on ka Tallinna HEV koolide kujundamine valdkondli-
keks kompetentsikeskusteks, kes pakuvad on spetsii-
fikast lähtuvat tuge kõigile abivajajatele.

Üheks strateegiliseks tegevuseks on andekate laste 
toetamise programmi väljatöötamine ja piloteerimi-
ne. Tegevuse eesmärk on pöörata süsteemset tähe-
lepanu õpilastele, kellel on eeldused ja valmisolek 
õppekava välisteks täiendavateks tegevusteks. Tege-
vuse laiem siht on märgata ja toetada iga annet, ka-
sutades nii õppijate potentsiaali maksimaalselt. 
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TP4: Inspireeriv ja uuenduslik õppimine

Soovitud seisund:
Tallinna haridusasutused rakendavad järjepidevalt 
teaduspõhiseid uuendusi, õppimise fookuses on 
uued ja tulevikusuunatud oskused. Välja on aren-
datud valdkondlikud kompetentsikeskused, mis on 
avatud erinevatele haridusasutustele. Edulood ja 
head näited on kõigile kättesaadavad.  Asutustes on 
muutuvat õpikäsitust toetavad vahendid. Arenenud 
on loodus- ja täppisteaduste ja ettevõtlikkuse eden-
damine, rakendatakse uusi õppimise ja õpetamise 
mudeleid. Olulisel kohal on õppijate üldpädevuste 
kujundamine.

Tegevussuunad (vt täpsemalt lisa 1):
4.1. Kompetentsikeskuste arendamine
4.2. Õppevahendite ja tehnoloogiliste rakenduste 

kaasajastamine
4.3. Loodus- ja täppisteaduste ja ettevõtlikkuse 

arendamine
4.4. Õppeprotsessi disainimine, uued õppimise ja 

õpetamise mudelid

VAU: näiteid tegevustest  ja uutest algatustest (vt 
täpsemalt lisa 1)

Tallinna haridusstrateegia rakendamise ühe komp-
leksemaks tegevussuunaks on valdkondlike kom-
petentsikeskuste välja arendamine. Üheks näiteks 
on reaal- ja loodusainete kompetentsikeskuse raja-
mine Tallinna Reaalkooli juurde eesmärgiga tagada 
maailmatasemel võimalused valdkondlike teadmiste 
omandamiseks erinevate Tallinna haridusasutuste 
õppijatele. Haridusstrateegia perioodil on eesmär-
giks algatada kompetentsikeskuste väljaarendamine 
ka sotsiaal- ja humanitaarvaldkonnas (nt keel, kunst), 
samuti kujundatakse kompetentsikeskusteks 6 Tal-
linna erikooli.

Üheks nii lasteaedasid kui koole ühendavaks tege-
vuseks on EduInnoLab võrgustiku laiendamine. Võr-
gustiku arendamise eesmärk on toetada IKT arengut 
haridusvaldkonnas läbi digipädevuste oskuskeskuste 
loomise. Tegevuse raames arendatakse haridusasu-
tustes innovatsioonilaboreid, kus katsetatakse inno-
vaatilisi seadmeid ja meetodeid. Innovatsioonilabo-
rites lähtub õpitegevus nüüdisaegsest õpikäsitustest, 
õpimudelitest ja metoodikatest.

TP5: Individuaalne õpitee

Soovitud seisund:
Tallinnas rakendatakse individuaalse õpitee mudelit, 
mis hõlmab formaalset ja mitteformaalset õpet ning 
kutse- ja kõrgharidust. Õppijatele on tagatud profes-
sionaalne tugi individuaalse õpitee kujundamisel ja 
valikute tegemisel. Haridusinfo on ühtses süsteemis, 
mis toetab kõiki õppijaid. Süsteemselt on arenenud 
Eesti keeles õppimise võimalused.

Tegevussuunad (vt täpsemalt lisa 1):
5.1. Individuaalse õpitee projekteerimine
5.2. Haridusvaldkonna ühtse inforuumi arendamine
5.3. Koostöö arendamine vanemate ja kogukonnaga
5.4. Eesti keeles õppimise võimaluste arendamine

VAU: näiteid tegevustest  ja uutest algatustest (vt 
täpsemalt lisa 1)

Oluliseks uueks algatuseks Tallinna haridussüsteemis 
on nn FOMO (formaalse ja mitteformaalse õpingute 
arvestamine õppekavas) süsteemi väljatöötamine ja 
rakendamine. FOMO eesmärgiks on toetada paindli-
ku õpitee kujundamist, mille üheks osaks on nt mit-
teformaalse õppe (nt huvikoolis omandatu) arves-
tamine formaalõppes. Tegevuse laiem eesmärk on 
luua piirideta õpiruum, kus õppija saab soovi korral 
omandada teadmisi ja oskusi kõigis Tallinnas tegut-
sevates haridusasutustes sõltumata nende vormist. 

Selleks, et teha selge samm individuaalse õpitee 
praktikasse viimisel on vajalik õppijat toetava süstee-
mi loomine. Üheks oluliseks tegevuseks on seejuures 
õpitee nõustamise teenuse väljaarendamine. Tege-
vus on otseselt suunatud selleks, et õppijad saaksid 
teha valikuid lähtuvalt oma tugevustest, soovidest 
ja huvidest kasutades kõike seda, mida Tallinnas on 
pakkuda.
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TP6: Tasakaalus ja mitmekesine haridusvõrk

Soovitud seisund:
Tallinnas on mitmekesine ja terviklik haridusvõrk, 
heal tasemel põhiharidus on kättesaadav kodu lä-
hedal. Nõudluse muutumisele reageeritakse paindli-
kult ja operatiivselt leides lahendused kõigi õppijate 
jaoks. Riigigümnaasiumid ja teised riigi- ning erasek-
tori poolt pakutavad õpivõimalused mitmekesistavad 
linna haridusvõrku. Õpikeskkonnad on turvalised ja 
kaasaegsed ning toetavad muutuva õpikäsituse ra-
kendamist. Linnas on võimalused alus- ja üldharidu-
se omandamiseks inglise keeles. 

Tegevussuunad (vt täpsemalt lisa 1):
6.1. Haridusvõrgu terviklik planeerimine
6.2. Haridusasutuste kaasajastamine
6.3. Rahvusvahelise hariduse võimaluste loomine
6.4. Avatud õppimise ruumi kujundamine

VAU: näiteid tegevustest  ja uutest algatustest (vt 
täpsemalt lisa 1)

Tallinna linna laiem ambitsioon on olla rahvusvahe-
liselt konkurentsivõimeline, eesmärk on, et Tallinna 
teatakse kui ettevõtlikku targa töö, teaduse ja inno-
vatsiooni linna. Haridussüsteemi puhul on sellega 
seonduvalt ootus, et nt inglise keelne alus- ja üld-
haridus oleks kättesaadav siia tööle tulevate kõrgelt 
kvalifitseeritud spetsialistide lastele. Rahvusvahelise 
hariduse vajaduse analüüs ning inglise keelse alus- ja 
üldharidusteenuse pakkumine koostöös partnerite-
ga on üks oluline arengusuund.
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Investeeringute puhul seatakse haridusstrateegiaga järgmised eesmärgid:

Lasteaedade füüsilise keskkonna kaasajastamine
Lasteaedade füüsilise keskkonna kaasajastamine on 
haridusstrateegia elluviimise perioodi kõige suure-
mahulisem prioriteet. Ambitsioonikaks eesmärgiks 
on kõigi lasteaedade kaasajastamine aastaks 2030. 
Ligi 100 lasteaia rekonstrueerimiseks on hinnanguli-
selt vaja ca 288 miljonit eurot. 

Tulenevalt rahvastikuprognoosist on selge, et täna-
ses mahus lasteaiakohti aastal 2030 Tallinnas vaja 
ei ole, seega lähtutakse investeeringute järjekorra 
määratlemisel nende prioriteetsusest pidades sil-
mas pikaajalist vaadet. Prioriteetsuse määratlemisel 
lähtutakse selgetest kriteeriumitest, milleks on mh 
nõudlus piirkonnas, hoone tehniline seisukord, hoo-
ne suurus (palju kohti on võimalik luua, eelistatud on 
suuremad lasteaiad), asukoha sobivus ja investeerin-
gu ettevalmistustase (nt ehitusprojekti olemasolu). 
Lasteaedade kaasajastamise vajadused ning priori-
teetsus on välja toodud lisas 3 olevas tabelis.

Täiendavalt on koostöös erinevate kinnisvaraaren-
dajate ja linnaplaneerimisametiga eesmärgiks luua 
valmisolek uute lasteaiakohtade leidmiseks ja laste-
aedade rajamiseks väga kiire ja suuremahulise ela-
muarendusega piirkondadesse. Uute lasteaedade 
rajamisel lähtutakse printsiibist, et need on vähemalt 
10 rühmaga. Võimalikeks asukohtadeks, kus võib 
tekkida vajadus on nt Põhja-Tallinn (Noblessneri piir-
kond, Kopli asum), Kesklinn (Veerenni), Mustamäe 
(Mäepealse) jt. Ühe uue lasteaia rajamise indikatiiv-
ne maksumus on 4-5 miljonit eurot, seega on inves-
teeringu võimalik suurusjärk uute lasteaiakohtade 
loomisesse haridusstrateegia perioodil ca 20 miljonit 
eurot.

Üld- ja huvihariduskoolide investeeringud
Üldhariduskoolide investeeringute puhul rakenda-
takse kolme peamist meedet, milleks on olemasole-
vate hoonete rekonstrueerimine (nn teisele ringile 
minek koolides, kus tööd on teostatud enne 2000. 
aastat), paindlike täiendavate kohtade loomine piir-
kondades, kus on ajutine ruumipuudus (moodulid 
või juurdeehitus) ning uute õppehoonete rajamine 
(uus)asumitesse, kus on näha suuremahuliste ela-
muarenduste kiiret realiseerimist. 

Haridusstrateegia elluviimise perioodil on võimalik 
kuni 4-5 uue üldhariduskooli rajamine. Perspektiiv-
sed asukohad on mh kesklinn (Tartu mnt 23 hoone 
kasutuselevõtmine munitsipaalkoolina, uue koo-
li rajamine Veerenni piirkonda), Põhja-Tallinn (uue 
kooli rajamine Noblessneri ja Pelgulinna piirkonda) 

ja Haabersti (uue kooli rajamine Pikaliiva piirkonda). 
Uue kooli rajamisel on minimaalseks kooli suuruseks 
2 paralleelklassi, eelduslikult on õppekohtade arvuks 
500-800 õpilast. Uue kooli rajamise indikatiivseks 
maksumuseks on sõltuvalt suurusest 10-20 miljonit 
eurot, seega ulatub potentsiaalne investeeringu ko-
gumaht haridusstrateegia perioodil 50-100 miljoni 
euroni.

Järgnevatel aastate on täiendavate paindlike õppe-
kohtade loomine (moodulid, juurdeehitused) ka-
vandatud kuni 18 üldhariduskooli juurde. Meedet 
rakendatakse, kus on kaks vahetust. Juurdeehitusi 
kavandatakse nt Tallinna Reaalkoolile, Jakob West-
holmi Gümnaasiumile, Kalamaja Põhikoolile, Tallin-
na Läänemere Gümnaasiumile Moodulite paigalda-
mist kaalutakse kõigis linnaosades. 

Olemasolevate hoonete rekonstrueerimise kava täp-
sustatakse iga-aastaselt. Õppeaastaks 2021/2022 on 
planeeritud kaasajastada Tallinna Arte Gümnaasium, 
Lasnamäe Põhikool ja Tallinna Mustjõe Gümnaa-
sium. Kavandamisel on ka nt Tallinna Heleni Kooli, 
Hiiu Kooli ja Tallinna Kivimäe Põhikooli renoveerimi-
ne.

Huvikoolide investeeringute puhul on aastaks 2030 
eesmärkideks kõigi huvikoolide kaasajastamine. 

Koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigi-
gümnaasiumite rajamisel
Järgnevatel aastatel teeb Tallinna linn HTMiga koos-
tööd kolme riigigümnaasiumi rajamiseks Tallinna: 
Mustamäe Riigigümnaasium (LTT suund, valmimine 
09.2022), Kolde Riigigümnaasium ja Endla Riigigüm-
naasium (mõlemad 09.2023). Kõik riigigümnaasiu-
mid projekteeritakse ca 800-1000 õpilasele, kokku on 
eesmärgiks luua 2400-3000 täiendavat kohta. Pers-
pektiivis on võimalik ka täiendavate riigigümnaasiu-
mite loomine. 

Tallinna haridusstrateegia kokkuvõttev strateegia-
kaart on välja toodud järgneval lehel, täpsem tege-
vuskava strateegia lisas 1. 
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3. STRATEEGIA RAKENDAMINE 
JA SEIRE
Strateegia visiooni ja eesmärkide seiramiseks viiakse 
iga kolme aasta tagant läbi uuring kõigis haridusasu-
tustes, mis mh sisaldab:
• õppijate subjektiivse heaolu (õnnelikkuse) hinda-

mist (visiooni tasand);
• õppijate pädevuste ja konkurentsivõime hinda-

mist (SE1);
• hinnangut õppijate rahulolule õpikeskkonnaga 

(SE2).

Uuringu detailsel väljatöötamisel tehakse koostööd 
SA Innove ja teiste partneritega, kes sarnaseid küsit-
lusi ja analüüse läbi viivad. Eesmärgiks on kasutada 
juba olemasolevaid regulaarseid küsitlusi täiendades 
neid Tallinna haridusstrateegiast lähtuvalt. Uuringu 
täpsem ülesehitus töötatakse välja 2020. aastal.

Haridusstrateegia raames elluviidavate tegevuste 
seire aluseks on rakenduskava (strateegia lisa 1) koos 
mõõdikutega, mille poole liikumist hindab Tallinna 
Haridusamet iga-aastaselt.

Lisa 1: rakenduskava
Lisa 2: taustaanalüüs
Lisa 3: lasteaedade investeeringute vajadus
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