KOOLIUURING 2019
TAGASISIDERAAMAT KOOLILE NR 22

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus (HIK) viis 2019 aasta jaanuaris-veebruaris läbi Kooliuuringu 2019 milles osales 2192 õpetajat 65
koolist üle Eesti. Käesolev tagasisideraamat on mõeldud uurimuses osalenud koolile nr 22. Raamat pakub koolile võimalust ennast võrrelda
teiste uuringus osalenud koolidega ning soovi korral kasutada tulemusi oma edasise arengu kavandamisel. Tagasisideraamat koosneb
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1. UURINGU TUTVUSTUS
EESMÄRK. Pakkuda osalevatele koolidele võimalust võrrelda ennast teiste koolidega mitmete koolielu ja koolikultuuri näitajate osas,
sealhulgas kooli organisatsioonikultuur, õpetajate õpikäsitus ja enesetaju, koostöisus, tajutud (üle)koormus ja läbipõlemine, õpetajate
emotsionaalne seotus kooliga. Samuti on eesmärgiks kirjeldada muutusi, mida õpetajad oma koolilt ja Eesti hariduselt tervikuna ootavad.

VALIM. Uurimuse sihtrühmaks olid koolis töötavad õpetajad, kooli jaoks oli uurimuses osalemine vabatahtlik. Osalemiseks registreeris ennast
67 kooli, küsitlus viidi läbi 65 koolis. Selleks, et kooli õpetajaskonna kohta saaks teha usaldusväärseid järeldusi olid välja töötatud järgmised
valimi nõuded – vt tabel 1.

TABEL 1. VALIMI NÕUDED UURIMUSES OSALENUD KOOLIDELE
Kui koolis vastaval õppetasemel ...siis peaks küsimustikule vastanute osakaal olema
vähemalt
0,5
koormusega vähemalt:
töötavate õpetajate arv on...
...alla 20
...21-30
...31-40
...41-50
...51-60
61 ja rohkem

90% (kõigist vastaval tasemel töötavatest õpetajatest)
85%
80%
75%
70%
65%

Viiel koolil jäi osalenud õpetajate arv väiksemaks eeldatust, vastavate koolide tagasisideraamatus on toodud selgitus kooli tulemuste
interpreteerimise kohta. Uurimuses osalenud koolide nimekiri on toodud tabelis 2.

TABEL 2. KOOLIUURINGUS 2019 OSALENUD KOOLID
Alu Kool
Ehte Humanitaargümnaasium
Juhan Liivi nimeline Alatskivi Kool
Järveküla Kool
Kalmetu Põhikool
Kiili Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kärdla Põhikool
Lümanda Põhikool
Narva Soldino Gümnaasium
Pelgulinna Gümnaasium
Pärnu Raeküla Kool
Räpina Ühisgümnaasium
Tallinna Inglise Kolledž
Tallinna Pääsküla Kool
Tallinna Saksa Gümnaasium
Tallinna Toomkool
Tamsalu Gümnaasium
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Veeriku Kool
Viimsi Gümnaasium
Vändra Gümnaasium

Anna Haava nimeline Pala Kool
Hagudi Põhikool
Jõgevamaa Gümnaasium
Jüri Gümnaasium
Kehra Gümnaasium
Kiviõli I Keskkool
Kuressaare Gümnaasium
Lasnamäe Gümnaasium
Muraste kool
Otepää Gümnaasium
Pirita Majandusgümnaasium
Pärnu-Jaagupi Põhikool
Tabasalu Ühisgümnaasium
Tallinna Kunstigümnaasium
Tallinna Rahumäe Põhikool
Tallinna Südalinna Kool
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium
Tartu Forseliuse Kool
Tartu Luterlik Peetri Kool
Uulu Põhikool
Vinni-Pajusti Gümnaasium
Väätsa Põhikool

Aravete Keskkool
Heimtali Põhikool
Jõhvi Põhikool
Kalamaja Põhikool
Keila Kool
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium
Kuusalu keskkool
Läänemaa Ühisgümnaasium
Mäetaguse Põhikool
Peetri Lasteaed- Põhikool
Põlva Gümnaasium
Ruila Põhikool
Tallinna Arte Gümnaasium
Tallinna Kuristiku Gümnaasium
Tallinna Reaalkool
Tallinna Tondi Põhikool
Tallinna Ühisgümnaasium
Tartu Karlova Kool
Tartu Tamme Gümnaasium
Valga Põhikool
Võru Gümnaasium

MEETOD. Kasutati küsitlusmeetodit. Küsimustiku töötas välja Tallinna Ülikooli HIK, kasutades kahe varasema Kooliuurimuse (2016 ja 2017)
kogemusi. Valdavalt sisaldas küsimustik rahvusvaheliselt kasutatavaid ja Eestis kontrollitud mõõtmisinstrumente (skaalasid), lisaks avatud
küsimused, millega uuriti õpetajate koostöösoove ning ootusi muutustele nii oma koolis kui ka Eesti hariduses tervikuna.

PROTSEDUUR. Küsitlus viidi läbi Survey Monkey (SM) küsitluskeskkonnas. Iga osalenud kool sai SM lingi, mida kooli kontaktisik jagas kooli
õpetajate hulgas. Küsimustiku täitmine võttis aega orienteeruvalt 20 minutit. Küsitlus viidi läbi ajaperioodil 7. jaanuar kuni 4. märts 2019. Iga
osalev kool sai valida talle sobiva ajavahemiku (ca 2 nädalat), mille jooksul kooli õpetajad said küsimustikule SM abil vastata.
Nii õpetaja kui koolid osalesid uuringus anonüümsetena. Iga kool sai numbrilise koodi, mida teab ainult osalev kool ise. Kõigis võrdlusandmetes
– joonistel, tabelites - kasutatakse mitte koolide nimesid, vaid numbrilisi koode.

2. KOOLIDE VÕRDLUS
Järgnevalt on esitatud koolide võrdlus uuringus kasutatud näitajate alusel. Võrdlus on esitatud nn pilvejoonistena, iga joonis kirjeldab vastava
kooli õpetajate vastuste keskmist väärtust kahe näitaja alusel. Samuti pakub joonis visuaalselt hoomatavat pilti kooli asendist/positsioonist
võrrelduna teiste koolidega. Joonistel on kasutatud nii üksikväidete kokku liitmisel saadud näitajaid (näit organisatsioonikultuur,
lahkumiskavatsus jt) kui ka vastuseid üksikväidetele. Igal pilvejoonisel on värviliselt eristatud kolme tüüpi koolid:
1. Põhikool: kool, kus viiakse läbi õppetööd põhikooli esimeses, teises ja kolmandas astmes (sh lasteaed-algkoolid)
2. Keskkool: kool, kus viiakse õppetööd läbi nii põhikooli esimeses, teises ja kolmandas astmes kui ka gümnaasiumiastmes
3. Gümnaasium: kool, kus viiakse õppetööd läbi vaid gümnaasiumiastmes
Täpsemad selgitused pilvejooniste interpreteerimise kohta esitatakse osalenud koolidele mõeldud ümarlaual 26. aprillil kell 13. 00 HIK-is.
Samuti ootame huvitatud koole maikuus individuaalsetele konsultatsioonidele Tallinna Ülikoolis, et lahata põhjalikumalt kooli tulemusi ning
leida võimalusi edasiseks koostööks kooli ja ülikooli vahel. Individuaalsele konsultatsioonile registreerimine toimub meili teel
(merlin.linde@tlu.ee).

2.1. ÕPETAJA
2.1.1. ÕPETAJA TÖÖSTAAŽ . Horisontaalne telg: vastus küsimusele „Kui kaua oled Sa õpetajana töötanud (aastad)“. Vertikaalne telg: vastus küsimusele
„Kui kaua oled Sa selles koolis töötanud (aastad)“

2.1.2. ÕPETAJA VANUS JA PALK. H-telg: õpetaja vanus.

skaala: 1) alla 30 aastat; 2) 30-39 aastat; 3) 40-49 aastat; 4) 50-59 aastat; 5) 60-69 aastat; 6) 70
aastat või vanem. V-telg: „Sinu eelmise sügise keskmine netopalk kuus (kättesaadud töötasu) sellest koolist oli“. skaala: 1) Alla 500 EUR; 2)501-600 EUR;
3)601-700 EUR; 4)701-800 EUR; 5)801-900 EUR; 6)901-1000 EUR; 7) 1001-1100 EUR; 8) 1101-1200 EUR; 9)1201-1300 EUR; 10) rohkem kui 1300 EUR

2.1.3. KOOLI SUURUS JA ÕPETAJA KOORMUS KOOLIS. H-Telg: õpilaste arv koolis (õpetaja hinnangul). V-telg: „Millise koormusega Sa praegu selles koolis
töötad?“ Skaala: 1) alla 0,5 koormusega; 2) 0,5-0,74 koormusega; 3) 0,75-0,99 koormusega; 4)1,0 koormusega; 5) suurema kui 1,0 koormusega

2.1.4. ÕPETAJA TÖÖ KOOLIS JA KODUS.

H-Telg: „Milline on Sinu keskmine kontakttundide arv nädalas sellel õppeaastal?“ V-telg: „kui palju aega kulub sul
koolitööga seotud ülesannetele (õpilastööde parandamine, administratiivtöö jm) kodus“. Keskmiselt ... tundi nädalas

2.1.5. ÕPETAJA TAJUTUD ÜLEKOORMUS JA LÄBIPÕLEMINE. H-telg: Tajutud ülekoormus (7-palliline skaala mille suurem väärtus osutab suuremale
ülekoormusele). V-telg: Läbipõlemine (7-palliline skaala mille suurem väärtus osutab suuremale läbipõlemisele)

2.1.6. ÕPETAJA RAHULOLU TÖÖTASUGA JA LAHKUMISKAVATSUS. H-telg: õpetaja rahulolu töötasuga (7-palliline skaala, suurem väärtus osutab suuremale
rahulolule). V-telg: Lahkumiskavatsus praegusest töökohast (7-palliline skaala, suurem väärtus osutab suuremale valmisolekule töökohta vahetada)

2.1.7. ÕPETAJA RAHULOLU TÖÖ SISUGA JA RAHULOLU ELUGA. H-telg: õpetaja rahulolu oma töö sisuga (7-palliline skaala, suurem väärtus osutab suuremale
rahulolule). V-telg: Õpetaja rahulolu eluga. Vastus küsimusele „Nüüd kujuta ette treppi, mille alumine aste on tähistatud nulliga ja ülemine aste kümnega.
Trepi ülemine aste tähistab sinu jaoks parimat võimalikku elu, alumine aste aga kõige halvemat elu. Millisel trepiastmel sa enda arvates praegu oled, teades,
et mida kõrgem aste, seda parem on elu ning mida madalam aste, seda halvem elu? Milline on sinu praegust elu iseloomustav trepiaste?“

2.2. ÕPPETÖÖ
2.2.1. ÕPIKÄSITUS: KOOSTÖISUS JA AUTONOOMIATOETUS.

H-Telg: Õpetajate omavaheline koostöö (7-palliline skaala, suurem väärtus osutab suuremale
koostöisusele). V-Telg: Õpilase autonoomiat toetav õpetamine (7-palliline skaala, suurem väärtus osutab rohkem õpilase autonoomiat toetavale
õeptamisviisile)

2.2.2. ÕPETAJATE KOOSTÖÖ.

H-telg: tagasiside kolleegidele (7-palliline skaala, suurem väärtus osutab innukamale tagasiside andmisele). V-Telg: Ühiste
tundide läbi viimine (7-palliline skaala, suurem väärtus osutab sagedasemale ühiste tundide andmisele)

2.2.3. KOOSTÖÖ JA TULEMUSLIKKUS.

H-telg: hinnang koolisisese koostöö vajalikkusele (7-palliline skaala, suurem väärtus osutab suuremale tajutud
vajadusele). V-Telg: hinnang koolivälise koostöö vajalikkusele (7-palliline skaala, suurem väärtus osutab suuremale tajutud vajadusele)

2.2.4. STRESSORID.

H-telg: kuivõrd on õpetaja jaoks stressoriks ajasurve? (7-palliline skaala, mida suurem väärtus seda rohkem peetakse ajasurvet
stressoriks). V-telg: kuivõrd on õpetaja jaoks stressoriks distsipliiniprobleemid? (7-palliline skaala, mida suurem väärtus seda rohkem peetakse
distsipliiniprobleeme stressoriks)

2.2.5. AJAKASUTUS.

H-Telg: vabast ajast tundideks valmistumine (7-palliline skaala, mida suurem väärtus seda rohkem tuleb vabast ajast tundideks
valmistuda). V-telg: administratiivkoormus (7-palliline skaala, mida suurem väärtus, seda rohkem tajub õpetaja liigset administratiivkoormust)

2.2.6. KORD JA DISTSIPLIIN.

H-telg: nõustumine väitega „korra hoidmine võtab palju aega ja energiat“ (7-palliline skaala, suurem väärtus osutab suuremale
nõustumisele). V-telg: nõustumine väitega „distsiplineerimatud õpilased segavad tihti õppetöö läbiviimist“ (7-palliline skaala, suurem väärtus osutab
suuremale nõustumisele)

2.2.7. HUVI JA PINGUTAMINE. DISTSIPLIIN. H-telg: nõustumine väitega „paljud õpilased ei ole õppimisest huvitatud“ (7-palliline skaala, suurem väärtus
osutab suuremale nõustumisele). V-telg: nõustumine väitega „paljud minu õpilased pingutavad õppetöös liiga vähe“ (7-palliline skaala, suurem väärtus
osutab suuremale nõustumisele)

2.3. KOOL
2.3.1. ORGANISATSIOONIKULTUUR: REEGLID JA TULEMUSLIKKUS.

H-telg: reeglitele orienteeritud organisatsioonikultuur (suurem väärtus osutab reeglite
järgimise olulisusele). V-telg: tulemustele orienteeritud organisatsioonikultuur (suurem väärtus osutab tulemuslikkuse suuremale väärtustamisele).
NB! Organisatsioonikultuuri mõõtmise osas vt selgitusi lisas 1

2.3.2. ORGANISATSIOONIKULTUUR: SUHTED JA INNOVATSIOON.

H-telg: suhetele orienteeritud organisatsioonikultuur (suurem väärtus osutab suhete
olulisusele). V-telg: innovatsioonile orienteeritud organisatsioonikultuur (suurem väärtus osutab innovatsiooni suuremale väärtustamisele)

2.3.3. ORGANISATSIOONIKULTUUR: PAINDLIKKUS JA KONTROLL. H-telg: paindlik organisatsioonikultuur (suurem väärtus osutab paindlikkuse olulisusele).
V-telg: kontrolliv organisatsioonikultuur (suurem väärtus osutab kontrolli suuremale väärtustamisele)

2.3.4. INNOVATSIOONISÕBRALIKKUS.

H-telg: nõustumine väitega „Meie koolis on eelkõige tähtsad uued ja omanäolised ideed, esimesena uute lahenduste
pakkumine ning innovaatoriks olemine“ (mida suurem väärtus seda rohkem nõustumist). V-telg: nõustumine väitega: „Juhtimist meie koolis iseloomustab
riskide võtmine, innovatsioon ja unikaalsus“ (mida suurem väärtus, seda rohkem nõustumist)

2.3.5. TAJUTUD MÕJUKUS. H-telg:

nõustumine väitega „Ma saan sisuliselt mõjutada seda, mis minu koolis toimub“ (suurem väärtus tähendab suuremat
tajutud mõjukust). V-telg: nõustumine väitega: „Töötajatel on võimalus kaasa rääkida otsustes, mis nende tööalast tegevust mõjutavad“. (mida suurem
väärtus, seda rohkem kaasarääkimist)

2.3.6. TAJUTUD AUTONOOMIATOETUS. H-telg:

nõustumine väitega „Minu juht julgustab mind ilma otsese juhendamiseta lahendusi leidma“ (mida suurem
väärtus seda rohkem nõustumist). V-telg: nõustumine väitega: „Minu juht soovitab mul õppida uut proovides“. (mida suurem väärtus, seda rohkem
nõustumist)

2.3.7. TULEMUSTELE ORIENTEERITUS.

H-telg: nõustumine väitega „Meie koolis on töö tulemuslikkuse hindamine ja jälgimine väga olulisel kohal“ (mida
suurem väärtus seda rohkem nõustumist). V-telg: nõustumine väitega: „Meile on kõige olulisem saavutada võimalikult häis tulemusi“ (mida suurem
väärtus, seda rohkem nõustumist)

2.3.8. SEOTUS KOOLIGA. H-telg: õpetaja emotsionaalne seotus kooliga (suurem väärtus osutab tugevamale seotusele).
(suurem väärtus osutab tugevamale lahkumiskavatsusele)

V-telg: kavatsus töökohta vahetada

3. KOOLI PROFIILIJOONISED
KOOLI PROFIIL. Järgnevalt on esitatud kooli nr 22 võrdlus teiste

uurimuses osalenud koolidega kooli profiilide kujul. Profiil tähendab ülevaadet kooli
hetkeolukorda iseloomustavatest näitajatest võrdluses teiste uuringus osalenud koolidega. Profiililt on näha kõigi uuringus osalenud koolide tulemused
uurimuses kasutatud mõõdikute kaupa ning iga kooli jaoks on välja toodud nende paiknemine graafikul. Profiilid on koostatud samade näitajate põhjal, mis
on välja toodud ka eelolevates pilvejoonistest ning tabelid 3, 4 ja 5 viitavad nende pilvejooniste numbritele, kus vastavad näitajad esindatud on.

ANDMED PROFIILIS. Profiili koostamiseks teisendati uuringu andmed protsentideks viisil, kus vastava mõõdiku kohaselt maksimaalset

tulemust
näidanud kooli väärtuseks on 100%, ülejäänud koolid on reastatud selle järgi mitu protsenti nende tulemus oli maksimaalset väärtust näidanud koolist.
Paiknemine profiilil ei näita seega mitte absoluutset hetkeolukorda, vaid võrdlust teiste uuringus osalenud koolidega. Näiteks, kui kooli õpetajate vanus
satub telje ülaossa, ei tähenda see tingimata, et koolis on eakad õpetajad. See tähendab, et võrreldes teiste koolidega on antud kooli õpetajad vanemad.
Samas on oluline panna tähele, kui palju koolide tulemused üksteisest erinevad. Kui õpetajate keskmine vanus varieerub 100 ja 50 protsenti vahel, tähendab
see, et telje ülaosas paiknevate koolide õpetajad on keskmiselt peaaegu kaks korda vanemad, kui telje alaosas paiknevate koolide omad. Kui vanus
varieeruks aga 100 ja 80 protsendi vahel, oleks koolidevahelised erinevused küll olemas, aga erinevuste määr oleks vaid 20%.

TABEL 3. ÕPETAJA PROFIILI NÄITAJAD

TABEL 4. ÕPPETÖÖ PROFIILI NÄITAJAD

TABEL 5. KOOLI PROFIILI NÄITAJAD

40

30

20

10

0

70

46

80

90
90

84
77

68

60
56

50
45

89
86

81
78
68
91

16. Tööpäeva lõpuks täiesti läbi

15. Õiglane töötasu

14. Rahulolu eluga

13. Rahulolu töö sisuga

12. Lahkumiskavatsus

11. Rahulolu töötasuga

10. Läbipõlemine

9. Tajutud ülekoormus

8. Kodus tehtav töö

7. Koormus

6. Kontakttundide arv

5. Õpilaste arv koolis

4. Õpetaja palk

3. Õpetaja vanus

2. Selles koolis töötatud aastad

1. Õpetajana töötatud aastad

3.1. PROFIIL: ÕPETAJA
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30. Õpilased pingutavad vähe

29. Õpilased ei ole õppimisest huvitatud

28. Distsiplineerimatud õpilased segavad

27. Korra hoidmine võtab palju aega

26. Administratiivtöö ajakulu

25. Valmistun tundideks vabast ajast

24. Distsipliiniprobleemid

23. Ajasurve

22. Kooliväline koostöö

21. Koolisisesene koostöö

20. Koostöine õpetamine

19. Kolleegide tagasisidestamine

18. Autonoomiatoetus

17. Õpetajate koostöö

3.2. PROFIIL: ÕPPETÖÖ
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46. Lahkumiskavatsus

45. Emotsionaalne seotus

44. Heade tulemuste olulisus

43. Tulemuslikkuse olulisus

42. Juht soovitab õppida

41. Julgustav juht

40. Kaasatus otsustesse

39. Tajutud mõjukus

38. Juhi innovaatilisus

37. Innovatsiooni olulisus

36. Kontrollivus

35. Paindlikkus

34. Innovatsioonile suunatus

33. Suhetele orienteeritus

32. Tulemustele suunatus

31. Reeglitele orienteeritus

3.3. PROFIIL: KOOL
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4. ÕPETAJATE OOTUSED KOOSTÖÖLE JA MUUTUSTELE KOOLIS
Küsimustik sisaldas ka avatud küsimusi, millele õpetaja sai oma vastuse vabas vormis kirja panna. Järgnevalt on toodud kooli nr 22 õpetajate vastused
originaalkujul ning kokkuvõte kõigi koolide tulemustest. Lisaks on toodud välja ka õpetajate ootused 2016. ja 2019. aasta tulemuste võrdluses. 2019. aasta

kooliuuringus küsiti õpetajatelt kolm avatud küsimust:
1. “Koostööst kellega või mis teemadel tunned Sa praegusel ajal kõige rohkem puudust?”
2. “Mis on Sinu arvates kõige olulisem asi, mis peaks Eesti koolis lähiaastatel muutuma?”
3. “Mis on Sinu arvates kõige olulisem asi, mis peaks selles koolis, kus Sa töötad, lähiaastatel muutuma?”

4.1. KOOLI NR 22 ÕPETAJATE VASTUSED
KOOSTÖÖST KELLEGA VÕI MIS TEEMADEL TUNNED SA PRAEGUSEL AJAL KÕIGE ROHKEM PUUDUST?
ei tunne puudust
käitumisprobleemid
Tunnen muret õpetajate kahaneva autoriteedi pärast ühiskonnas.
hvijuht
koostööst kolleegidega ja sama valdkonna õpetajatega Eestis ning koostööst ettevõtjatega
Ei tunnegi
Tunnen puudust sellest, et tunneksin end hinnatuna ja väärtustatuna. Tunnen, et panustas ise väga palju, aga seda võetakse iseenesestmõistetavana.
Teiste aineõpetajatega, juhiga.
õppekavad on ülepaisutatud, õpetajal võiks olla õppematerjal, mis on lahendatud.
võimalisest läbiarutada erinevaid teemasid vanemate kolleegidega, võimalusest kasutada vanemate kolleeegide materjale. Probleemiks on kindlasti ka
suur koormus, mille tõttu jääb puudu ajast, mille jooksul rohkem asjadesse süübida ja läbi mõelda.
ümarlaua taga koosolemist valdkonnakolleegidega
ei tunne
ei tunne
Teiste koolide sama eriala inimestega kohtumisest, kogemuste jagamisest.
Lastevanematega
teiste koolidega

Koostööst teiste sama aineõpetajatega.
koostööst mõne välismaa kooliga
Teine sama aine õpetaja
ei tunne puudust
oma eriala inimestega
kutse- ja kõrgkoolidega
lapsevanematega
ei tunne puudust, piisav koostöö
Teiste füüsikaõpetajatega, et arutada, mis peaks kindlati laborivahenditest olemas olema
ettevõtjad
ei tunne puudust
erivajadustega õpilaste suunamisest
Kontserdiorganisatsioonid
Õpilastel ja õpetajatel erinevad eesmärgid, seega koostöö õpilaste ja õpetaja vahel, Ka lapsevanematega puudub koostöö.
koostööst keerulisemate lastevanematega.
Erinevate õppeaine õpetajate koostööst sarnase teemaga tundide läbi viimisel
Ei tunne puudust.Kui puudust tunnen (olen tundnud), siis koheselt pöördun (olen pöördunud) vastavate inimeste poole.
Teiste ainevaldkonna õpetajatega üle Eesti
Kohalikud ettevõtted, MTÜ´d
Kõik võimalused on olemas. Ma ei tunne puudust kellestki.
koostööst lastevanematega
haridusministeerium (hindamisjuhend)
Töö käitumisraskustega õpilastega
Tunnen puudust õpilase erinevate aineõpetajate vahelisest tihedamast koostööst (eriti õpiraskusetega õpilaste puhul).
Tunnen puudust koostööst ja lõimitud õpetamisest kolleegidega. Tundide ettevalmistamine oleks tunduvalt kergem, kui kolleegid jagaksid omavahel ideid
(ka materjale) ning kavandaksid tunde üheskoos.
Ei oska öelda
HM- advekvaatsest hindemisjuhendist ja algõpetuse materjalidest
koostööst teiste ainete õpetajatega, aja nappuse tõttu
õpilastega
erinevate ametite esindajatest, et tutvustada noortele erinevaid ameteid.
Ei oska öelda
oma erialakolleegiga

õpilaste vähene võimekus
Sama klassi klassijuhatajate koostööst jääb puudu

MIS ON SINU ARVATES KÕIGE OLULISEM ASI, MIS PEAKS EESTI KOOLIS LÄHIAASTATEL MUUTUMA?
väiksemad klassid ja rohkem oma tööd ja õppijaid armastavaid õpetajaid
õpilased peaksid olema lugupidavamad õpetajate suhtes
Tuleviku hariduselu puudutavad küsimused vajavad kindlasti laiemat ühiskondlikku arutelu.
Õpetaja autoriteedi tõus , võimalus õpetada ja vähem tegeleda probleemide ja õpliaste käitumishäiretega
Õpetaja palk peaks võimaldama ära elada ka üksikvanemal, mitte ainult abieluinimesel. Samuti ei peaks olema vaja töötada äraelamiseks mitmel töökohal
nagu ma senini kogu elu olen pidanud tegema.
Lapsevanem peab usaldama ja väärtustama õpetaja tööd. Õppekava ei tohiks olla ülekoormatud. Õpetaja palk peab olema vastavuses õpetaja
töökoormusega, eriti, kui on arenguvestluste aeg, mis on õpetajale emotsionaalselt eriti kurnav.
Juures peaks olema üldisi õppima õppimist ja käitumist õpetavaid tunde.
Töötasu kõrgemaks. Lähiaastate muudatusena ootaksin seda, et lapsevanemate kiri ei tekitaks hirmutunnet, et mis nüüd lahti. Tunnen, et nii nagu on
lastel empaatiat teiste laste suhtes jäänud vähemaks, on sama ka lapsevanematega. Nähakse pilti väga must-valgelt ja oma mätta otsast (näiteks kui on
tegu käitumisraskustega lastega klassis- arvatakse, et probleem peaks lahenema üleöö. Ka tavalaps ei saa kohe oodatavaid reegleid selgeks, rääkimata siis
sellest, kellel on käitumuslik erivajadus). Õpetajana ootaksin, et ühiskonnas (lapsevanematel) oleks meie töö vastu suurem usaldus.
Õpilaste tunnetus, et neil on õiguste kõrval kohustusi.
Peaks koolitama lapsevanemaid õpetajaid rohkem usaldama, tegema kooli ja õpetajatega koostööd. Ehk muutuksid siis ka õpilaste arusaamad koolis
käitumisest, õppimisest je kõigest muust.
Algklassides peaks olema maksimaalselt 17 õpilast. Õppekavade maht peab vähenema ja tugispetsialisteide arv peab koolides tõusma. Õppetöö algus
kell 9.00 Ühiskond peab oma õpetajaid väärtustama.
Klasside suurus on liiga suur! Klassid võiksid olla väiksemad, et saaks ja jõuaks kõikide õpilastega tegeleda!
Edukatele pöörama rohkem tähelepanu; õppeaineid rohkem elustikuga siduma nii näidete kui praktiliste oskuste osas
Õppealajuhatajad või õppedirektorid ei peaks kauaaegsete õpetajate töökavasid kontrollima.
Muudatused ainekavades.
Lastevanemate ja õpilastepoolne austus ja usaldus õpetajate vastu. Liiga palju otsitakse vabandusi oma tegudele ja mittetegemata tegevustele (õpilased,
vanemad). Rohkem koostööd eelnimetatud osapoolte vahel õpetajatega.
Lapsevanemad peaksid õpetajat usaldama ning tegema rohkem koostööd. Õpetaja ei saa kellelegi teadmisi õpetada, kui õpilane ei ole suuteline kuulama
ja infot vastu võtma.
Usaldus õpetaja töö vastu võiks olla suurem, õpetaja töö väärtustamine on väga oluline.

Bürokraatiat vähemaks
Laste õpitud abitust ja ükskõiksust/lugupidamatut käitumist õpetajate suhtes peaks proovima välja juurutada, et tunnis oleks võimalik kõigil osapooltel
endast maksimum anda (ja ka maksimum vastu saada).
suhtumine
töötasu ning õpetaja oleks just see, kellena ta tööle tuli ehk õpetama oma ainet, mitte välja mõtlema projekte ja tegelema paberimajandusega
Arvan, et riigieksamid ainult konkreetsetes ainetes lisavad liiga palju stressi nii õpilasele kui ka selle aine õpetajale. Riigieksamid võiksid olemata olla või
siis vabalt valitavad, nii et õpilane saab võrdselt kõikide ainete vahel valida.
Muutuda nii, et õppetöö kujundaks õpilast paremini ja valmistaks ette iseseisvaks eluks
Lühemad koolipäevad, vähem koduseid töid, vähem tunniväliseid ülesandeid
Õpetaja ainetundide arv
Noored õpetajad tuleb kooli saada. Reaalainete õpetajate puudus on väga suur ja noored ei tule kooli enne, kui palk on vastav või töökoht atraktiivsem
Riiklikud tasemetööd peaksid kaduma. Õpetajate väärtustamine ühiskonnas.
Õpetaja ameti väärtustamine ühiskonna poolt.
Õpetaja elukutse väärtustamine
õpetajatele rohkem vabadust, et ei oleks õppekavaga piiratud
Õpetada õpilased tööd tegema. Ilma selleta ei saa nad elus hakkama. Kohusetunde ja vastutuse kasvatamine.
Tuleks määrata uuesti normkoormus, riiklikult kinnitatud palgad ka vanem- ning meisterõpetajale, korralik palgatõus, töötasu juures peaks arvestama ka
staaži. Noorte õpetajate pealekasv
Konkreetne seisukohavõtt nutiseadmete kasutamise osas. Õpetaja ei peaks end igapäevaselt selliste teemadega koormama.
1. Õpetajal puudub hetkel perspektiiv palga osas, et kui ma rohkem panustan ja muutun professionaalsemaks, siis muutub ka mutöötasu. Hetkel ei ole
vahet, kaua oled koolis töötanud, makstakse ikka ühtemoodi. Kutsestandard tähendab küll palju töö tegemist ja osavalt kokku kirjutamist, aga see on
ainult enda lõbuks. 2. Meedia, lapsevanemad ja ühiskond tervikuna peaks lõpetama selle lõputu jauramise, kui raske on kool ja õppimine ja kui
ülekoormatud ja õnnetud on Eesti lapsed. Nad on tänu sellele ise hakanud ka seda uskuma. 3. Muutuma peab riiklik hindamisjuhend, kus õpilased saavad
kõike lõputult parandada ja teha endale sobival ajal. Elus asjad nii ju ei käi.
Töökoormus ja palk vastavusse viia, et õpetajad ei peaks elamisväärse palga nimel end lõhki rabama. Töö on küll nauditav, teen seda meelsasti, kuid
samas on koolipäevad üsna stressirohked ja nii suure koormuse juures võib see varem või hiljem tervisele hakata.
Õppekavad ja ainekavad tuleks reformida; telefonide keelamine koolis - õpilased on nagu väikesed narkomaanid ja ei suuda ise oma tunge kontrollida
Õpetajale kõrgem palk Õpilaste õpikoormuse vähendamine Õpetaja elukutse väärtustamine
Õppekavade maht
Juhtkond peaks rohkem toetama õpetajaid vaidlustes lapsevanematega. Praegu pigem kardetakse lapsevanemaid ja tehakse nende meeleheaks kõike,
mida nõutakse.
Kehalise tunde tuleks koolipäeva rohkem sisse tuua, kaks korda nädalas liikumist lastele pole piisav.

Õpetajetele rohkem õigusi. Hetkel tundub, et lastevanematel on alati õigus ja õpetajalt nõutakse mõistmist. Koolis on palju käitumisprobleemidega lapsi,
kes ei allu õpetajale ja rikub tunnis töörahu. Tundub, et 3ndas kooliastmes on lastel liiga suur kodutööde maht. Iga õpetaja annab oma aineid ja ei
arvesta , et ka teised aineõpetajad annavad õppida.
Õpetajate koormuse ja palga suhe tasakaalu. Õpetajad ei peaks endale palga nimel ülekoormust võtma. Töö kvaliteet kannatab.
Õpetaja töö väärustamine just õpilaste ja lapsevanemate hulgas.
Õpilaste motivatsioon peaks tõusma.
Mõistliku suurusega klassid. Riiklikult reguleerida keeleõppe rühmade suurust 12-16 õpilast. Võimaldada alates kolmandast õppeaastast temporühmasid
läbi terve kooliastme. Vähendada õpetaja kontaktundide koormust, et jääks tegeleda aega ka õpilase väärtuste ja isikliku arengu arendamisega.
Selleks, et õpetaja üksi klassiruumis jõuaks kindlasti iga õpilaseni õppepäeva jooksul, peaksid klassid olema väiksema arvulisemad. Samuti ootused
õpetajatele peaks olema inimlikumad ja võimetekohasemad - eelkõige õpilaste probleemide lahendamisel (selles osas peaks vastutus langema siiski
kodule, mitte õpetajale). Kasvatustöö osa praeguses koolisüsteemis on liiga suur ning kohati tundub, et kodudel mingeid kohustus/vastutusalasid ei olegi.
Ka õpetajate palgad peaks tõusma - hetkel keskmine palk kõrgem, kuid see suuresti tingitud ülekoormustest. Palk peaks olema ikka 1,0 kohale vastav.
Hetke keskmine palk kunstlikult üles aetud.
Rohkem tähelepanu tööle lastega, vähem dokumentide täitmist (tabelid, aruanded, arengukavad)
Andekatele õpilastele peaks pöörama rohkem tähelepanu. Neid tuleks rohkem toetada, pakkuda erinevaid arendavaid tegevusi. Praegu keskendutakse
liigagi palju nõrkade ja erivajadustega õpilaste järele aitamisele. Andekad jäävad tahaplaanile, neil hakkab tundides igav, sest tunnitempo valitakse
nõrgemate järgi.
Õpetaja ameti olulisus ühiskonnas- märkimisväärne palgatõus
Ainekavade lihtsustumine, liiga palju ebaolulist.
Rohkem võiks olla valikaineid, ka juba põhikoolis. Nii saaksid õpilased teha, mida mis neile reaalselt ka meeldib ja see muudab õppeprotsessi põnevamaks.
Selged hindamisjuhendid ja selgitused
kogu õppimine tuleks eraldada tulemustega sidumisest
Riigieksamite kaotamine, gümnaasiumis klasside ja klassijuhatajate kaotamine ja õpirühmade loomine vastavalt tasemele, huvidele ja motiveeritusele.
Klassijuhataja asemel mentorlussüsteem. Selgemad, konkreetsemad ja vähemmahukad ainekavad.
Õppekavade maht. Sealt võiks palju ebavajalikku välja võtta. Samuti on õpetajate kutse saamise nõuded ebamõistlikud.
Tuleks lõpetada 3. klasside riiklikud tasemetööd.
Suhtumine õpetaja töösse. Vääriline palk väärtustab tööd ja enam noor mõtleks õpetajaametist.
Hetkel ei oska öelda
Õpetaja töö väärtustamine
Vanemate kaasamine on oluline, kuid sekkumine õppetööse võiks väheneda. Soome kooli- ja haridussüsteemide ülevõtmine ei tohiks toimuda üks ühele,
meie ühiskonnad on liiga erinevad selleks.
Kogu aeg ei pea midagi muutma, kuna muudatuste tulemuslikkus on näha alles 5-10 aasta pärast.

MIS ON SINU ARVATES KÕIGE OLULISEM ASI, MIS PEAKS SELLES KOOLIS, KUS SA TÖÖTAD, LÄHIAASTATEL MUUTUMA?
hetkel vara kommenteerida
koosolekuid vähem koolivaheaegadel
Vaata küsimus nr.27
Tööle rakendada 2 huvijuhti .
Õpetajaid tuleks toetada, neile nõu anda, mitte kohe vallandada.
Töökeskkond võiks olla õpetaja soove ja metoodikat arvestav, nt vaibad, istumispadjad või diivanid klassiruumis võiksid olla lubatud, et luua erinevaid
võimalusi õppimiseks. Paberimajandust võiks olla vähem. Asendustunnid peaksid olema tasustatud.
Uue inimese tööle tulekul igakülgse abi pakkumine, suunamine ja juhendamine.
Ma arvan, et meie kool on väga tugevasti juhitud. Imetlen meie koolijuhi jõudu, heatahtlikkust, kindlameelsust. Mõnes mõttes on see väga hea, et meil
on väga kindlad reeglid, kord, ootused õpetajale ja see annab kindlustunnet. Samas hoiame väga kinni paberimajandusest, reeglitest, tahtmisest olla
lapsevanematele meele järgi (mõnikord ka õpetaja või teiste õpilaste heaolu hinnaga).
Vajame riigigümnaasiumi.
Juhid peaksid oma töötajaid rohkem abistama ja kaitsma, mitte ründama ja süüdistama kõiges, milles õpetaja tegelikult süüdi ei ole olnudki. Peaks
rohkem usaldama ja uskuma oma töötajaid ja neid aitama.
Kooli juhtkond peaks oma õpetajaid rohkem toetama, usaldama, motiveerima. Õppetöö algus hilisemaks. Õpilaste arv klassis peaks vähenema
Tundide alustamise kellaaeg võiks olla hilisem!
Ehk koostöö õpetajaskonna vahel ja puhkeaasta õpetajale iga 5 aasta tagant oleks OK
Võiks usaldada õpetajate profesionaalsust sedavõrd, et õppedirektorid ei peaks kauaaegsete õpetajate töökavasid kontrollima.
Oma olemasolevaid õpetajaid veelgi rohkem märkama ja tunnustama. Igaüks vajab kiitmist, ka õpetaja.
Õpetajate usaldus, toetus, väärtustamine, administratiivtöö (dokumendid, mis ei lisa õpetajatööle erilist väärtust). Julgemaid otsuseid!
Rohkem tuleks teha koostööd kolleegidega.
Bürokraatiat ja mõttetuid koosolekuid vähemaks
Sama aine õpetajate vaheline koostöö - materjalide, töövõtete jm jagamine ning ühine analüüsimine.
ühtne palgasüsteem ning õpetaja oleks just see, kellena ta tööle tuli ehk õpetama oma ainet, mitte välja mõtlema projekte, tegelema paberimajandusega
ning istuma mõttekodades
Gümnaasiumiastmes võiks olla õpilastel puudumisõigus. St et õpilane ei pea tingimata tõendit esitama, vaid seni, kui tal kõik korras on, võib ta nii palju
puududa, kui tahab. Usun, et tunnid annab teha selliseks, et õpilane ei tahaks puududa. Lisaks õpetab see õpilasele rohkem oma tegevuse eest
vastutama.
Õpetajal on vabadus loominguks ja eesmärgid ning tulemused ei oleks tingimata esikohal.
Kõigi õpilaste motiveeritus õppetööle.
vähem koosolekuid, tööd koolivaheaegadel võiks vähem olla
Riigigümnaasium tuleb ehitada

Rohkem vabadust ise valida oma meetodid. Väärtustada õpetaja vaba aega.
Õpetajate tunnustamine.
olen asjadega rahul
Seesama, mis eelmises vastuseski.
Ühte suurt ei ole aga väiksemaid asju oleks mitu.
Konkreetne seisukohavõtt nutiseadmete kasutamise osas. Õpetaja ei peaks end igapäevaselt selliste teemadega koormama.
Lõppeda võiks hinnete pärast õppimine. Õppima peaks teadmiste ja oskuste pärast. Ka juhtkonna ja tugikeskuse tasemel on liiga palju suhtumist, et kui "3
" käes, siis on ju kõik korras. (JOKK mentaliteet)
Kollektiiv on liiga suureks kasvanud ja suur kollektiiv ka paratamatult muutub tihti. Ei tunnegi kõiki oma kolleege. Samas suure kooli puhul on see ilmselt
paratamatu, sest noored kas põlevad läbi või jäävad lapsepuhkusele, mistõttu on ka kaadri liikuvus iga-aastane mure.
Õpilaste motiveeritus ja suhtumine õppetöösse
Meie koolis ei pea midagi muutuma
Õpilaste arv klassis
Juhtkond peaks rohkem toetama õpetajaid vaidlustes lapsevanematega. Praegu pigem kardetakse lapsevanemaid ja tehakse nende meeleheaks kõike,
mida nõutakse.
Juhtkond peaks hindama rohkem õpetajate tehtud tööd ning saavutusi.
Koosolekuid ja mõttekodasid , töötubasid ja üldse igasuguseid arutamisi võiks olla tunduvalt vähem . Õpetaja töö on lapsi hästi õpetada ja teha tunnid
põnevaks.
Klassijuhatajaid ei tohiks tunde asendama panna. See aeg kuulugu klassi asjadega tegelemiseks.
Oleks vaja püsivamat kollektiivi, kes omab ühist nägemust.
Sooviks rohkem täiskohaga õpetajad, kes töötavad vaid meie koolis. Paremat koostööd aineõpetajate vahel ja mõttemalli muutumist, et minu aine on
kõige tähtsam.
Juhtkond peaks suutma kasvatada selgroogu lapsevanemate kaebuste osas ning toetama ja usaldama selgesõnalisemalt oma õpetajaid/töötajaid.
Õpilaste arv võiks olla väiksem
Arvan, et põhikooli õpilastele võiks anda rohkem vastutust ning suunama neid aktiivsemalt kooli elus kaasa lööma (korraldama üritusi, sündmusi jne).
Õpetajate vahel võiks toimima hakata lõimitud õppekavade koostamine, lõimitud õpetamine / õppimine.
Rohkem liikumisvabadust õpilastele-pikk õue vahetund
Õpilaste suurem vastutus oma tegude eest.
Õpetajate töö võiks olla organiseeritum.
Rohkem ruumi ja sportimistingimused
tulemustele orienteeritus võiks ära kaduda
Ruumipuuduse tõttu on vajalik kas uus gümnaasiumimaja või riigigümnaasium. Põhikoolis tuleks rohkem julgustada õpetajate omavahelist koostööd.
Liigne lastvanemate tahtele allumine ja seda mitte ainult selles koolis vaid kogu Eesti ühiskonnas.

Olen väga rahul.
Lahenema ruumikitsikus
Suur organisatsioon peaks veel rohkem koostööd tegema.
Juhtkonna suhtumine töötajatesse - peale palga maksmise võiks pakkuda töötajatele huvipakkuvaid väljasõite (kirikute külastus, käsitöö õpituba pole
noorele õpetajale huvitav), jõulupidu jne. Direktsiooni mätta peal võiks vaade selles suhtes muutuda.
Enamus asju on hästi. Koostöö võiks suurem olla õpetajate vahel, aga see on kohanemise küsimus.

4.2. MUUTUSTE VALDKONNAD. VÕRDLUS 2016 AASTAGA
Võrdlemaks õpetajate ootusi muutustele Eesti koolides 2016. ja 2019. aastatel viidi läbi muutuste kategoriseerimine, mille käigus koondati
õpetajate ootused muutustele kümnesse teemavaldkonda. Joonisel 1 on esitatud viis 2019. aasta kõige oodatumat muutuste valdkonda, koos
2016 aasta võrdlusandmetega. Joonis kajastab kõigi uuritud koolide õpetajate ootusi. Oma kooli õpetajate tulevikusoovide analüüsimisel saab
joonisel esitatud eelistusi kasutada nn taustainfona.

JOONIS 1. ÕPETAJATE OOTUSED MUUTUSTELE 2016 JA 2019 AASTAL (KÕIK KOOLID KOKKU)
MUUTUSTE VALDKONNAD 2019 JA 2016 AASTAL
(% õpetajatest, kes ootavad vastavas valdkonnas
muutusi*)
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*kuigi küsiti ühte ja kõige olulisemat muutust, panid paljud vastajad kirja mitu. Õpetajate kõik soovid võeti arvesse.

LISA 1
KOOLI ORGANISATSIOONIKULTUURI mõõtmiseks kasutati Quinni ja Cameroni nn konkureerivate väärtuste mudelit, mis koosneb kahest
dimensioonist (paindlikkus vs kontroll ning organisatsiooni sisse - vs. väljapoole orienteeritus) ning neist johtuvast neljast
organisatsioonikultuuri tüübist: koostööle ja suhetele orienteeritud kultuur, hierarhiale ja korrale orienteeritud kultuur, võistluslikkusele ja
tulemustele orienteeritud kultuur ning muutustele ja uuendustele orienteeritud kultuur. Täpsemad selgitused konkureerivate väärtuste mudeli
kohta antakse 26. aprilli ümarlaual.
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