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Visioon,
missioon ja
põhiväärtused
MEIE VISIOON

M E I E VÄ Ä R T U S E D

Uuele
avatud

Igaüks leiab elus enda
võimetele vastava tee!“

avatus | uuendusmeelsus

Me selgitame välja iga õppija võimed, toetame tema
arengut ja aitame seda ühiskonnas rakendada.

Sinust hooliv
hoolivus

Tulemustele
suunatud
tulemuslikkus

M E I E T U N N U S L AU S E

Algatame, toetame ja katsetame uusi tegevusi ja
ideid. Julgeme teha uuenduslikke otsuseid ja oma
otsuste eest vastutada. Hindame tagasisidet, sest see
teeb meid tugevamaks ja paremaks. Julgeme muutuda ja muuta maailma.

Igale õppijale personaalne
ja nüüdisaegne haridus!“

Meie töö on mõtestatud, tulemuslik ja sihitud looma
suuremat väärtust. Me teame, miks ja kuidas me midagi teeme.

Töötame iga päev selle nimel, et Eesti haridus oleks
isiklikum, arvestaks iga õppija võimeid ja õppija saaks
oma arengule tagasisidet. Oleme õppimist ja õpetamist toetavate uuenduslike hariduslahenduste väljatöötajad ja eestvedajad.

Me hoolime oma töötajatest ja töö tulemusest. Tulemused saavutame töötajaid, kliente ja partnereid
ning ettepanekuid ja mõtteid tähele pannes, samuti
ühiskonna ootusi arvestades. Me kasutame ressursse
hoolivalt ja säästlikult.
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Eessõna
Uue õpikäsituse täielikuks rakendamiseks peab personaalne lähenemine kujunema hariduses igapäevaseks.
Meie visiooni saavutamiseks on vaja, et soovitud õpikäsituse muutusi kogeks iga õpilane. See tähendab
omakorda, et Innove toetus on tõhus ning puudutab
võimalikult paljusid õpetajaid ja lapsevanemaid. Selleks peame aitama luua õpetajatele vajalikke ja tippkvaliteediga õppevahendeid, mis muutuvad koolides
laialt kasutatavaks. Korraldame eksameid ja loome
hindamisvahendeid, mis jõuavad eksamite infosüsteemi (EIS) kaudu väga laia sihtrühmani. Lisaks loome õpetajaid toetavaid metoodilisi vahendeid, õppevara (ka hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV)
laste jaoks), toetame õpetajaid täienduskoolitustega,
nõustame õppekavade koostajaid jne. Kvaliteedi tagamiseks on vaja püüelda aga õppekava, õppesisu ja
hindamisvahendite veelgi suurema koosmõju poole.
Haridussüsteemis võetakse praegu tempokalt kasutusele digikeskkondi ja -vahendeid. Seda tehakse
tehnoloogiliste muutuste, mitte õpetamise paranemise võtmes. Digitehnoloogia toel loodavad tänapäevased hindamisvahendid toetavad õpetajaid õpilaste individuaalsete iseärasuste tuvastamisel ning sel
viisil õppimise ja õpetamise tõhustamisel.
Õpetajad eelistavad terviklahendusi ja seepärast
kasutavad nad endiselt palju õpikuid, mis pakuvad
sellist lahendust vähemalt ühes aines ja üheks õppeaastaks. Kuna me loome juba mitmesuguseid õppevara elemente, on mõistlik need ühildada terviklikuks
õppevaraks. Tark õppevara pakub õpetajatele võimalikult palju kasu ning võimaldab tänu meie ja meie
partnerite pädevusele lõimida nii aineid, valdkondi
kui ka üldoskusi. Seejuures arvestame tänapäevaseid
teadmisi õppimise ja õpimotivatsiooni kohta. Sellise
targa õppevara loomine vähendab killustatust ja suurendab koostööd ka Innove enda struktuuriüksuste
vahel.
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Eesti tööturu arenguks on vaja tagada piisaval arvul kutsekvalifikatsiooniga tööjõudu. Eesti elanikes
laiemalt ning eriti üldhariduskoolide õpilaste, nende
vanemate ja õpetajate seas tuleb tekitada kutsehariduse suhtes soosiv hoiak. Selleks peab suurendama
põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajate ning täiskasvanud elanike (sh lapsevanemate) teadlikkust kutseõppe eelistest, võimalustest ja erialavalikutest. Samuti
tuleb tutvustada vähepopulaarseid erialasid ja töökohapõhist õpet.

Personaalne haridus võimaldab
• õppijal õppida oma
eesmärkide, võimete ja
vajaduse kohaselt;
• õpetajal kasutada lahendusi
ja õppematerjale, mis
arvestavad iga õppija vajadusi
ja võimeid, samal ajal tegeleda
ka enesearendusega;

Eesti keel on eesti kultuuri kandja ja komberuumi
alustala. Keeleoskusel on inimese elus erakordselt
tähtis roll. Eestis elavate inimeste eesti keele oskus on
Eesti riigi püsimajäämise eeldus.

• koolijuhil ja koolil tervikuna
saada kogukonnalt
tagasisidet edusammude ja
arendusvajaduste kohta ning
toimivaid terviklahendusi.

Keeleline mitmekesistumine seab eesti keele õpetamisele ja õppimisele pidevalt uusi nõudeid. Meie
ülesanne on toetada õpetajaid ajakohaste ja tõhusate keeleõppelahenduste kujundamisel, et eesti keele
ja eesti keeles õppimine oleks jõukohane kõigile õppijatele. Mitme keele hea oskus on uus normaalsus ja
konkurentsieelis tööjõuturul. Varane keeleõpe tagab
parema keeleoskuse ja võimekuse omandada hiljem
mitu keelt. Nii tähtsustub üha enam lõimitud aine- ja
keeleõpe (LAK-õpe), mis seostub peale eesti keele ja
eesti keeles õpetamise ka inglise, saksa jt võõrkeeltega.

SA Innove juhatus:
Katri Targama ja Birgit Lao
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Arengukavad, riiklikud
sihid ja strateegiad
SA Innove arengukava lähtub
järgmistest strateegiatest:
• Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“.
• Eesti elukestva õppe strateegia 2020
ning selle rakendusprogrammid
(üld- ja kutse-haridusprogramm,
õppe- ja karjäärinõustamise
programm, kõrgharidusprogramm,
täiskasvanuhariduse programm,
digipöörde programm, pädevate
ja motiveeritud õpetajate ning
haridusasutuste juhtide programm,
tööturu ja õppe tihedama seostamise
programm, koolivõrgu programm).
• Eesti keele arengukava 2011–2017 ja
keeleprogramm aastateks 2018–2021.
Innove strateegilised eesmärgid lähevad kokku ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) haridusvaldkonna eesmärkidega aastaks 2030.
• Tagada kõigile kaasav ja õiglane
kvaliteetne haridus ning elukestva õppe
võimalused kooskõlas tööturu vajadustega.
• Õppija vajaduste ja võimalustega
arvestamine.
• Kvaliteetne, paindlike ja mitmekesiste
valikutega ning tööturu arenguvajadusi
arvestav elukestev õpe.
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28,5 %
25 %

2016
Eesmärk
2020

Tööhõives osaluse kasv
Viimase viie aastaga on kasvanud nii tööhõives osalemise (2011. aasta 67,5%-lt 2017. aastaks 71,6%-le)
kui ka hõivatute määr (samal ajavahemikul 59,1%-lt
67,5%-le). Majanduslikult aktiivse rahvastiku kasvu ja
töötute osakaalu kahanemise positiivse trendi jätkumiseks on äärmiselt vajalik tööturu jaoks vajalike
oskuste olemasolu, läbimõeldud karjäärivalikud ning
paindlikud õpivõimalused.

Eri- ja kutsealase
hariduseta tööjõud
Joonis 2. Eesmärk on vähendada eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25–64-aastased) osakaalu 2020. aastaks 25%-ni.

Eri- ja kutsealase hariduseta
inimeste osakaalu vähendamine

Tähtis roll on kvaliteetse hariduse kättesaadavus üle
Eesti. Innove aitab selle riikliku sihi saavutamisele
kaasa oma võtmetegevustega: need on paindlike ja
ühisõppekavade loomine üld- ja kutsehariduses, õppenõustamisteenuse osutamine üle Eesti ning õpipoisiõppe ja praktikavõimaluste laiendamine.

Eestis on erialase hariduseta tööjõu suur osakaal olnud probleem pikka aega ning on tõenäoliselt ka
tulevikus. Eesmärk on vähendada eri- ja kutsealase
hariduseta täiskasvanute (25–64-aastased) osakaalu
2020. aastaks 25%-ni. Aastal 2016 oli see näitaja 28,5%.

71,6
Tööhõives osalemise määr, %

Hõivatute määr, %

67,5

67,5
59,1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Joonis 1. Viimase viie aastaga on kasvanud nii tööhõives osalemise
kui ka hõivatute määr.
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Haridustee katkestanud noored suurendavad selliste
inimeste arvu ning neil on suurem võimalus jääda
töötuks. Noorte valikute suunamiseks ning koolist
väljalangevuse ja töötuse vähendamiseks arendame
Innoves tugisüsteeme, sh õppenõustamist ja karjääriõpet. Eesti keelest erineva emakeelega laste ja noorte
konkurentsivõime tugevdamiseks parandame lasteaias, põhikoolis, gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses
eesti keele õppe kvaliteeti. Noorte paremaks kohanemiseks tööeluga juurutame üldhariduses ettevõtlikkust ja ettevõtlusoskusi kujundavaid programme.

Hariduse
tunnusjooned
2030
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Nii Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD),
UNESCO, Euroopa Komisjon kui ka paljud mõttekojad
on alustanud hariduselu uue kümnendi muutuste
kirjeldamist uute sihtide seadmisest. Innove arvestab sihte
seades järgmisi õppekeskkonda mõjutavaid tunnusjooni,
mis mõjutavad vajalike teadmiste ja oskuste kujunemist.

PERSONAALNE HARIDUS
Õppimine toimub igas vanuses, igal pool ning mitmesuguseid kanaleid ja
meetodeid kasutades. Edasijõudmine on individuaalne ja ajas piiramatu. Õpet
korraldades ja õpitulemusi sõnastades arvestatakse õppijate erisusi, võimeid,
huve ja arenguvajadusi. Õppevara koostades tähtsustatakse muuhulgas diagnostilisi ülesandeid ja teemaarendusi, lähtudes erinevatest alusteadmistest ja
-oskustest.

D I G I T E H N O LO O G I A O LU L I S U S E K A S V
Tehnoloogia abiga muudetakse õpe vahetumaks ja praktilisemaks ning
toetatakse individuaalset lähenemist. Samas tuleb ka tehnoloogia arendajatel
pöörata rohkem tähelepanu pedagoogika kvaliteedile. Üha olulisemaks muutub tehnoloogia arendajate ning pedagoogide, metoodikute ja didaktikute
koostöö, sest õppematerjali paljususes on eelis kvaliteetsetel lahendustel.

N E U R OT E A D U S T E O S A H A R I D U S E S
Muutub arusaam, kuidas me õpime. Uued arusaamad õppimise olemusest eeldavad õppevahendite ja -vara muutmist ning kogu õpetamise
ümbermõtestamist.

ÜLEILMSED HARIDUSGIGANDID VS.
R E G I O N A A L N E KO O S TÖ Ö
Maailma haridusturul on 90% ettevõtetest Hiina, India või USA päritolu. Ka
90% õppematerjalidest ja digilahendustest toodavad nende riikide ettevõtte,
mistõttu muutuvad need üha universaalsemaks ja valdavalt ingliskeelseks.
Piirkondlik haridusruum oma keele, kultuuri ja eripäraga hakkab muutuma
luksuseks. Üha vajalikumaks saavad piirkondlikud võrgustikud ja koostöö. See
trend suunab meid oma väärtusi leidma, hoidma ja turundama.
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Arengukava
eesmärgid
2019–2023
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Õpe arvestab iga õppija võimeid,
vajadusi ja võimalusi
Mitmes keeles õppimine on
õppekorralduse loomulik osa

Õmblusteta
personaalne
haridus

Õppekava, õppevara ja tagasisidevahendid on lõimitud

Kutseoskused on
väärtustatud

Oskustega
tulevikku

Õpetajale, tugispetsialistidele ja haridus(asutuse)
juhile on professionaalseks arenguks tagatud
terviklik ja süsteemne
tugi

Oleme Eesti tõhusaim toetuste vahendaja

Toetused

Meie klient on meie tööga rahul

Jätkusuutlik,
tulemuslik ja
motiveeritud
töötajatega
organisatsioon
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Meie töökeskkond ja juhtimine on toetav ja innustav
Oleme haridusvaldkonna tuntud
ja hinnatud kompetentsikeskus

Õmblusteta
personaalne
haridus

Personaalse hariduse võimaldamiseks saab Innove
oma pädevusvaldkondadele tuginedes luua võimalusi, toetada muutusi ning anda rakendamise kohta
tagasisidet nii poliitikakujundajale kui ka hariduskogukonnale laiemalt.
Õppekava on kaasava hariduse ja uue õpikäsituse
rakendamise alus – Innove tagab toetuse õppekava
loomisel, tagasiside rakendamisel ja seire. Nüüdisaegne õppekava eeldab samaväärset rakendamist, st
suunda uutele pädevustele ja võimalustele. Üks tööturul vajalik oskus on nii emakeele kui ka võõrkeelte
valdamine. See annab ka edasi õppides paremad väljavaated ning suurendab ühiskonna sidusust ja konkurentsivõimet.
Õppekava rakendamiseks on vaja tänapäevaseid
hindamisvahendeid. Õppekava ei saa seista eraldi,
vaid on tihedalt seotud õppe sisuga (õpetamine) ja
hindamisvahenditega (õppevara). Meie arengukava
meetmed toetavad ühtselt nii õpetamist toetavaid
koolitusi kui ka nüüdisaegse õppevara loomet.
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Õpe arvestab iga õppija võimeid,
vajadusi ja võimalusi

E E S M Ä R G I S A AV U TA M I S E K S V I I M E
E L LU J Ä R G M I S E D M E E T M E D :

Et haridusmaastik oleks õmblusteta (personaalne ja takistusteta), on vaja toetada iga
õppija valikuid, arvestades tema võimeid ja
vajadusi. Kool peab õppekava rakendades
võimaldama lapsel saavutada oma täielik
potentsiaal. Samamoodi peame toetama
õpetajaid ja haridusasutusi ning kohalikke
omavalitsusi ning andma tagasisidet poliitikakujundajatele võimalikult isikupõhise
ja sujuva üleminekutega haridussüsteemi
kujundamiseks. Selleks tuleb koondada
õppekava arenduse ja nõustamise, hindamise ja õppenõustamise valdkonnas vajalik
pädevus ühtseks, koole ja õpilasi toetavaks
pädevuskeskuseks. Samuti koondame
tagasisidena kogutavad andmed ja info
vajalikeks arendustegevusteks ning poliitikakujundajatele sobivaks, et kasutada neid
edasiste trendide analüüsiks.

• Töötame välja uusi hariduslahendusi ning
seome need erinevate tasemete ja osakutsete
õppekavadega, et pakkuda õppijatele paindlikke
õpiteid. Selleks töötame välja riiklikud õppekavad,
nüüdisajastame ainekava ja õppekavades
läbivalt võtmepädevuste kirjeldusi; osaleme
hariduskeskuse mudeli väljatöötamisel
ja katsetamisel. Samuti töötame välja
kutseõppeasutuste valikuaasta raamõppekava,
toetame kutsekoole eri taseme (sh üldhariduse)
õppekavade koostamisel, arendame
õppeasutustesse astumiseks vajalikku protsessi
ning nõustame koole selle rakendamisel.
• Toetame õppekava rakendamist, et
koolieelsed lasteasutused ja koolid saaksid nõu
ja abi õppekavade koostamisel, uuendamisel ja
rakendamisel ning õppe kohandamisel õppijate
individuaalsetele arenguvajadustele. Selleks
arendame kooliväliste nõustamismeeskondade
tööd nii, et see seob tervikuks erapooletu
hindamise ja haridusasutusi rakendamisel
toetava nõustamise. Samuti suurendame
Rajaleidja kui erapooletu hindaja rolli selliselt,
et meie hindamisi saavad kasutada väärtusliku
allikana ka teised asutused. Suurendame
lapsevanemate toetamist peale individuaalse
nõustamise ka lastevanemate, koolide ja muude
rühmategevuste ellukutsumisega kõikides Eesti
piirkondades. Oleme kohalikele omavalitsustele
toeks esmatasandi hariduse tugiteenuste
korraldamisel, vahendades häid kogemusi, andes
soovitusi ressursside paremaks rakendamiseks ja
arenguvõimaluste tuvastamiseks.

Õppekava rakendamine on paremini tagatud tõhusama õpikäsituse abiga, mis
tähendab muu hulgas õpilaste suuremat
õpimotivatsiooni, individualiseeritumat lähenemist õpetamisel (personaalharidus)
ja õpilaste võimekust omandada rohkem
sama ajaga, millega praegu omandatakse
teadmisi ja oskusi. Õpilased peavad peale
aineteadmiste omandama ka üldoskusi,
mis on õppekavas kirjeldatud üldpädevuste ja läbivate teemadena. Me suudame
mõõta iga õpetaja lisandväärtust, õpilaste
üldoskuste saavutamise taset ja hariduse
omandamise vastavust õppekavale. Meil
on suurem järjekindlus õppekava, haridusasutuses pakutava õppesisu ja omaduste
vahel, mida mõõdetakse hindamisvahenditega.

• Arendame kaasava hariduse põhimõtete
rakendamist toetavaid metoodilisi
ja uurimisvahendeid, mis aitavad
- 13 -

leida ja rakendada õppijatele sobivaid
õppekorraldusmeetmeid, sh kindlaks määrata
tugiteenuste vajadusi. Selleks seirame
valdkonda korrapäraselt, et koostada vajalikke
sekkumis- ja uurimisvahendeid lapse toe
vajaduse väljaselgitamiseks (eelkooliealiste laste
arengu ning kõne- ja matemaatiliste oskuste
hindamine) haridusasutuses ning koostame
tugispetsialistidele ja õpetajatele juhendmaterjale
õpilase toetamiseks ja sekkumismetoodikate
rakendamiseks.

liitunud lasteaedu ja koole, toetame
kutse- ja kõrgkoolide ning praktikaasutuste
koostööd. Samuti toetame praktikaasutusi, et
suurendada nende huvi ja panust praktikasse
ja töökohapõhisesse õppesse. Loome uusi
töökohapõhise õppe õppekohti kutse- ja
kõrghariduses ning suurendame koostöös Eesti
Tööandjate Keskliiduga huvipoolte teadlikkust
praktika ja töökohapõhise õppe olemusest ja
võimalustest.
• Toetame üldharidus- ja kutsekoole
õpilaste karjääriteadlikkuse ja
ettevõtlikkuspädevuse kujundamisel.
Karjääri- ja ettevõtlusõpe on õppeprotsessi
loomulik osa. Iga õpetaja ülesanne on suunata
õpilast eneseteadlikkuse suurendamisel ja
karjäärivalikute tegemisel. Ajakohastame karjäärija ettevõtlusõppe ainekavad ning nõustame
koole karjääri- ja ettevõtlusõppe kavandamisel
ja rakendamisel. Töötame välja juhendmaterjali,
korraldame karjääri- ja ettevõtlusõpetajatele
koolitusi ning teeme karjääri- ja ettevõtlusõppe
tõhususe ja tulemuslikkuse uuringud.

• Toetame kutse- ja kõrghariduse õppe,
sh praktikasüsteemi kujunemist tööturu
vajadustele vastavamaks, et kutse- ja
kõrghariduses oleks toimiv ja heal tasemel
praktikakorralduse süsteem. Selle kõik osapooled
peaksid väärtustama praktikavajadust, sh
töökohapõhist õpet, ja tööandjad peaksid
olema kaasatud nende vajadusest lähtuvate
õppekavade kujundamisse ja elluviimisse. Selleks
teeme koostööd ülikoolidega, et õpetajakoolituse
üliõpilased läbiksid praktika eri koolitüüpides,
populariseerime õpetajate ja tugispetsialistide
praktikakohtadena keelekümblusprogrammiga
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Mitmes keeles õppimine on
õppekorralduse loomulik osa

E E S M Ä R G I S A AV U TA M I S E K S V I I M E
E L LU J Ä R G M I S E D M E E T M E D :

Mitmekultuuriline kool. Eesti õppekeelega koolides õpib järjest rohkem eesti keelest erineva emakeelega õpilasi. Osa neist
tuleb kooli juba üsna hea või lausa väga
hea eesti keele oskusega, aga on ka neid,
kes vajavad esialgu keelelist tuge. Tuleb
lähtuda õppijast, tema taustateadmistest ja
motivatsioonist, eripärast ja huvidest. Soovime toetada koole sellise õpikeskkonna
loomisel, kus laps tahab rääkida ega karda
teha vigu.

• Toetame haridusasutusi õppijate eesti
keele arenguks võimaluste loomisel, et nad
oleksid motiveeritud eesti keelt õppima ja neil
oleks oma eesti keele oskuse parendamiseks
mitmekesised võimalused. Selleks töötame
välja eesti keele arenguks võimaluste loomise
turunduskava. Nõustame koolieelseid lasteasutusi
ning üldharidus- ja kutsekoole eesti keele kui
teise keele metoodilisel ja õppekorralduslikul
tõhustamisel. Väärtustame eesti keeles õpetavate
õpetajate tööd lisarahastusega ning toetame
kutse- ja kõrghariduse õppureid akadeemilise ja
erialase eesti keele ning võõrkeelte omandamisel
lisakeeleõppe tegevuste rahastamisega.
Korraldame koolieelsetes haridusasutustes
tegutsevate piirkondlike eesti keele ja teiste keelte
õppega seotud metoodikakeskuste tööd.

Mitme keele valdamine annab nii tööturul
kui ka mujal tunduvalt paremad väljavaated, lisaks suurendab ühiskonna sidusust
ja konkurentsivõimet. Seetõttu on nii hea
eesti keele kui ka teiste keelte oskus väga
oluline.
Mitmekeelse õppe edasise arengu potentsiaali leidub nii eesti kui ka vene või muu
õppekeelega koolides. Eesti keele omandamise seisukohast on tähtis eesmärk just
muu ema- või õppekeelega õppurite eestikeelse (aine-)õppega hõlmamine.

• Ajakohastame keeleõpet, et kolme keele
valdamine riiklikus õppekavas kirjeldatud
tasemel oleks reaalsus iga õppija jaoks.
Selleks selgitame koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning ülikoolidega välja
Eesti mitmekeelse õppe mudelid, koolitame
koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide,
gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpetajaid
erinevate keeleõppemudelite rakendamisel.
Lisaks arendame mitmes keeles õppimisega
seotud mudeleid ja õppematerjale. Arvestame
õppekavaarenduses, õpetajate metoodilises
toetamises ja välishindamise vahendite
koostamisel eesti keelest erineva kodukeelega
õpilaste vajadusi. Selle eesmärk on toetada eesti
keelest erineva kodukeelega õpilaste sujuvat
liikumist ühelt haridusastmelt teisele, et kasvatada
nende suutlikkust õppida eesti keeles ja tulla
tööturul toime.

Mitmes keeles õppimine aitab kaasa sellele, et koolilõpetajatel on mitme keele iseseisvate kasutajatena avarad võimalused
edasistes õpingutes ja tööturul ning nad
väärtustavad oma etnilist identiteeti ja
emakeelt.
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Õppekava, õppevara ja
tagasisidevahendid on lõimitud

E E S M Ä R G I S A AV U TA M I S E K S V I I M E
E L LU J Ä R G M I S E D M E E T M E D :

Enamikus riikides ei ole kooskõla õppekava, õppesisu ja õpitulemuste hindamisvahendite vahel. Et võimalikult kõigis haridusasutustes õpetataks õpilasi võimalikult
hea kvaliteediga, tuleb luua kontrollitud
kvaliteediga õppevara. Loodavate nüüdisaegsete õppevahendite toel soovime anda
tagasisidet õpilase õpisoorituse, arengupotentsiaali ärakasutamise ja õpetaja tegevuse lisandväärtuse kohta.

• Tagame, et välishindamise testides
arvestatakse õpilase individuaalsust ja
võimaldatakse tagasisidet. Individuaalse
tagasiside nimel lõimime hindamisvahendid
õppesisu ja õppevaraga. Loome uusi
hindamisvahendeid, mis mõõdavad tähtsamaid
õpitulemusi ja õppeprotsessi keskseid
valdkondi (nt üldpädevused, läbivad teemad,
õpimotivatsioon). Valiidsema tulemuse saamiseks
rakendame õpilaste eelduste ja võimete
hindamise testi (sh koolivalmiduse testi) projekti.
Töötame koolidele välja õppevara, milles on
peale õppesisu lõimitud Innove pakutavad
tagasisidevahendid. Seniste hindamisvahendite
edasisel arendamisel ja uute loomisel
jätkame nende üha suuremat digiteerimist.
Anname süstematiseeritud tagasisidet
poliitikakujundajatele, haridusasutustele ja
koolipidajatele.

Õppesisu üks peamisi osi on ülesanded,
mille lahendamine annab õpilasele tagasisidet selle kohta, mida ja kui hästi on ta
omandanud. Ülesannete pank tagab selle,
et õpilane, õpetaja ja lapsevanem saaksid
võimalikult palju tagasisidet õpitu ning
järgmiste sammude kohta õppekava eesmärkide saavutamisel.
Innove Rajaleidja keskused toetavad koole erivajadustega laste toetamisel. Meil
on võimalik parandada tugispetsialistide
pädevust, et pakkuda nendes keskustes
haridusasutustele rohkem teenuseid ja
nõustamist valdkondades, mille pädevust
leidub Innoves ja meie partneritel. Selle
tegevuse toetamiseks on vaja luua rohkem
hindamisvahendeid, mis annavad paremat
tagasisidet õpikäsituse stiili, individualiseeritud lähenemise, õpitulemuste saavutamise, õpimotivatsiooni ja muude teemade
kohta.

• Suurendame EIS-i kasutusmugavust. Et
tagada individuaalne tagasiside, peab EIS toetama
õppesisu ja uute hindamisvahendite loomist ning
tunduvalt peab paranema EIS-i kasutajamugavus.
Selleks tõhustame eksamikorralduse protsessi
digilahenduste arendamise ja rakendamise
kaudu (nt eksamitööde digiteeritud hindamine).
Nii tagame muu hulgas, et hindamine ei
pikenda õppeaastat. Loome õpilase, õpetaja ja
lapsevanemate kasutajalood ning kasutajavaate
kirjelduse, et arendada nende põhjal EIS-i.
• Loome õppevara, mis toetab õppekava
eesmärke, õppijate individuaalsust
ja võimaldab vahetut tagasisidet.
Haridusasutustele on vajalikud terviklahendused,
mida õpetajad saavad kasutada personaalse
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• Töötame välja ja viime ellu koolide
toetamise (õppekava, juhtimine,
koolikeskkond jne) katseprojekti, et
tagada toimiv meetmete süsteem õppetöö
kvaliteedi parandamiseks. Nii on haridusasutustel
võimalik saada kvaliteetset tuge õppekorralduse
ajakohastamiseks ja parendamiseks. Selleks
analüüsime süsteemselt suurandmeid ning
koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
selgitame välja tuge vajavad koolid. Töötame
välja hindamismudeli ja selle rakendamiseks
vajalikud tegevused ning moodustame ja
koolitame nõustamismeeskondi, kes toetavad
koole nende kriitilisemates vajadustes.

hariduse rakendamiseks. Lõimime tagasiside
ja hindamisvahendid õppevara ja õppekava
arendamisega, luues näidisõppevara. Meil
on süsteemne ülevaade õppevara (sh HEVõpilaste õppevara) tervikpildist ja me teeme
kvaliteedikontrolli. Viime ellu õppevara sisuloome
katseprojekti, sh loome õppevara tegemise
käigus ka individuaalselt kasutatava e-ülesannete
panga ning edendame ettevõtjate, teadlaste
ja haridusosapoolte koostööd uuendusliku
õppevara loomiseks. Teeme e-Koolikotis
kõigile kättesaadavaks kvaliteetse, süsteemse ja
kasutajasõbraliku digiõppevara.
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Oskustega
tulevikku
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Kutseoskused on väärtustatud

E E S M Ä R G I S A AV U TA M I S E K S V I I M E
E L LU J Ä R G M I S E M E E T M E :

• Suurendame inimeste teadlikkust ja
huvi kutsehariduse vastu. Selleks jagame
kutseõppeasutuste edulugusid ja edukaid
ettevõtmisi koostööpartneritega, koondame
ja levitame infot sealsete õpivõimaluste
kohta sihtrühmadele sobivates kanalites,
korraldame kampaaniad ja üritusi, sh Eesti
kutsemeistrivõistlusi „Noor meister“ oskuste
hindamiseks ja kogemuste jagamiseks.
Viime need võistlused televisiooni sarjaga
„Noor meister“, et tutvustada erialasid, koole
ja edulugusid. Osaleme rahvusvahelistel
kutsemeistrivõistlustel, et pakkuda kutsehariduses
õppijatele motivatsiooni meisterlikkuse poole
püüdlemiseks.

Head oskused on tähtsad nii tööturuedukuse kui ka ühiskonnas osalemise seisukohalt. Eesti noorte kognitiivsed ja mittekognitiivsed oskused on üldiselt head, kuid
tööturule vajaliku oskuste taseme säilitamiseks ning tõstmiseks tuleb teha pidevat
tööd. Selleks et teadlikkus kutsevalikutest ja
kutsekoolis omandavatest oskustest jõuaks
valikuid tegeva nooreni paremini, viime
kutsevõistlused noortele lähemale – kohalikesse omavalitsustesse. Mitmekesistame
ka kutsevõistluste süsteemi, et võimekad
noored saaks täiustada oma oskusi ja olla
teistele eeskujuks.
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Õpetajale, tugispetsialistidele
ja haridus(asutuse) juhile on
professionaalseks arenguks tagatud
terviklik ja süsteemne tugi
E E S M Ä R G I S A AV U TA M I S E K S V I I M E
E L LU J Ä R G M I S E D M E E T M E D :

Kooli toetamine õppekavade ja nendega
seotud uue õpikäsituse ning kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel on väga
vajalik, sest kaasava hariduse rakendamiseks on tarvis nii nüüdisaegsete oskuste
ja hoiakutega õpetajat kui ka haridusjuhti. Õpikäsitus peab haridusasutustes olema isikukeskne ning arendama loovust ja
uuenduslikkust. Õpetajad peavad oskama
igapäevatöös rakendada senisest mitmekesisemaid õpetamismeetodeid.

• Pakume õpetajale, kooli- ja
haridus(asutuse) juhile terviklikke ja
kvaliteetseid koolitusi. Selleks loome
ajakohased ja mõjusad lahendused õpetajate
ja haridusasutuste juhtide hindamiseks,
professionaalse arengu toetamiseks ning ameti
maine parandamiseks. Sel eesmärgil toetame
Eesti koolide juhtimiskvaliteedi arengut ja
jätkame koolijuhtide järelkasvuprogrammi.
Pakume kutseõpetajatele täienduskoolitusi,
mis võimaldavad neil hoida erialast pädevust
ajakohasena ja rakendada uuendatud õppekavu.
Korraldame kutseõppeasutustes töötavatele
õpetajatele eesti keele õpet.
• Toetame nüüdisaegse õpikäsituse
rakendumist. Selleks parandame
õpetajate pädevust kasutada nüüdisaegseid
hindamisvahendeid ning toetame koolitustega
õpetajaid ja kooli karjäärispetsialiste õppekava
rakendamisel mitmekeelse hariduse, karjääri- ja
ettevõtlusõppe jt Innove pädevusvaldkondades.
Korraldame koolitusi Rajaleidja keskuste
spetsialistidele ning toetame ja koolitame
esmatasandi tugispetsialiste. Töötame välja
e-õppe võimalusi tugispetsialistidele ja
õpetajatele (individuaalne õppekava (IÕK),
käitumise tugikava jne).
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Toetused
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Oleme eesti tõhusaim toetuste
vahendaja

E E S M Ä R G I S A AV U TA M I S E K S V I I M E
E L LU J Ä R G M I S E D M E E T M E D :

Toetusi vahendades tuleb silmas pidada,
et nende toel elluviidavad tegevused saavutaksid kavandatud eesmärgid ja mõju
ning et toetuste haldamise süsteem oleks
mõistlik ja ressursisäästlik. Samuti on tähtis, et toetuse taotleja, rakendaja ja partner
saaksid adekvaatset ja professionaalset
toetust kogu toetuse vahendamise protsessis. Töötame selle nimel, et eesmärkide
saavutamine toetuste abil ei lisaks tarbetut
bürokraatiat.

• Loome ja täiustame toetuse vahendamise
süsteeme, et need oleksid võimalikult
kliendisõbralikud ja optimaalsed. Kasutada
tuleb uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi,
pidevalt arendada töötajaid ning arvestada eri
sihtrühmade ja koostööpartnerite vajadusi. Selleks
uuendame ja täiustame toetuse vahendamise
protseduure ja metoodikaid klienditagasiside
alusel ning seame sihiks toetuste vahendamise
kiiruse ja kvaliteedi. Oleme abiks toetuse
taotlejale, elluviijale ja partnerile kogu toetuse
vahendamise protsessis ning otsime uusi
partnereid, et laiendada oma teenuseportfelli.

Vahendame toetusi kolmes prioriteetses
suunas.

• Anname rahastajatele kindluse toetuse
eesmärgipärases kasutamises. Tagame
rahastaja huvide kaitse, pidades silmas
prioriteetsete suundade eesmärkide täitmist
ja toetuse kasutamisel rikkumise ennetamist.
Selleks nõustame toetuse saajaid ja taotlejaid, et
ennetada toetuse kasutamisel vigade tegemist,
loome kontrollisüsteemid, mis tagavad vigade
avastamise, ning anname panuse Euroopa Liidu
tõukevahendite 2021+ perioodi ettevalmistamisse
ja algatame selleks tegevusi.

1. Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus tööturul osalemiseks (435 mln eurot).
2. Sotsiaalse kaasatuse suurendamine (148 mln eurot).
3. Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult
väljalangemise ennetamine (252 mln eurot).
Lisaks vahendame toetusi Euroopa abifondist enim
puudust kannatavate isikute jaoks (9 mln eurot) ja Euroopa globaliseerimisfondi toetusi (1 mln eurot) .
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Jätkusuutlik,
tulemuslik ja
motiveeritud
töötajatega
organisatsioon

Meie siht on pakkuda kvaliteetseid haridusteenuseid
ja tipptasemel tuge (sh kliendi-teenindust) nende
teenuste kasutajatele. Selleks rakendame oma töötajate mitmekülgseid teadmisi (sisemised kompetentsid) ja organisatsioonisisest koostööd. Et klient saaks
meie teenuseid kasutada võimalikult tõhusalt ja kiirelt, lähtume kõikides tegevustes kvaliteedijuhtimise
põhimõtetest. Pakume teenuseid kindla kvaliteedistandardi alusel, tulemuslikult ja seiratult. Meile on
väga oluline, et pakutavad teenused vastaksid klientide vajadustele ja pälviksid nende rahulolu.
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Meie klient on meie tööga rahul

Töötame selle nimel, et meie kliendid oleksid kõikide meie teenustega rahul. Selleks küsime neilt ühelt
poolt süsteemselt tagasisidet rahulolu kohta ja
arvestame teenuste arendamisel nende jooksvaid
ettepanekuid, et pakkuda klientidele just nende vajadustele vastavaid lahendusi.

kumentide menetlemist, näiteks asendame paberil
esitatavad taotlused elektrooniliste vormidega.
Tagame, et teave meie teenuste kohta oleks
kodulehel kergesti leitav ja kliendile arusaadav.
Sealhulgas jätkame teenusestandardite süsteemi
juurutamist, et kliendil oleks võimalikult lihtne meie
teenustes orienteeruda.

Teiselt poolt loome klienditagasiside küsimise terviksüsteemi, et tagasiside küsimine ei oleks
klientidele liiga koormav ja et meile tagasisidet oleks
anda võimalikult lihtne.

Teeme kõik oma põhiteenused kättesaadavaks e-teenustena. Näiteks arendame välja videonõustamise teenuse ja katsetame e-logopeedia
teenust. Kirjeldame oma nõustamis-teenuseid e-teenuste keskkonnas ülevaatlikult ja kliendisõbralikult, et
hõlbustada vajaliku leidmist.

Oleme oma suhtluses kliendiga täpsed, asjatundlikud
ja viisakad ning tagame, et meiega suhtlemine oleks
võimalikult mugav, kiire ja lihtne. Selleks rakendame
oma kodulehel katseprojektina chati-teenust ja
töötame välja eri kanalites klientidega suhtlemise tervikkontseptsiooni. Lisaks kiirendame do-

Kaasame kliente ja partnereid uute lahenduste leidmisse.

Meie töökeskkond ja juhtimine on
toetav ja innustav

Et saavutada parimaid tulemusi, suhteid, tõhusust ja tööga rahulolu, juurutame
väärtuspõhise ja coach’iva juhtimise.
Väärtustame kaasamist. Selleks innustame ja motiveerime töötajaid esitama uusi ja
arengut kaasa toovaid mõtteid ja ideid. Küsime süsteemset tagasisidet tugiprotsesside toimimise kohta ja arvestame sellega siseteenuste disainimisel.
Oleme paindlikud, lähtume töötaja vajadustest ja jälgime tulemuste saavutamist.
Võimaldame töötajatele osalist ja paindlikku tööaega ning kaugtööd, et nad
oleksid motiveeritud saavutama parimaid tulemusi.
Korraldame oma kõiki tegevusi, arvestades nende mõju keskkonnale. Suurendame töötajate keskkonnateadlikkust (nt prügi sorteerimine, paberivaba asjaajamine,
e-kanalite laialdasem kasutamine suhtluseks).
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Oleme haridusvaldkonna tuntud ja
hinnatud kompetentsikeskus

Arendame Innove mainet. Töötame selle nimel,
et meie pädevusvaldkonnad oleksid meie sihtrühmadele ja ka laiemale avalikkusele teada, tuntud ja
tunnustatud. Selleks liigume visuaalse identiteediga
samm-sammult suurema ühtsuse suunas ning toome oma põhitegevused ühe ja tugeva brändi alla.

punktide lahendamisele ja leevendamisele.
Teeme aktiivselt rahvusvahelist koostööd, et
Eesti hariduse kuvand areneks ja Innove maine haridusvaldkonna asjatundjana tugevneks ka väljaspool
Eestit.
Arendame rahvusvahelist haridusturundust.
Leiame võimalusi minna nii Innove kui ka kogu Eesti
haridusteenuste ja -toodetega rahvusvahelisele turule. Teeme ülevaate Eesti hariduse edulugudest ja
sõnumitest ning tutvustame neid rahvusvahelistele
sihtrühmadele.

Et olla oma sihtrühmade ja avalikkuse jaoks nähtavad,
oleme sõnumite, visuaali ja kõneisikutega süsteemselt esil nii oma kommunikatsioonikanalites ja
haridussündmusel kui ka üleriigilises ja maakondlikus
meedias.
Toetame oma töötajate õppimist ja nii erialaoskuste kui ka üldpädevuste arendamist. Töötajate
pädevuse suurendamiseks pakume neile mitmesuguseid arenguvõimalusi. Märkame
talente ja arendame neid.

Innove on atraktiivne tööandja. Tööandja maine
tugevdamiseks tegutseme selle nimel, et olla nüüdisaegne tööandja: võimaldame töötajatele ise oma töö
kavandamist, oleme perekesksed ja oma valdkonna
unistuste tööandja. Töötame välja väärtuspakkumise, millega paista silma nii tööturul kui ka hoida oma
praegusi töötajaid.

Oleme sotsiaalselt vastutustundlikud ning paneme ühiskonnas õla alla haridusvaldkonna valu-
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LISA. Arengukava
rakendamine ja juhtimine

Viime oma arengukava ellu partnerite toel ning oleme ise
partneriks teistele riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele. Poliitika rakendajana anname riigiasutustele tõenduspõhist infot valdkonnapoliitikate väljatöötamiseks.
Meie põhipartnerid on Haridus- ja Teadusministeerium,
haridussüsteemi katusorganisatsioonid, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,
Rahandusministeerium, kohalikud omavalitsused ja
nende liidud, Hariduse Infotehnoloogia SA, SA Archimedes, Eesti Teadusagentuur, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti
Töötukassa, ülikoolid, StartUp Estonia, Eesti Koolijuhtide
Ühendus, Eesti Õpetajate Liit ja Eesti Haridustöötajate
Liit.
Arengukava vaatame üle ja uuendame vajaduse korral
igal aastal. Arengukava elluviimiseks koostame aastased
tegevuskavad ja finantsplaani.
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