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Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilised partnerid poliitikate
kujundamiseks ja tegevuste elluviimiseks
Strateegilised partnerid poliitika kujundamisel, kes panustavad ministeeriumi üleselt prioriteetide
saavutamisse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Koolijuhtide Ühendus
Eesti Õpetajate Liit
MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
Lasteaednike Liit
Tugispetsialistide esindusorganisatsioonid, sh Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Eesti
Sotsiaalpedagoogide Ühendus, Eesti Logopeedide Ühing, Eesti Eripedagoogide Liit
MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool
MTÜ Eesti Haridusfoorum
MTÜ Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus
Eesti Lastevanemate Liit
MTÜ Eesti Talendikeskus
Eesti Koolispordi Liit
MTÜ EdTech Estonia
Eesti Karjäärinõustajate Ühing
Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing
SA Eesti Rakenduskõrgkoolid
Rektorite Nõukogu
Eesti Noorte Teaduste Akadeemia
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
Eesti Vabaharidusliit
Eesti Rahvaülikoolide Liit
Eesti Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit

Strateegilised partnerid poliitika elluviimisel 2022-2024 prioriteetide lõikes:
Haridus- ja noortevaldkonna professionaalide järelkasv ja jätkusuutlikkus
Õpetajate Liit
Kutset taotlevate õpetajate arvu suurendamine, kutse taotlemise
süsteemi arendamine efektiivsemaks ning kasutajasõbralikumaks.
Eesti Haridustöötajate Liit Alustavat õpetajat toetavad, õpetajaametist varajast lahkumist
pidurdavad tegevused, mis on suunatud õpetajakoolituse erialade
tudengitele alustamaks tööd õpetajana.
MTÜ Õpetajate Ühenduste Erialaliitude tegevuse toetamine õpetajate professionaalse arengu
Koostöökoda
toetamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks.
Koolipsühholoogide tugiliini elluviimine.
MTÜ ASÕP
Asendustundide läbiviimine 2022. a üld- ja kutsehariduskoolides
vähemalt 6000 akadeemilise tunni ulatuses.
SA Noored Kooli
Õpetajate järelkasvu soodustamine, 2022.a vähemalt 60 motiveeritud
inimese toomine koolidesse teistest eluvaldkondadest.
Teaduspõhine haridussüsteemi väljakutsete lahendamine ja paindlik haridussüsteem
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Eesti Võõrkeeleõpetajate
Liit
Tallinna Goethe Instituut
Soome-Eesti Instituudi SA
Esindus
Prantsuse Instituut Eestis

Lastekaitse Liit

SA Kiusamisvaba Kool

MTÜ Vaikuseminutid

Noorteühing Tugiõpilaste
Oma Ring Eestis
MTÜ Peaasjad

Keeleõpetajate omavahelise koostöö arendamine, õpetajate
teadlikkuse tõstmine keeleõppemetoodika parimatest praktikatest,
mitmekeelsuse edendamine.
Varajase saksa keele õpe edendamine ja rahvusvahelise C1-taseme
Goethe eksami piloteerimine gümnaasiumiõpilastele.
Soome keele õpetajate professionaalse arengu toetamine, soome keele
õppe edendamine Eesti koolides, soome keele kui B-võõrkeele õppe
populariseerimine.
Prantsuse keele õpetajate professionaalse arengu toetamine, prantsuse
keele õppe edendamiseks Eestis haridusasutuste toetamine ja
külaskäigud koolides, koolitusseminari korraldamine.
"Kiusamisest vabaks!" programmi elluviimine ja arendamine nii alus- kui
ka üldhariduses, programmi mõjuhindamine, spetsialistide
professionaalse arengu toetamine ning koolirahu võrgustiku
koordineerimine.
KiVa programmi elluviimine ja arendamine, spetsialistide
professionaalse arengu toetamine, tulemuslikkuse hindamine ning
koostöö edendamine koolipidajatega.
Programmi "Heaolu loov kool ja lasteaed" elluviimine, koolituste
läbiviimine nii õpetajatele kui ka noortele vaimse tervise edendamise
toetamiseks, teavitustöö vaimse tervise probleemide ennetamiseks.
Tugiõpilasprogrammi elluviimine ning programmi mõju hindamine.

Eesti koolidele vaimse tervise tervikliku lähenemise mudeli ja
töövahendi väljatöötamine, tunnikavade loomine vaimse tervise
teemade integreerimiseks aineõppesse, sellekohase koolituse
pakkumine õpetajatele ning tegevuse mõju hindamine.
MTÜ Mondo
UNESCO ühendkoolide võrgustiku ning maailmahariduse edendamine.
SA Tartu
Rohelise Kooli programmi ning Läänemere projekti arendamise
Keskkonnahariduse Keskus elluviimine.
MTÜ Tagasi Kooli
Digi- ja roheoskuste e-tundide läbiviimine ning toetava õppematerjali
loomine.
Rektorite Nõukogu
Eesti esindamine OECD töörühmades, kõrgkoolidevahelise andmete
töörühma tegevuse korraldamine, haridusstatistika metoodika
parandamine koostöös ministeeriumi ja Statistikaametiga.
SA Eesti
Eesti esindamine Euroopa Kõrgharidusinstitutsioonide Assotsiatsioonis,
Rakenduskõrgkoolid
rakenduskõrghariduse visioonikonverentsi korraldamine ning
stipendiumite jagamine.
Kvaliteetne eestikeelne haridus ja keeletehnoloogia arendamine
Emakeele Selts
Keeleürituste ja konkursside korraldamine ning tunnustuste
väljaandmine, Emakeele Seltsi aastaraamatu ja ajakiri Oma Keel
väljaandmine, keeletoimkonna tegevuse, eesti keele ja kirjanduse
õpetaja magistriõppekava üliõpilaste stipendiumikonkursi ja üliõpilaste
õppekäikude korraldamine.
Eesti Keeletoimetajate Liit Kirjakeele kokkulepete edendamine, erialakeelte arendamine,
keelekasutajatele olukohase keelekasutuse ja selge keele põhimõtete
tutvustamine, keeletoimetajate järelkasvu tagamine ja täiendusõppe
tagamine.
Eesti Rakenduslingvistika
Ühingu aastaraamatu kirjastamine ning rakenduslingvistika konverentsi
Ühing
korraldamine.
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MTÜ Wikimedia Eesti
MTÜ Eesti Instituut
Eestikeelse Hariduse Selts

MTÜ VeniVidiVici
Eesti Emakeeleõpetajate
Selts
Eesti Keele kui Teise Keele
Õpetajate Liit
Eesti Rahvusvähemuste
Pühapäevakoolide
Õpetajate Ühing

Üliõpilaste kaasamine teaduskeele arendamisse, keeletoimetamise
praktika korraldamine Vikipeedias, võrukeelse Vikipeedia arendamine.
Eesti keele õpet ja seda toetavate tegevuste korraldamine välismaal.
Üleilmakooli teenuse pakkumine välismaal elavatele eesti lastele eesti
keele ja kultuuriga seotud e-õppeks ning seniste kursuste
edasiarenduseks. Õppetööks vajaliku infovahetuse korraldamine kooli
ja kodu vahel ning õppijate ja vanemate nõustamine.
Eesti ja muu emakeelega noorte õpilasvahetuse, inspiratsiooniürituste
ja keelesõprade 1:1 keeleõppe korraldamine.
Emakeeleolümpiaadi eelvoorude korraldamine, seltsi ürituste ja
supervisioonide läbiviimine, emakeeleõpetuse sõbra valimine.
Õpetajate seminari, õpilaste esseekonkurssi ja vestlusklubide
korraldamine.
Rahvuskultuuriseltside pühapäevakoolide emakeeleõpetajate
professionaalse arengu toetamine, mitmekeelsuse edendamine ja
rahvuskultuuride tutvustamine haridusasutustes, sh rahvusvähemuste
kultuuripäevade ning pühapäevakoolide emakeeleõpetajate
õppeseminari korraldamine.
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