Strateegiline partnerlus poliitika elluviimisel

TAOTLUSVOORU KUTSE
1. ÜLDINFO
1.1 Taotlusvooru
nimetus ja periood

Üldharidus- ja kutsekoolidele asendusõpetajate teenuse kättesaadavaks
muutmine COVD-19 pandeemia mõjude leevendamiseks (2022-2024)

1.2. Strateegilise
partnerluse
eesmärk

Asendusõpetajate kättesaadavuse tagamine üldharidus- ja kutsekoolidele üle
Eesti.

1.3. Kasusaajad

Üld- ja kutsekoolide õpilased ning õppetööga seotud personal.

1.4. Seotud
arengukava ja
eesmärk

Strateegiline partnerlus aitab saavutada haridusvaldkonna arengukava 20212035 strateegilisi eesmärki seoses kvaliteetse hariduse kättesaadavuse
tagamisega (Strateegiline eesmärk 1.2. Tagatakse paindlikud õpivõimalused,
kvaliteetse hariduse kättesaadavus ja toetatud õpe, et vähendada õppest
väljalangemist ja katkestamist ning rakendada maksimaalselt iga inimese
potentsiaali.)

2. PARTERLUSE VAJADUSE JA ÜLESANNETE KIRJELDUS
2.1. Probleemi ja
vajaduse kirjeldus

Seoses COVID-19 pandeemiaga on suurenenud õpetajate asendusvajadused
koolides üle Eesti - õpetajate haigestumised, isolatsioon, vaktsineerimise
kõrvalmõjudest tingitud eemalolekud jne. Eesti koolid vajavad kiireid ja
paindlikke võimalusi asendusõpetajate näol, et asendada ajutiselt ootamatult
koolist puuduvaid õpetajaid. Õpetajate ajutine puudumine on kasvanud
sedavõrd, et kooli enda olemasolev personal ei suuda asendusvajadustega
enam toime tulle. Samas on oluline tagada kvaliteetse õppetegevuse
jätkumine koolis, mis eeldab asendusõpetajalt ka vastavat ainealast ja
pedagoogilist pädevust.

2.2. Partneri
ülesannete
kirjeldus

•
•
•
•
•
•

2.3. Tegevuste
mõõtmise
indikaatorid ja
oodatavad
tulemused

•
•
•

Pakub kvaliteetset asendusõpetaja teenust üle Eesti vastavalt vajadusele
nii kontaktõppe kui distantsõppe (sh hübriidõppe vmt) vormis.
Jagab teenuse kohta õppeasutusele infot.
Selgitab välja, et asendusvajadus on otseselt seotud pandeemiast tingitud
mõjude leevendamisega (õpetajate haigestumised, isolatsioon,
vaktsineerimise kõrvalmõjudest tingitud eemalolekud jne).
Ühe asendusõpetaja asenduse maksimaalne pikkus ühes koolis on järjest
kuni kaks nädalat ning asenduste kogumaht kuni 80 asendustundi kooli
kohta kogu lepinguperioodi jooksul.
Peab igakuiselt arvestust läbiviidud asendustundide kohta ning jagab seda
HTMiga.
Viib iga-aastaselt teenuse tarbijate seas läbi tagasisideküsitluse ning
edastab tulemused HTMile.
Asendusõpetaja teenust on pakutud üle Eesti.
Asendusõpetajad on viinud läbi asendustunde vähemalt 6000
akadeemilise tunni ulatuses 2022. aastal. Edasine tundide arv lepitakse
kokku iga aasta kohta eraldi arvestades õpetaja töötasu alammäära kasvu.
Õppeasutuste rahulolu tagasisideküsitluse tulemuste põhjal on kõrge.
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3.TINGIMUSED TAOTLEMISEKS NING TAOTLUSTE HINDAMINE
3.1. Nõuded ja
ootused taotlejale

•
•
•

Taotleja peab olema osutanud asendusõpetaja teenust viimase kahe aasta
jooksul.
Taotleja peab tagama asendusõpetajate vastavuse
kvalifikatsiooninõuetele või pakkuma neile esmase pedagoogilise
ettevalmistuse.
Taotleja peab tõendama, et tal on nõutud tundide pakkumiseks piisaval
hulgal õpetajaid.

3.2. Nõuded
taotlusele

Taotluse raames esitatakse:

3.3. Taotlusete
hindamiskriteeriumid

• kuni 50 punkti – tegevuskavas toodud tegevuste omavaheline seotus ja
nende mõju konkursi raames etteantud eesmärkidele ning oodatavate
tulemuste saavutamisele;

1. Tegevuskava tegevuste kohta, milleks vahendeid taotletakse (võib olla
organisatsiooni tegevuskava projekti osana).
2. Eelarve (kokkulepitud elluviidavate ülesannete täitmist rahastatakse
100% ulatuses, st omafinantseeringut taotlejalt konkreetsete
tegevuste osas ei eeldata).
3. Senise panuse kirjeldus ning nõuetele vastavust tõendavad
dokumendid.

• kuni 25 p - eelarve vastavus tegevuskavale, põhjendatus ja kulude vajalikkus
tegevuste elluviimiseks;
• kuni 15 p - taotleja senine panus ja võimekus vastava konkursi valdkonna
strateegilisel arendamisel, sh võimekus tegutseda üle-eestiliselt;
• kuni 10 p - varasem koostöö HTM-iga.
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