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Sissejuhatus
Kompetentsimudel on loodud õpetaja kutsestandar-
dite mõistes õpetaja tasemele 7. Õpetaja kompetent-
simudel töötati esimest korda välja 2016. aastal. 2019. 
aastal uuendati õpetaja kutsestandardid ning 2020. 
aastal viidi ka kompetentsimudel uuendatud stan-
dardiga vastavusse.

Õpetaja kutset taotletakse ja uuendatakse kutsestan-
dardi alusel õpetaja eneseanalüüsile ja portfooliole 
toetudes. Kompetentsimudel võimaldab hinnata 
õpetaja igapäevast tegelikku tegutsemist, käitumist 
ja hoiakuid 360 kraadi tagasiside meetodil – lisaks 
enesehindamisele annavad tagasisidet tema juht, 
kolleegid, õpilased ja lapsevanemad.

Kompetentsimudel keskendub kutsestandardi raa-
mistikus kriitilistele kompetentsidele (võtmekompe-
tentsidele), mis on olulised elukestva õppe strateegia 
ja uute õppekavade rakendamiseks.

Kompetentsimudeli peamine eesmärk on toetada 
õpetaja professionaalse arengu vajaduse väljaselgi-
tamist. Kompetentsimudel võimaldab määratleda 
õpetaja tugevusi ja arendamist vajavaid külgi ning 
teadvustada oodatud hoiakuid ja käitumisviise.

Kompetentsimudelit saab kasutada üldhariduskooli-
des ning selle kasutamine on kooli ja õpetaja jaoks 
vabatahtlik. Rakendamise eesmärgi (värbamine, aren-
dus vms) valib kool vastavalt oma õppeasutuse vaja-
dustele. 

2020. aastal uuendatud kompetentsimudeli loomise 
töögrupis osalesid:

• Eneken Juurmann (Haridus- ja 
Teadusministeerium)

• Aivi Jürgenson (Haridus- ja Teadusministeerium)

• Ülle Matsin (Viljandi Riigigümnaasium)

• Margit Timakov (Eesti Õpetajate Liit)

• Ave Rand (HITSA)

• Marju Aolaid (SA Innove)

• Kadi Hajetski (SA Innove)

• Konsultant: Heili Sõmer (Heiliko OÜ)
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Mõisted ja kompetentsi mudeli 
seos teiste dokumentidega

Mõisted

Kompetentsid on teadmised, oskused ja hoiakud, 
mis avalduvad töötaja käitumises ning on eelduseks 
tööülesannete edukale täitmisele.

Kompetentsimudel on kompetentside kirjeldami-
se, hindamise ja tagasiside andmise süsteem.

Kompetentsimudel kirjeldab oodatavat ametikäi-
tumist ja hoiakuid. Erinevalt kutsestandardist, mis 
põhineb töö analüüsil ning hõlmab õpetajatöö ter-
vikprotsessi, keskendutakse kompetentsimudelis 
esmatähtsatele kompetentsidele (võtmekompe-
tentsidele). Seetõttu on kompetentsimudelil põhi-
nevad hindamisküsimustikud lühemad ning neid on 
hõlpsam rakendada. Samas saab õpetaja 360 kraadi 
hindamise tulemusi kasutada kutse taotlemisel port-
foolio osana.

Kompetentsimudelis käsitletud kompetentsid vasta-
vad järgmistele nõuetele:

esmatähtsus – kompetentsimudel keskendub 
elukestva õppe strateegiale ja õppekavadele ning 
nendest lähtuvatele vajalikele muudatustele õpetaja 
käitumises. Seega on kompetentsimudelil töökultuu-
ri kujundav väärtus.

eristus – kompetentsimudel sisaldab kompe-
tentse, mis võimaldavad ekspertide hinnangul head 
õpetajat keskpärasest eristada.

vaadeldavus – kompetentse kirjeldatakse prakti-
liste tegevustena vaadeldavate käitumistena, sealjuu-
res sisaldab iga tegevusnäitaja üldjuhul üht selgelt 
eristuvat käitumist. See tagab hinnatavuse ning või-

maldab arengukohad selgelt välja tuua (mida täpselt 
õpetaja teeb hästi ja milline käitumine ei ole tõhus).

Mudeli koostamise riiklikud alusdokumendid on:

• elukestva õppe strateegia;

• riiklike õppekavade üldosa;

• õpetaja kutsestandard, tase 7.

1

2

3

Kokkuvõtlikult

Kompetentsimudel on:

• kutsestandardi kõrval abivahend õpetaja 
kompetentsinõuete kirjeldamiseks 
ning kompetentsuse hindamiseks ja 
tagasisidestamiseks;

• õpetaja enesehindamise ja -arendamise 
vahend ning juhi tööriist, mis keskendub 
võtmekompetentsidele;

• õpetaja arenguprotsessi ja 
koolitusvajaduste väljaselgitamise allikas;

• tänapäevase ja ka tulevikuühiskonna 
vajadustele vastava koolikultuuri 
arendamise vahend.
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360 kraadi tagasiside meetod
360 kraadi tagasiside meetodi abil saab infot selle 
kohta, kuidas inimene ise oma käitumist tajub ning 
kuidas tajuvad seda temaga vahetult kokku puutu-
vad sihtgrupid.

Loodud mudelis on õpetajaga vahetult kokku puu-
tuvad sihtgrupid vahetu juht (koolijuht või õppe-
juht), kolleegid, õpilased ja vanemad.

Tagasisidestamisel on oluline, et erinevate sihtgruppi-
de vastused on omavahel võrreldavad, st küsimusti-
kud mõõdavad samu käitumisi.

Koostatud kompetentsimudelis on õpetaja enese-
hindamise, kolleegi, juhi, lapsevanema ning 6.–12. 
klassi õpilaste küsimustik identsed. Eraldi küsimustik 
on loodud 1.–5. klassi õpilastele. 

Joonis 1. Õpetaja hindamine 360 kraadi tagasiside meetodi abil
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Ülevaade kompetentsimudeli 
loomisest 

Eesmärkide seadmine ja oodatava mõju kirjeldamine

Alljärgnev mõjukaart kirjeldab, millist mõju oodatakse 
õpetaja kompetentsimudeli rakendamisest 
koolikultuurile ja ühiskonnale tervikuna. Mõjukaardil 
on näidatud õpetaja käitumise, koolikultuuri kui 
terviku ja õpilaste kui ühiskonnaliikmete käitumise 

seosed. Mõjukaart aitab seada fookust ning teha 
valikuid õpetaja võtmekompetentside osas. 
Mõjukaardi koostanud eksperdigrupp võttis selle 
aluseks haridusstrateegilised dokumendid (elukestva 
õppe strateegia, õppekavad).

Kompetentsimudeli 
rakendamise üldine 
mõju ja eesmärgid

• Õpilasele suurema vastutuse andmine ja tema kui ainulaadse isiksuse 
aktsepteerimine kasvatab ühiskonnaliikmeid, kes julgevad ja tahavad otsustada ning 
vastutust võtta.

• Õpilase võimete varajane teadvustamine ja nende arendamine loob eeldused 
hakkamasaamiseks elus ja eriliste võimekuste rakendamiseks ühiskonna heaks.

• Õpilase iseseisva kriitilise mõtlemise ja analüüsioskuse arendamine võimaldab 
õppijal paremini toime tulla suure infohulgaga ning eristada olulist.

• Õpilases sallivuse ja hoolivuse arendamine eeskuju kaudu soodustab paremat 
toimetulekut ning humaansete väärtuste alusel toimimist multikultuurses ja 
mitmekesises ühiskonnas.

• Tänapäevaste õppevahendite ja uute tehnoloogiate rakendamine õppetöös loob 
eeldused õpilase tehnoloogiavõimekuse kasvuks.

Kompetentsimudeli 
rakendamise mõju 
haridusvaldkonnale 
ja koolikultuurile

• Muutunud õpikäsitus ja uued õppekavad rakenduvad.
• Õpetaja hooliv suhtumine ja iga õpilase väärtustamine arendab koolikultuuri, kooli 

tahetakse tulla.
• Tagasiside on õpiprotsessi lahutamatu osa. 
• Õpilane ise hindab oma oskusi ja õpivajadusi.
• Õpetaja-õpilane suhe tugineb usaldusele.
• Õppijad õpivad ning õpetaja juhendab ja toetab.
• Eksimine on õppeprotsessi loomulik osa, vigadest õpitakse.

Kompetentsimudeli 
rakendamise mõju 
õpetaja käitumisele

• Õpetaja on teadlik iseendast. Ta on enesejuhtimises õpilasele eeskujuks.
• Õpetaja on kursis ühiskonna ja oma valdkonna arengutega ning algatab olulisi 

teemasid.
• Õpetaja on elukestev õppija. Ta on õppijana õpilastele eeskujuks.
• Õpetaja arendab dialoogi ning kaasab õpiprotsessi olulised sihtgrupid.
• Õpetaja näitab üles austust iga inimese suhtes.
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Kompetentside määratlemine 

Kompetentsid väljenduvad inimese tegutsemises ja 
käitumises. Seepärast saab kompetentse kõige otse-
semalt mõõta just tegevusnäitajatega, mille põhjal 
on koostatud 360 kraadi tagasiside meetodi küsimus-
tik õpetajale, juhile, kolleegile, õpilasele, vanemale/
eestkostjale.

Kompetentsimudel on jagatud rollideks – kirjeldatud 
on õpetaja viit olulist rolli, millest igaüks eeldab vas-
tavat käitumist ja kompetentse.

Joonis 2. Õpetaja põhikompetentsid kompetentsimudelis

Väärtuste kandja ja kujundaja

Väärtuste kandja ja kujundajana on õpetaja oma käi-
tumisega eeskujuks. Ta märkab ja tunnustab väärtus-
tel põhinevat käitumist ning vajaduse korral sekkub. 
Õpetaja on väärtuskasvatuse ühendanud õppetege-
vustega ning tegeleb sellega järjekindlalt. Õpetaja 
suhtub oma õppeasutusse lugupidavalt ning kannab 

oma ametit väärikalt. Väärtuskasvatuse tulemusena 
arenevad õpilastest ja teistest lugupidavad ühiskon-
naliikmed.

Iga õpilase arengu toetaja

Iga õpilase arengu toetamine – see on õpilase mär-
kamine, väärtustamine ning tema potentsiaali soo-
dustamine. Õpetaja õpetab õppima. Ta on avatud 
hindamise põhimõtteid selgitama ning neid õpilase-
ga läbi rääkima. Eesmärk on kujundada ennast juhti-
vad, vastutustundlikud ja oma võimeid realiseerivad 
õpilased. 

Õpikeskkonna kujundaja ja haridusuuenduste 
rakendaja

Õpetaja kujundab õpikeskkonna õppija vajadustest 
ja eesmärkidest lähtuvalt. Ta kasutab tänapäevaseid 
õpilast kognitiivselt aktiveerivaid õppemeetodeid. 
Tulemuseks on mitmekesine, innovaatiline ja innus-
tav õpikeskkond, kus tuntakse end turvaliselt ja tege-
vustesse kaasahaaratuna ning areneb õpilaste ette-
võtlikkus ja loovus.

Koostöö juhtija ja meeskonnaliige

Õpetaja kujundab usaldusliku koostöö vanemate, 
kolleegide ja kogukonnaga. Ta suhtub suhtluspartne-
ritesse lugupidavalt ning on empaatiline. Õppeasutu-
se meeskonnaliikmena panustab ta ühistegevustes-
se ning oma organisatsiooni arengusse. Tulemuseks 
on professionaalsetel ja sõbralikel suhetel toimiv võr-
gustik lapse arengu toetamiseks ning õppeasutus kui 
tugev organisatsioon. 

Ennastjuhtiv õppija

Õpetaja on elukestva õppe mõtteviisi kandja, kes võ-
tab vastutuse nii oma isikliku kui ka professionaalse 
arengu eest. Ta on kursis oma valdkonna ja pedagoo-
gika uusimate teaduspõhiste lähenemistega nii Ees-
tis kui ka välismaal. Ta rakendab teadmisi, reflekteerib 
oma õpetamise mõju ning jagab kogemusi. Profes-
sionaalne õpetaja on elukestev õppija. 
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Hindamisküsimustikud (lisad 1–4)

Enesehindamise, juhi ja kolleegi tagasiside küsi-
mustikud on identsed ja sisaldavad iga kompetentsi 
kohta kuut tegevusnäitajat. 

6.–12. klassi õpilaste ja lapsevanemate küsimustik on 
tegevusnäitajate osas lühendatud.

Täiskasvanute ning põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste 
küsimustikes on kasutatud hindamiseks 7-palli skaalat. 
Vastav selgitus on hindamisküsimustiku juures.

1.–5. klassi õpilastele koostatud tagasiside küsi-
mustik on eakohaselt lihtsam ja lühem. Vastuste and-
misel kasutatakse hindamisel visuaalset skaalat:

 

Numbriskaalale teisendades:

   = 2     = 4     = 7

Kompetentsi-
mudeli 
rakendamine
Kompetentsimudelit saab rakendada koolides õpeta-
jate arenguvajaduste hindamiseks ja arengu planeeri-
miseks. 360 kraadi tagasiside meetodi abil hindamine 
annab õpetajale võimaluse saada tagasisidet oma te-
gevuse kohta ehk infot, kuidas teised tema käitumist 
tajuvad. See on väärtuslik teave õpetajale, kes soovib 
areneda ja saada tõeliseks meistriks.

Kompetentsimudeli kasutusele võtmiseks peavad 
koolis olema täidetud järgmised eeldused:

kooli juhtkond soovib arendada koolikultuuri 
ja usub väärtustesse, mida kompetentsimudel 
kannab;

koolis on varasem arenguvestluste traditsioon – 
tagasiside andmine ja saamine on koolikultuuri 
osa;

koolis on piisav usaldustase, mis võimaldab nii 
täiskasvanutel kui ka õppijatel olla avatud ja 
ausad.

360 kraadi tagasiside kogumine toimub elektroonili-
ses keskkonnas, kus on tagatud andmete anonüüm-
sus.

Kompetentsimudeli rakendamisel on soovitatav teha 
järgmist:

I.  Viia läbi hindamises osaleva meeskonna koolitus, 
kus selgitatakse hindamise eesmärke, kompe-
tentsimudeli sisu ning luuakse valmisolek ausa 
tagasiside andmiseks ja vastuvõtmiseks.

II.  Korraldada vahetu juhiga tagasisidevestlused, 
mis toimuvad koondaruande alusel. 

III.  Siduda kompetentsimudel organisatsiooni muu-
de tegevustega, näiteks arenguvestlused, tun-

1

2

3
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nustamine (nt aasta õpetaja valimine). 

IV.  Anda vastajatele tagasisidet – hinnataval on oma-
korda võimalus reflekteerida protsessi käigus tek-
kinud mõtteid ja tundeid ning tänada hindajaid. 
Vestlustel hindamises osalenud sihtgruppidega 
saab asjad veel kord läbi rääkida ja vastastikuseid 
ootusi täpsustada.

V.  Koostada kooli personali arendusplaan. Plaani 
koondatakse individuaalsed arendusvajadused ja 
lisatakse organisatsiooni kui terviku vaatest oluli-
sed teemad.

Mudelit saab kasutada ka uute töötajate värbami-
sel. Kui värvataval õpetajal on varasem töökogemus, 
võib paluda tal ennast väljatöötatud küsimustiku alu-
sel hinnata. Soovitatav on töötada välja struktureeri-
tud intervjuu, milles käsitletakse kompetentsimude-
lis sisalduvaid hoiakuid ja käitumisootusi. Väga hästi 
töötab ka juhtumilahendus – värbamisintervjuul pa-
lutakse lahendada varem kirjeldatud juhtumeid õpe-
tajatöös. Vastuseid võrreldakse kompetentsimudelis 
eeldatud käitumistega.

Käesolev dokument on soovituslik. Iga kool saab ra-
kendada oma varasemaid kogemusi. On oluline, et 
kompetentsimudelit rakendatakse kooli eemärkide 
poole liikumisel ning õpetaja arengu planeerimisel.

Kasutatud  
materjalid
1. Elukestva õppe strateegia 2020  

https://www.hm.ee/sites/default/files/
strateegia2020.pdf

2. Gümnaasiumi riiklik õppekava  
https://www.riigiteataja.ee/
akt/129082014021?leiaKehtiv

3. Põhikooli riiklik õppekava  
https://www.riigiteataja.ee/
akt/129082014020?leiaKehtiv

4. Õpetaja kutsestandardid  
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/
vaata/10748091

5. Unesco ICT. Competency framework for 
teachers  
https://en.unesco.org/themes/ict-education/
competency-framework-teachers

6. A teacher Education Model for the 21st Century. 
A report the National Institute of Education 
Singapore. https://www.nie.edu.sg/docs/
default-source/te21_docs/te21_executive-
summary_14052010---updated.pdf?sfvrsn=2

7. KIPP DC: Teacher Competency Model 2010-2011  
file:///C:/Users/Heili%20S%C3%B5mer/Desktop/
kipp_scale-up_vol2.pdf

8. Hay McBer measures of teacher effectiveness  
https://dera.ioe.ac.uk/4566/1/RR216.pdf

9. Competency framework for teachers. 
Department of Education and training of 
Western Australia  
http://www.oecd.org/education/
school/48523989.pdf
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Lisa 1.  
Küsimustik õpetajale  
enese hindamiseks / juhile /  
kolleegile
Mõtle enda kui õpetaja/oma 
kolleegi käitumisele ja hoiakutele 
ning hinda iga hindamisväidet 
allpool oleva skaala abil.

Palun põhjenda iga kompetentsi juures oma 
hinnangut näidete ja kommentaaridega.

Hindamisskaala:

7-palli skaala, määratud otsmiste väärtustega.

1 – üldse ei ole nõus .......... ......... 7 – täiesti nõus.

Iga väite juures on ka vastusevariant „Ei oska öelda“ 
– kui Sa ei oska konkreetse käitumise kohta hinnan-
gut anda, võid ka selle variandi valida.
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I  Väärtuste kandja ja kujundaja
Väärtuste kandja ja kujundajana on õpetaja oma käitumisega eeskujuks. Ta märkab ja tunnustab väärtustel põ-
hinevat käitumist ning vajaduse korral sekkub. Õpetaja on väärtuskasvatuse ühendanud õppetegevustega ning 
tegeleb sellega järjekindlalt. Õpetaja suhtub oma õppeasutusse lugupidavalt ning kannab oma ametit väärikalt. 
Väärtuskasvatuse tulemusena arenevad õpilastest ja teistest lugupidavad ühiskonnaliikmed.

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. On lahke ja heasoovlik.

2. Tunnustab hoolivat käitumist üksteise suhtes.

3. Kujundab turvalise keskkonna tundlike teemade 
sallivaks käsitlemiseks.

4. Arutleb ühiskonnas oluliste teemade üle.

5. Järgib ja jagab õppeasutuses kokkulepitud väärtusi.

6. On pühendunud ja väärtustab oma ametit.

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:

II  Iga õpilase arengu toetaja
Iga õpilase arengu toetamine – see on õpilase märkamine, väärtustamine ning tema potentsiaali soodustamine. 
Õpetaja õpetab õppima. Ta on avatud hindamise põhimõtteid selgitama ning neid õpilasega läbi rääkima. Ees-
märk on kujundada ennast juhtivad, vastutustundlikud ja oma võimeid realiseerivad õpilased.

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. Innustab iga õpilast oma võimeid avastama ja aren-
dama.

2. Seab koos õpilasega õppimise eesmärgid. 

3. Selgitab hindamise põhimõtteid. 

4. Õpetab õpilast end analüüsima ja valima talle sobi-
vaid õppimisviise. 

5. Toetab õpilase ettevõtlikkust.

(järgneb pöördel)
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6. Annab õpilasele arengut toetavat tagasisidet.

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:

III  Õpikeskkonna kujundaja ja haridusuuenduste 
rakendaja
Õpetaja kujundab õpikeskkonna õppija vajadustest ja eesmärkidest lähtuvalt. Ta kasutab tänapäevaseid õpilast 
kognitiivselt aktiveerivaid õppemeetodeid. Tulemuseks on mitmekesine, innovaatiline ja innustav õpikeskkond, 
kus tuntakse end turvaliselt ja tegevustesse kaasahaaratuna ning areneb õpilaste ettevõtlikkus ja loovus.

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. Kujundab õppimiseks turvalise, heaolu ja arengut 
toetava keskkonna.

2. Kaasab õpilasi õpikeskkonna kujundamisse.

3. Kasutab õppeprotsessis eesmärgipäraselt digilahen-
dusi.

4. Lõimib õppetööd teiste õppeainete ja eluliste tee-
madega.

5. Rakendab õppimise toetamiseks nüüdisaegseid 
asjakohaseid meetodeid.

6. On algataja ja eestvedaja.

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:

IV  Koostöö juhtija ja meeskonnaliige
Õpetaja kujundab usaldusliku koostöö vanemate, kolleegide ja kogukonnaga. Ta suhtub suhtluspartneritesse 
lugupidavalt ning on empaatiline. Õppeasutuse meeskonnaliikmena panustab ta ühistegevustesse ning oma 
organisatsiooni arengusse. Tulemuseks on professionaalsetel ja sõbralikel suhetel toimiv võrgustik lapse arengu 
toetamiseks ning õppeasutus kui tugev organisatsioon. 
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TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. Kaasab vanemaid õppija arengu toetamisse.

2. Kasutab õppeprotsessis kogukonnas olevaid võima-
lusi. 

3. Hoiab meeskonnas häid suhteid.

4. Osaleb organisatsiooni arendustegevustes.

5. Juhib oma emotsioone ja käitumisviise.

6. Lahendab probleeme tulemuslikult.

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:

V  Ennastjuhtiv õppija
Õpetaja on elukestva õppe mõtteviisi kandja, kes võtab vastutuse nii oma isikliku kui ka professionaalse arengu 
eest. Ta on kursis oma valdkonna ja pedagoogika uusimate teaduspõhiste lähenemistega nii Eestis kui ka välis-
maal. Ta rakendab teadmisi, reflekteerib oma õpetamise mõju ning jagab kogemusi. Professionaalne õpetaja on 
elukestev õppija. 

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. Analüüsib oma tööd ja arenguvajadusi.

2. Arendab eesmärgistatult oma professionaalseid 
oskusi.

3. Osaleb professionaalsete võrgustike töös.

4. Jagab parimaid praktikaid.

5. Oskab tagasisidet vastu võtta ja õpib sellest.

6. Hoolitseb oma füüsilise ja vaimse tasakaalu eest. 

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:
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Lisa 2.  
Küsimustik 6.–12. klassi  
õpilasele
Mõtle oma õpetaja käitumisele 
ning hinda iga väidet allpool oleva 
skaala abil.

Palun põhjenda iga kompetentsi juures oma 
hinnangut näidete ja kommentaaridega.

Hindamisskaala:

7-palli skaala, määratud otsmiste väärtustega.

1 – üldse ei ole nõus .......... ......... 7 – täiesti nõus.

Iga väite juures on ka vastusevariant „Ei oska öelda“ 
– kui Sa ei oska konkreetse käitumise kohta hinnan-
gut anda, võid ka selle variandi valida.
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I  Väärtuste kandja ja kujundaja
Väärtuste kandja ja kujundajana on õpetaja oma käitumisega eeskujuks. Ta märkab ja tunnustab väärtustel põ-
hinevat käitumist ning vajaduse korral sekkub. Õpetaja on väärtuskasvatuse ühendanud õppetegevustega ning 
tegeleb sellega järjekindlalt. Õpetaja suhtub oma õppeasutusse lugupidavalt ning kannab oma ametit väärikalt. 
Väärtuskasvatuse tulemusena arenevad õpilastest ja teistest lugupidavad ühiskonnaliikmed.

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. On lahke ja heasoovlik.

2. Tunnustab hoolivat käitumist üksteise suhtes.

3. Kujundab turvalise keskkonna tundlike teemade 
sallivaks käsitlemiseks.

4. Arutleb ühiskonnas oluliste teemade üle.

5. Järgib ja jagab õppeasutuses kokkulepitud väärtusi.

6. On pühendunud ja väärtustab oma ametit.

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:

II  Iga õpilase arengu toetaja
Iga õpilase arengu toetamine – see on õpilase märkamine, väärtustamine ning tema potentsiaali soodustamine. 
Õpetaja õpetab õppima. Ta on avatud hindamise põhimõtteid selgitama ning neid õpilasega läbi rääkima. Ees-
märk on kujundada ennast juhtivad, vastutustundlikud ja oma võimeid realiseerivad õpilased. 

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. Innustab iga õpilast oma võimeid avastama ja aren-
dama.

2. Seab koos õpilasega õppimise eesmärgid. 

3. Selgitab hindamise põhimõtteid. 

4. Õpetab õpilast end analüüsima ja valima talle sobi-
vaid õppimisviise. 

5. Toetab õpilase ettevõtlikkust.

6. Annab õpilasele arengut toetavat tagasisidet.

(järgneb pöördel)
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Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:

III  Õpikeskkonna kujundaja ja haridusuuenduste 
rakendaja
Õpetaja kujundab õpikeskkonna õppija vajadustest ja eesmärkidest lähtuvalt. Ta kasutab tänapäevaseid õpilast 
kognitiivselt aktiveerivaid õppemeetodeid. Tulemuseks on mitmekesine, innovaatiline ja innustav õpikeskkond, 
kus tuntakse end turvaliselt ja tegevustesse kaasahaaratuna ning areneb õpilaste ettevõtlikkus ja loovus.

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. Kujundab õppimiseks turvalise, heaolu ja arengut 
toetava keskkonna.

2. Kaasab õpilasi õpikeskkonna kujundamisse.

3. Kasutab õppeprotsessis eesmärgipäraselt digilahen-
dusi.

4. Lõimib õppetööd teiste õppeainete ja eluliste tee-
madega.

5. Rakendab õppimise toetamiseks nüüdisaegseid 
asjakohaseid meetodeid.

6. On algataja ja eestvedaja.

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:

IV  Koostöö juhtija ja meeskonnaliige
Õpetaja kujundab usaldusliku koostöö vanemate, kolleegide ja kogukonnaga. Ta suhtub suhtluspartneritesse 
lugupidavalt ning on empaatiline. Õppeasutuse meeskonnaliikmena panustab ta ühistegevustesse ning oma 
organisatsiooni arengusse. Tulemuseks on professionaalsetel ja sõbralikel suhetel toimiv võrgustik lapse arengu 
toetamiseks ning õppeasutus kui tugev organisatsioon. 
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TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. Kaasab vanemaid õppija arengu toetamisse.

2. Juhib oma emotsioone ja käitumisviise.

3. Lahendab probleeme tulemuslikult.

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:

V  Ennastjuhtiv õppija
Õpetaja on elukestva õppe mõtteviisi kandja, kes võtab vastutuse nii oma isikliku kui ka professionaalse arengu 
eest. Ta on kursis oma valdkonna ja pedagoogika uusimate teaduspõhiste lähenemistega nii Eestis kui ka välis-
maal. Ta rakendab teadmisi, reflekteerib oma õpetamise mõju ning jagab kogemusi. Professionaalne õpetaja on 
elukestev õppija. 

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. Jagab parimaid praktikaid.

2. Oskab tagasisidet vastu võtta ja õpib sellest.

3. Hoolitseb oma füüsilise ja vaimse tasakaalu eest. 

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:
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Lisa 3.  
Küsimustik 1.–5. klassi 
õpilastele
Mõtle oma õpetajale ja vasta järgmistele küsimustele.  
 
Kõigepealt aitame Sind näidetega. Näiteks:

Kui Sinu õpetaja on Sinu arvates väga heasoovlik, vasta

1. Õpetaja on heatahtlik

Kui Sulle tundub, et ta alati ei ole heasoovlik, kuid enamasti siiski on, vasta

2. Õpetaja on heatahtlik

Kui Sulle tundub, et õpetaja pole eriti heasoovlik, vasta

3. Õpetaja on heatahtlik

 
Nüüd algab hindamine päriselt. Loe hoolikalt, mõtle oma õpetaja peale ja pane märk           skaalale sobivasse 
kohta.
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1. Õpetaja on heasoovlik.

2. Õpetaja kiidab, kui olen sõbralik ja hooliv.

3. Õpetaja on õiglane.

4. Õpetaja arutleb meiega olulistel teemadel.

5. Õpetajale meeldib tema töö.

6. Saan õpetaja jutust aru.

7. Õpetaja julgustab mind, kui ma seda vajan.

8. Õpetaja räägib meiega, miks me õpime.

9. Õpetaja märkab mu muret ja aitab mind.

10. Õpetaja selgitab, milles ma pean rohkem 
pingutama.

11. Õpetaja toetab õpilaste pakutud ideid.

12. Meil on huvitavad tunnid.

13. Õpime ka klassiruumist väljas.

14. Kasutame õppimisel nutivahendeid (telefon, 
arvuti, tahvel).

15. Õpetaja tunnistab, kui ta eksib.

16. Õpetaja jääb igas olukorras rahulikuks.

17. Õpetaja on heatujuline.
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Lisa 4.  
Küsimustik vanematele
Mõtle oma lapse õpetaja 
käitumisele ja hoiakutele ning 
hinda iga hindamisväidet allpool 
oleva skaala abil.

Palun põhjenda iga kompetentsi juures oma 
hinnangut näidete ja kommentaaridega.

Hindamisskaala:

7-palli skaala, määratud otsmiste väärtustega.

1 – üldse ei ole nõus .......... ......... 7 – täiesti nõus.

Iga väite juures on ka vastusevariant „Ei oska öelda“ 
– kui Sa ei oska konkreetse käitumise kohta hinnan-
gut anda, võid ka selle variandi valida.
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I  Väärtuste kandja ja kujundaja
Väärtuste kandja ja kujundajana on õpetaja oma käitumisega eeskujuks. Ta märkab ja tunnustab väärtustel põ-
hinevat käitumist ning vajaduse korral sekkub. Õpetaja on väärtuskasvatuse ühendanud õppetegevustega ning 
tegeleb sellega järjekindlalt. Õpetaja suhtub oma õppeasutusse lugupidavalt ning kannab oma ametit väärikalt. 
Väärtuskasvatuse tulemusena arenevad õpilastest ja teistest lugupidavad ühiskonnaliikmed.

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. On lahke ja heasoovlik.

2. Tunnustab hoolivat käitumist üksteise suhtes.

3. Kujundab turvalise keskkonna tundlike teemade 
sallivaks käsitlemiseks.

4. Järgib ja jagab õppeasutuses kokkulepitud väärtusi.

5. On pühendunud ja väärtustab oma ametit.

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:

II  Iga õpilase arengu toetaja
Iga õpilase arengu toetamine – see on õpilase märkamine, väärtustamine ning tema potentsiaali soodustamine. 
Õpetaja õpetab õppima. Ta on avatud hindamise põhimõtteid selgitama ning neid õpilasega läbi rääkima. Ees-
märk on kujundada ennast juhtivad, vastutustundlikud ja oma võimeid realiseerivad õpilased. 

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. Innustab iga õpilast oma võimeid avastama ja aren-
dama.

2. Selgitab hindamise põhimõtteid. 

3. Toetab õpilase ettevõtlikkust.

4. Annab õpilasele arengut toetavat tagasisidet.

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:

(järgneb pöördel)
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III  Õpikeskkonna kujundaja ja haridusuuenduste 
rakendaja
Õpetaja kujundab õpikeskkonna õppija vajadustest ja eesmärkidest lähtuvalt. Ta kasutab tänapäevaseid õpilast 
kognitiivselt aktiveerivaid õppemeetodeid. Tulemuseks on mitmekesine, innovaatiline ja innustav õpikeskkond, 
kus tuntakse end turvaliselt ja tegevustesse kaasahaaratuna ning areneb õpilaste ettevõtlikkus ja loovus.

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. Kujundab õppimiseks turvalise, heaolu ja arengut 
toetava keskkonna.

2. Rakendab õppimise toetamiseks nüüdisaegseid 
asjakohaseid meetodeid.

3. On algataja ja eestvedaja.

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:

IV  Koostöö juhtija ja meeskonnaliige
Õpetaja kujundab usaldusliku koostöö vanemate, kolleegide ja kogukonnaga. Ta suhtub suhtluspartneritesse 
lugupidavalt ning on empaatiline. Õppeasutuse meeskonnaliikmena panustab ta ühistegevustesse ning oma 
organisatsiooni arengusse. Tulemuseks on professionaalsetel ja sõbralikel suhetel toimiv võrgustik lapse arengu 
toetamiseks ning õppeasutus kui tugev organisatsioon. 

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. Kaasab vanemaid õppija arengu toetamisse.

2. Kasutab õppeprotsessis kogukonnas olevaid võima-
lusi. 

3. Juhib oma emotsioone ja käitumisviise.

4. Lahendab probleeme tulemuslikult.

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:
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V  Ennastjuhtiv õppija
Õpetaja on elukestva õppe mõtteviisi kandja, kes võtab vastutuse nii oma isikliku kui ka professionaalse arengu 
eest. Ta on kursis oma valdkonna ja pedagoogika uusimate teaduspõhiste lähenemistega nii Eestis kui ka välis-
maal. Ta rakendab teadmisi, reflekteerib oma õpetamise mõju ning jagab kogemusi. Professionaalne õpetaja on 
elukestev õppija. 

TEGEVUSNÄITA JAD 1 2 3 4 5 6 7 EI OSKA 
ÖELDA

1. Jagab parimaid praktikaid.

2. Oskab tagasisidet vastu võtta ja õpib sellest.

3. Hoolitseb oma füüsilise ja vaimse tasakaalu eest. 

Palun põhjenda hinnanguid ja too näiteid:


