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Alameetme eesmärk 

Alameede 1.1.7.6 „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele 
õppekavadele vastav üldharidus“ 
 
Alameetme eesmärk on põhikooli ja gümnaasiumi riiklike 
õppekavade kasutuselevõtmiseks: 
• õpetajatele täienduskoolituse pakkumise mitmekesistamine 
• õpetajate pädevuse tõstmine. 

Taotlusvoor 

4. mail 2011 kuulutasid SA Innove ning Haridus- ja 
Teadusministeerium avatuks Euroopa Sotsiaalfondi 
taotlusvooru „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele 
vastav üldharidus“.  
 
Vooru raames saavad õpetajad omandada uusi teadmisi ja 
oskusi, mis on vajalikud uute õppekavade rakendamiseks.  
 
Välja oli võimalik jagada üle 1,2 miljoni euro Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha.  
 
Alameetme abikõlblikkuse periood algas 1. märts 2011 ja lõpeb 
31. detsembril 2013. 

Toetatavad tegevused 

• Alameetmega toetatakse riiklike õppekavade juurutamist kahes pedagoogide 
täienduskoolituse valdkonnas nii eesti kui vene õppekeelega koolides: 

o ainevaldkonnaga seostatud temaatiline täienduskoolitus; 
o temaatiline täienduskoolitus. 

• Ainevaldkonnaga seostatud temaatilise täienduskoolituse valdkonna kursus 
peab vastama riiklike õppekavade nõudmistele ning käsitlema riiklike 

õppekavade rakendamist õppeaine spetsiifikat arvestades, kajastades 
järgmisi teemasid: nüüdisaegse õppeprotsessi kujundamine, õppekava 
eesmärkide ja alusväärtuste arvestamine, üld- ja valdkonnapädevuste 
saavutamine, hindamine, läbivate teemade käsitlemine, õppeainete vaheline 

lõiming, õppe kohandamine tööks hariduslike erivajadustega õpilastega ning 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine õppetöös. 

• Temaatilise täienduskoolituse valdkonnas toetatakse kursuse läbiviimist, mis 

on suunatud pedagoogide oskuste arendamiseks õppekavade rakendamise 
kontekstis vähemalt ühel üldpädevuste või valdkonnapädevuste teemal või 
õpilaste arengu, hindamise ning õpikeskkonna kujundamise teemal. 

Toetatavad tegevused (2) 

Ainevaldkonnaga seostatud temaatilise täienduskoolituse valdkonnas toetatakse kursuste 
läbiviimist järgmistes alavaldkondades: 
• klassiõpetajate täienduskoolitus 
• eesti keele ja kirjanduse õpetajate täienduskoolitus 
• vene keele ja kirjanduse õpetajate täienduskoolitus 
• võõrkeelte õpetajate täienduskoolitus 
• matemaatika õpetajate täienduskoolitus 
• loodusainete õpetajate täienduskoolitus 
• sotsiaalainete õpetajate täienduskoolitus 
• kunstide õpetajate täienduskoolitus 
• kehalise kasvatuse õpetajate täienduskoolitus 
• põhikooli tehnoloogia õpetajate täienduskoolitus 
• informaatika ja gümnaasiumi loodusainete valdkonna tehnoloogia valikainete 

õpetajate täienduskoolitus 
• usundiõpetuse õpetajate täienduskoolitus 
• ettevõtlus ja majandusõppe õpetajate täienduskoolitus 
• riigikaitse õpetajate täienduskoolitus 
• uurimistöö aluste õpetajate täienduskoolitus 

Toetuse maksimaalne määr 

(1) Toetuse maksimaalne määr on 95 % projekti abikõlblikest 
kuludest. Toetusest moodustab 85% Euroopa Sotsiaalfondi 
toetus ning 15% Eesti riigi poolsed kaasfinantseerimise 
vahendid (riiklik struktuuritoetus). 
 
(2) Omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti 
abikõlblikest kuludest. 
 
(3) Ühe projekti kohta taotletav toetus võib olla minimaalselt 10 
000 eurot ja maksimaalselt 20 000 eurot. 



11/9/2011 

2 

Taotlejad ja partnerid 

Toetust võivad taotleda: 
• õpetajate ühendused ja aineliidud, mis on registreeritud 

juriidilise isikuna 
• mittetulundusühingud 
• rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid 
• sihtasutused 
• äriühingud. 

 
Taotleja võib projekti kaasata partnereid. Taotleja peab 
tagama, et partner vastab järgmistele nõuetele: 
• partneriks võib olla eelpool nimetatud juriidiline isik 
• residendist partneri tegevuskoht või mitteresidendist partneri 

püsiv tegevuskoht „Maksukorralduse seaduse“ tähenduses 
on Eestis. 

Taotlusvooru kokkuvõte 

• Taotlusvooru eelarve 1 205 658 eurot 
• Tähtaegselt laekus 92 taotlust, neist 2 tagastati ning 1 

tunnistati mittevastavaks 
o Ainealased koolitused 
 Taotlusi 45 
 Toetuse saajaid 23 

o Temaatilised täiendkoolitused 
 Taotlusi 44 
 Toetuse saajaid 19 

• Kokku taotletav toetus 1 705 851 eurot 

Rahastatud projektid 

  Täienduskoolituse 
valdkonnad 

Valdkonna 
eelarve 
kokku 

Esitatud 
taotluste 
arv 

Taotluste 
summa 

Rahastatud 
projektide 
arv 

Projektidele 
eraldatud 
toetus 

Ainevaldkonnaga 
seostatud 
temaatiline 
täiendkoolitus 

 860 000  46  847 214  23  421 983 

Temaatiline 
täiendkoolitus 

 345 658  46  858 637  19  339 686 

Kokku  1 205 658  92  1 705 851  42  761 669 

Mõned märkused taotluste kohta 

Halvasti esindatud ainevaldkonnad: matemaatika, võõrkeeled, 
kehaline kasvatus. 
 
Teemad millele võiks veel mõelda:  
• gümnaasiumi erikursused 
• klassiõpetajatele erivajadustega õpilaste märkamine ja 

aitamine 
• loodus- ja sotsiaalained 
• uurimistöö alused 

Haridus- ja Teadusministeeriumi 
ootused  

1. Täienduskoolituste pakkumise mitmekesistamine 
o Uued tulijad 
o Uued põnevad ideed 
o Hästi kaetud sisulised rõhuasetused 

2. Õpetajate pädevuste tõstmine 
o Hoiakute muutmine 
o Heade lahenduste pakkumine 
o Kiire ja praktiline kasu õpetajale. 

Projekti lisaväärtused 

• Laialdaselt kasutatavad õppematerjalid; 
• Põnevad ja arendavad metoodikad; 
• Ideed uuteks arendusteks ja koolitusteks; 
• Õnnelikud õpetajad; 
• Koolitusfirmade ja koolitajate maine tõusmine; 
• HTM-i maine tõusmine; 
• Kvaliteedimärk tulevikuks. 


