
Millised on Eesti edusammud Euroopa 
2020 eesmärkide saavutamisel?

Üleeuroopalise haridus- ja koolitusalase koostöö strateegilise 
raamistiku tööprogramm hõlmab järgmisi kriteeriume:
>  vähemalt 82 % lõpetajatest töötavad kolme aasta jooksul;
>  vähemalt 95 % lastest vanuses neli eluaastat kuni koolimine-

kuni osalevad väikelaste haridusprogrammides; 
>  ebapiisava lugemise, matemaatika ja loodusteaduste 

võimekusega 15-aastaste osakaal on alla 15 %; 
>  vähemalt 15 % 25-64aastastest täiskasvanutest osalevad 

elukestvas õppes.

Joonis 2.  Hariduse ja koolituse 2020. aasta strateegia 
– kriteeriumid

Väikelaste haridusprogrammides osalemine on ajavahemikul 
2006-2011 vähenenud peaaegu viie protsendipunkti võrra 
ja on nüüd allpool ELi 2011. aasta keskmist (92,3 %). 

2009. aasta 15-aastaste PISA-testide tulemused lugemises, 
matemaatikas ja loodusteadustes ületavad jätkuvalt Euroopa 
keskmisi tulemusi, olles alates 2006. aastast üldjoontes samal 
tasemel. Täiskasvanute osalemine elukestvas õppes on alates 
2006. aastast pidevalt kasvanud ja oli 2012. aastal kõrgem 
kui ELis keskmiselt (9 %).

m Uus metoodika
Eestis elavate erinevatest keelerühmadest inimeste vahel 
on suured erinevused. Seetõttu võeti 2000. aastal kasutusele 
keelekümblusprogramm, mille kohaselt vähemalt 50 % ulatuses 
õpetatakse õppeaineid eesti keeles. Seni on enamik venekeelsest 
lasteaedadest ja koolidest programmiga liitunud vabatahtlikult. 
On märke, et mõju õpilaste keeleoskusele on hakanud end 
tõestama, kuna programmis osalevate koolide eksamitulemused 
on riigi keskmisest paremad.

Kust saada lisateavet?

Teave hariduse ümbermõtestamise kohta: investeerimine 
oskustesse paremate sotsiaal-majanduslike tulemuste nimel ja 
selles infolehes kasutatavad andmed on kättesaadavad aadressil. 
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm

Külastage järgmisi veebilehti:
Euroopa 2020 eesmärgid
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/
Hariduse ja koolituse 2020 eesmärgid
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
benchmarks_en.htm
Riigipõhised soovitused  
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
country-specific-recommendations/
Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
Strateegiliste eesmärkide „Haridus ja koolitus 2012” 
täitmise jälgimine
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
monitor12_en.htm
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Mis on hariduse ümbermõtestamine?

2012.aastal avaldas Euroopa Komisjon uue 
nägemuse haridusest, mis aitaks 

ergutada majanduskasvu ja elavdaks konkurentsi. Selles 
kirjeldatakse, kuidas on haridus- ja koolitussüsteemidel 
võimalik tagada tööturu jaoks vajalikud oskused ning 
toetada inimeste suutlikkust kindlustada oma majandus-
likku tulevikku ja sotsiaalset kaasatust.

Hariduse ümbermõtestamise avalduses määratletakse, 
kuidas liikmesriigid saavad aidata täiskasvanutel täien-
dada oma oskusi ja osaleda elukestvas õppes ning kuidas 
anda noortele vajalikke oskusi sisenemiseks tööturule või 
oma ettevõtte käivitamiseks. Julgustatakse sidusrühmade, 
sealhulgas tööandjate, ametiühingute jt suuremat 
kaasatust reformides. 

Euroopa peab majanduskasvu ja uuenduslikkuse edenda-
miseks rohkem investeerima inimestesse ja nende 
oskustesse. Ajal, mil noorte töötus on kõrge, samas kui 
kogu Euroopas on kaks miljonit vaba töökohta, palutakse 
liikmesriikidel mitte vähendada hariduse eelarvet, vaid 
parandada selle kasutamise tõhusust, tagades võrdsuse 
ja kaasatuse.

Miks on reform vajalik?

Kõrgharidust nõudvate töökohtade osakaal ELis kasvab 2020. 
aastaks kuni 34 protsendini – samal ajal väheneb töökohtade 
arv, milleks nõutav oskustase on madal. Üha suuremal osal 
eurooplastest on muutuv ja vaheldusrikas karjäär, mis eeldab 
kriitilist mõtlemist, initsiatiivi võtmist, probleemide lahenda-
mise oskust ja meeskonnatööd. Haridus- ja koolitussüsteemid 
peavad tegelema uut tüüpi tööelu korraldusega.

Haridusreform peaks:
>  pöörama suuremat tähelepanu õpitulemustele, sealhulgas 

kvaliteetse tööpõhise õppimise käigus omandatud oskustele;
>  vähendama koolist väljalangevust ja suurendama elukestva 

õppe osa;
>  pakkuma rohkem tuge kutsealade õpetamisele ning
>  parandama haridus- ja koolitusasutuste ning tööandjate 

vahelist koostööd. 

Kuidas hariduspoliitika ümberhindamine 
toetab liikmesriike?

Hariduse ümbermõtestamine esitab selge nägemuse kõigil 
töökohtadel vajalike oskuste tugevdamise tähtsust, eriti 
digitaalsete, ettevõtlusalaste ja keeleoskuste vajalikkust. 
Rõhutatakse väärtust praktika, Euroopa oskuste ja kvalifikat-
sioonide ala ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 
potentsiaali ning avatud õpikeskkondade kasutamist õppes, 
samuti suuremat partnerluse toetamist (sh rahalist).

Euroopa eesmärkide ja kriteeriumide rakendamisel on igal 
liikmesriigil võimalik hinnata oma edusamme mõnes olulises 
valdkonnas ja määrata, millistes valdkondades peaks tegema 
suuremaid jõupingutusi. 

 

Millised on Eesti edusammud Euroopa 
2020 eesmärkide saavutamisel?

Euroopa 2020 haridusvaldkonnas on seatud kaks eesmärki. 
Need on järgmised:
> vähendada koolist väljalangemise määra alla 10 % tasemele;
> tagada vähemalt 40 % 30-34-aastastest täielik kõrgharidus.

Need Euroopa eesmärgid on seotud riiklikud eesmärgid, mis 
peegeldavad erinevaid olusid ja traditsioone – Eesti eesmärgid 
on 9,5 % ja 40 %  [1]. 

Joonis 1. Euroopa 2020 – eesmärgid

 

2012. aastal oli Eesti tulemus kooli pooleli jätnud noorte 
osakaalus veidi parem ELi keskmisest, mis oli 12,6 %. See on 
suhteliselt lähedal nii ELi eesmärgile aastaks 2020 kui ka riigi 
eesmärgile. Eesti ületas ELi keskmist (2012. aastal 35,8 %) 
ka 30-34aastaste osakaalus, kes omandasid edukalt kolmanda 
taseme hariduse. Riigi ja ELi eesmärgid aastaks 2020 on juba 
peaaegu saavutatud.

[1]  Kõik andmed on võetud Euroopa Komisjoni töödokumendist „Hariduse 
ümbermõtestamine – riikide analüüs, 2012.”

m  Euroopa poolaasta 2013:  
riigipõhised soovitused

Eesti on koostöös Euroopa Komisjoniga jõudnud kokkulep-
pele 2013. aasta soovituste osas kooskõlas hariduse 
ümbermõtestamise üleskutsega. Nende hulka kuuluvad 
meetmed noorte töötuse probleemi lahendamiseks, 
haridussüsteemi vastavuse parandamiseks tööturu 
nõudlustele ja madala oskustasemega töötajate haridus-
tee jätkumise soodustamiseks.
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