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Probleemid (kas täna on kõik hästi?) 

• Kas ülikooli ja koolide koostöö potentsiaal on kasutatud? 

• Kas MEIL on ühine õppimis- ja õpetamiskogukond (õppe-, teadus- ja 

arendustööks)? 

• Kas teadustöö jõuab praktikasse, kas praktikas tekkivad väljakutsed 

formeeruvad teadusprobleemideks ja leiavad lahendused? 

• Kas õppevara ja metoodika tekib „praktikute“ ja „teoreetikute“ 

ühistöös? 

• Kas praktika ja teooria sidusus on piisav ning praktika hajutatud 

vastavalt vajadustele, kas üliõpilasel kujuneb õpetaja identiteet? 

• Kas huvi õpetajahariduse vastu (pühendumine) on piisav? 

• Kas oleme kasvamas üheks tugevaks perekonnaks (ühiste 

väärtuste, keele, huvide, eesmärkide ja tegevusplaaniga)? 



Lahendused 

• Tihedam koostöö – ressursid selleks (inimesed, aeg, 

vahendid, eelarve) 

• Õppe-, teadus- ja arendustööle suunatud konkreetne 

tegevuskava (nt praktikajuhendid, aga ka ühisprojektid 

õppevara arendamiseks, teadustööks, täiendusõppeks) 

• Väljavalitud partnerid, koostöö detailid lepingus 

• Valitutele ilus sisule vastav nimetus – 

INNOVATSIOONIKOOL 

• Innovatsioonikoolide ja nende võrgustiku sisu 

täpsustamiseks kontseptsioon 



Innovatsioonikool 

• Haridusasutus (lasteaed, algkool, põhikool, 

gümnaasium, erivajadustega õppijate kool, kutsekool, 

huvikool), mis kindlustab koostöös ülikooliga vajaliku 

kompetentsuse pedagoogilise praktika juhendamiseks 

ning laiemalt õppe-, teadus- ja arendustööks. 

• Tartu Ülikooli eesmärgiks on luua innovatsioonikoolide 

võrgustik, kus on algul kümmekond eristaatuses 

haridusasutust, milles tegutsevad õpetajad, 

tugispetsialistid ja juhtkond kui üks meeskond, tehes 

oma põhitööna koostööd ülikoolidega esma- ja 

täiendusõppe läbiviimisel, teadustöös ning õppevara ja 

õppekavade arenduses. 



Millised on ootused (1/2)? 

• soov ülikooliga tihedat koostööd teha ning sellest 

lähtudes areneda ise; 

• soov pakkuda tuge Tartu Ülikoolile ja laiemalt kogu 

Eesti õpetajahariduse edendamiseks; 

• uuendusmeelne juhtkond ja piisav hulk ühe või mitme 

valdkonna õpetajaid, kes tahavad saavutada õpetaja-

õppejõu kvalifikatsiooni (sh õpetajad, kes sobivad 

mentor-õpetajaks); 

• hästi toimiv tugisüsteem; 

• avatus uuendustele ja valmisolek neid ise luua; 



Millised on ootused (2/2)? 

• pakutakse võimalust vaadelda ja arendada koolis 

toimuvaid tegevusi; 

• luuakse võimalus võtta aastaringselt (vastavalt 

kokkuleppele) vastu üliõpilasi ja kindlustada neile 

mentor-õpetajad või teha teadus- ja arenduskoostööd; 

• soovitakse osaleda tegevõpetajate täiendusõppes; 

• tahetakse arendada haridusasutuse meeskonda 

vastavalt innovatsioonikoolist lähtuvatele vajadustele; 

• tuntakse vajadust panustada õpetajahariduse õppe-, 

teadus- ja arendustöösse ning osaleda seonduvates 

uuringutes. 



Millised on võimalused? 

• kujundada hea kooli mudelit, milles on keskne roll 

õppimis- ja õpetamiskogukonnal; 

• teha senisest tihedamat koostööd Tartu Ülikooliga; 

• täiendada töötajate teadmisi ja oskusi (ülikooli toel 

„tasuta“); 

• osaleda ülikooli õppetöös ning teadus- ja arenduskoostöös; 

• toetada õpetajahariduse arengut Eestis ja õpetajate 

järelkasvu; 

• vahetada kogemusi innovatsiooni- ja praktikakoolide 

vahel; 

• kasutada Tartu Ülikooli innovatsioonikooli nimetust. 



Kutsume osalema konkursil 

• Kandideerimiseks tuleb täita vastav vorm, lähtudes Tartu Ülikooli 

innovatsioonikooli kontseptsioonist.  

• Taotlusvorm koos teie poolt oluliseks peetavate lisadega tuleb saata 

Tartu Ülikooli Pedagogicumi digitaalselt allkirjastatult 20. märtsiks 

2013 (aadressil pedagogicum@ut.ee). 

• Valimine: 

– soov (sh soov areneda ja rakendada oma tugevusi väljaspool kooli) 

– vastavus kontseptsioonile 

– ülikooli ja Eesti vajadused 

– konkreetsed kokkulepped (rollid, vajadusel külastus) 

– edaspidi kogukonnapõhine arengut toetav hindamine (kvaliteedikindlustus) 

 

Küsimuste korral kontakteeruge: 

• Raili Allas (raili.allas@ut.ee, 7376472) 

• Prof Margus Pedaste (margus.pedaste@ut.ee) 
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Aitäh! 

Margus Pedaste 
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