SF21+

Sotsiaalsem Eesti

Koolivõrgu korrastamise
erisused regiooniti

Hõlbustada juurdepääsu kaasavatele ja kvaliteetsetele teenustele hariduse,
koolituse ja elukestva õppe valdkonnas taristu arendamise kaudu.

Väljakutsed

Eesti seisab silmitsi ühiskonna vananemisega seotud muutustega ning loomulik iive on 2035.
aastaks valdavalt negatiivne. Tuginedes demograafilistele muutustele ja Riigikontrolli aruandele
on vajalik ümber kujundada haridusvõrk ning sellega seotud avalikud teenused.
Haridusvaldkonna arengukava 2035 üheks olulisemaks suundumuseks on tagada kvaliteetset
haridust pakkuv, kaasav ja kestlik õppeasutuste võrk ja taristu, et haridus oleks kättesaadav eri
sihtrühmadele ja õppekeskkond toetaks nüüdisaegset õpikäsitust. Vajalik on riigi ja kohalike
omavalitsuste koostöö haridusvõrgu korrastamisel.
Ebaselge vastutus keskhariduse tasemel raskendab haridusvõrgu korrastamist ja
haridussüsteemi juhtimist. Koostöö ja sidusus haridustasemete ja -liikide vahel on ebapiisav.
Erinevad õpiteed keskhariduses ei ole võrdselt väärtustatud.

Õpivõimalused vastavad õppijate võimetele ja vajadustele.

Eesmärgid

Hariduskorraldus toetab ühiskonna sidusust.
Õppekeskkonnad toetavad kvaliteetse hariduse kättesaadavust. Taristu
vastab kvaliteetse ruumi ja kaasava hariduse põhimõtetele,
suureneb taristu ühiskasutus ja ressursitõhusus.
Ühtne keskharidus ja suurem integreeritus kutseharidusega.
Riigil on vastutus tagada keskhariduse sh
kutsekeskhariduse ja täiskasvanute üldkesk-ja kutseõppe õppekohad.
Õpivõimalused on valikuterohked ning haridustasemete ja -liikide
vahel on võimalik sujuvalt ja paindlikult liikuda.
Õppe korraldamisse kaasatakse vajadusel partneritena
omavalitsused ja eraõiguslikud isikud.
Arengutõuget vajavatele piirkondadele on loodud erilahendused,
mis arvestavad piirkonna kultuurikeskkonna- ja taustaga.

SF21+ plaanitavad tegevused
Aruteluvaldkonnad
Küsimused

Hariduskeskuste
piloodid
ja
rakendamine:
investeeringud,
mis
toetavad
haridusasutuste, sealhulgas kutseõppeasutuste, üldhariduskoolide, mitteformaalse õppe
pakkujate ja ka kõrghariduse (nt ülikoolide piirkondlikud kolledžid) ning noorsootööasutuste
tihedamat koostööd, tagades regiooni vajadustele vastava õppe läbiviimiseks ühise taristu ja
nn ühe ukse poliitika elluviimise.
Investeeringud arengutõuget vajavate piirkondade põhikoolivõrgu korrastamisse,
mis võimaldavad ümber korraldada ja optimeerida põhihariduse pakkumist ning leevendada
ennetavalt demograafiliste muutuste mõju väheneva ja vananeva elanikkonnaga
piirkondades, keskendudes hariduse kvaliteedile ja kättesaadavusele, koostööle
hariduskeskustega.
Väikeinvesteeringud
kaasava
hariduse
põhimõtete
rakendamiseks
–
üldhariduskoolid, kutseõppeasutused – et tuge vajavate õpilaste arengu toetamine oleks
tagatud. Haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teenuste integreeritus avalike teenuste ja
sotsiaalse infrastruktuuri arendamisel.

Ühtne keskharidus, riigi vastutus keskhariduse taseme korraldamisel ja valikuterohked
katkestusteta õpivõimalused
Arengutõuget vajavad piirkonnad ja toetuse tingimused põhikoolivõrgu korrastamiseks
Avalike teenuste integreeritus –
teenuste keskuseks

maapiirkonna koolihoonete muutmine avalike

Millistele tingimustele peaks vastama regionaalsed piloodid, mille
fookuses oleks ühtne keskharidus ja suurem integreeritus
kutseharidusega?
Kuidas määratleda arengutõuget vajavaid piirkondi ja toetuse tingimusi,
et toetada neid põhikoolivõrgu korrastamisel?
Kuidas integreerida erinevaid toetusmeetmeid selleks, et avalike
teenuste areng oleks terviklikult planeeritud?

rahastatud
EL NextGenerationEU
poolt

