
 

TULEVIKUKOOL 
Kooliarendusprogramm koostöös Tallinna Ülikooliga 
 
Arendusprogrammi eesmärk on õppija arengu toetamisest lähtuv kooliarendus, mille käigus 
kasvab kooli tõenduspõhine innovatsiooni juhtimise võimekus. 
 
Koolid on pidevas muutumises – muutuvad õppijad ja nende vajadused, muutub ühiskond ja õppe 
sisu, täienevad teadmised, kuidas inimene õpib ning sellest lähtudes ka õppemeetodid ja 
õppekorraldus. Muutused on kiired ja keerulised. 
 
Uute lahenduste sündi ei saa kaua oodata. Täna sobiv lahendus ei pruugi olla sobiv enam paari aasta 
pärast. Väljakutsed ei ole ka kõigis koolides ühesugused, kaugeltki ei ole kõigile sobivaid lahendusi. 
Võtmeks on iga kooli võimekus analüüsida õpilaste õppimist ja valmidus luua ise just oma õpilastele 
sobivaid lahendusi. 
 
Uued õpetamismetoodikad sünnivad klassiruumis, mitte „katseklaasis“. Tulevikukooli programmis 
arendavad kooli meeskonnad uusi lahendusi koostöös ülikooliga, ühiselt kogutakse ja analüüsitakse 
tõendeid, hinnatakse metoodikate efektiivsust ja arendatakse neid edasi. 
 
Fookuses on muutuste protsess, kus: 

● muutused jõuavad õpilaste igapäevasesse õppesse; 
● õpetajatel kujunevad koostööharjumused; 
● Juhid ja õpetajad arendavad juhtimisoskusi; 
● õpetajad ja juhid analüüsivad ülikooliga koostöös muutuste protsessi ja mõju 

tõenduspõhiselt. 
 
Ühe õppeaasta jooksul toetab kooli konsultantidest, koolitajatest ja uurijatest koosnev ülikooli 
meeskond. Igal koolil on oma konsultant, kes nõustab kooli järjepidevalt läbi muutuste protsessi. 
Vastavalt vajadusele kaasatakse ülikooli teiste valdkondade sisueksperte.  
 
Igakuiselt toimuvad Tallinna Ülikoolis arendusprogrammis osalevate koolide ühised seminarid, et 
mõtestada muutuste protsessi ja valmistuda järgnevateks etappideks.  
 
Kandideerimisel on oluline arvestada, et osavõtt seminaridest on kõigile programmi valitud koolidele 
ja nende meeskonnaliikmetele kohustuslik. 
 
Kooli poolt osaleb programmis viieliikmeline meeskond, kuhu kuuluvad koolijuht, õppejuht ning 
õpetajad, kellest saavad ülikooli toel muutuse eestvedajad koolis. Kooli juhtkonna osalemine on 
oluliseks eelduseks, et tagada muutuse õnnestumine ja levik koolis. Meeskonnaliikmetele tähendab 
programmis osalemine lisakoormust, sealhulgas igakuiselt Tallinnas seminaridel osalemine, millega 
on oluline meeskonda moodustades arvestada. Kandideerimiseks pole vajalik kooli poolt meeskonda 
veel moodustada ning see võib toimuda ka pärast 3. juunil toimuvat avaseminari. 
 



Kandideerimine 
Liitumissoovi esitamise tähtaeg on 19. aprill 2020. Liitumissoov palun saata e-posti aadressile 
valentina.paas@tlu.ee. 
 
Liitumissoovis selgitage: 

● Mis on muutus, mida soovite koolis ellu viia seoses õppijate arengu ja õppimisega?  
● Kuidas see muutus on seotud kooli visiooni ja eesmärkidega arengukavas? 
● Millised olemasolevad tõendid kooli sisehindamisest iseloomustavad soovitud muutuse 

valdkonda? Mis on Teie ootused Tulevikukooli programmile? 
 
Liitumissoov kirjutage vabas vormis kuni 3600 tähemärki (ca 2 lk) ning lisage viited kooli arengukava 
ja sisehindamise aruandele.  
 
Pärast liitumissoovi esitamist lepib Tulevikukooli meeskond valitud koolidega kokku vestlused kooli 
juhtkonnaga. 
 
Valikuprotsessi vältel analüüsime kooli valmidust soovitud muutuse ellu viimiseks.  
Selleks analüüsime kooli järgmistes valdkondades: 
 

● muutuse seotus kooli visiooniga, arengukavaga, sisehindamisega; 
● valmisolek tõenduspõhise lahenduse väljatöötamiseks ja järjepidevaks rakendamiseks; 
● arenduses olevad innovatsioonid koolis; 
● koolimeeskonnal kasutada olevad ressursid, sh ajaressurss viia programmi tegevusi ellu; 
● koostöö- ja juhtimiskultuur koolis. 

 
Programmi valitud koolidest anname teada 15.maiks 2020. Osalema valitud koolid kutsutakse 
Tallinna Ülikooli 3. juunil 2020 kell 14–17 toimuvale seminarile, kus tutvustatakse edasist protsessi. 
Vastavalt riiklikule olukorrale võib avaseminar toimuda vajadusel veebikeskkonnas. Osavõtt esimesel 
seminaril on programmi valitud koolidele kohustuslik. 

 

 

Tegevuse elluviimist toetavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse “Tänapäevase õpikäsituse 
rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” alategevuse 

“Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" raames 

 

 


