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Euroopa oskuste tegevuskava

COM (2020) 274

Euroopa Liidu Nõukogu soovitus „Jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset

õiglust ja vastupanuvõimet toetav kutseharidus ja -õpe“. COM (2020) 123

30. 11. 2020 Osnabrücki deklaratsioon



Koostöö oskuste pakti raames Elukestev

oskuste arendamine

Täiend- ja ümberõppe

eesmärkide seadmine
Tööks vajalikud oskused

Oskuste tegevuskava
12 meedet, sh 

Jätkusuutlik kutseharidus



Kutsehariduse soovitus

seab näitajad ja eesmärgid kutsehariduse tulemuslikkuse 
kvantitatiivseks ja kvalitatiivseks seireks

• tööga hõivatud, vähemalt keskharidusega 20–34 a koolilõpetanute 
osakaal on vähemalt 82%

• 60% 1-3 a jooksul kutseõppe lõpetanud (15–34 a) on osalenud 
praktikal või töökohapõhises õppes

• 8% kutsehariduses ja -õppes osalevatest õppijatest osaleb õpirändes 
välismaal



Kutsehariduse soovitus – EL kutsehariduspoliitika ajakohastamine, juhtimise 
ja koostööprotsesside lihtsustamine

• õppe pakkujatele autonoomia
• moodulõppe rakendamine, mikrokvalifikatsioonide pakkumine
• kutseõppe tippkeskused
• keskkonnasäästlikkus ja sotsiaalne kestlikkus (õppekavades ja juhtimises), 

keskkonnaaspekti sidusus muude valdkondadega
• paindlikud ja kaasavad õpivõimalused
• suurendada kutseharidusõppeasutuste digitaalset valmisolekut (uued 

õpikeskkonnad, -vahendid ja digipedagoogika meetodid) digitaliseerimise 
aspektid kvaliteeditagamises (EQAVET)



Kutsehariduse soovituse rakendamine

• Kavandatakse siseriiklikud meetmed kooskõlas haridusvaldkonna 
arengukava 2035 

• soovitatakse kasutada ELi vahendeid ja programme, näiteks 
taasterahastu „NextGenerationEU“ (taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahend, REACT-EU), Euroopa Sotsiaalfond+, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, InvestEU, Erasmus+, programm „Euroopa 
horisont“, Interreg, digitaalse Euroopa programm, õiglase ülemineku 
mehhanism ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond jne.



Haridusvaldkonna arengukava

• elukestev õpe ja paindlikud õpiteed
• valikurohked ja kättesaadavad õpivõimalused
• mitmekesised õpikeskkonnad
• noorte arengut toetavad rikkalikud võimalused

https://www.hm.ee/sites/default/files/eesti_haridusvaldkonna_arengukava_2035_seisuga_2020.03.27.pdf


2021+ fookused kutsehariduses

• sujuvad ja paindlikud õpiteed haridustasemete ja -liikide vahel ning 
tööturule suundudes (suurem sidusus alus- ja üldhariduse vahel; 
ühtne keskharidusstandard)

• võimalused väiksematest osadest koosneva ning õppija vajadustele ja 
võimetele vastava hariduse omandamiseks - mikrokvalifikatsioonid

• kutse- ja üldkeskhariduse lõimimine, hariduskeskusesed
• kutseõppe tippkesskused
• STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) erialade

lõpetajate osakaal (%) 
• rahvusvaheline õpiränne



Tänan!

@haridusmin

hm.ee

@haridusministeerium

rita.kask@hm.ee
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