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Sissejuhatus 
 
Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) viib kolmandat korda läbi EÕEL-i õpilasküsitlust, 
mille eesmärgiks on saada ülevaadet koolides toimuvast läbi õpilaste hinnangute 
ja perspektiivi. Käesoleva küsitluse tulemusi kasutatakse sisendina Õpilasliidu 
avaliku poliitika seisukohtade koostamisel ning õpilasküsitluse tulemused 
annavad indikatsiooni sellest, millistele teemadele peab lähitulevikus Eesti 
Õpilasesinduste Liit tähelepanu pöörama. Kuivõrd kool on väga erimoeline koht, 
oli ka küsitlus väga mahukas, eesmärk oli saada võimalikult laiapindset tagasisidet 
sellest, mis tänases hariduelus õpilaste hinnangul on hästi ja mida saaks 
parandada. 
 
Õpilasküsitlus viidi läbi 2020. aasta veebruaris, mil epidemioloogilist kriisi ei osanud 
veel keegi ette näha. See annab Õpilasliidule hea võimaluse analüüsida just seda 
perioodi, mis õpilaste jaoks on tavapärane ning millega tuleb silmitsi seista uuesti 
siis, kui distantsõppeperioodid on läbi saanud.  
 
Õpilasküsitluse aruande esimene osa kirjeldab küsitluse tausta ja eesmärki, teises 
osas tutvustatakse küsitud küsimusi ja uurimismetoodikat ning kolmandas osas 
esitletakse küsitluse tulemusi. 
 
Eesti Õpilasesinduste Liit tänab kõiki õpilasi, kes olid valmis küsitlusele vastama ja 
tagasisidet andma. Tänu teile on Õpilasliidul võimalik seista õpilaste õiguste ja 
vajaduste eest lähtudes kõige ajakohasemast informatsioonist.  
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Uuringu taust ja eesmärgid 
 
Eesti Õpilasesinduste Liit alustas 2015. aastal õpilasküsitluse läbiviimise protsessiga, 
et kaardistada neid probleeme, mis õpilaste jaoks sel momendil kõige teravamad 
on. 2015. aastal viidi küsitlus läbi paberkandjal ning küsitluse läbiviimisel katsetati 
muuhulgas seda, kui sobilikud küsimused õpilaste jaoks on. 2017. aastal viidi 
küsitlus läbi ainult õpilasesinduste seas, käesolev uuring tehti ligipääsetavaks 
kõikidele õpilastele, kes õpivad üld-, eri- või kutsehariduskoolis.  
 
Eesti Õpilasesinduste Liidul on mitmeid kanaleid, kust tagasisidet küsida, samas 
viise, kuidas just ka kõige passiivsematelt ja muidu mitte aktiivsetelt õpilastelt 
tagasidet koguda, ei ole palju. Sestap algatas Õpilasliit õpilasküsitluse läbiviimise, 
et võimaldada ka neil, kes igapäevaselt õpilasesinduse töös kaasa lüüa ei soovi, 
võimaluse jagada aeg-ajalt enda mõtteid ja seisukohti koolis toimuva osas. Taolise 
uuringu eeliseks on laiapindne tagasiside erineva taustaga õpilastelt, mis tagab 
parema võimaluse näha adekvaatset pilti koolis toimuvast.  
 
Eesti Õpilasesinduste Liit külastab aastas kümneid koole, kuid üldjuhul on 
külastused konkreetse suunatud eesmärgiga (nt koolitus või konkreetse 
probleemi lahendamine koolis), mistõttu on meile oluline, et saaksime koolides 
toimuva kohta tagasisidet ka selliselt, mis ei eelda füüsilist kohalolu ja kontrolli. Riik 
viib läbi esinduslikke uuringuid õpitulemuste, oskuste ja õpilaste pädevuste kohta, 
kuid sellist, mis kaardistaks õpilase jaoks igapäevaseid hädavajalikke küsimusi (nt 
füüsiline keskkond koolis ja selle sobivus õppetööks) tihti läbi ei viida, kuid need on 
täpselt sellised küsimused, mille jaoks Eesti Õpilasesinduste Liit ja õpilasesindused 
sisendit vajaksid. Seega on kõige üleüldisemaid eesmärke küsitluse läbiviimisel 
kolm: 
 

• Saada kõige otsesemalt allikalt tagasisidet koolis toimuvast; 
• Saada tagasisidet teemavaldkondade kohta, mis noori igapäevaselt 

puudutavad, kuid mida EÕEL-il endal ei ole võimalik aktiivselt kaardistada; 
• Saada sellist tagasisidet, mis võimaldab Eesti Õpilasesinduste Liidul seada 

tulevaseid plaane avaliku poliitika valdkonnas.  
 
 
Kuivõrd küsitlus sisaldas palju küsimusi ja teemavaldkondi annab käesolev raport 
tulemustest ülevaate 7 teemavaldkonnas esitades esmalt graafilised tulemused 
ning seejärel kommentaarid nende tulemuste kohta.  
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Ülevaade küsimustest ja uurimismetoodikast 
 
Alljärgnevalt on kirjeldatud uurimismetoodikat ja küsimusi, mida küsitluses 
kasutati. 
 
Uurimisküsimused 
 
Küsitluse raames sooviti leida vastused järgmistele küsimustele: 
❖ Taust (A) 

➢ A1 Klass 
➢ A2 Sugu 
➢ A3 Rahvus 
➢ A4 Millise asustusega piirkonnas sa elad? 
➢ A5 Mis piirkonnas Sa elad? 
➢ A6 Kooli nimi, kus Sina õpid 
➢ A7 Missuguse kooli õpilane Sa oled? 
➢ A8 Õpilaste arv Sinu koolis 
➢ A9 Kas Sul on oma koht õppimiseks? 
➢ A10 Milline on Sinu perekonna rahaline olukord? 

❖ Üleüldine rahulolu kooliga (B) (esitatud väidetena) 
➢ B1 Mulle meeldib minu kool 
➢ B2 Lähen kooli rõõmsal meelel 
➢ B3 Minu kool annab mulle heal tasemel hariduse 
➢ B4 Koolis õppimine on huvitav ja väljakutseid pakkuv 
➢ B5 Võtan aktiivselt osa kooli ühisüritustest 
➢ B6 Koolis arvestatakse minu isikupäraseid võimeid ja arendatakse mind 

sellest lähtuvalt 
➢ B7 Koolis on võimalik õppida mulle huvipakkuvaid valikaineid 

❖ Õpetamismetoodika (C) 
➢ C1 Kas õpetajad seletavad õppematerjali piisavalt lahti? 
➢ C2 Kas õpetatakse, kuidas õppeaines orienteeruda ja paremini õppida? 
➢ C3 Kas erinevad õppeaineid seostatakse omavahel (nt keemia tunnis 

räägitakse füüsikast või muusika tunnis matemaatikast)? 
➢ C4 Kas kasutate tunnis enda arvates piisavalt nutivahendeid? 
➢ C5 Kas õpikute sisut saab lihtsasti aru? 
➢ C6 Kas õpikud ja töövihikud jõuavad kooli õigeaegselt? 
➢ C7 Kas õpilastele võimaldatakse reaalselt vastavalt vajadusele 

konsultatsioone või järeleaitamistunde? 
➢ C8 Kas õpetajad kasutavad tänapävaseid õppemeetodeid? (nt arutelud, 

rühmatööd, probleemilahendamised jne) 
➢ C9 Kas Sul on enda hinnangul kõik vajalikud õppevahendid olemas, mida 

kool peaks võimaldama? 
➢ C10 Millest on enim puudu? (vali üks või mitu) 
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➢ C11 Kui sageli vajad konsultatsioone? 
➢ C12 Mil määral õpid koolis hinnete pärast? 
➢ C13 Kas õpetajad tutvustavad oma õppemeetodeid ja 

hindamispõhimõtteid? 
➢ C14 Mitu teadmiste kontrolli (kontrolltöö/muu hindeline või arvestuslik töö) 

tehakse keskmiselt nädalas? 
❖ Valikained (D) 

➢ D1 Kui palju valikaineid Sinu koolis pakutakse? 
➢ D2 Kas on aineid, mida tahaksid õppida, kuid kool ei võimalda? 
➢ D3 Mis valdkonnast võiksid valikained olla? 
➢ D4 Kas Sinu hinnangul on valikained olulised? 
➢ D5 Palun põhjenda, miks Sa D4 küsimuses just nii vastasid? 

❖ Õppe- ja ainekavad (E) 
➢ E1 Kui palju aega pühendad iga päev kodus õppimisele? 
➢ E2 Tunnen, et õppekava maht on liiga suur? 
➢ E3 Tunnid on faktikesksed, vähe on praktilist 
➢ E4 Ettenähtud materjalid jõutakse läbida õigeaegselt 
➢ E5 Kodus õppida antava materjali maht on liiga suur 
➢ E6 Kas Sinu koolis arvestatakse õpilase individuaalset eripära, võimeid ja 

vajadusi? 
➢ E7 Selgita E6 küsimuse vastust 

❖ Õppekeskkond (F) 
➢ F1 Kas Sinu koolis on ja Sul on võimalik kasutada (vali üks või mitu) 
➢ F2 Kui palju peaks Sinu arvates klassis olema õpilasi, et õppetööd saaks hästi 

ja mugavalt korraldada? 
➢ F3 Õpetajad on minu suhtes heatahtlikud 
➢ F4 Mul on head suhtes oma õpetajatega 
➢ F5 Mul on head suhted oma klassikaaslastega 
➢ F6 Meie koolis on sõbralik õhkkond 
➢ F7 Mind ei ole sel õppeaastal koolis kiusatud 
➢ F8 Õppelauad- ja toolid on sobivad õppetööks 
➢ F9 Koolimaja on soe 
➢ F10 Koolimaja on puhas 
➢ F11 Kooli tualettruumid on korralikud ja puhtad 
➢ F12 Klassiruumid on piisavalt valgustatud 
➢ F13 Pesemisvõimalused koolis on head (Puudutab eelkõige võimalust pärast 

kehalise kasvatuse tundi ennast pesta) 
➢ F14 Toitlustus on hästi korraldatud 
➢ F15 Kooli ruumides (nt raamatukogus) on head võimalused iseseisvaks 

õppimiseks 
➢ F16 Oled Rahul internet kättesaadavusega koolimajas 
➢ F17 Millisel kujul esineb Sinu koolis koolivägivalda? (vali üks või mitu) 
➢ F18 Kas Sinu koolis tegeletakse koolivägivalla probleemiga? 
➢ F19 Kui vastasid, et tegeletakse, siis kuidas? 
➢ F20 Kas Sinu koolis on (vali üks või mitu) 
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❖ Klassijuhataja (G) 
➢ G1 Kas Sinul on klassijuhataja? 
➢ G2 Milline on Sinu klassijuhataja roll? 
➢ G3 Kas Sinu klassijuhataja poole on võimalik oma isiklike muredega 

pöörduda? 
➢ G4 Hinda oma klassi ühekuuluvustunnet meeskonnana 
➢ G5 Millest tunned puudust? Mis võiks Sinu klassi juures teisiti olla? 

❖ Mitteformaalne õppimine (H) 
➢ H1 Kas Sinu koolis on kasutusel mitteformaalsed õppimismeetodid? 
➢ H2 Kui vastasid jah, siis milliseid mitteformaalseid õppemeetodeid 

kasutatakse? 
➢ H3 Kumba õppimisviisi Sina eelistad? 
➢ H4 Põhjenda H3 küsimuse vastust 

❖ Ideaalne kool (I) 
➢ I1 Milline on Sinu hinnangul ideaalne kool? 

 
Küsitud küsimused olid erinevates formaatides. Küsiti: 

• Avatud/lahtiseid küsimusi (peamiselt selliseid, kus paluti valitud vastust 
selgitada); 

• Valikvastusega küsimusi; 
• Mitmikvastusega küsimusi (nt küsimused F1 ja F20); 
• Likerti skaalal väidete kontrollimise küsimusi. 

 
Andmekogumismeetod. Üldkogum. Valim 
 
Andmete kogumiseks kasutati kvantitatiivset küsitlusmeetodit: koostati e-küsitlus 
Google Forms keskkonnas. Küsitlust levitati Eesti Õpilasesinduste Liidu 
infokanalites ning EÕEL-I liikmeskoolide õpilasesinduste kaudu. Küsitlus viidi läbi 
perioodil 01.03 – 05.04.2020. Küsitluse viimane kaasamisvoor pidi toimuma EÕEL-I 
XLII üldkoosolekul, kuid epidemioloogilise olukora tõttu jäi see ära ning füüsiliselt 
sisendit ei kogutud. 
 
Küsitluse üldkogumiks olid kõik Eestis õppivad üld-, eri- ja kutsehariduskoolide 
õpilased. Eesti Õpilasesinduste Liit seadis endale eesmärgiks koguda vähemalt 663 
vastust, mis võimaldaks küsitluse usaldusnivooks seada 99% (küsitluse ajal õppis 
mainitud koolides kokku 153 155 õpilast). Küsitlusele vastas esialgse seisuga 693 
inimest, kellest 3 ei osutunud sobivaks (ühel juhul oli tegemist olukorraga, kus 
vastaja rikkus meelega küsitlust ebasobivate vastuste kaudu ning ülejäänud kahel 
puhul oli vastaja juba varasemalt vastanud). Seega oli vastajate arv küsitlejatele 
meelepärane, eriti, kui võtta arvesse küsitluse suurt mahtu (testides küsitlust 
selgus, et kõige kiiremini on võimalik testi läbida ilma küsimustele mõtlemata 15-
20 minutit, kõiki küsimusi kaaludes võttis vastamine oluliselt kauem aega). 
 
Võttes aluseks valimi hulga ja vastanute tausta saab kindlusega väita, et küsitlusele 
saadud tulemusi on võimalik üldistada õpilaskonnale ja Eesti haridussüsteemile 
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toimuvale, kui tervikule. Samas tuleb meeles pidada, et konkreetse küsitluse 
tulemusi ei ole võimalik kohaldada üksikutele õppeasutustele ning teatud juhtudel 
ka piirkondadele (nt Hiiumaalt ja Jõgevamaalt ei ole selleks piisavalt vastuseid). Küll 
aga annavad küsitluse tulemused vajaliku indikatsiooni sellest, mis on antud 
teemade raames õpilaste hinnangul positiivne ja millised on mured või 
probleemid, mis Eesti õpilasi haridussüsteemis kimbutavad. Kuivõrd Eesti 
Õpilasesinduste Liit viib antud küsitlust läbi just sel eesmärgil, et välja selgitada 
peamised teemad või teemavaldkonnad, millele peab organisatsioon lähiajal 
tähelepanu pöörama, siis on antud küsitluse tulemused selleks igati sobivad. 
Samuti annab käesolev küsitlus ja selle tulemused võimaluse tulevikus 
konkreetseid teemavaldkondi edasi uurida, kasutades selle küsitluse tulemusi 
baasmaterjalina.  
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Küsitluse tulemused 

Taust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sugu Vastajate arv, tk/% 
Naine 466 (67, 5%) 
Mees 206 (29,9%) 
Muu 18 (2,6%) 

Rahvus Vastajate arv, tk/% 
Eestlane 662 (95,9%) 
Venelane 13 (1,9%) 
Muu 15 (2,2%) 

Elukoht Vastajate arv, tk/% 
Suurlinn 251 (36,6%) 
Väikelinn 154 (22,4%) 
Alevik 105 (15,3%) 
Küla/maakoht 176 (25,7%) 

Õpilaste arv koolis Vastajate arv, tk/% 
Alla 100 43 (6,2%) 
101 - 300 158 (22,9%) 
301 - 600 156 (22,6%) 
601 - 1000 176 (25,7%) 
Üle 1000 81 (11,7%) 

Joonis 1. Küsitlusele vastanute jaotus klassi kaupa.  

Tabel 1. Küsitlusele vastanute jaotus soo järgi.  Tabel 2. Küsitlusele vastanute jaotus rahvuse järgi.  

Tabel 3. Küsitlusele vastanute jaotus elukoha 
parameetri järgi.  Tabel 4. Küsitlusele vastanute jaotus vastaja koolis 

õppivate õpilaste arvu järgi.  
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Piirkond Vastajate arv 
Tallinna linn 152  
Harjumaa 137 
Tartu linn 83 
Järvamaa 76 
Viljandimaa 68 
Tartumaa 41 
Põlvamaa 31 
Võrumaa 16 
Lääne- Virumaa 15 
Pärnumaa 15 
Raplamaa 15 
Saaremaa 12 
Valgamaa 11 
Ida- Virumaa 7 
Jõgevamaa 5 
Läänemaa 4 
Hiiumaa 2 

Majanduslik olukord Vastajate arv 
Ei jätku toidukski 3 
Söögi saab kätte, 
muuks raha ei jätku 

25 

Tuleme täpselt toime 173 
Söögi- ja 
elamisrahast jääb üle 

233 

Saame endale 
lubada, mida 
soovime 

180 

Ei tea/pole kursis 76 

Kooli tüüp Vastajate arv, tk/% 
Üldhariduskool 606 (87,8%) 
Kutsehariduskool 57 (8,3%) 
Erihariduskool 7 (1%) Tabel 5. Küsitlusele vastanute jaotus maakonniti.  

Tabel 6. Küsitlusele vastanute jaotus perekondliku 
majandusliku olukorra järgi.  

Tabel 7. Küsitlusele vastanute jaotus koolitüübi järgi.  

Joonis 2. Küsitlusele vastanute jaotus selle järgi, mis võimalused on 
õpilasel kodus õppimiseks.  
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Üleüldine rahulolu kooliga 

  

Esimeses sisulises teemavaldkonnas uurisime eelkõige seda kuidas õpilased 
üldiselt on rahul oma kooliga. Õpilasliit kuuleb tihti õpilaste suust lauseid nagu 
,,Kool on mõttetu” või ,,Ma ei viitsi oma koolis käia”, mistõttu huvitas meid, kas 
õpilased jagaksid sama hinnangut ka siis, kui nad peaksid veidi formaalsemas 
olukorras tagasisidet andma. Sealt tekkis ka huvi, milline õpilaste üldine rahulolu 
kooliga on. 
 
Nagu graafikutelt võib näha, siis tegelikut suhtuvad õpilased oma kooli küllaltki 
positiivselt, ligi 80%-le õpilastele meeldib või pigem meeldib nende kool. See on 
oluline näitaja, sest kui õpilasele kool juba üleüldisemalt ei meeldi, siis mõjutab see 
nii õpilase motivatsiooni kui ka töövõimet ning koolis peab leiduma midagi (või 
mitme erineva asjaolu koosmõju), mis õpilast niivõrd häirib, et talle oma kool 
sümpaatne ei ole. Sestap on oluline tähelepanu pöörata just igale viiendale 
õpilasele, kellele nende hinnangul kool meeldiv ei ole, sest nende hinnang oma 
kooli suhtes mõjutab kõige otsesemalt seda, kas sellised õpilased käivad koolis 
ning kui motiveeritult nad kaasa töötavad.  
 
Veidi tagasihoidlikumalt minnakse kooli rõõmsal meelel, kuid mida on joonis 3-lt 
näha, on see, et isegi kui õpilased niivõrd rõõmsal meelel kooli ei soovi minna, siiski 
säilib neil arusaam, et nende kool on piisavalt pädev asutus, kus head haridust 
omandada (85,8% vastanutest leiab, et kool annab kas hea või pigem hea hariduse). 
Kui uurida juba täpsemaid valdkondi, mis heaolu puudutavad, siis siin läheb 

Joonis 3. Õpilaste rahuloluhinnang oma kooli kohta. Rahulolu teadasaamiseks kasutati väiteid, millele oli võimalik 
vastata nelja joonisel esitatud valiku vahel.  

23%

16%

10%

9%

3%

13%

4%

25%

31%

22%

33%

11%

21%

15%

25%

31%

34%

38%

43%

45%

40%

27%

22%

34%

21%

43%

21%

41%

B7 Koolis on võimalik õppida mulle huvipakkuvaid
valikaineid

B6 Koolis arvestatakse minu isikupäraseid võimeid ja
arendatakse mind sellest lähtuvalt

B5 Võtan aktiivselt osa kooli korraldatavatest
ühisüritustest

B4 Koolis õppimine on huvitav ja väljakutseid pakkuv

B3 Minu kool annab mulle hea hariduse

B2 Lähen kooli rõõmsal meelel

B1 Mulle meeldib minu kool

Üleüldine rahulolu kooliga
Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun
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õpilaste arvamus lahku. Vähem on neid, kes leiavad, et koolis õppimine on huvitav 
ja väljakutseid pakkuv, samuti on vähem neid, kes võtavad aktiivselt osa kooli 
kultuurisündmustest. Mõlemad on olulised teemad, sest just läbi selle on võimalik 
koolist kujundada terviklikku motiveerivat õppekeskkonda. Need, kellele ei 
meeldinud oma kool, leiavad ka, et koolis õppimine ei ole niivõrd huvitav, samuti ei 
võta nad osa kooli ühisüritustest.  
 
Muutuv õpikäsitus, elukestev õpe ning varasemad haridusstrateegiad on 
kirjeldanud seda, kuivõrd oluline on õppijakeskne õpe, st õpe, kus olulisel kohal ja 
fookuses on õpilaste eripärad, tema tugevused ja nõrkused ning seeläbi õppija 
võimestamine ja toetamine. Seda antud sektsioonis ka kõige kriitilisema asjaoluna 
välja toodi: veidi alla poole vastanutest leiab, et koolis ei arvestata või pigem ei 
arvestata õpilase isikupäraseid võimeid (Joonis 3, B6). Oluline on välja tuua, et 
antud hinnangu andsid mh ka need õpilased, kes saavad koolis väga hästi 
hakkama, kuid kellele ei pöörata lisatähelepanu, et õpilase võimeid maksimaalselt 
proovile panna. Mõneti antud küsimusega on seotud ka selle sektsiooni viimane 
küsimus, mis näitab, et endiselt ei ole valikainete laiapindsus jõudnud igasse kooli. 
Samas on siin oluline välja tuua, et need, kelle hinnangul on valikainete hulk väike 
või pea olematu, on peamiselt põhikooli klassidest, kus valikainete pakkumine täna 
veel populaarne ei ole ning on võrreldes gümnaasiumiga ka keerulisem 
korraldada.  
 
Kui võrrelda erineva taustaga õpilasi, siis need õpilased, kes õpivad väiksemates 
koolides, arvavad oma koolist rohkem ning neile meeldib ka koolis rohkem käia 
(võrdluseks: 600-1000 õpilasega koolis meeldis väga koolis 37% õpilastest, kuid 100-
300 õpilasega koolis ligi 50% õpilastest). Küll aga ei mõjutanud antud hinnangut 
eriti see, mis asukohas kool asus (nii linnas, maal kui väikelinnades oli suhtumine 
kooli ja kooliskäimisesse küllaltki sarnane). 
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Õppemeetodid, -materjalid ja -korraldus 
 

 

  

2%

4%

3%

6%

10%

14%

8%

12%

4%

7%

18%

12%

11%

31%

21%

25%

38%

21%

30%

39%

35%

30%

43%

31%

38%

37%

54%

61%

39%

50%

53%

16%

34%

29%

13%

21%

C9 Kas Sul on enda hinnangul kõik vajalikud
õppevahendid olemas, mille kool peaks võimaldama?

C8 Kas õpetajad kasutavad tänapäevaseid
õppemeetodeid?

C7 Kas õpilastele võimaldatakse reaalselt vastavalt
vajadusele konsultatsioone või järeleaitamistunde?

C6 Kas õpikud ja töövihikud jõuavad kooli õigeaegselt?

C5 Kas õpikute sisust saab lihtsasti aru?

C4 Kas kasutate enesehinnangul tunnis piisavalt
nutivahendeid?

C3 Kas erinevaid õppeaineid seostatakse omavahel?

C2 Kas õpetatakse, kuidas õppeaines orienteeruda ja
paremini õppida?

C1 Kas õpetajad seletavad õppematerjali piisavalt lahti?

Õpetamismetoodika, küsimused C1 - C9
Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun

Joonis 4. Õpilaste rahulolu koolis rakendatavate õppemeetoditega ja kasutusel olevate õppevahenditega. Rahulolu 
teadasaamiseks kasutati väiteid, millele oli võimalik vastata nelja joonisel esitatud valiku vahel.  

 

Joonis 5. Õpilaste hinnang sellele, kui suur vajadus õpilasel endal konsultatsioonide järele on. 
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Joonis 6. Õpilaste hinnang sellele, kui suurel määral õpivad nad koolis seepärast, et hindeid saada. 

Joonis 7. Õpilaste hinnang sellele, mitu arvestuslikku tööd nädalas läbi viiakse. 
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Õpetamismetoodika osas soovisime teada saada kuidas toimub koolis õppetöö, 
milliseid õppemeetodeid ja õppevahendeid õpilase koolis kasutatakse ning kas 
need on õpilaste jaoks piisavad või sobivad.  
 
See, kuidas õpetaja kaasab õpilast õppeprotsessi, on märgilise tähtsusega: see võib 
määrata, kuivõrd motiveeritud on õpilane või kuivõrd arusaadav on õpilasele see, 
miks ainekava just niimoodi läbitakse ja kuhu õpilane protsessi lõpuks ideaalis 
jõudma peaks. Küsitluse tulemused viitavad sellele, et õpetajad seletavad üldjuhul 
õppematerjali lahti, kuid probleemne (49,7% hinnangul) on just see, et ei õpetata 
niivõrd palju seda, kuidas õppeaines orienteeruda ja paremini õppida. Enim 
kurdavad selle üle gümnaasiumiastme õpilased. Enamus õpilasi on kursis kuidas 
õpetajad enda hindamispõhimõtteid rakendavad, kuid samal ajal ei ole õpetajad 
ise kõige agaramad neid tutvustama: pigem saadakse sellest aru jooksvalt. Üle 
kolmveerandi vastanutest leidis, et nende kooli õpetajad kasutavad tänapäevaseid 
õppemeetodeid, samuti on võimalik vajadusel võtta osa järeleaitamistundidest või 
konsultatsioonidest. See on oluline, sest vastanutest ligi 40% hindavad, et vajavad 
aeg-ajalt konsultatsioone ning vaid veerand õpilastest konsultatsioone vajalikuks 
ei pea.  
 
Positiivne on näha, et õpilased ei suhtu õppetöösse kui protsessi, mille lõpuks on 
vaja saavutada võimalikult positiivne hinne. Seda näitab joonis 6, kus vastajad 
leiavad, et õpitakse nii teadmiste kui hinnete pärast. Avatud küsimustes tuuaksegi 
välja, et hinne võib vahel olla motivaatoriks, et paremat tulemust saavutada, kuid 
ennekõike on oluline, et õppeprotsess tervikuna toetaks seda, et õpilane saaks 
juurde teadmisi ning oskaks nende teadmistega midagi peale hakata. Vastanute 
koolides toimub nädala jooksul enim kontrolltöid 2-3 korda või 4-5 korda. Kui võtta 
arvesse, et tänane tervisekaitsemäärus kooli päevakavale ja õppekorraldusele 

Joonis 8. Õpilaste hinnang sellest, kui palju õpetajad tutvustavad õppemeetodeid ja hindamispõhimõtteid. 
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lubab korraldada ühe kontrolltöö päevas1, siis on vastanute koolis toimuv pigem 
mõõdukas. Samal ajal peaksid koolid rohkem meeles pidama, et sama määrus 
lubab nädalas korraldada kuni kolm kontrolltööd2, mille vastu kolmandik vastanute 
koolidest eksivad. Siiski on tegemist pigem positiivse trendiga, sest Eesti 
Õpilasesinduste Liidu praktikas on tihti tulnud ette, kus mures õpilased pöörduvad 
seepärast, et nädalasse on planeeritud suures koguses kontrolltöid ning õpilastel 
ei ole piisavalt võimekust, et nendeks võrdväärselt hästi valmistuda. Käesoleva 
valimi alusel on selliseid vastanuid ainult 2,6%.  
 
Õpikuid, mida õpilastele ainekava raames antakse, on pigem lihtsasti arusaadavad, 
samuti jõuavad õpikud ja töövihikud õigeaegselt õppeprotsessi alguseks õpilaseni. 
Ligi ⅔ õpilastest leiab, et tunnis kasutatav nutivahendite osakaal on piisav või 
pigem piisav, mis annab põhjust oletada, et digi- ja nutivahenditesse ning nende 
kasutamisse suhtub enamus koole pigem positiivselt ning näevad seda kui uut ja 
olulist võimalust, millega koolitööd mitmekesistada. Avatud küsimusena toodi 
välja, et enim tunnevad õpilased puudu sellisest lisamaterjalist, mis aitaks ainekava 
eesmärke saavutada ning oleks õpikule toetavaks materjaliks. Sellisteks 
materjalideks on nt individuaalselt lahendatavad kontrolltestid või nt materjalid, 
mis pakuvad õpikus oleva lühikese info juurde sisukamat teavet. Kõigi väljatoodud 
puudustega on võimalik tutvuda LISA 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 RT I, 24.04.2020,9, § 10 lg 3. 
2 RT I, 24.04.2020,9, § 10 lg 4. 
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Valikained 

 

 
 

Joonis 9. Õpilaste hinnang pakutavate valikainete selektsiooni kohta. 

Joonis 10. Õpilaste hinnang selle kohta, kas koolis on täna puudu valikaineid, mille vastu õpilasel huvi oleks. 
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Valikained on õpilase jaoks üks peamiseid viise, kuidas kooli õppetöö raames enda 
isiklikke huve ning võimeid proovile panna ja arendada. Seetõttu uurisime 
õpilastelt selle kohta, kuidas on nende suhtumine valikainetesse ning millisel 
määral peavad õpilased valikaineid oluliseks ja vajalikuks.  
 
Kui vaadata graafikuid, siis kooliti läheb küllaltki lahku hinnang selle osas, kui palju 
valikaineid õpilastele pakutakse. Samal ajal aga leiavad õpilased ise, et valikaineid 
on väga olulised (85,9%) ning ligi ⅔ õpilastest tunnistab, et on olemas valikaineid, 
mida hea meelega sooviks õppida, kuid kool neid tänasel kujul ei paku. Kooli tüüp 
siin rolli ei mängi, kuivõrd nii üld- kui kutsehariduses leidsid õpilased, et valik peaks 
pigem olemas olema. Kui uurisime, mis valdkondadest valikained võiksid pärit olla, 
siis kõige populaarsemaks osutusid oskusained (265 vastanut) ja keeled (216 
vastanut). Keelte hulgas oli ära toodud nt hispaania, prantsuse ja saksa keeled, kuid 
oli ka nt soome ja hiina keel, mis meie koolides tavapäraselt õppekavva ei satu. 
Populaarseteks ainevaldkondadeks olid veel humanitaar- ja reaalained (vastavalt 
92 ja 68 vastanut), kuid välja toodi ka selliseid aineid nagu robootika, enesekaitse, 
toitumine, meditsiin ja majandus. Kõigi eelistustega on võimalik tutvuda LISA 2. 
 
Arvamuse paljusus näitab osalt seda, et kui õpilastele antakse valik, siis nad on hea 
meelega valmis valikainetes osalema ja panustama, kuid samal ajal näitab ka seda, 
et koolid täna ei paku valikaineid veel piisavalt. Kui uurisime, miks õpilaste 
hinnangul valikained olulised on, siis kõige olulisemateks asjaoludeks toodi välja 
järgmised põhjused (kõik vastused leitavas LISA 3): 
 

• Õpilasel on endal vabadus midagi enda huvidest lähtuvalt valida ja samal 
ajal areneda; 

Joonis 11. Õpilaste hinnang selle kohta, kas koolis on valikainete kättesaadavus oluline. 



18 
 

• Tekib suurem vastutus ainekava läbimise osas positiivselt, sest on ka endal 
rohkem motivatsiooni olla enda valitud aines edukas; 

• Annab ideid ja suundi selle osas, mida tulevikus edasi õppima minna; 
• Laiendab silmaringi ning annab juurde uusi teadmisi; 
• Lisab motivatsiooni ning annab juurde rohkem oskusi tulevaseks eluks; 
• Mitmekesistab õpiteed ning annab osalise vabaduse kujundada ise oma 

õpiteed. 
 
Seega on valikainete kättesaadavus oluline õpilaste jaoks seepärast, et haarata 
rohkem vastutust ja samal ajal suurendada oma võimalusi, mida tulevases elus 
ette võtta. Üllataval kombel ei mänginud kooli suurus valikaine küsimuses suurt 
rolli, kuigi võiks arvata, et suuremal koolil on ka rohkem võimalusi ja põhjuseid, 
miks suuremat hulka valikaineid pakkuda. Enim on valikainete hulga ja valikuga 
rahul õpilased, kelle koolis õpib 300 - 600 õpilast. Samal ajal leiavad õpilased, kelle 
koolis on alla 100 õpilase, et valikained ei ole niivõrd olulised. Põhjust antud uuringu 
tulemustest ei ole võimalik välja selgitada, kuid puhtalt oletades võib arvata, et 
põhjus võib tuleneda sellest, et nii väikestest koolidest on enamus alg- ja 
põhikoolid, kus valikainete järele soov veel niivõrd suur ei ole.  
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Õppe- ja ainekavad 

 

 

15%

7%

6%

11%

29%

25%

26%

31%

28%

52%

41%

32%

28%

16%

27%

26%

E5 Kodus õppida antava materjali maht on liiga suur

E4 Ettenähtud materjalid jõutakse läbida
õigeaegselt

E3 Tunnid on faktikesksed, vähe on praktilist

E2 Tunnen, et õppekava maht on liiga suur

Õppe- ja ainekavad, E2 - E5

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun

Joonis 12. Õpilaste hinnang selle kohta, kui palju õpilased pühendavad päevas aega kodus õppimisele. 

Joonis 13. Õpilaste hinnang õppe- ja ainekavade kohta. Hinnangu teadasaamiseks kasutati väiteid, millele oli 
võimalik vastata nelja joonisel esitatud valiku vahel.  
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E sektsioonis uurisime milliselt on õpilaste hinnangul üles ehitatud ainekavad ning 
kui palju nad sellise ülesehitusega nõustuvad. Oluline ei olnud antud juhul mitte 
see, kas nende arusaam ühtib sellega, mida haridustöötajad on päriselt ette näinud 
vaid oluline oligi saada ülevaade sellest, kuidas õpilased ainekavadega seotud 
teemasid nagu koormus, tundide läbiviimine ja erivajadustele reageerimine, 
tajuvad ning kas nad on rahul sellega, mida koolis pakutakse.  
 
Graafikult saab näha, et enamus õpilasi, ligi ⅔, pühendavad iga päev kodus 
õppimisele kuni 2 tundi, sellest suur osa ka vähem kui tunni. Tegemist on küllaltki 
ratsionaalse mahuga, mis võimaldab tegeleda ka oma huvialadega ning elada 
sotsiaalset elu. Murelikuks teeb aga ülejäänud õpilaste hulk, kellest ca 60% õpivad 
igapäevaselt 2-3 tundi ja ülejäänud 4 ja rohkem tundi. Kui võtta arvesse, et 
koolipäev kestab (olenevalt kooliastmest ka vähem) keskeltläbi 7-8 tundi, siis 
taoline kodutööde maht ei jäta õpilasele palju valikuid oma vaba aja kasutamiseks 
ja ka koolitööst puhkamiseks. Ühelt poolt tähendab see, et koolis ei pruugi olla 
kodutööde andmise kord ratsionaalne, kuid teisalt kinnitab antud tulemus ka seda, 
et kui koolis ei õpetata efektiivselt õppima (käsitletud osas B), siis võib juhtuda, et 
õppimine venib pikemaks protsessiks või õpilasel on vaja õppetöösse pühenduda 
pikemalt kui õpilasel, keda on õppimise teemal haritud. Samuti on väide E1 
kooskõlas väitega E5, kus üle poole õpilastest leiavad, et kodus õppida antava 
materjali maht on kas pigem suur või suur. Samas on siinkohal oluline välja tuua, 
et õpilased hindavad klassiti enda mahtu ja kodutööde tegemisele kuluvat aega 
küllaltki erinevalt. Enim kulutavad õppimisele aega 9.-11. klassi õpilased ja vähim 6. 
ning 7. klassid.  
 
Õpilased tunnetavad, et õppekava maht on liiga suur ja samal ajal on tunnid ka 
liiga faktikesksed, vähe on praktilist. Erandina tuleb välja tuua kutsehariduse 
õpilased, kellest enamus leidsid, et tunnid on piisavalt praktilised, kuid kooli tüüpi 
arvesse võttes on see ka ainekava koostamise juures üheks eelduseks. Kui 

Joonis 14. Õpilaste hinnang selle kohta, kui palju arvestab kooli õppetöös individuaalset eripära. 
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kõrvutada nt õppekava mahtu ja kodutööde mahtu, siis pigem hinnatakse 
mõlema puhul, et maht on suur, mis viitab sellele, et õpilased üleüldisemalt 
ootavad koolilt väiksemat koormust ja eelmise osa tagasisidet arvesse võttes ka 
suuremat vabadust.  
 
Positiivsena saab välja tuua, et ainekavas ettenähtud materjalid jõutakse õpilaste 
hinnangul pigem läbida õigeaegselt. See võimaldab eeldada, et õpilastel ei teki 
haridustees puuduseid niivõrd seepärast, et ainekava rakendamist on viidud läbi 
selliselt, et maht ei ole kooskõlas nt tundide arvuga või et tunde ei ole osatud 
planeerida. Samal ajal tekitab muret joonis 14, mis paraku kinnitab tõsiasja, et 
olenemata õppijakeskse õppimise loogikast ei oska suur osa õpilasi hinnata, kas 
nende eripäradega koolis arvestatakse. Ühelt poolt viitab see teadlikkuse 
probleemile: õpilased ise ei ole kursis, et individuaalne lähenemine on loomulik ja 
mõistlik viis hariduse pakkumiseks. Pigem on levinud arusaam, et individuaalset 
lähenemist rakendatakse ainult nende puhul, kellel on mingi suurem probleem või 
erivajadus (nt HEV õpilaste puhul). Teisalt näitab tulemus ka trendi, et koolis ei ole 
veel tavapärasesse kooliellu individuaalne lähenemine kohaldunud ning seepärast 
ei oska suur osa õpilasi isegi tahta või oodata seda, et nendega eraldi tegeldaks, et 
haridusest pakutavat maksimaalselt enda heaks ära kasutada.  
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Õppekeskkond 

 

 

 

 
 
 

Joonis 15. Vastanute võimalused kasutada koolis erinevat taristut.  

 

Joonis 16. Õpilaste hinnang sellele, kui palju peaks ühes klassis koos inimesi õppima, et õppeprotsess 
oleks võimalikult edukas ja tõhus. 
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5%

3%

1%

2%

17%

7%

10%

11%

45%

38%

45%

50%

33%

52%

44%

37%

F6 Meie koolis on sõbralik õhkkond

F5 Mul on head suhted oma klassikaaslastega

F4 Mul on head suhted oma õpetajatega

F3 Õpetajad on minu suhtes heatahtlikud

Vaimne koolikeskkond, F3 - F6
Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun

Joonis 17. Õpilaste hinnang koolis oleva vaimse keskkonna kohta. Hinnangu teadasaamiseks kasutati väiteid, 
millele oli võimalik vastata nelja joonisel esitatud valiku vahel.  

 

 

Joonis 18. Õpilaste hinnang selle kohta, kas neid on koolis 2019/20 õppeaasta jooksul kiusatud.  
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26%

6%

9%

10%
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17%

4%

11%

6%

21%

15%

21%

12%

5%

21%

14%

21%

14%

26%

29%

36%

28%

23%

33%

39%

38%

40%

27%

50%

34%

50%

71%

29%

43%

30%

40%

F16 Oled rahul interneti kättesaadavusega
koolimajas

F15 Kooli ruumides (nt raamatukogus) on head
võimalused iseseisvaks õppimiseks

F14 Toitlustus on hästi korraldatud

F13 Pesemisvõimalused koolis on head

F12 Klassiruumid on piisavalt valgustatud

F11 Kooli tualettruumid on korralikud ja puhtad

F10 Koolimaja on puhas

F9 Koolimaja on soe

F8 Õppelauad- ja toolid on sobivad õppetööks

Füüsiline koolikeskkond, F8 - F16

Ei nõustu Pigem ei nõustu Pigem nõustun Nõustun

Joonis 19. Õpilaste hinnang selle kohta, milline on nende kooli koolikeskkond. Hinnangu teadasaamiseks kasutati 
väiteid, millele oli võimalik vastata nelja joonisel esitatud valiku vahel.  

 

 

 

Joonis 20. Õpilaste hinnang selle kohta, millisel kujul esineb nende koolis koolivägivalda.  
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Joonis 21. Õpilaste hinnang selle kohta, kas koolis tegeletakse koolivägivalla probleemiga.  

 

 

Joonis 22. Tugiteenuste kättesaadavus vastanute haridusasutustes.  
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Õppekeskkond on õpilase jaoks väga oluline teema: just see määrab suuresti ära, 
kas õpilane on motiveeritud koolis käima ning kuivõrd talle seal meeldib. 
Käesolevas küsitluses jaotati koolikeskkonna teemad üldistatult kaheks. Osa 
küsimusi keskendub füüsilise koolikeskkonna kaardistamisele, mis hõlmab endas 
nii seda, mis ressursid on koolil olemas kui ka seda, kui palju neid õpilased kasutada 
saavad. Teine pool koolikeskkonnast on vaimne, mistõttu uurisime selle kohta 
kuidas saavad õpilased läbi oma õpetajate ja klassikaaslastega, milline on üldine 
õhkkond koolis ning kuidas tegeletakse koolikiusamise küsimustega. 
 
Alustades füüsilisest koolikeskkonnast, siis koheselt hakkab silma, et võimekus on 
kooliti küllaltki erinev. Kõige vähem on koolides kasutada õpilaste jaoks ujulaid. 
Mõnevõrra ei ole see üllatav, sest väikesesse maakooli eraldi ujulat ehitada ei ole 
majanduslikus mõttes mõistlik, samas on põhikooli esimeses astmes kõigil vajalik 
läbida ujumistunnid3, mistõttu on tabelist leitav arv 146 päris tagasihoidlik. Küll aga 
on suures osas koolides olemas nii võimla kui staadion, paljudes ka jõusaal, mis 
annab võimaluse koolis siiski füüsiliselt aktiivne olla. Siinkohal on oluline välja tuua, 
et uuringus ei küsitud pelgalt seda, millised rajatised koolis olemas on vaid mida 
saavad ka õpilased soovi korral iseseisvalt kasutada. Pooled õpilastest leiavad, et 
nende koolis on pärast füüsilist pingutust võimalik kasutada häid 
pesemisvõimalusi ning veidi üle veerandi leiavad, et see on pigem nii. Seega on 
arenemas ka taristu rajatiste ümber, vähenemas on olukorrad, kus riietusruumid 
on ebaturvalised (ka kiusamise ja privaatsuse mõttes), mis pigem peletavad õpilasi 
hügieeni eest hoolitsemast. 
 
Ka ülejäänud füüsilise keskkonna osas on üldpilt pigem positiivne. Enim ollakse 
rahul koolis oleva valgustusega ja sellega, et kooliruumides on head võimalused 
iseseisvaks õppimiseks. 80% vastanute hinnangul on õppetööks mõeldud toolid ja 
lauad sobivad või pigem sobivad ning sarnaselt hinnatakse kooli puhtust. Vähem 
on neid, kes leiavad, et koolimaja on soe või pigem soe (ca 70%) ning sarnaselt 
hinnatakse toitlustuse korraldust (samuti ca 70% leiavad, et see on korraldatud kas 
hästi või pigem hästi). Enim ollakse rahulolematud koolide tualettruumide 
olukorraga ning interneti kättesaadavusega. Kolmandik vastanutest leiab, et kooli 
tualettruumidega on suuremaid või väiksemaid probleeme ning 47% õpilastest 
leiab sama koolis pakutava internetiteenuse kohta. Mis puudutab interneti 
kättesaadavust, siis tihtilugu ei seisne probleem interneti puudumises vaid selles, 
et Wifi ei levi üle koolimaja või interneti jõudlus ei ole piisav, et teenindada kõiki 
interneti kasutajaid, mis muudab Wifi kasutamise aeganõudvaks. 
 
Selgelt kajastub, et õpilased eelistavad õppetöös osalemiseks väiksemaid 
klassikomplekte. 44% vastanutest leidsid, et klassis võiks korraga õppida alla 20 
õpilase. Väiksemaid klassikoosseise toetasid peamiselt põhikooli õpilased. Kuivõrd 
eelmistes osades on selgunud, et õpilased ei taju liigselt individuaalset lähenemist, 
võib see ka üheks põhjuseks olla, miks väiksemaid klasse eelistatakse. Lisaks on 
võimalik lihtsamalt tekitada turvalist klassiõhkkonda, sest inimesi, kellega 
arvestada tuleb, on vähem.  
 
Mis puudutab vaimset koolikeskkonda, siis kõige positiivsemalt suhtuvad õpilased 
suhetesse oma klassikaaslastega. 51,9% vastanutest leiab, et neil on oma 
klassikaaslastega head suhted, 37,7% hindab suhteid pigem heaks. Sarnaselt 
leiavad õpilased, et neil on head suhted ka oma õpetajatega (vastavalt 43,5% leiab, 

 
3 Kehalise kasvatuse ainekava, õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes 
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et suhted on head ning 45,1% et suhted on pigem head), veidi tagasihoidlikumalt 
hinnatakse seda, et õpetajad on õpilaste vastu heatahtlikud (vastavalt 37,2% ja 
49,9%). Kõik eelnev on arvatavasti ka põhjuseks, miks 71,3% vastanutest leidsid, et 
neid ei ole õppeaasta jooksul kordagi koolis kiusatud ning kiusu all kannatanute 
hulk oli 12,8%. Märkimisväärne on see hulk inimesi, kes ei oska hinnata, kas neid on 
õppeaasta jooksul kiusatud (110 õpilast): osalt näitab selline vastus seda, et vahel on 
küllaltki keeruline aru saada, kas tegemist on nt lihtsalt tögamisega või üritatakse 
õpilast siiski kiusata ning teisalt näitab selline tulemus seda, et isegi, kui õpilasele 
tundus, et teda kiusatakse, siis ta otseselt ei võtnud midagi ette, et sellest aru saada 
või sellele lahendust leida.  
 
Võimalikest probleemallikatest räägivad ka väited F6 ja F17. Sõbralikuks peab oma 
kooli õhkkonda vaid kolmandik õpilastest, samuti toodi välja, et 313 vastanu 
koolides esineb vaimset vägivalda, mõnevõrra vähem küberkiusamist ja füüsilist 
vägivalda. Antud tabel ilmestab hästi seda, et füüsiline vägivald ei ole võrreldes 
varasemaga enam nii populaarne vahend, millega inimesi taga kiusata, selle 
asemele on tulnud nt küberkiusamine. Samuti on antud tabel indikatsiooniks 
sellest, et kuigi vastanuid nii palju koolis ei kiusata ei tähenda see seda, et teised 
õpilased koolis kiusu all ei kannataks. Seevastu rõõmustav on see, et ⅔ hinnangul 
tegeldakse või pigem tegeldakse koolis koolivägivalla probleemidega ning avatud 
küsimustest selgus, et tegeldakse peamiselt (kõigi vastustega on võimalik tutvuda 
LISA 4): 

• Läbi KIVA programmi; 
• Osapooled tuuakse kokku, nendega vesteldakse ja proovitakse leida 

lahendust; 
• Õpetajad sekkuvad ja üritavad lahendada probleemi; 
• Sekkub koolipsühholoog, kes üritab lahendada probleemi; 
• Tegeletakse otse kiusajaga. 

 
Kuid ka siin punktis tuleb tunnistada, et isegi, kui õpilane vastas, et tema hinnangul 
koolis pigem koolivägivalla teemaga tegeldakse, ei osata välja tuua, kuidas seda 
tehakse (53,9% vastanutest ei osanud välja tuua näiteid sellest, kuidas koolivägivalla 
teemaga tegeldakse). Positiivsena saab välja tuua, et koolipsühholoogi olemasolu 
ja kättesaadavus on muutunud pigem normaalsuseks, mitte vastupidi. 
Vastanutest ca 77% on koolis koolipsühholoogi teenus kättesaadav4. Samuti on ligi 
pooltes koolides olemas logopeed ja sotsiaalpedagoog. Karjäärinõustaja ja 
eripedagoog on juba haruldasemad ametid, keda enamus koolides täna ei ole 
võimalik näha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Siinkohal tuleb täpsustada, et erinevate allikate põhjal on koolipsühholoogide 
kättesaadavus Eestis pigem ca pooltes koolides. 
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Klassijuhataja roll ja klassi ühtekuuluvustunne 

 
 

 

Joonis 23. Ülevaade klassijuhataja olemasolust vastanute klassides.  

 

 

Joonis 24. Õpilaste hinnang selline, millisena nad näevad enda klassijuhataja rolli..  
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Joonis 25. Õpilaste hinnang sellest, kas neil on võimalik oma klassijuhataja poole isiklike muredega 
pöörduda.  

 

 

Joonis 26. Õpilaste hinnang sellest, kui ühtne on tema klass. 
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Antud osas uurisime selle kohta, mida arvavad õpilased enda klassijuhatajast ja 
klassi ühtekuuluvustundest. Õpilasliidu hinnangul on klassijuhataja õpilase jaoks 
ülimalt olulises rollis: lisaks õpilasesindusele on klassijuhataja õpilase jaoks esmane 
isik, kelle poole oma muredega pöörduda ja potentsiaalselt ka abi saada. Samuti 
uurisime ühtekuuluvustunde kohta, sest klassi ühtsus võib tihtilugu määrata selle, 
kui hästi õpilane ennast koolis tunneb, kas õpilane võib kannatada koolikiusamise 
all jne. 
 
690 vastanust 661-l on olemas klassijuhataja: see on päris hea tulemus, sest 
vahepeal levis koolides trend, kus eriti vanemates klassides klassijuhatajat kas 
polnud üldse või oli pelgalt infovahendaja rollis. Samas, ka täna on täiesti tavaline 
see, kui klassijuhataja gümnaasiumi astmes on terve lennu peale, mitte klassi 
peale. See aga tähendab, et klassijuhatajal ei pruugi jätkuda ressurssi selleks, et 
kõikide murede ja mõtetega tegeleda. Siiski leidsid meile vastanutest ligi ⅔, et 
nende klassijuhataja tegeleb klassi probleemidega väga aktiivselt ning kindlasti ei 
ole klassijuhataja rolliks olla ainult info vahendaja. Veidi tagasihoidlikumalt hinnati 
võimalust pöörduda enda murega klassijuhataja poole: 40,5% vastanutest leidis, et 
klassijuhataja poole on võimalik pöörduda alati ning 45,2% olenevalt teemast. Ca 
15% vastanutest leidis, et klassijuhataja poole pigem pöörduda siiski ei ole võimalik, 
nende vastanute puhul tuleb ka välja, et nad suhtuvad kooli pigem kehvemalt ning 
nad on ise kannatanud ka nt koolikiusamise all. Seega tegelikkuses on ülimalt 
oluline, et klassijuhatajad just nende 15% õpilaste suunas oma tähelepanu hoiaksid, 
sest just neil võib tihtilugu koolis kõige keerulisemalt aeg mööduda. Siiski võib 
öelda, et klassijuhatajat pigem usaldatakse ning häda korral tema poole ka 
pöördutakse. 
 
44,5% vastanutest leidis, et nende klassi ühtekuuluvustundega probleemi ei ole 
ning klass võtab ühiselt ette palju tegevusi. Peaaegu sama palju õpilasi leidis, et 
klassis on aktiivsed umbes pooled ning nendega koos ka tegevusi tehakse. Oluliselt 
vähem oli neid, kes leidsid, et koos ei tehta midagi ning tänu avatud küsimustele 
selgus, et palju sõltub ka sellest, millise üritusega on tegemist. Motiveerivaks jõuks 
on söök ja jook ning on ka selliseid klasse, kus väljaspool kooli enamus inimesi koos 
käivad või kui klass siiski midagi korraldab, siis pigem harva, kuid see eest käivad 
sellisel juhul inimesed rohkem kohal. Välja toodi ka seda, et mõne klassi õhkkond 
on päris vaenulik, mistõttu on keeruline ühtekuuluvustunnet ja nö kambavaimu 
tekitada. Kõikide mõtetega on võimalik tutvuda LISA 5.  
 
Kui uurisime, mida näevad õpilased enda klassi juures teisiti, siis enim sooviti, et 
klass oleks senisest: 

• Ühtsem ja kokkuhoidvam; 
• Sallivam ja üksteist austav; 
• Aktiivsem ja altim rohkem koos tegutsema; 
• Klassis võiks õppida vähem inimesi; 
• Koostööoskus võiks olla parem; 
• Klassisisene kihistumus ja nö kambad võiksid olla harvem nähtus. 

 
Kooliastmeti oli ka mõningaid erinevusi: nt põhikooli astmes toodi välja, et poisid 
ja tüdrukud võiksid omavahel paremini läbi saada. Samas gümnaasiumiastmes 
rõhuti hoopis sellele, et klassijuhataja pööraks klassile kui tervikule rohkem 
tähelepanu.  
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Mitteformaalne õppimine 

 

 

 
 

Joonis 28. Õpilaste hinnang sellest, kas tema koolis kasutatakse mitteformaalseid õppemeetodeid. 

 

 

Joonis 29. Õpilaste hinnang sellest, millist õppimisviisi õpilane eelistab. 
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Viimane sisuline osa puudutab mitteformaalset õppimist. Huvi pakkus peamiselt 
see, kas ka koolis mitteformaalseid õppemeetodeid rakendatakse või kas neid 
õpilastele tutvustatakse. Viimastel aastatel on riik palju pingutanud, et 
mitteformaalset haridust populariseerida ning näidata, et mitteformaalne ja 
formaalne õppimisviis saavad koos eksisteerida. 
 
Graafikud näitavad selgelt, et täna ei ole mitteformaalse õppe teema puhul 
küsimus selle rakendamises vaid üleüldiselt teadlikkuses (73,5% vastanutest ei tea, 
kas koolis kasutatakse mitteformaalseid õppemeetodeid). Iseenesest võib ka 
tõdeda, et ühel õpilasel ei olegi otseselt vaja teada, mis mitteformaalne õppimine 
tähendab, kuid samas kui õpilasel puudub sellest teadlikkus, siis ei oska õpilane 
selle kohta ka uurida, küsida või ettepanekuid selle rakendamise osas teha. Samuti 
viitab selline tulemus sellele, et üldhariduskoolides ei olda veel eriti usinad 
mitteformaalse õppe rakendamisel või kui rakendatakse, siis ei eristata seda muust 
õppimisest (viimane põhjus ei ole tingimata negatiivne).  
 
Need, kes siiski mitteformaalse õppimise kohta midagi teavad ning oma koolis 
selle rakendamist ka näevad, toovad välja, et nende jaoks on mitteformaalne 
õppimine koolis tähendanud eelkõige kas väljasõitudel/õppekäikudel käimist, 
külalisesinejate kuulamist või näiteks huviringides tehtu arvestamist koolitöös. 
Kõikide väljatoodud näidetega on võimalik tutvuda LISA 7. 
 
Uurides õpilaste eelistusi õppevormide kohta tuleb eelkõige tunnistada, et kuivõrd 
teadlikkus ei olnud eriti suur, siis on ka antud graafikus tehtud valikud suundunud 
arvatavasti keskmisele variandile just seetõttu. Samas, kuivõrd küsitlus antud 
terminit vastajatele selgitas, siis võib loota, et ka antud küsimusele vastates mõeldi 
erinevad variandid läbi. Tulemus näitab, et ülekaalukalt suur osa õpilasi leiab, et nii 
mitteformaalsel kui formaalsel õppel on oma tugevusi ja nõrkusi. Avatud 
küsimusest selgus, et mitteformaalne õppimine on hea vaheldus nö tavapärasele 
koolitööle, samas formaalse õppega on võimalik tagada paremini distsipliini ning 
õppida selgeks see pool teadmistest, mis põhineb rohkem faktidel. Samuti leitakse, 
et mitteformaalse õppe rakendamine sõltub suuresti ka õppeainest ning 
mitteformaalse õppe kaudu on võimalik kinnistada seda, mis formaalselt õpitud 
sai.  
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Kokkuvõte 

Käesolev uuring andis ülevaate ja keskmisest suurema pildi sellest, mis parasjagu 
koolides üle Eesti on toimumas ja kui rahul õpilased nende protsessidega on.  
Üldiselt saab öelda, et tervikpilt Eesti haridussüsteemist ei ole kehv ning küsitluse 
tulemused näitavad, et muutused toimuvad pigem paremuse, mitte halvemuse 
suunas.  

Küsitluse tulemustest selgus, et: 

• Õpilaste hinnangul on nende klassijuhatajad usalduslikud isikud, kelle poole 
on võimalik pöörduda siis, kui on soov ette võtta klassisiseseid tegevusi ja 
enamus juhtudel ka siis, kui õpilasel on isiklik mure; 

• Õpilased on pigem kooli füüsilise keskkonnaga rahul, tähelepanu tuleks 
pöörata koolitoitlustuse kvaliteedile ja interneti kättesaadavusele 
koolimajas; 

• Õpilased leiavad, et õpetajad suhtuvad õpilastesse pigem hästi, kuid 
endiselt on probleemiks füüsilise ja vaimse vägivalla esinemine 
koolikeskkonnas. Koolidesse on kaasatud psühholooge, kuid teisi 
tugiteenuseid on tänases koolis veel vähe; 

• Õpilaste hinnangul on suuri puuduseid individuaalsete võimekuste 
kaardistamisel ja neile tähelepanu pööramisel. Sellele ei aita kaasa vähene 
valikainete rohkus, kuigi õpilased on valmis ise initsiatiivi haarama ning 
rohkem vastutust oma õpiteede planeerimisel võtma;  

• Õpikud, töövihikud, konsultatsioonid ja õppemeetodid tunduvad õpilastele 
pigem ajakohased ning arusaadavad. Samas leiavad õpilased, et aineid ei 
seostata omavahel piisavalt ning õpioskuste arendamine selleks, et 
paremini individuaalselt õppida, on pigem teema, millega peab õpilane 
ennast iseseisvalt kurssi viima;  

• Arvestuslike tööde maht on enam - vähem kooskõlas lubatud normidega, 
samas leiavad õpilased, et kodutööde maht kipub kohati liiga suur olema. 
Sellegipoolest on enamus õpilasi seisukohal, et õpitakse peamiselt 
teadmistele, kuid hinded on viis, kuidas ennast vajadusel motiveerida. 

 

Eesti Õpilasesinduste Liit tänab veelkord kõiki õpilasi õpilasküsitlusse 
panustamises. Käesolev raport saab töödokumendina EÕEL-i jaoks väärtuslikuks 
sisendiks tulevaste seisukohtade koostamisel. Samuti tutvustab Eesti 
Õpilasesinduste Liit küsitluse tulemusi osapooletele, kellel on võimekus meid 
aruandes kaardistatud probleemide lahendamisel aidata ning loodetavasti kas 
otsesemalt või kaudselt ka hariduspoliitikat suunata.  
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Ideaalne kool 
 
Viimases sektsioonis soovisime teada, millisena kujutavad õpilased ette ideaalset 
kooli. Kuivõrd tegemist oli avatud küsimusena ning arvamuste paljusus oli suur, siis 
otsustas uuringu koostaja kõik vastused redigeerimata tabelina esitada, et lugejad 
saaksid tutvuda ideede ja mõtetega just nii, nagu õpilased ise neid väljendanud on. 
Head tutvumist! 
 

Kus kõik tahavad käia Mis jagab tasuta head internetti. 

Vaba Pole olemas 

hea õpikeskkonna ja inimeste vaheliste 
suhetega 

Soome koolid (mul on neli aastat kogemust 
seal)  

Ideaal kool=koht, kuhu selle kooli õpilane 
läheb hea tundega  

Ilus suur väga palju elektroonilisi õppimis 
vahendeid VR õppimine jne 

Kus õhkkond on hea, ma tunnen ennast 
hästi seal keskkonnas, ega pea kellegi 
halvustavaid pilke taluma. Samuti, et mul 
oleks palju võimalusi eri valdkondades. Meie kool 

Ideaalset kooli pole olemas 
Era õpetajad kes sinuga pidevalt koos 
töötavad.  

Põlva Gümnaasium, ilma 
kogukonnapraktikata 

Ideaalset kooli ei saa olla, aga kool peaks 
hoolima oma õpilastest, hea õpikeskkond ja 
huvitavaid üritusi. 

See kus pole kiusamist ja kus on hoolimine. 

Kus on kvaliteetne toit ja NORMAALNE 
HARIDUSSÜSTEEM mis arvestaks õpilastega 
ja kus õpilased oleksid austavad ja viisakad 
kooli kui ka teiste suhtes 

Kool, kus on sõbralik keskkond ja head 
võimalused enda arendamiseks. 

Pühendatakse depressiooniga lastele 
rohkem tähelepanu 

Hea seltskond, tugev haridustase, 
vastutulelikud õpetajad SEE, kus MU ISA ON  

Toetav, mõistlik, hästi organiseeritud, tore ja 
hea toiduga. Kus õpetatakse hästi 

Hea söök, toredad õpetajad 

Kool kus on mugav õppida (pole lauad kuhu 
jalad ära ei mahu), tore õhkkond, praktilised 
tööd, bussipeatusele lähedal ja ka poele 

34roble ole kodutöid 
34roble ole probleeme, puhas keskkond, 
head õpetajad, hea toit, kiusamosest vaba 

Kool kus õpetaja Hele Seppa ei ole Turvaline 

Palju ruumi, lahedad yritused, lahedad 
õpetajad ja mõnus keskkond 

Kus on hea keskkond, suunad mis mulle 
meeldivad ja palju üritusi. 

Hea oppekeskond  
kus oleks vaba valik milliseid riideid 
kannad.pole kiusamist jne 

See, kus ei pea õppima koolis 8-10 tundi iga 
päev ja siis minema koju ja veel õppima 2 
tundi. Ehk siis selline, kus poleks kodutöid, et 
jääks aega ka trennis käimiseks. (Tänapäeval 
on laste ülekaalulisus üli suur 34roblem, aga 
koolid isegi ei anna võimalust lastel trennis 

Kool, kuhu on tore tulla, kus õhkkond on 
mõnus ja sõbralik. Õpetajad on 
vastutulelikud ja head. Kooli haridutase on 
kõrge. Kool, kus pole palju koduseid 
ülesandeid. Kooli õpilased on sõbralikud ja 
heatahtlikud. Koolis toimub palju erinevaid 
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käia. Isegi päevas 1h leida on väga raske). 
Õpetajad võiks seletada ja käitud õpilastega 
viisakalt, mitte tekitada tunde et õpetaja on 
mingis mõttes parem ja õpilased nagu 
mingi alamkiht. Enda kehtestamiseks võiks 
leida muu viisi kui karjumine, ja kodutööde 
tegemata jätmise eest mitte kohe 1 e-kooli 
panna. Õppeprogrammis võiks olla mingeid 
väljasõite/ õppimist klassist väljas pool. Nt 
Ahhaa keskus vms.  

ühisüritusi ning nendest on palju osavõtjaid. 
Koolis rakendatakse mitteformaalset õpet. 
Kool, kus õpin oleks mulle kui pigem uhkus ja 
rõõm mitte kohustus. Koolil on omad 
privileegid, nt kui õpid ona koolis siis selle 
kooli õpilased saavad neid ühistegevusi jm 
nautida. Õpilased, kes vajavad õppimisel 
tuge saavad selle. 

Kool mis tegeleb palju realainetega ning 
kasutab arvuteid õppe vahendutena 4 või 5+ 

Ideaalne kool oleks selline, kus keegi ei 
ropenda ja õpetajaid austatakse. Ilus 

Mitmekülgne õppimine, kooli üritused kooli 
töötajate suhtlus õpilastega  

Kool, kus inimeste vahel ei ole pingeid, 
probleeme ja tülisid.  

Ideaalses koolis on kõigil õpilastel hea käia. 
Nad tahavad hommikuti kooli minna ja neil 
on seal hea olla. Õpetatakse arusaadavalt. 
Õpetajad on sõbralikud(vahel võivad ka 
karmid olla). Inimesed saavad omavahel läbi. 
Kuna koolis veedetakse enamus oma ajast, 
peab seal olema mugav(siiski ametlik koht). 
Peaks olema mitmekülgseid õppimisviise ja 
kui miski jääb selgusetuks peaks olema 
võimalis küsida abi. 

Kool, kus tehakse väga vähe tunnikontrolle ja 
antakse vähem kodutööd. Kus ei pea lugema 
raamatud. Õpilased suhtlevad omavahel 
hästi ja ei kiusa kedagi ning suhtlevad 
venelastesse palju paremini. Et kooli 
taldrikud oleksid väga puhtad ning söök 
erinev, aga aeg ajalt, et oleksid makaronid 
ning iga päev tee. Et kui oleks -15 kraadi kool 
oleks suletud. Et seljakott oleks väga kerge 
või, et võiks õpikuid ja vihikuid koolis jätta! 

Kool, kus õpetaja ja õpilane on võrdsed ning 
austavad teineteist 

Kui õpikuid ja töövihikuid saaks jätta koolis 
ning kui õpilased suhtleksid paremini 
venelastesse. 

Ühtne Ss kui kõigil on hea olla  

Ideaalne kool on selline, kuhu sul on rõõm 
igal hommikul minna.  

Kus on hea toit, soe, head õpetajad, ei jää 
programmist maha  

Soe ja töökas kollektiiv, õpilaskeskne ning 
mitmekülgne.  Ma isegi ei tea 

Meie kool on ideaalne kool 
Kus 1 tund on 30 minutit ja vahetund 35 
minutit ja on ainult 4 tundi 

Kui panna rohkem rõhku nutiseadmete 
kasutamisele ja panna hindeid õpilaste 
,mitte tabeli järgi 

Õpetajad ja õpilased saavad kõik hästi läbi, 
koolis on hubane keskkond, õpilased õpivad 
huvist mitte hinnete pärast  

Pole olemas 
Kool, kus arvestatakse õpilaste võimete ja 
huvidega.  

Kool, kus saab olla mina ise. Kool peaks 
pakkuma laia silmaringi ja kultuurset tausta 
eluks, samuti ka muid eluks vajalikke 
oskuseid. Kool, kus on sõbralikud ja 
arvestavad õpilased, õpetajatel pole 
hullumeelne koormus. 

Kool kus õpitakse kõrgel tasemel ning kõik 
õpilased on motiveeritud. Õpetajad on 
päriselt oma ala professionaalid ning on näha 
et nad armastavad oma ametit. 

Põlva Gümnaasium! 
Õpeained on lihtsad, et ei ole midagi sellest 
kui mingist ainest aru ei saa. 

Palju erinevaid vōimalusi enda harimiseks ja 
vōimalikult palju suhtlust 

Õpetajad on toetavad, kool on soe ja puhas ja 
hea söök 
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Kus ei pea alati pinges olema ja ei õpita 
ainult hinnete pärast, ei pea ka pingutama, 
et meeldiksid õpetajatele, kes nö näo järgi 
hindavad. Vähe kodutöid, et ei peaks 
tundma stressi ka peale koolitunde ja saaks 
keskenduda oma teistele huvidele. 

Kool kus ei ole kiusamist, õpetajad on lahked, 
ei anta liiga palju õppida, kus tunnid algavad 
normaalsel ajal ja ruumind on puhtad ja 
korralikud 

Hea söök, lahked õpetajad ja mugavad 
toolid Suur ja aktiivne.  

Hugo Treffneri Gümnaasium 
Toredad ja toetavad inimesed ümber, 
tegeletakse probleemidega. 

Väikeste klassidega, kus toimub väga 
individuaalne õpetamine. Nagu õpilane ja 
mentor 

Arvestatakse kõigiga, kooliväline tegevus, 
üritused, tunnustamine, kokkuhoidvad 
õpilased, saab kõik ained selgeks ja õpetajad 
on toetavad 

Kus on loodud vaba aja tegevusi, lubatakse 
kasutada TELEFONE, ei anta kodutöid (v.a 
kontrolltööks õppimine/keelainete 
sõnavaralised oskused) ning minnakse üle 
digiõpikutele. Ideaalset kooli pole olemas 

Treffner  Sõbraliku õhkkonnaga, hea mainega 

Kool oleks ideaalne, kui saaks õppida 
(gümnaasiumi osas) enamjaolt aineid, mis 
õpilast ennast huvitavad ning teha 
vabatahtlikeks aineid, millega ennast 
õpilane siduda hilisemas elus ei kavatse. 
Näiteks õpilastele, kes soovivad hiljem 
ülikooli minna õppima mõnda reaalainet, 
võikski tagada normaalse matemaatika jm 
reaalainete süvaõppe, aga näiteks 
humanitaaridel võiks samuti olla võimalus 
ise kujundada oma õppekava vastavalt oma 
soovidele ja vajadustele, et valmistada neid 
ette ülikooli aegadeks. Paljudel 
humanitaaridel ei lähe näiteks ülikooli 
astumisel peaaegu ühtegi reaalainet vaja, 
seega on nende ainete tuupimine ja 
põhjalikult õppimine minu hinnangul 
mõttetu ja pigem ajaraisk. Saaks ju seda 
aega kasutada enese täiendamiseks omale 
meelepäraste õppeainete õppimisega. Ma 
arvan, et kõige olulisem ongi see, et 
gümnasistil oleks keskkoolis rohkem 
vabadust ise otsustada, milline ta õppekava 
on või vähemalt võiks olla rohkem 
suunapõhine õppekava (reaalidel rohkem 
reaalained, humanitaaridel rohkem 
humanitaarained, loodussuunal 
loodusaineid jne). Ma arvan, et eriti oluline 
on koolis ja eriti gümnaasiumis just see, et 
noori kasvatatakse korralikeks ühiskonna 
kodanikeks hea silmaringi ning eluks 
vajalike teadmistega ja oskustega.  

Õpetajad on sõbralikud, arusaavad, on ka 
mõni hullem tüüp, kelle üle saaks natuke 
nalja visata. Klassikaaslased oleks naljakad ja 
ettevõtlikud, õppida ei jääks. Kontrolltöösid 
poleks, vaid õpilased ja õpetaja oleks tunnis 
hästi fokuseeritud ja huvitatud paremaks 
saamisest ja õppimisest/õpetamisest. Keegi 
ei õpiks hinnete ega oma vanemate pärast, 
vaid sellepärast, et maailmas hästi hakkama 
saada. Õppeaineid oleks teistsugused. Ei 
peaks õppima sügavuti mt matemaatikat või 
geograafiat. Vaid õpitakse asju mida päriselt 
elus vaja läheb. (maksude maksmine, pangas 
käimine, lepingute sõlmimine, arvete ja 
raamatupidamisega tegelemine, poliitika 
tundma õppimine, erinevate usu, rahvuse ja 
kultuuriga inimestega tutvumine. 
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Kus on tasakaalus õppimine ja õpilasi 
motiveerivate tegevustega tegelemine 

Koht kuhu saan minna naeratus näol uusi 
teadmiseid omandama, tehes seda vastavalt 
oma võimetele. 

Müüt Ilma hinneteta, ainult suuline hindamine 

sõbralik, hooliv, aktsepteeriv, puhas, korralik, 
musikaalne Turvaline 

Tallinna Kolmekümne teine keskkool Ei oska öelda kuna olen rahul enda kooliga. 

selline, kus õpetajad toetavad igat õpilast 
ning õpilastele surutaks vähem igasuguseid 
reegleid ja tähtpäevi peale. õpilane saaks 
rohkem otsustada oma õpingute üle NRG 

Õiglane suhtumine kõiki hea kool on see kool kus sa saad targaks 

HTG 
Kool, kus on sõbralikud õpilased, toitlustus, 
õpetajad aitavad hädas olevaid õpilasi 

Kool, kus igaüks saaks kokkuleppida 
õpetajatega 

kool kus saan pühendada oma vaba aega 
ainetele millest huvitatud ole. Koht hus saan 
klassikaaslastega läbi ja ei pea muretsema 
hinnetele kuna saan tunndidest aru. 

Kõik saavad omavahel hästi läbi, toimub 
palju üritusi, kust enamus osa võtab, tehakse 
palju praktilisi ülesandeid, õpetajad oleksid 
toredamad ja rahulikumad, koolis õpitakse 
kõik ära, nii et kodus ei jääks midagi teha. 

ma ei hakka utoopiat kirjeldama, 
düstoopiaks jääb niikuinii 

Arvestab õpilaste vajadustega ning küsib 
pidevalt tagasisidet õppimismeetodite 
sobilikkuse kohta 

Ideaalne kool on selline, kus õpilane ei tunne, 
et ta teeks rasket tööd, kuid ometi omandab 
ja õpib läbi praktiliste katsete. Ideaalses 
koolis leiavad õpetajad kõigi jaoks aega, 
õpilased saavad läbi nii õpetajate kui ka teiste 
kaasõpilastega ning koolitoit maitseb hästi!  

Hugo Treffneri Gümnaasium puhas, soe ja hea atmosfääriga 

Hea siseelu ja hea õpitasemega 

Kus on head klassikaaslased ning saab nalja, 
normaalsed õpetajad, hea toit, SOE TALVEL 
JA MONUS SUVEL.  

Kool, kus õpilastel ja õpetajatel on hea suhe. 
Kus kõik õpetajad on oma ala 
professionaalid. Õpitingimused on head. 
Haridus ja haritus käivad käsikäes. Õhkkond 
on sõbralik, rahulik ja töine. 

Koht, kuhu oleks igapäev hea minna, puhtad 
ruumid, mõnus õhkkond, meeldivad 
õpetajad ja hea õppeprogramm 

Õpilaste enda eluga arvestav ehk siis selline 
kus ei jäeta hunnikute kodutöid 

Kirglikud õpetajad, mitte robotid, head kooli 
ja õppimis võimalused ning õpihimulised 
lapsed 

Kus on väga sõbralikud inimesed ja toredad 
ühistegevused.  

Ma ei tea. Ideaalset kooli pole olemas, igas 
koolis on mingid mured, niiet ma ei oska 
vastata sellele küsimusele. 

Kus on kõrge kooli katus et alla hüpata kui 
vene keeles on KT PMG 

Kus on hea õppida 
 Kus õhkkond on hea ja õpitulemused heal 
kohal. 

Kool, kus kõik saavad läbi, õpetajad ei jätaks 
koduseid töid, kui siis natuke ning kus kool hea haridusega 
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oleks ilus ja puhas ja antakse maitsvat kooli 
toitu. On head õppe meetodid ning 
õppimine toimub ebatavasel viisil ( 
käsitletakse asju selgemini ja 
arusaadavamalt läbi) . 

Hea toiduga, internetis tehakse tööd ja see 
on kättesaadav, õpetajad ei võta hindeid 
omast peast nii nagu ise tahavad, õpetajad 
ei mõnita lapsi teiste ees ja ei tee nalja lapse 
perekonnanimest 

ei mingit kiusamist ,õpetajad on sõbralikud ja 
sa võid oma loomad kooli kaasa võtta ,võiks 
magada ja süüa tunnis 

Palju voimalisi, sobralikud opetajad, 
korraldatakse palju uritusi 

Ujula, suurem ja korraldatum söökla, 
suuremad kappid, palju paremad söögid 
võiks olla 

Ma arvan et sellist asja ei eksisteeri, alati saab 
paremini, alati on võimalik millegi üle 
vinguda 

koolis on valikõpped ja on hea kooli toit ja 
toletid on puhtad, kuisamist võiks olla vähem 
ja õpilased saavad aru miks me koolis peame 
käima ning õpetajad võiksid aru saad 
õpilastets keda kuisatakse, igal õpetajal võiks 
olla oma klassiruum 

Kus kõik on kokkuhoidvad ja hoolivad 

Kõik õpilased saavad omavahel läbi ja ei ole 
mingit kiusamist. Kool on ilusti puhas ja 
korras ning õpilased ei lõhu ega laamenda. 
Koolilõunat saab ise tõsta ja toidu kvaliteet on 
parem. Mitmekesine valikainete valik. Kui 
õpilased leiavad mõne probleemi seoses 
kooliga, siis õpetajad tegelevad sellega ja 
aitavad lahendada.  

Normaalsed õpilased ja õpetajad Ei midagi või selline mis mugav  

Selline kool kus nii õpilaste kui ka õpetajate 
suhted on normaalsed ja kus õpetajad ei 
mõnitaks õpikast või õpilasi kogu klassi ees 
kui mõnes ülesandes on midagi valesti 
tehtud või ei osata vastata...õpilased ise 
saaksid ka muidugi tunnis paremini käituda 
aga koolides tekitatud stress on väga väga 
suur ja noortel on suured vaimse tervise 
probleemid niiet koolis võiks veidi pinge 
vabamalt olla  

Õpetajatel ja õpilastel on teineteise vastu 
austus, koolis on keskkond avatud uutele 
ideedele ja kool on koht pidevaks arenguks 

Siis kui mul oleks aega koolis rohkem ära 
teha 

Kool, kus ei tehta vahel õpilasel ja õpilasel 
vaid võetakse kõik vastu, palju suhtlust ja ei 
süvendata õpilastele stressi. 

Õpetaja arvestab iga õpilasega eraldi ja kui 
mõni õpilane ei taha üldse nt avalikult 
esineda, ei pea ta seda tegema. Iga õpilane 
saab otsustada, mille põhjal ta hinde saab ja 
vajadusel saab iga kell õpetajalt abi küsida. 
Klassis on sarnased inimesed ehk nt 
introverdid ja ekstraverdid eraldi, või 
spetsiifiliste huvide põhjal jaotus klassidesse. 

Kool, kus ma näen enese arengut, õpilased 
tulevad teiste õpilaste ideedega kaasa, 
avatud õhkkond, samas mitte kogu aeg 
lõimungutunnid ja mängilised tegevused. 
Kooli tahan õppima õppida, st tähelepanu 
oskan pikalt ühele asjale suunata jne. 

Kool kus õpetatakse mida sul päriselt elus 
vaja on. Sõbralik ja hea õppeedukusega  

Kus kõik on lahked, pole kiusamisist ja 
arvestatakse kõigiga.  Minu kool 
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kuhu lähen hea meelega Rahulik, hügieeniline,  

See kool kus ma hetkel käin ongi minu jaoks 
ideaalne kool, sest võrreldes mõne teise 
kooliga on meil suur valik valikkursuseid, 
kooli õhkkond on sõbralik ja hubane. Kuid 
siiski hinnete asemel võiks olla MA/AR - eriti 
nt. kehaline kasvatus.  

See kus kõik võtavad osa, pingutavad õppida 
ja aitavad üksteist. 

Maitsvad söögid, head õpetajad, palju 
üritusi, vähe kodust tööd  täitsa okei 

Ainult valik ainetega. Kis on hea õppekava ja hea õppemeetod 

soome rootsi norra koolid 
Kus saab omandada hea hariduse kuid ei pea 
iga päev viisakalt riides käima 

Mu kool praegu 

Ideaalne kool on minu arvates koht, kuhu on 
õpilastel hea ja turavline tulla ning kus kogu 
koolipere võtab kooliüritustest ja -
kontserditest osa 

Mugavustega  

kus oleks küik olemas sada õpilast ja õpilast 
kuulatakse ja tehakse asju paremaks kui 
õpilasel soov 

Kool kus ei ole nii palju teiste taga 
keerutamist ning oleks lihtsam õpetajatega 
probleeme lahendada 

Kool on kaasaegne, õpetajad ja õpilased 
saavad väga hästi läbi, on palju 
valikuvõimalusi valikainetes, koolis asub koht 
mis on vaikne ja mõeldud õpilastele, kes 
soovivad mürast jm eemale saada ning rahus 
olla. Algklassidele on koolipeal palju füüsilisi 
tegevusi, millega oma liigset energiat 
kulutada. Algklasside, põhikooli ja 
gümnaasiumi tunnid asuvad erinevatel 
korrustel, et vähendada kisa, mis võib 
vanemaid õpilasi häirida. 

Kus tegeletakse õpilaste probleemidega ja 
tehakse kooli siseseid üritusi Minu kool on ideaalne 

Minu jaoks on ideaalses koolis samas klassis 
(või terves koolis) samade/sarnaste huvide, 
väärtusetega ja eesmärkidega õpilased; 
õpilasi valmistatakse ette tõeliseks eluks; 
igat õpilast võetakse kui erilist isiksust, kes 
võib saada kelleks iganes ta soovib; 
kiusamist ei ole; õpilasi õpetatakse 
inimestega suhtlema ning õpilasi 
julgustatakse, mitte narrimise tulemusel 
nad ei julge esineda. Muidugi ideaalse kooli 
juurde käib ka hea, tervislik toit. 

Kus on seotud mitteformaalne ja formaalne 
õpe,kuid mitteformaalset on siiski 
rohkem.Koolimaja on suur,avar ning 
õpetajad on mõistvad õpilaste 
suhtes.Koduseid töid antakse vähem ning 
tunnis tehakse teemad korralikult ning 
arusaadavalt selgeks. 

Õppeaeined on omavahel seotud. Luuakse 
seoseid õppeainete vahel. Seotakse neid 
reaalse eluga. Koolis tehakse kogu töö ära. 
Õpetatakse looma seoseid (poleks tuima 
pähe õppimist).  Kus on õpihimulised inimesed koos.  

Kokku hoidev, üritusi palju, kaasaegne,are 
saved tunnid, kodutöid vähe 

Kus keegi ei kiusa, kõik saavad läbi, ja poisid 
kannaksid langevarju hüppe kostüümi 

Kus ei ole kiusamist ja on palju vähem 
kodutöid (tegeletakse kiusamisega)  

Kus on piisavalt vabadust, aega et hindeid 
parandada 
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Kus oleks kõik sõbralikud omavahel, poleks 
kiusamist. 

Kolga kool. Kes tahab teada mingu vaadaku. 
Võrratu õhkkond.  

Ma ei oska öelda, ilmselt kui on toredad 
inimesed ja ei ole väga suur koormus 

Ideaalne kool on kool, kus arvestatakse 
õpilastega ning aktsepteeritakse kõigi 
erinevusi ja vajadusi 

Et õpetajad kuulavad mida sa oskad ja mida 
sa ei oska, siis nad aitavad sind 
individuaalselt kui sa ei oska. Et kooli toit 
oleks ÕPILASTE valik.  

Kuhu õpilased tuleksid hea meelega, mitte 
mõttega: "Ah, ma pean jälle orjama 
hakkama."  

Kool kus saab vahetunnis teha aktiivseid 
tegevusi (nt korvpalli/jalgpalli mängimine). Kus on lõbus õppida ja areneda 

Hea õhkkond, puhas, palju valikuid ja 
võimalusi, õpetajad, kes märkavad 
probleeme ning aitavad neid lahendada 

Õppetöö toimub vabas õhkkonnas ja 
õpetajate eesmärgiks on õpilastele teema 
selgeks teha mitte lihtsalt õppekava kohaselt 
läbi võtta. See oleks prioriteet. 

Selline kool, kuhu õpilased tulevad hea 
meelega, kus on tore juhtkond ja õpetajad 
ning antakse head haridust Rahulik ja aktiivne 

Kool, kus arvestatakse õpilaste vajaduste ja 
eripäradega ning kus töömaht ei ole nii 
tohutult suur, eriti kodutööde koha pealt. 

kus vaartustatakse koiki ja arvestatakse 
koigiga ja kus ka opilased on korrektsed ja 
teadmishimulised 

Polegi. Me Ei saaks kõik hakkama. Niikuinii 
pole miski “ideaalne”. Positiivne, hariv, toetav, arendav, lõbus. 

Kõik peale meie kooli Hea vibe ja toredad õpetajad 

Kus on normaalselt soe mitte külmavärinaid 
tekkitav, klassi valgus on hea mitte nutma 
ajav, toolid ei kriuksu. 

Kool, mis on ilus nii väljast kui seest (st 
keskkonna poolt), seal on palju õpilasi, 
kellega tahetakse õppida ja õpetajad, kelle 
juures on huvitav õppida. Kooli saab minna 
pigem hea tunnega, võib olla seal olevate 
inimeste, võib olla tundide pärast. 

Inimesed õpivad ja saavad hästi läbi ning ei 
tarbi tunnis mokatubakat. Kus on igal lapsel võimalik õppida 

Kool, mille tase on kõrge, nõuab õpilastelt 
pingutust ning koolitab õpilased eluks ning 
tulevasteks õpinguteks välja. Samuti on 
olulisel kohal minu jaoks valikainete 
laialdasus ning suunaainete rohkus.  

Minu kool on ideaalne kool (kus pole 
vägivalda) 

Kus kõiki õpilasi koheldakse võrdselt. 
Minu praegune kool ongi minu jaoks 
ideaalne kool.  

Mitte väga palju formaalset tööd. Seda polegi 

Kus ei ole toitlustajaks Daily, kus koolis ei ole 
13°C ja kus ei võeta lastelt telefone ära. 

Ideaalne kool on kool, kus õpilane soovib 
õppida, õpetaja soovib õpetada ning kogu 
koolipere vahel on mõistvus ja koostöö. 
Samuti on ideaalses koolis oluline koht 
võimaluste mitmekesisusel, et õpilased 
saaksid katsetada erinevaid eluteid. 

Meeldiv keskkond ja mõistev juhtkond. Väga 
oleks tore kui õppimisega ei pea 
ülepingutama ja kooli saab hea tujuga 
minna. 

Kaasaegsete võimalustega koolimaja, toetav 
ja sõbralik keskkond, motiveeritud ja 
aktiivsed õpilased ja õpetajad  
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Kool, mis suudab oma õpilastele korralikku 
haridust anda ja aitab neid, kes abi vajavad. 

Kool kus on sõbralik ja aktiivne kogukond 
Head tingimused sportimiseks, õppimiseks, 
söömiseks ja vahetundide veetmiseks 

Puhas, sõbralil ja tarkade kool Ilus, heade õpetajatega, sõbralike õpilastega 

Kodus rahulikult omas tempos õppida Õpilastega arvestav ja hea keskkonnaga  

Sõbralik, abi andev 

Individuaalselt õpilasele keskenduv, toetav, 
õpetajad peaksid olema mõistusega, mitte 
hindama nägude järgi 

Kus ei suitsetata, jooda, ei tehta mingeid 
aineid ja ei kasutata ära ja oleksime rohkem 
lahkemad üksteise vastu 

Hea õhkkond, laia valikuvõimalusega 
(õppeained ja vajalikud ruumid, tehnika) ja 
normaalse õpikoormusega 

Kus saab normaalset toitu 
Kus kõigiga arvestatakse ja saab õppida asju 
mis õpilasi huvitab. 

Selline kus on õpilaste kujundatud 
õppeplaan ja kooli juhivad õpilased, ning on 
komunism 

Kus on aktiivsed õpilased, rõhk poleks niivõrd 
hinnetel kuivõrd üldisel teemast arusaamisel 
(ei aeta sõrmega taga pisikesi vigasid mis 
lihtsalt hajutatud tähelepanu tõttu võisid 
juhtuda) ja õpetaja (vähemalt 
klassijuhatajagi) juurde saab pöörduda 
reaalsete ja isiklike probleemidega, mis 
võivad ulatuda ka kooliruumidest välja 

Kui kool on suur sõbralik kogukond, kus 
õpetajad ja õpilased on omavahel sõbrad. 
Koolis ei ole kooli kiusamist. Kõik kohtlevad 
üksteist võrdselt. Samas see jääb õppimis 
kohaks, mis annab kõik vajalikud oskused 
eluks, mitte ainult teoreetilisi teadmisi. 

Minu kool veelgi professionaalsema 
õhkkonnaga 

seal lähedal oleks skadepark ,matemaatika 
ei oleks iga päev,sotse ei huvitaks kooli väline 
tegevus.tore direktor Kõik suhtuvad üksteistesse kui võrdväärsesse 

Treffner 

Ideaalne kool on kool, kus saan õppida 
enamasti seda, mida mind huvitab ning 
lisaks annab vaba aega, et väljaspool kooli 
hobidega tegeleda 

Kus õpetatakse hästi ja seltskond oleks 
mõnus 

Õpetajad on head suhtlejad, tunnevad oma 
ainet hästi ja on heade suhtlemisvõimetega. 
Õpilased on motiveeritud, arvavad oma 
koolist hästi ja tahavad koolis õppida (mitte 
hinnete pärast). 

See, kus on areng normaalne ja hindamine 
ei tähenda automaatselt teadmiseid või 
oskuseid.  

Õpetajad on sõbralikud ja iga õpilasel on 
vähemalt üks õpetaja, keda ta usaldab. 
Õpilased on omavahel sõbralikud. 
Koolikeskkond on puhas. Korraldatakse igale 
kooliastmele erinevaid üritusi.  

HEA TOIT!!! (makaronid, kartulid), head 
inimesed, soe tuba, wc puhtad, ilus kool,  

Ideaalses koolis ei tohi olla liiga palju õpilasi. 
Kõik õpetajad peavad olema oma ainest ja 
õpetamisest päriselt huvitatud ning 
normaalse empaatiavõimega. Hindelise töö 
korral peab õpilasele soovi korral andma 
võimaluse igat hinnet parandada. 

Õpetav ja tore Kus saab head haridust 
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Kus arvestatakse rohkem õpilastega, 
antakse Vajalikke teadmisi 

Ideaalset kooli ei saa olla, sest kõik inimesed 
on erinevad ja igaühe jaoks on ideaal erinev, 
olen rahul praeguse süsteemiga (kuigi selles 
esineb ka puudusi). 

Aktiivsete kooliüritustega ja hea 
õhkkonnaga. Õpetajate, õpilaste ja 
juhtkonna vahel toimib hea koostöö. 
Vähesema koolivälise õppekoormusega Tasakaalus 

Kus saab andestust enda vigade eest,ning ei 
visata koolist välja nende vigade tõttu sõbralik, toreda personali ja õpilastega  

Õpilassõbralik, valgusküllane, hea 
õhkkonnaga Olen oma kooliga rahul. 

Kui rohkem inimesed suhtleks üksteisega 

Ideealne kool annab õpilastele vabaduse 
iseenda eest vastutada. Ideaalses koolis 
käituvad õpetajad õpilaste kui võrdsetena. 

Puhas, soe, klassid mugavad 

Inimesed on heatahtlikud aga mitte liiga 
viisakad. Kool pakub erinevaid 
treeningvõimalus, sest füüsiline valmisolek 
teeb mõtte teravaks. Ma sooviksin, et enda 
karjääri jaoks õppida saaks juba varem. Kool 
oleks täis inimesi, kes austavad üksteist ja 
teevad raskelt tööd.  

Kui on palju praktilist tegevust ja tunnid on 
põnevad. Ei ole nii palju kirjutamist. Vanalinna Hariduskolleegium ;) 

Kool, kus kõik on sõbrad ja kõik tunnevad 
kõiki, õpilased ja õpetajad usaldavad 
üksteist ning vabal ajalö räägitakse 
omavahel ka muredest ja maailmaasjadest. 

Vähe õpilasi, individuaalne lähenemine ja 
erialane tegelemine, palju võimalusi 
erinevaid keeli õppida ja sellega kaasnevalt 
ka reisimine eri kohtadesse - keele 
kasutamine ja kultuuri tundmaõppimine, 
võimalus õppekava individuaalselt lõpetada 
ja tekkinud vaba ajaga midagi muud 
kasulikku õppida, palju vabatahtlikku 
tegevust nii Eestis kui ka välismaal - tänu 
sellele teadlikuse kasvatamine, 
internaatkool.. nii et põhimõtteliselt utoopia, 
kus kõik on kättesaadav ja kõigile, kes 
võimalusi soovivad, antakse need. 

Selline, mis kutsub igapäevaselt kooli 
tulema Hea keskkond 

Ideaalne kool on see kus tahetakse käia ja 
kus tuntakse ennast mugavalt ja tahetuna. 

oluline pole mitte kohal käimine, vaid 
õppimine 

Kui kool arvestab laste vaimse tervisega ka Õpilased tahavad õppida 

Õpetajad ja õpilased peavad olema üksteise 
suhtes toetavad. Sellele vhk kõige lähedamal on :) 

7/10 Kus pole kiusamist 

Kodu õpe 

Kus kõik on sõbralikud, paralleel klasside 
vahel pole rivaalitsemist. Õpetajad on 
sõbralikud, mitte nii kiuslikud, et kõik väiksed 
detailid peavad õigesti olema, et head hinnet 
saada.  

soe, hea toit, mõistvad õpetajad, hea 
koolikeskkond, puhas, palju võimalusi Pole olemas sellist asja 
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Kõikide õpilastega arvestamine, oma ala 
parimad õpetajad, kaasaegne, palju 
huvitegevust Hinnanguid panemata kool 

Kool, kus on tore juhtkond ja õpetajad, sest 
sellest algab kõik.  Viljandi Kutseõppekeskus 

Valikainetega, kl 9 algav, palju suhtlemist, 
koolimaja oleks mugav.  

Aksepteeriv kool, mis annaks mulle hirmu 
vaid vajalikku haridust. Ei ole vaja väga 
haigena kooli minna, kuna kardan maha 
jääda 

Hooliv koolipere, hea koostöö personali ja 
õpilaste vahel, poisid mõistavad ja abistavad 
tüdrukuid ja vastupidi   

Kus on hea õpi keskkond ja kedagi ei kiusata 
See, kus iga õpilane saab tunda end tahtuna 
ja vajalikuna j amitte mingil juhul rumalana. 

Ideaalses koolis oleks õpilasi natuke vähem, 
et kõik saaksid tähelepanu ja abi. 

Kus arvestatakse õpilastega ja õpilasele 
pakutakse kõik võimalik õppimiseks 

Kus kodustetööde maht ei ole suur, praegu 
see on liiga suur, arvestades seda et enamus 
käivad trennides. Raske on jõuda paari 
tunniga õppida ja trennis käia, see on ka üks 
põhjustest, miks õpilased on kurnatud ja 
väsinud. Nad õpivad poole ööni.  Nagu Tartu Karlova Kool 

Ilus, mugav, head ja mõistvad õpetajad Siia kirjutades raske õelda 

Eluülikool Sõbralik 

Õppijasõbralik  Jah 

Kui sotsiaalpedagoog aitaks probleeme 
lahendada, mitte ei käsiks kiusajatel 
kiusatavatele lihtsalt vabandust öelda ja asi 
ära unustada.  Normaalne toit, soe koolimaja 

Kus on hea keskkond ja sõbralikud inimesed  Kõik võimalused on olemas.  

See on… hetkene kool on okei 

Palju üritusi, kedagi ei kiusata, õpilastel on 
võimalus muuta kool omanäolisemaks ja 
noortepäraseks. Normaalsed töötajad 

vastutulelik 

Raske küsimus ütleks. Minu arust ideaalset 
kooli polegi olemas, kuna ükski kool ei suuda 
olla täiuslik. Iga kool on arenevas faasis ja 
muutuvas. Ehk ükski kool ei suuda olla 
täiuslik tänu sellele. Kool saab minna ainult 
paremuse poole, aga ta pole kunagi täiuslik 

Kool, kus on kõik ühtsed ja austavad 
teineteist. Hea õhkkond vähem tunde 

kus oleks vaba valik milliseid riideid 
kannad.pole kiusamist jne Seesamune 

Põlva kool Kui kõik saavad oma vahel läbi. 

Kus sa saad valida iseenda ained. Osad ained 
on kohustuslikud - Matemaatika Ja 
Inglisekeel Kus me õppiks korea keelt 
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Head õpilased,head lauad/toolid ja head 
õpetajad 

Kus ei ole koolikiusamist,kõik saavad läbi, 
õpetajad oskabad seletada, hügieen ja 
puhtus, vahetunnis midagi teha, 

Kui see on hästi kodune, ei jäeta liiga palju 
õppida, kõik on sõbralikud 

keelt õpetab ameeriklane. Kõik õpetajad on 
väga pädevad oma ainetes. 

Kus on normaalsed õpetajad  
Kus on hea koolijuht ja sõbralikud töötajad 
ning õpilased saaksid hästi läbi.  

Kool, kus arvestatakse õpilaste huvide, 
oskuste ja võimetega ning kõigil lubatakse 
olla nemad ise. 

Ideaalne kool on paik, kus ei esine 
koolikiusamist ning õpetajad ja õpilased 
saavad hästi läbi. 

kool, kus toimub palju õpilaste poolt loodud 
üritusi, kus kõigil on oma osa, veedetakse 
koos palju aega ja et ei oleks mingit 
kiusamist. et kõigil oleks hea :) 

Kus õpetajad ning koolitöötajad oleks 
toredad ja võrdsed kõigi suhtes 

Ideaalne kool on koht kuhu ei pea minema 
kurva ja kurnatuna vaid rõõmsalt 
teadmisega et sa saad teha seda mis sulle 
meeldib 

Kus on sõbralikud, mõistvad, ausad ja head 
õpetajad, meeldiv seltskond, head õppimis 
võimalused jms. 

Pikemad vahetunnid, rohkem õppimist 
nuttiseadmetesd. Kõik oleks ühtne tervik 

Kus keskendutakse sellele mida tulevikus 
teha tahad 

Kus mõistetakse, et õpilastel on peale 
õppinise ka muid asju teha ja kodutöid ei 
anta liiga palju. 

Kus õpilased ja õpetajad arvestavad 
üksteisega ja suhtuvad üksteisesse kui 
võrdväärsesse inimesse (see ei tähenda 
ilmtingimata lugupidamise puudumist). 
Ideaalne kool on see, kus kõik tunnevad end 
mugavalt, hästi ja iga üks saab olla tema ise. 

Head toidud, sõbralik keskkond (opetajad ja 
opilased), korralik mööbel, õpilastel oma 
ruum/koht kus saab aega veeta vahetundidel 
jne, piisavalt palju õppida, aga mitte üleliia et 
koolistress oleks liiga kõrgel 

Kus kõik saavad oma vahel ilusti läbi Kui köik on söbralikud 

Head sõbrad kes ei kiusa ja ei käi närvidele 
kus oleks vaba valik milliseid riideid 
kannad.pole kiusamist jne 

kaasaegne 
Kool, kus õpilastel on head 
õppimisvõimalused ja head õpetajad. 

Kus on mugav õhkkond ja kus sind vastu 
võetakse sellisena nagu oled 

Koht kus koigile meeldib kaia, koht kus 
tunned ennast turvalisena, koht kust sa ei 
tahagi vahepeal ara minna ja koht kus sinu 
vajadusi ja teadmisi voetakse kuulda ja 
kohanetakse sellega 

Koht kuhu ma tahan minna igal hommikul 
ning koht kus ma tunneksin ennast 
rõõmsalt. Ei eksisteeri 

Keskkond, kus kõik saavad olla täpselt "mina 
ise", keegi ei suru sulle kunagi midagi peale, 
sina oled see kes loob, vastutab ja on vaba.  

Kool, kus õpilastel on palju erinevaid 
suunavõimalusi. Kus arvestatakse õpilastega 
ja õhkkonf on sõbralik, soe. 

Kaunis interjöör ja väliskujundus. Pigem 
vähe õpilasi, et koolis oleks tõesti 
asjahuvilised. Kvaliteetne haridus. Kunagi ei 
saa aru, miks sööklas pakutakse mahla, 
kakaod ja saia, kui söök peaks olema 
tervislik. Nende asemel võiks rahasid kokku 
hoida ja söögi osas tuua sisse midagi 

Kool on ideaalne, kui sulle tullakse raskel ajal 
vastu ja väärtustavad sinu võimekust 
õppimisel 
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huvitavamat. Kikerherned, oad, pähklid või 
võileiva materjal leivale (või, tomat, kurk, 
juust jms) 

Opilaste vajaidstega arvestav hea toidu ja sõbralike ininestega 

Raske on vastata, igal ühel on oma. 
Kokkuhoidev, meeskonnatöö on tugev , 
lõbus 

Koolikiusamist ei ole, õpetajad õpetavad 
väga hästi. kuhu sa lic minema ei pea 

Minu kool ongi ideaalne kool. Ilma hinnetetta 

Head õpetajad, ilus ja puhas hoone, hoolivad 
koolikaaslased. 

Kool kus eelkõige arvestatakse üksteisega, 
kus on kogukonna tunne. Üritatakse 
üksteisele vastu tulla. Koolis kus esineb vähe 
pingeid. Koht kus tegeletakse noore 
tervisega, nõustamised. 

Kool, mille kohta saaks siin küsitluses vastata 
kõikidele küsimustele positiivselt:) kus tel. on lubatud 

Kool millele saaksin vastata kõikidele 
eelnevatele küsimustele kõrgeima 
hinnangu või positiivsete vastustega. 

Ideaalne kool oleks hea keskkonnaga, ning 
kooliühistel tegevustel oleks hea osaleda jne. 
Kiusamist poleks peaaegu üldse, ning hea 
oleks õppida.  

Kiusamist pole, väga vähe kodutöid, 
kehalises pole arvestusi Hea söök, lahked õpetajad ja mugavad toolid 

Ideaalne kool on, kus ma saan õppida, mida 
ma tahan ja õpetajad ei oleks kibestunud 
ning neile meeldiks oma töö. Minu silmis 
ongi ideaalne, et ma saan õppida, mida hing 
ihaldab ja selleks oleksid ka vastavad 
võimalused. Sõbralikud ja naljakad 

ühtehoidev, koolikiusamisest vaba ning 
mõistvate õpetajatega Et kõik vajalik oleks olemas 

Ideaalne kool oleks selline, kus kõiki 
märgatakse, kõigi eripärasid võetakse 
arvesse ning igal õpetajal ja õpilasel on hea 
olla ning nad tahavad seal olla ja töötada. Hea kool 

head õpetajad, tegusad ja entusiastlikud 
õpilased, positiivne õhkkond, lahedad 
ühised traditsioonid 

Kus saab targaks, õpetajad ei mölise, 
probleemidega tegeletakse, tundides saab 
võimalikult palju tehtud et ei peaks kodus 
tegema, mitmekesised tunnid. 

Suhtlemine ja lugupidamine oleks au sees.  
Kus toimub palju üritusi ja tunnid ei ole 
igavad 

Kokkuhoidlik 
Kus kõik on osavõtlikud ja teistega saadakse 
vabalt suhelda.  

Kus kõik on kõigile abiks ja toredad  

Ideaalne kool oleks selline mis kestab 9:00-
14:00 ja esmaspäevast neljapäevani ning 
kodust tööd ei jäeta väga palju. Samuti võiks 
olla nt kolm kohustuslikku ainet ja ülejäänud 
valikained mis inimest tegelikult ka huvitab. 
Nt kui inimest huvitab disain ja meedia siis 
võiks ta seda õppida nt keemia ja bioloogia 
asemel. 
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Kool, mis võimaldab saada head haridust. 
Kool, kus on omaalal spetsialiseerunud 
õpetajad. Kool, kus õpilased saavad tunda 
end turvaliselt.  Siis kui kooli tuleks remont 

Sellele pole õiget vastust, kuid saan öelda et 
hea kool oleks kui õpetajad kohtleks kõiki 
õpilasi võrdselt ja oleksid kõikide vastu 
sõbralikud ning kui koolis poleks kiusamist, 
mõnitamist, laimamist jne 

Selline kus kõik saavad normaalselt läbi ja ei 
ole palju jamasid 

Kool tegeleb õpilaste probleemidega; 
õpetajad on sõbralikud ja vastutulelikud; 
korraldatakse erinevaid õppekäike, üritusi ja 
ekskursioone; arendatakse õpilaste vahelist 
suhtlemist; õppimisega saab tegeleda ka 
praktiliselt; koolis on puhkeala ning 
tegevused vahetunditeks; kool võimaldab 
palju erinevaid valikaineid; wifi on 
kättesaadav kõigile kogu päeva jooksul 
(minu koolis võib õpilane kooli wifit ühe 
päeva jooksul vaid 30 min kasutada, seda 
oma enda nutiseadmes) 

Selline kus kõik saavad normaalselt läbi ja ei 
ole palju jamasid 

Kus pole palju opilasi, kes ei huvituks üldse 
haridusest ja kes ei viitsi. Õpetajad peaksid 
olema vastutulelikud ja mitte kohtlema 
opilasi kui lolle, peaksid olema orienteeritud 
õpilaste aitamisele oma aines Kus kõik on puhas ja õpetajad on sõbralikud  

mitmekesine toiduvalik (erimenüü neile kes 
mingeid asju süüa ei saa), kõik õpetajad 
austavad õpilasi Meie kool on norm  

idk Ühtehoidev, teeb koostööd, harmooniline 

Väiksema õppemahuga, hindeliste töid ka 
vähem, muidu ei saa üldse koolis ennast 
hästi tunda, koguaeg kuskil õpetaja teeb 
sind maha või karjub, enne tundi peab väga 
palju pingutama õppida kuna pea igas 
tunnis võib tulla ja pooltes ka tuleb hindeline 
töö, puhata ei saa üldse, ka mitte vahetunnis 
ega vaheajal. 

Kus inimesed saavad omavahel läbi ja 
õppetöö sujub hästi. Kooli õhkkond on 
hubane ja meelepärane nii et kõik tahaksid 
käia seal koolis. 

Ideaalne kool on see kuhu hommikul soovin 
minna.  Kool kus kõik saavad omavahel läbi. 

Koht, kus kõigil on hea võimalus end harida 
ja koolikeskkond on sõbralik. 

Ideaalne kool peaks olema selline, kus õppijal 
oleks kõik õppimiseks vajalik olemas ning 
kooli tõttu ei jääks õpilasel midagi elus 
saavutamata 

Kus ei ole kiusamist 
Usun, et ideaalset kooli pole olemas. Alati 
leitakse asi mille üle vinguda. 

Kool kus õpilased tahavad päriselt õppida ja 
targaks saada, kus õpetajad kohtlevad 
õpilasi nagu normaalseid inimesi mitte nagu 
beebisid, kus õpilane saab ise valida endale 
sobivad ained mida õppida(valikained). 
Lisaks sellele võiks kool õpetada/suunata/ 
aidata leida õpilasel oma tee peale kooli. Ühtne ja salliv 
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Kool võiks õpetada rohkem elulisi teadmisi. 
Kool propageeriks tervislikku eluviisi- 
tervislik koolilõuna, aktiivsed kehalise 
kasvatuse tunnid, vahetunnis oleks võimalik 
liikuda/ end sirutada. 

Kool, kus on: 
- palju võimalusi vabalajal tegutsemiseks 
- mõistvad õpetajad, kes kasutavad 
õpetamisel interaktiivsed õppematerjale 
- toetav sotsiaalpedagoog ja psühholoog, 
kes oskab sind murega aidata ja keda saad 
usaldada 
- palju ühistegevusi, kus saab terve klass 
kaasa teha(enda panuse anda), nt 
spordipäevad Meie kool 

Kus on mugav ja hea õpikeskkond,toredad 
õpilased ja õpetajad raske öelda kuid on hea kool 

Igasse õpilasse suhtutakse individuaalselt, ei 
oleks üks süsteem kõigile vaid igale inimese 
soovidele vastav(millised ained pakuvad 
rohkem huvi jne), klassides oleks vähem 
inimesi, ei võrreldaks ühte õpilast teisega, ei 
utsitataks õpilasi omavahel võistlema kes on 
parem(targem), koolitoit oleks kvaliteetne ja 
kokatädid paneksid kokamütside alla ka 
oma tukad, et toitudes ei oleks pidevalt 
karvu ja kannaksid kindaid, kokatädid 
võiksid ka toorsalatitesse mitte soola ja 
suhkrut lisada, tualettides võiks olla kogu 
aeg seep ja paber. Tunnid oleksid liikuvamad 
ja võiks olla võimalus ka tunnis püsti seistes 
tööd teha(nt lauad, mida saab vastavalt 
kõrgemale ja madalamale reguleerida), 
kunsti ja loominguliseid töid ei peaks samuti 
hindama ja erinevaid aineid võiks olla 
vähem, sest kui ühel koolipäeval on 8 
erinevat õppeainet, siis peale koolipäeva on 
ikka päris segapudru kõik. Kool algaks hiljem 
ja ei oleks nii palju tunde päevas. 

See on ilus kool. Palju rohelist ja päeva 
valgust. Õpetajad on sama teadmiste 
himulised kui sina ja õppivad ise ka midagi 
uut, mida sulle õpetada. Igas aines on mitu 
õpitajat, et tekiks ka arutelu. Kuidas õppimist 
huvitavamaks/paremaks teha. Kuidas aidata 
õpilast. Mis ülesandeid anda sellele õpilasele. 
Õpetajate enda tase tõuseks sellega. Õpilaste 
oskusi vaadatakse individuaalselt. On üks 
klassijuhataja ja 15-20 õpilast, aga mõni 
õpilane võib lõpetada kooli varem kui teine. 
Ei ole 11 või 12 klass vaid üks rühm. Kui on 4-5 
õpilast alles siis ennekõike arutatakse 
nendega, mida nad sooviksid teha. Kas nad 
tahavad jääda individuaalselt 
klassijuhatajaga lõpetamiseni või on soov 
liituda mõne teise klassiga. Selles olukorras 
oleks teha kõige targem klassis. 
Erivajadustega õpilasele andatkse erilist 
tähelepanu. Vajaduse korral ka eraldi 
abistaja. Klassikaaslaste vahel on ka koostöö. 
Uuringud on tõestanud, et õpilased 
omastavad ainet paremini kui see tuleb 
kaasõpilaselt kui õpetajalt. Muidugi on seal 
ka neid, kes arvavad, et nad on teistest 
targemad ja need, kes tunnevad, et nad on 
maha jäänud. See süsteem võib seda 
süvendada kahjuks, kuid see ongi reaalsus! 
Inimesed õpivad ja omastavadki aineid 
erinevatel kiirustel ja tasemetel. Mõni ongi 
humanitaar ainetes nõrgem, teine aga reaal 
ainetes. Sellepärast see süsteem töötakski. 
Iga üks saab enda võimete kohaselt tuge või 
väljakutseid. Need kes kiiremini aru saavad 
saavad edasi minna, teine tahab 
rahulikumalt ja põhjalikumalt võtta. 
Töövihiku, vihikud, tunnikontrolli ja 
kontrolltöö asemel on tahvel arvuti. Õpikud ja 
raamatud jäävad füüsiliselt paberile. 
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Õpilastele pigem meeldib paberi pealt 
lugeda, aga tuhandeid tonne paberit läheb 
raisku kord kasutavate tunni-/kontrolltööde 
peale. Töövihikud/vihikud kaovad sahtli 
põhja ära. Tahvel arvutis oleksid nad oma 
kaotas, organiseeritud peatükkide/teemade 
kaupa. Tööde ajaks saab eraldi äpi luua, mis 
töö ajaks paneb sind täisekraanile ja sellest 
lahkumisega lõppeb töötegemise aeg. 
Teised rakendused ei tohi samal ajal käia. Kui 
õpilane saab uue teema peab ta algul 
lugema läbi teema sissejuhatuse/tutvustuse, 
vaatama video sellel teemal. Kui ta on seda 
teinud tuleb õpetaja kontrollima ja ta saab 
lisada omasid teadmisi selle kohta. 
Perioodiliselt tulevad ka võimalused 
külastada mingi ala spetsialiste. Kui õpilasel 
on suurem huvi teema vastu siis saab ta ka 
praktikale minna spetsialisti juurde, nii saab 
ta ka parem idee sellest valdkonnast ja juba 
esimese kogemuse ehk oma tuleviku 
valdkonnas. Toimub ka palju praktilisi tunde, 
kus see võimalik on. Koolis on hea söök, oma 
raamatukogu, lugemissaal, psühholoog, 
õpinõustaja ja muu selline.  

Kus kõik hoiavad kokku ja saavad läbi ning 
tehakse koos terve kooliga üritusi Kus oleks hea suhtumine kõigiga 

Saab hästi õppida, head õpetajad, head 
toidud, toredad klassikaaslased Ühtehoidev 

Selline mis tekitaks kuuluvustunnet Kus pole mitte midahi viga 

Ükski kool pole ideaalne kõigil omad 
miinused ja plussid 

Ideaalses koolis arvestaksid õpetajad lastega 
rohkem. Telefone võiks kasutada.  

Kodutöödera Puhas ja hea meeleoluga 

Ideaalne kool on see, kus oleks esikohal 
teadmised, aga ka vaimne pool, ehk tuleks 
arvestada ka õpilaste vaimset võimekust ja 
mitte ülekoormata neid koduste töödega. 
Ideaalses koolis ei läheks õpetajad endast 
välja, kui teen väikese vea. Õpetajad 
mõistaksid, et eksimine on inimlik. Ideelases 
koolis on head sõbrad ning tugev klassivaim. 

See kool mis on puhas ja vastab 
puhtustingimustele. See kool kus on 
meeldivad õpetajad keda saab usaldada. See 
kool kus on maitsev toit. 

Minu jaoks on minu kool ideaalne kool. Kooli 
keskkond on soe, tunned, et oled oodatud, 
sind väärtustatakse ja võetakse sind 
sellisena nagu oled, inimesed on üksteise 
vastu sõbralikud, õpetajad on nooruslikud ja 
igati mõistva ja sõbraliku suhtumisega, meil 
on kott toolid!  

See kool mis on puhas ja vastab 
puhtustingimustele. See kool kus on 
meeldivad õpetajad keda saab usaldada. See 
kool kus on maitsev toit. 

Kus õpetajad ja õpilased saavad nii 
omavahel kui ka eraldi läbi, kus puudub 
pidev stress ja pinge ning on vähe 
kontrolltöid.  Kus kõik saavad õppida rahulikult 
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See on kool, kus õpetajate ja õpilaste, 
õpilastel omavahel ja õpetajatel omavahel 
oleks head suhted. Kus on rahulik 
töökeskkond ja pädevad õpetajad. Loov keskkond 

Kui kodus òppida ei antaks  

Kool, mis lähtub indiviidist- individuaalne 
õpe. Kool, mis pakub õpilastele areneda läbi 
mitteformaalõppe laiemalt. Kool, mis annab 
vajalikud õppevahendid, ruumid õpilastele. 
Kool, mille keskmeks on õpilane.  

Ideaalset kooli pole olemas. Aga alati on hea 
kui üksteisega arvestatakse ja ollakse 
mõistvad ning sõbralikud Loov keskkond 

Kus kõik on rahulik ja hästi läbi mõeldud Ühtne ja õpilaste arvamustega arvestav 

Hea kooli siseeluga  Sõbralik 

Ei oska kirjutada seda siia, aga kui keegi päris 
elus küsiks, siis saaksin selgitada Hubane ja hea energiaga, pingevaba 

Õpetajad suhtlevad üksteise ja õpilastega. 
Õpetajad leiab vajadusel koolimajast üles. 
Kõik saavad hästi läbi. Info liigub kiiresti. Jne. seal kus kõik on toredad 

Puhas, sõbralik, head õpetajad, hea õppetöö 
Pühendatakse depressiooniga lastele 
rohkem tähelepanu 

Õpilane paneb oma õppekava ise etteantud 
laia valiku põhjal kokku vastavalt sellele mis 
teda huvitab ja mida ta oluliseks peab. Selle 
valiku sees peab olema ka väga palju 
praktilist (töökogemused ja vabatahtlik töö 
jms). Kus on hea keskkond, pole koolikiusamist 

Praegune Tartu Erakool on minu meelest 
üks parimaid näiteid ideaalsest koolist Eestis 

Ei pea õppima ained mida ei taha, kuna 
näiteks kui tunnen, et tahan tulevikus edasi 
õppida programmeerimist, siis milleks on 
vaja ajalugu ja muusikat. Ehk siis võib ise 
valida ained, mida õppida. 

Pole aimugi 
Kiusamist pole, õpitöö enamuselt 
arvutis/internetikeskonnas 

Selline, milles ma praegu käin. Ainult 
pannkoogid võiksid odavamad olla 

Selline kus ei ole ülbeid ja isekaid 
õpetajaid/õpilasi. 

Kus ei kiusata ja on normaalne toit 
Hea seltskond, klass, hea toit, mugav, suur ja 
ilus.  

Kool, mis on ühtehoidev, arvestab kõigi 
vajadustega ja pakub õpilastele palju 
võimalusi 

Meeldiv,hooliv ja mōistev keskkond. Saad 
uusi teadmisi,pole liiga palju töid 
järest,õpetajad arvastavad teiste ainete 
kodustetöödega ja sellega,et õpilastel on ka 
eraelu 

Ideaalset kooli pole olemas, aga peab 
pingutama võimalikult palju paremuse 
poole 

Soe, seal saab olla ka peale tundi, sõbralik 
keskkond. Ranged aga lõbusad ja abivalmis 
õpetajad. Ja palju üritusi 

Ideaalne kool on see, kus saab igasuguseid 
asju õppida erinevatel viisidel 

Kool, mis hoiab ühte (õpilaste ja õpetajate 
koostöö) 

Kool kus õpetajad õpetavad õpilaste jaoks ja 
selleks et neil läheks hästi 

Sõbralik ja ühtehoidev koos sõbralike 
õpetajatega ja selline, kus kõigil oma 
omavahel austus. 
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Puhas, vastutulelike õpetajatega, huvitavate 
valikainetega ja hea toiduda, muidugi ka 
toredate koolikaaslastega, aga see on asi, 
mida otseselt reguleerida ei saa. 

Õpilased on rahul, rõõmsad ja tulevad huviga 
kooli, ootusega, et igapäev toimub midagi 
uut ja huvitavat.  

Normaalsed koristajad kes oskavad eesti 
keelt 

Kus kõik saavad omavahel hästi läbi, nii 
õpilased kui õpetajad ja teised kooli töötajad.  

Kõik olemas, sõpru palju, vōrkpall Ideaalset kooli pole vist olemas kahjuks 

Õpetajad on ranged kuid võivad teha nalja ja 
olla toredad,  selline nagu meil on 

Sõbralik keskkond, erinevad üritused, 
väljaskäigud, õppimine teadmiste mitte 
hinnete nimel, rohkem rühmatöid 

keelekümblus, disainitud õpilaste vajadusi 
arvestavalt, kaasaegsed õpetajad 

Õpilaste ja õpetajate/juhtkonna vahel on 
hea kommunikatsioon Sellist polegi 

Vastseliina kirikukool Mitte Viimsi Kool 

Tallinna juudi kool Et saad tegeleda oma huvidega 

See kus kõik saavad hästi läbi. Õpetajad on 
toredad ja õpetavad hästi. Puhas kool. Söögi 
võimalused head.  

Õpilased ja õpetajad saavad omavahel hästi 
läbi ja on toetavad. Maja on ilus ja puhas. 
Õpetajad laiendavad silmaringi ka õppekava 
väliste asjadega 

Mis jagab tasuta head internetti. Hooliv ja vastutulev 

Pole olemas Ilusa välimusega sinine betoon maja 

Soome koolid (mul on neli aastat kogemust 
seal)  

kus iga õpilane on võrne ja kõigiga peab 
arvestama 

Ilus suur väga palju lektroonilisi õppimis 
vahendeid VR õppimine jne 

Kus ei kiusata teisi,õpetajad ei vali omale 
klassist mingit lemmikut last ja ,et õpetajad 
seletaksin koheselt,hästi asjad lahti 

Miski pole ideaalne. Aga kindlasti kooli 
juures on oluline õhkkond, see et nii õpilased 
kui ka õpetajad tunneksid end hästi ja et 
kõigi koostöö sujub. 

Kool, kus on kõik õpilased võrdsed ja 
õpetajad ei ütle avalikult klassi ees hindeid 
välja, arvestatakse ka õpilastega, kes ei ole 
piisavalt kiire arusaamisega. 

Era õpetajad kes sinuga pidevalt koos 
töötavad.  

Pole kiusamist, väiksed klassid ja õpetajad on 
mõistvad ning arvestavad õpilastega. 

Ideaalset kooli ei saa olla, aga kool peaks 
hoolima oma õpilastest, hea õpikeskkond ja 
huvitavaid üritusi. Ilus, puhas ja vaikne 

Kus on kvaliteetne toit ja NORMAALNE 
HARIDUSSÜSTEEM mis arvestaks õpilastega 
ja kus õpilased oleksid austavad ja viisakad 
kooli kui ka teiste suhtes 

Kus on olemas kõik tahetud valikkursused 
ning õppeained, hea söök, toredad õpetajad 
ja kaasõpilased, hea internetiühendus. 

Meie kool PMG 
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Lisad 
 
LISA 1. Nimekiri õppevahenditest, mida on õpilaste hinnangul enim koolis puudu. 

Vahend, mis on puudu Vastanute arv 
Lisamaterjal 417 
Töövihikud 162 
Õpikud 75 
Ei tunne millestki puudust 63 
Ei oska öelda 11 
Nutiseadmed 5 
Motivatsioon 4 
Õpetajate motivatsioon 3 
Arvutid 3 
Internet 3 
Katsevahendid (loodusteadused) 3 
Kirjutusvahendid 3 
Rühmatööd 2 
Joonestusvahendid 2 
Selged konsultatsiooniajad 2 
Kokanduse ja käsitöö vahendid 2 
Arvutikasutusoskus, õpperuumid, digiõpikud, suusad ja 
uisud, korralikud toolid ja tahvlid, raamatud, õpetajate 
aeg, projektid, head õpetajad, Wordi kasutamisõigus, 
enesearendamisvõimalused, elutahe, õpetajate 
mõistvus, energia, aeg, vihikud, kondoomid 

1 

 
LISA 2. Nimekiri valikainetest, mida õpilaste hinnangul võiks kool pakkuda.  

Valikaine Vastanute arv 

Oskusained 265 

Keeled 216 

Humanitaarained 92 

Reaalained 68 

Ei tea 39 

Sport 9 

Infotehnoloogia 8 

Sotsiaalained 7 

Saksa keel 6 

Soome keel 6 

Kõikidest 5 

Kodundus 5 
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Kunst 5 

Majandus 4 

Kokandus 4 

Prantsuse keel 4 

Muusika 3 

Puutöö 3 

Käsitöö 3 

Hiina keel 3 

Psühholoogia 2 

Filmikunst 2 

Loomingulisi aineid 2 

Loodus, disain, robootika, militaar, sisekujundus, 
enesekaitse, toitumine, fotograafia, mototehnika, 
informaatika, hispaania keel, meditsiin, ehitusviimistlus, 
riigikaitse, usuõpetus, näitlemine, põllumajandus 

1 

 
LISA 3. Õpilaste põhjendused sellest, miks valikained on olulised 

Põhjus Vastanute arv 

Saab õppida seda, mille vastu huvi on 180 

Ei tea 151 

Need annavad suuna tulevikuplaanideks 
(edasiõppimiseks) 72 

Saab laiendada silmaringi ja teadmiseid 55 

Toob motivatsiooni juurde 30 

Valikained arendavad endale elus vajaminevaid oskusi 22 

Mitmekesistab õppimist 22 

Sest ma arvan nii 22 

Et saaks ise kujundada oma õpiteed 15 

Sest valikainetes saab õppida uusi keeli ka 15 

Saab süvendada juba omandatud teadmisi 14 

Valikained ei ole olulised 8 

Teeb õppimise huvitavamaks 7 

Need annavad eluks kogemust juurde 7 

Et leida uusi huvialasid 5 

Koolis ei ole valikaineid 4 

Valikained on head noortele kellel pole hobisid 4 

Arendab õpilast ennast 3 

Valikainetest saadud kogemus on tööturul hinnatud 3 
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Valikained harivad mitmekülgselt 3 

Need avardavad õppimisvõimalusi 3 

Valikained on lõbusad 3 

Et ei peaks õppima ainet mida ei taha 2 

Ei saa aru valikainetest 2 

Koolis ei ole huvitavaid valikaineid 2 

Hobi kõrvalt ei peaks valikaineid olema 2 

Valikained on segavad 2 

Koolis võiks olla rohkem eluks vajalikke aineid 1 

Valikained aitavad põhiainetest paremini aru saada 1 

Huvi pakkuvad valikained ei avane 1 

Valikained peavad olema kindlad 1 

Valikained on head sest need on loovad  1 

Sest lapsed ei tule reaalses maailmas toime 1 

Õpilased võtavad valikaineid et kergesti mingi 
kursusehinne kätte saada 1 

Sest ma õpin põhikoolis 1 
 
LISA 4. Õpilaste kirjeldused sellest, kuidas koolis koolivägivalla probleemiga 
tegeletakse. 

Kirjeldus Õpilaste arv 

Ei tea 372 

KIVA 52 

Vesteldakse kõikide osapooltega ja leitakse lahendus 43 

Õpetajad lahendavad probleemi või sekkuvad 42 

Koolipsühholoog lahendab probleemi 29 

Räägitakse teemast 29 

Sotsiaalpedagoog tegeleb 27 

Tegeletakse ainult kiusajaga 23 

Kaasatakse vanemaid 16 

Loengud teemast õpilastele 13 

Politsei käib koolis 11 

On koolirahu leping 8 

Kiusajat karistatakse 6 

Kiusaja saadetakse direktori jutule 6 

Pikema kiusamise korral visatakse õpilane koolist välja 5 

Koolis on vastavad isikud kes tegelevad 3 
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Kursusejuhataja tegeleb 3 

Kampaaniad 3 

Seletuskirjad 3 

Eripedagoog tegeleb 3 

Kiusamisest Vabaks 3 

TORE 2 

Programmid ja koolitused õpetajatele 2 

Plakatid 2 

Projektid 2 

Õpilased ise lahendavad probleemi 2 

Õppenõustaja tegeleb 2 

Koolis on erinevad programmid 2 

Korraldatakse ümarlaud 2 

Kiusajale pannakse märkus 2 
 
LISA 5. Õpilaste hinnang, kes G4 küsimusele vastas avatult. 

Kirjeldus Õpilaste arv 
Ühistegeviste osakaal pigem väike, kuid osa võtab siiski 
enamus 

5 

Klass on jagunenud rühmadeks, rühmad tegutsevad 
meeskonnana 

4 

Aga koolis on ühtne tunne ja kõik saavad läbi. väljaspool 
kooli pigem ei tehta koos midagi 

3 

Teeme üsna palju koos, aga vähesed võtavad osa 2 
Ei oska väga öelda 2 
Oleneb üritusest 2 
Teeme alati kõike koos 2 
Kõik oleneb sellest, millises tujus me oleme 2 
Pigem ühisüritustel üle. poole klassist kohal, aga oleneb 
üritusest 

1 

Täielikult puudub ühtekuuluvus 1 
Oleme üks klass kellel esineb, vaid harva probleeme 1 
Söök, jook ja elu mõte 1 
Võiks teha koos rohkem asju kust kõik osa võtavad ja 
seda koolist väljapool 

1 

Teeme asju koos, aga siukest ühtset vaimu eriti ole, mina 
vähemalt ei tunne seda. Osad räägivad vähe, magavad 
kõik vahetunnid 

1 

Pinnad on toredad 1 
Vabatahtlikult ei tee kõik väga koos midagi 1 
Teeme üsna vähe asju koos 1 
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Alati on olnud tüdrukud need, kes ühisüritustele kohale 
tulnud. Poisid tulevad ainult spordiüritustele aga ka siis 
suure palumise peale 

1 

 
LISA6. Õpilaste tagasisidet selle osas, mis nende klassis võiks teisiti olla. 

Ühtusest 

Kokkuhoidvusest 

Sõbralikkusest ja austusest 

Hoolivusest 

Klassijuhataja võiks olla parem, märkavam ja rohkem olemas 

Õpilaste aktiivsus võiks olla suurem 

Klass peaks olema väiksem 

Klassiga ühise aja veetmisest 

Koostööoskusest  

Poisid ja tüdrukud võiksid omavahel läbi saada 

Ei tohiks olla nii palju kihistumist 

Klassis võiks olla rohkem tüdrukuid 

Üleüldist suhtlemist võiks rohkem olla 
 
LISA 7. Õpilaste sisend selle osas, milliseid mitteformaalseid meetodeid tema 
koolis kasutatakse.  

Sisend Õpilaste arv 

Ei vastatud midagi/Ei tea 614 

Väljasõidud ja õppekäigud 37 

Külalisesinejad 12 

Huviringid 9 

Grupitööd 6 

Praktika 5 

Rollimängud 4 

Arvutites töötamine 4 

Kahoot 3 

Ujumine 2 

Projektid 2 

Lühifilmi tegemine 2 

Joonistamine 2 

Messid 1 

Filmid 1 
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Mentorid 1 

Täienduskursused 1 

LAK tunnid 1 
 
LISA 8. Õpilaste selgitus E6 küsimusele antud vastuse kohta. 

Selgitus Õpilaste arv 

Ei tea 214 

Arvestatakse kõigi õpilastega ning nende erivajaduste, tugevuste 
ja nõrkustega 79 

Kõik peavad samade normide järgi pingutama 67 

Abivajajaid aidatakse abiõpetajate, konsultatsioonide, lihtsustatud 
õppekava või muu näol 65 

Kellegagi ei arvestata ega aidata 58 

Mõnikord aidatakse ja arvestatakse kõigiga 38 

Oleneb õpetajast 33 

Kui küsid siis saad abi 32 

Aidatakse ja arvestatakse ainult tugevamatega 28 

Kõikidele ei jõuta keskenduda 20 

Ainult nõrgematega tegeletakse 17 

Ei arvestata peaaegu üldse 16 

Õpetajatel on ükskõik 13 

On olemas tasemerühmad 10 

Nõrgemaid survestatakse 8 

Tugevamatel õpilastel on igav ja pole tegevust 7 

Oleneb õpilasest ning kuidas ta on varem käitunud 6 

Kõigi eripäradega ei saa arvestada 5 

Neid õpilasi kes ei oska alandatakse ja mõnitatakse 5 

Õpetajad sõimavad kui küsida abi 4 

Koolis on lift inimestele, kes ei saa treppidest liikuda 3 

Öeldakse et kui ei saa hakkama siis gümnaasium pole kohustuslik 3 

Saaks paremini 2 

Sellist süsteemi pole olemas, mis teeks erivajadustega õpilasele 
eraldi plaani 1 

See pole tähtis 1 

Kui õpilane massist erineb, üritavad õpetajad teda vanamoeliselt 
"tagasi vormida" 1 

 


