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MIS SEE ON, MIDA ME ... MIS SEE ON, MIDA ME ... 
NIMETAME?NIMETAME?

 A.Chalmers, Mis see on mida me teaduseks A.Chalmers, Mis see on mida me teaduseks 
nimetame?nimetame?

 A.Chalmersi raamatut kasutatakse A.Chalmersi raamatut kasutatakse 
teadusfilosoofia õpikunateadusfilosoofia õpikuna

 (Autor(id)(Autor(id)??)), Mis see on mida me ühtluskooliks , Mis see on mida me ühtluskooliks 
nimetame?nimetame?

 Haridusfilosoofia õpik?Haridusfilosoofia õpik?
 Kellele seda haridusfilosoofiat vaja on???Kellele seda haridusfilosoofiat vaja on???



PROBLEEMPROBLEEMID (mida võiks ID (mida võiks 
sõnastada ka HÜPOTEESidena?)sõnastada ka HÜPOTEESidena?)
 Võrdväärsete haridusvõimaluste printsiip ei Võrdväärsete haridusvõimaluste printsiip ei 

realiseerurealiseeru
 Sotsiaalne sidusus ja sotsiaalne mobiilsus Sotsiaalne sidusus ja sotsiaalne mobiilsus 

kahanevadkahanevad
 Ühtluskooli printsiip ei realiseeruÜhtluskooli printsiip ei realiseeru
 Õpilaste liikumine ühest koolist teise Õpilaste liikumine ühest koolist teise ja ja 

üleminekud haridustasemete vahel on üleminekud haridustasemete vahel on 
raskendatudraskendatud

 Sõnastatud probleemid seonduvad Sõnastatud probleemid seonduvad 
haridusstandardi ja ühtluskooli mõistegaharidusstandardi ja ühtluskooli mõistega



HARIDUSSTANDARD KUI HARIDUSSTANDARD KUI 
LIIDESLIIDES

Haridus-Haridus-
standardstandard

i-ndai-nda
ttasemeaseme
(astme)(astme)

õppekavaõppekava

i+1-sei+1-se
ttasemeaseme
(astme)(astme)

õppekavaõppekava

Haridsussüsteemi sidusus on eelkõige Haridsussüsteemi sidusus on eelkõige 
Haridusstandardi(te) probleemHaridusstandardi(te) probleem!!



ÜHTLUSKOOL: J.KÄIS vs ÜHTLUSKOOL: J.KÄIS vs 
SÕJALISE KATEEDERSÕJALISE KATEEDER

 Ühtluskooli põhimõte on selles, et igal Ühtluskooli põhimõte on selles, et igal 
riigikodanikul on õigus haridusevalguse riigikodanikul on õigus haridusevalguse 
osaliseks saada niisugusel määral, kui seda osaliseks saada niisugusel määral, kui seda 
võimaldavad temale ta omad võimed ja võimaldavad temale ta omad võimed ja 
vaimuanded (vaimuanded (Johannes KäisJohannes Käis))

 Sõjalise kateederSõjalise kateeder
 Saapavabriku tüüpi kool ja teenindusasutuse Saapavabriku tüüpi kool ja teenindusasutuse 

tüüpi kooltüüpi kool



LAPSEKESKNE ARUSAAM LAPSEKESKNE ARUSAAM 
ÜHTLUSKOOLISTÜHTLUSKOOLIST

 Mitte erinevale võimekusele orienteeritud Mitte erinevale võimekusele orienteeritud 
koole pole vaja, vaid igas koolis oleks vaja koole pole vaja, vaid igas koolis oleks vaja 
võimalusi erinevale võimekuselevõimalusi erinevale võimekusele  (Tiiu Kuurme)(Tiiu Kuurme)

 Ühtluskooli ülesandeks on Ühtluskooli ülesandeks on igaühele igaühele 
võimetekohasvõimetekohastte e õpivõimalustõpivõimaluste kindlustaminee kindlustamine  
(võrdväärsete haridusvõimaluste printsiip)(võrdväärsete haridusvõimaluste printsiip)

 CComprehensive schoolomprehensive school –  – school that admits school that admits 
pupils of all abilities, and therefore without pupils of all abilities, and therefore without 
any academic selection procedureany academic selection procedure  



INSTITUTSIOONIKESKNE INSTITUTSIOONIKESKNE 
ARUSAAM ÜHTLUSKOOLISTARUSAAM ÜHTLUSKOOLIST

 Põhikool ja gümnaasium on ühtluskool, milles Põhikool ja gümnaasium on ühtluskool, milles 
iga järgmine õppeaasta (klass) tugineb vahetult iga järgmine õppeaasta (klass) tugineb vahetult 
eelmisele ning võimaldab tõrgeteta ülemineku eelmisele ning võimaldab tõrgeteta ülemineku 
ühest koolist teise (PGS §2)ühest koolist teise (PGS §2)

 Kohustusliku hariduse tasemel liitub iga Kohustusliku hariduse tasemel liitub iga 
järgmine klass ja kooliaste eelmisega ning kõik järgmine klass ja kooliaste eelmisega ning kõik 
astmed on ühesugustel alustel kättesaadavad astmed on ühesugustel alustel kättesaadavad 
kõigile õpilastele (RÕKi üldosa tööversioon)kõigile õpilastele (RÕKi üldosa tööversioon)



REAALNE ÜHTLUSKOOLREAALNE ÜHTLUSKOOL

Institutsiooni-
keskne

Lapse-
keskne

Poliitiline
diskussioon



ÕPPEKAVAPROTSESSÕPPEKAVAPROTSESS

ÜOÜO

Aine-Aine-
kavadkavad

ÕpetajakoolitusÕpetajakoolitus
õpikud, õppevahendidõpikud, õppevahendid

ÕppeprotsessÕppeprotsess

Õppuri arengÕppuri areng  ja selle hindamineja selle hindamine

TsentraalneTsentraalne
juhtiminejuhtimine

Ise-Ise-
regulatsioonregulatsioon



KKÕIGE ÜLDISEMAD LEPPEDÕIGE ÜLDISEMAD LEPPED

 Eesti haridussüsteemi missiooniks on iga Eesti haridussüsteemi missiooniks on iga 
inimese elukestva arengu toetamineinimese elukestva arengu toetamine

 LLähtekohaks ähtekohaks on inimese (on inimese (lapselapse)) areng areng
 Haridussüsteemi toimimise aluseks ja tulemuste Haridussüsteemi toimimise aluseks ja tulemuste 

mõõdikuks on võrdsete haridusvõimaluste mõõdikuks on võrdsete haridusvõimaluste 
printsiipprintsiip

 Ühtluskool = omanäoline kool!Ühtluskool = omanäoline kool!
 Igale lapsele hea haridus!Igale lapsele hea haridus!


