
9/19/2021

1

Laste ja noorte annete toetamise tegevuskava
(hetkeseis, arengud, visioon)  

Marek Järvik

Noorte- ja andepoliitika osakonna 
peaekspert

• Andekate õpilaste arengu toetamiseks 
kavandatakse teadusasutuste ja kõrgkoolide 
toetusmehhanismid vastavalt 2021. aasta 
esimeses pooles valmivale kontseptsioonile, 
selleks on kavandatud aastatel 2021−2024 
kokku 3 mln eurot.

• Tulemus: andekate õpilaste arengu toetamise 
põhimõtted on kajastatud koolide 
õppekavades. Kasvab õppijate osalus riiklike 
olümpiaadide kooli- ja piirkonnavoorudes; 
rahvusvahelised olümpiaadid on korraldatud 
vastavalt standarditele.

(https://www.hm.ee/sites/default/files/haridus_ja_noorteprogramm_2021_2
024.pdf)

Haridus- ja noorteprogramm
2021-2024

• Noorte- ja andepoliitika osakond loodi jaanuaris

2021 varasema noorteosakonna baasil.

• Juurde toodi varasemalt üldharidusosakonnas

(hilisemas alus- ja põhihariduse osakonnas) olnud

annete arendamise teema.

• Kuna noortevaldkond läbi noorsootöö tegeles

sarnase teemaga, siis liideti andepoliitika valdkond

just sellesse osakonda.

• Eesmärgiks on tõhustada kõikide noorte annete ja

andekate laste varajast märkamist ja toetamist ning

luua individuaalseid võimalusi nende unikaalsete

tugevuste välja arendamisel.

NAPO

• Analüüs ja ettepanekud annete

märkamiseks ja andekuse toetamiseks

(2020)

• Andekuse märkamise ja arendamise

kontseptsioon (2021)

Tänaseks loodud 
dokumendid

• Kirjeldab hetkeolukorda

• Püstitab probleemi õpilase, õpetaja ja riigi

vaatest

• Pakub võimalikke lahendusi

Eesmärk: võimaldada mitmesuguseid tegevusi

annete arendamiseks kõigis kooliastmetes ja

erinevatel aladel aastas vähemalt 10 000 õpilasele

Eestis.

Analüüs • arusaam andekusest ja selle arendamiseks vajalikest

meetmetest;

• juhendmaterjalid andekate märkamiseks ja

arendamiseks alates alusharidusest;

• nii formaal- kui mitteformaalhariduses

õpetajate/juhendajate koolitamise ja nõustamise

süsteem andekate märkamiseks ja juhendamiseks,

sh lõimimiseks;

• andekate individuaalsete õpiradade ja nõustamise

süsteem;

• riiklik andekate õpilaste andmekogumise süsteem;

• andekate õpilaste ja nende õpetajate/juhendajate

tunnustamissüsteem;

• tervikpilt andekatele mõeldud tegevustest ja

tegevuste läbiviijatest.

Kontseptsioon 
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https://www.hm.ee/sites/default/files/haridus_ja_noorteprogramm_2021_2024.pdf
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• Kirjeldab tegevusi kontseptsioonis loodud visiooni

elluviimiseks.

• Palju toetutakse eesmärkide saavutamisel partnerite

põhjal moodustatud ekspertgruppidele.

Tegevuskava 
Plaan on tuua dokument ekspertide ja partnerite ette

oktoobris.

Ootame tagasisidet, et tegevuskava saaks maksimaalselt

sisukas.

Kuidas edasi? 

Tänan

@haridusmin

hm.ee

@haridusministeerium

Hoiame kontakti
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