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ÜLEVAADE
Käesolevas aruandes antakse ülevaade Eesti Õpilasesinduste Liidu (edaspidi EÕEL)
eesmärkidest ja töökorraldusest perioodil 5. aprill 2019.a. kuni 5. aprill 2020.a.
EÕEL-i põhikirjalised eesmärgid:
1. esindada ja kaitsta Eesti õpilaste ja õpilasesinduste õigusi, huve ning arvamusi
avalikkuse ees, suhetes riigiasutuste ja teiste ühingutega nii riiklikul kui
rahvusvahelisel tasandil;
2. seista õpilasesinduste demokraatliku ja järjepideva arengu eest ning soodustada
nendevahelist koostööd;
3. seista õpilasesinduste demokraatliku arengu ja järjepideva tegevuse eest Eestis;
4.seista hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni
tõstmise eest;
5. suurendada noorte osalust ja aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule.
Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatus peab 2019/2020 tegevusaastat edukaks. Valmis
sai baaskoolitusprogramm, mis osutus liikmete seas väga populaarseks.
Õpilasesinduste Liiduga liitus 8 uut kooli ning valdkondade reformi lõpule viimine
on andnud võimaluse keskenduda organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamisele,
seda eelkõige know - how kogumise ja talletamise läbi. EÕEL on kaasatud
mitmesse riiklikku nõukogusse ja komisjoni ning meie sisendit kasutatakse
hariduspoliitiliste dokumentide ning otsuste langetamisel. Miinusena võib välja
tuua, et tegevusaasta alguses jäi tagaplaanile õpilasküsitluse läbiviimine, mis sai
2020. aasta talvel siiski tehtud.
JUHATUSE KOOSSEIS
Kuni 06.05.2019:
Marcus Ehasoo - juhatuse esimees
Joosep Kään - juhatuse aseesimees
German Skuja - juhatuse aseesimees
Alates 06.05.2019:
Marcus Ehasoo - juhatuse esimees
Joosep Kään - juhatuse aseesimees
German Skuja - juhatuse aseesimees
Lennart Mathias Männik - juhatuse liige

Juhatusesisene tööjaotus oli järgmine:

●

Marcus Ehasoo koordineeris Salliva kooli projekti, vastutas eelarve ja
rahastuse

eest,

esindas

liitu

kõneisikuna

ning

vedas

eest

baaskoolitusprogrammi muutmise protsessi;
●

Joosep Kään vedas eest valdkondade reformi, koordineeris kultuuri- ja
kommunikatsioonivaldkonda ning kevadist üldkoosolekut, otsis juurde uusi
püsisponsoreid ja rahastust ning panustas know - how loomise protsessi;

●

German Skuja vedas eest valdkondade reformi, koordineeris liikmete
valdkonda,

koordineeris

sügisest

üldkoosolekut,

panustas

baaskoolitusprogrammi arengusse ning panustas aktivistide võimete
arendamisse;
●

Lennart Mathias Männik juhtis avaliku poliitika valdkonda, kogus sisendit
tegevusstrateegia koostamise jaoks, koordineeris sügisest üldkoosolekut,
panustas know - how loomise protsessi ja vedas eest Sotsiaalsete Garantiide
Kontseptsiooni uuendamise protsessi.

ARENGUKAVALISED EESMÄRGID
2019/2020 tegevusaastal on edukalt suudetud täita arengukava 2019 - 2021
eesmärke. EÕEL- ist on saanud parem ja usaldusväärsem partner lisaks Haridus- ja
Teadusministeeriumile ka Eesti Õpetajate Liidule, Eesti Lastevanemate Liidule ja
Kiusamisvaba Haridustee Kontseptsiooni liikmetele. Oleme sel tegevusaastal
kaasanud sisendi saamiseks senisest enam liikmeskoole ning oleme pidevalt
esindatud seisukohtade ja ettepanekutega nii meedias kui strateegiliste partnerite
tasandil. Oleme suutnud suurendada liikmeskoolide arvu ning kontaktisikute ja
uuenenud baaskoolitusprogrammiga oleme saavutanud parema suhtlustasandi
liikmeskoolidega.
STRUKTUUR
Valdkondlike reformide tulemusena jäi EÕEL-i juurde tegutsema kolm valdkonda:
liikmete valdkond (LV), avaliku poliitika valdkond (AP) ning kultuuri- ja
kommunikatsioonivaldkond (KKV). Senine töö valdkondades on näidanud, et
vähem valdkondi soodustab paremat ja vahetumat suhtlust ning koostöö teket eri
valdkondade vahel. Lisaks suudab väiksem meeskond töötada efektiivsemalt,
samal ajal omades olulisi ülesandeid, mis annavad igale valdkonna liikmele rohkem
vastutust. Valdkondade juhtideks olid 2019/20 tegevusaastal Katre Roomets (LV),

Katariina

Järve

(KKV)

ja

Lennart

Mathias

Männik

(AP).

Lisaks

töötasid

tegevmeeskonnas koolivõrgu koordinaator Kristin Pintson ja projektijuht Dan
Taidla. Koolivõrgu koordinaatori peamisteks ülesanneteks oli tegeleda passiivsete
liikmetega ja suurendada liikmeskoolide arvu. Projektijuhi ülesanneteks oli leida
Õpilasliidu projektidele rahastusallikaid ning koordineerida erinevate projektide
läbiviimist (nt Salliv kool, sügiskool).
PROJEKTID
Salliv kool - 2019/20 tegevusaastal viidi läbi projekti raames kaks tegevust:
sallivuskonverents ,,Kuidas teha enda koolist salliv kool?” ja projektikonkurss
,,Teeme enda koolist salliva kooli!”. Sallivuskonverents toimus 2019. aasta
septembris

Tartu

Ülikooli

Narva

Kolledžis.

Konverentsi

eesmärk

oli

läbi

inspiratsioonikõnede ja töötubade tutvustada noortele, kuidas on võimalik enda
koolis koolikiusamise teemat õpilaste poolt lahendada. Konverentsi kaasati
Kiusamisvaba Haridustee Koalitsiooni liikmed, konverents oli eesti- ja venekeelne
ning konverentsil osales ca 160 õpilast üle Eesti. Projektikonkurss viidi läbi perioodil
august - detsember ning projekti eesmärgiks oli panustada ning aidata õpilas- ja
õpetajasõbraliku koolikeskkonna loomisele ning vähendada koolikiusamist Eesti
koolides. Projektikonkurssile laekus 24 kooli taotlused kogumahus 28283.83€.
Toetusi otsustati hindamiskomisjoni poolt anda 14-le koolile kogumahus 16012.63€.
Konkursi perioodi lõpuks olid kõik koolid projektid edukalt läbi viinud ning
projektidest võttis osa ca 3850 õpilast üle Eesti.
Sügiskool - sügiskool ,,Praktilist haridust avastades” keskendus mitteformaalse
õppe võimalustele ja selle rollile noore igapäevases elus. Kolme päeva vältel
toimusid erinevad töötoad, grupitööd ja diskussioonid, mille käigus said osalejad
tutvuda mitteformaalse hariduse võimalustega, nii oma kodukohas kui ka mujal
Eestis. Projekti käigus arenes noorte ettevõtlikkus- ja algatusvõime. Lisaks projekti
korraldusmeeskonnale jagasid noortele nõuandeid ja teadmisi vabatahtlikuna
töötavad abipolitseinikud, andragoogikat õppiv tudeng Andreanne Kallas ja
mitteformaalse õppe tutvustaja Lisanne Teder.
Baaskoolitusprogrammi reform - 2019/20 tegevusaastal uuendati ja muudeti senist
baaskoolitusprogrammi,

mille

eesmärk

on

pakkuda

liikmeskoolide

õpilasesindustele koolitusi ja simulatsioone. 2019. aasta septembriks valmis 7 uut

või uuendatud koolitust, uuenes EÕEL-i tutvustav infotund ja valmis 7 uut
simulatsiooni. Koolitusi pakume järgmistel teemadel: avalik esinemine ja koolituse
läbiviimine,

motivatsioon

ja

meeskonnatöö,

õpilasesinduse

ABC,

koostööpartnerlus, kommunikatsioon, kuidas luua õpilasesindust? ja ürituste
korraldamine.

Lisaks

uuenenud

programmile

muudeti

koolituste

ja

simulatsioonide tellimine lihtsamaks läbi automaatse soovivormi, mis on leitav
EÕEL-i kodulehelt. Samuti valmis uuendatud Õpilasesinduse Aabits, mille eesmärk
on edastada kõik vajalik informatsioon ÕE-dele ühest kohast.
TÖÖTAJAD
Tegevusperioodi jooksul muudatusi ei toimunud.
EÕEL- i ESINDATUS
EÕEL oli 2019/20 tegevusaastal esindatud mitmetes töögruppides ja komisjonides.
Koostöö

toimus

mitmete

strateegiliste

parnteritega,

nt

Haridus-

ja

Teadusministeeriumiga, Eesti Noorteühenduste Liiduga, Eesti Üliõpilaskondade
Liiduga, Lastekaitse Liiduga, SA Kiusamisvaba Kooliga, MTÜ TOREga, TAI VEPA
programmiga, MTÜ Vaikuseminutitega, Sotsiaalkindlustusametiga, Töötukassaga,
Maksu- ja Tolliametiga, SA Archimedesega ning Politsei- ja Piirivalveametiga.
JUHATUSE TÖÖÜLESANNETE KOKKUVÕTE
2019/20 hooajal tegeles Õpilasliidu juhatus paljude erinevate teemadega. Juhatuse
eestvedamisel realiseerus valdkondade reform, mille lõplikud kokkuvõtted on
planeeritud juuni 2020 perioodi. Etteruttavalt saab öelda, et reform oli edukas ning
aktivistidele positiivse mõjuga. Juhatus viis läbi üldkoosoleku kevadel ja sügisel.
Lisaks otsustas juhatus tegevus- ja rahastustrateegia asendada üldisema
dokumendiga, mis hakkab järgmiste aastate avaliku poliitika strateegiat ja
teemasid suunama. Strateegia valmimisaeg on 2020. aasta sügis. Liikmemaksu
küsima liikmetelt ei hakata- pärast läbirääkimisi ministeeriumi ja koolidega oli
selge, et 2020. aastal on Õpilasliidu eelarve piisavalt suur, et liikmemaksu mitte
küsida. Samas valmistas juhatus ette liikmemaksu kehtestamiseks plaani: seda on
võimalik kasutada juhul, kui kunagi siiski peaks vajadus liikmemaksu järele
tekkima. Valmis Sotsiaalsete Garantiide Kontseptsiooni dokumendi uuendus, mis
esitatakse XLII üldkoosolekule arvamuse avaldamiseks.

TEGEVUSTE ÜLEVAATED VALDKONDADE LÕIKES

Avaliku poliitika valdkond
Strateegiline eesmärk on ellu viia asjakohast ja pädevat hariduspoliitikat

Tegevused

Mõõdik

Tulemus

Sotsiaalsete garantiide kontseptsiooni
uuendus tuginedes uutele uuringutele,
teadmistele ja liiduvälisele koostööle

Valmib
kontseptsiooni
uuendus

Sotsiaalsete garantiide
kontseptsioon on muudetud
lähtuvalt uutest uuringutest,
statistikast ja seadustest.
Täiustatud sai õpilaste
ideaalsüsteem, milles on välja
toodud õpilaste ootused ja
suunad sotsiaalsete toetuste ja
muude hüvede kohta.

HEV õpilastele ja õpilastele, kelle klassis
õpib HEV õpilane, suunatud fookusgrupi
loomine ja töö

Valmib seisukoht
HEV õpilaste
toetuseks

Valminud on seisukoht ning
see võeti XLI üldkoosolekul
vastu. Seisukoht on koostatud
kõnelemaks hariduslike
erivajadustega noorte eest ning
selleks, et tuua välja sealse
valdkonna probleemid.

Õpilasuuring 2019, milles uuritakse
õpilaste heaolu ja kooli keskkonda
hõlmavaid küsimusi

Valmis analüüs

XL üldkoosolekul said meie
liikmeskoolide esindajad
proovida läbi Õpilasuuringu
pilootküsitluse, mille analüüsi
tulemused näitasid, et vajadus
on ikkagi suurema ja
laiapõhjalisema küsitluse järele.
Õpilasküsitlus 2020 sai välja
saadetud veebruarikuus ning
ees ootab tulemuste analüüs.

Töötada välja Integratsiooni arengukava
2019-2022, mille eesmärk on seada
organisatsioonile perioodilised
eesmärgid integratsiooni edendamise
osas organisatsioonisiseselt ja
haridusmaastikul üldisemalt

Valmis
arengukava

Valminud on arengukava.

“Koolidemokraatia vene koolidesse “ jätk

Programmi on
läbinud vähemalt
20 vene
õppekeelega
kooli

Projekti läbis 16 vene
õppekeelega kooli ning neile
väljastati selle kohta vastav
tõend.

Integratsiooni projekti “We go together”
analüüs ja tagasivaade

Valminud on
raport

Raport analüüsi kujul on
olemas Integratsiooni
arengukavas.

Liikmete valdkond
Tegevused

Mõõdik

Tulemus

Liikmetele
baaskoolitusprogrammi
loomine

Loodud on
baaskoolitusprogramm,
mis sisaldab 7 koolitust ja
4 simulatsiooni

Liikmete uus
baaskoolitusprogramm sai suvel
loodud. Kuigi koolitused said
juba kalendriaasta alguses uue
näo, siis viidi suvel sisse
põhjalikumad uuendused ning
lisati juurde ka täiesti uusi
koolitusi ja simulatsioone. Uus
baaskoolitusprogramm sisaldab
nüüd 7 koolitust ja 7
simulatsiooni ning Õpilasliidu
infotundi.

Baaskoolitusprogrammi
läbiviimine ning liikmetele
infotundide läbiviimine

Juunikuuks on läbi viidud
vähemalt 10 koolitust ja 5
simulatsiooni ning
tagasiside põhjal on need
olnud kvaliteetsed.
Detsembriks on infotund
läbi viidud vähemalt 20
koolis ning tagasiside
põhjal on need olnud
kvaliteetsed

Aastal 2019 viidi läbi
liikmeskoolides 42 koolitust ning
6 simulatsiooni. Kõikide
koolituste ja simulatsioonide
tagasiside on positiivne.
Aasta lõpuks oli infotund läbi
viidud 14 koolis ning nende
tagasiside on samuti olnud
positiivne. Tagasisidest on
selgunud, et koolid on Õpilasliidu
tegevustest huvitatud ning
soovivad aktiivselt sellesse
panustada, huvitudes nii
üldkoosolekutest kui ka teistest
Õpilasliidu üritustest (nt. suve-ja
hooajakool) ja nende
korraldusmeeskondades
olemisest.

Baaskoolitusprogrammi ja
infotundide soovivormi
loomine EÕEL-i kodulehele,
mille kaudu saab liikmeskool
avaldada soovi
baaskoolitusprogrammis
osalemiseks või infotunni
saamiseks

Loodud on vorm

Koostöös kultuuri-ja
kommunikatsioonivaldkonnaga
lõime soovivormi EÕEL-i
kodulehele, kus saavad
liikmeskoolid hõlpsalt valida
koolitusi, simulatsioone, mida
soovivad. See on alates 2019.
aasta veebruarist kodulehel
üleval ning sama aasta
septembris saadeti

liikmeskoolidele selle kohta meil.
Paljud koolid on oma soovidest
selle kaudu teada andnud ja
kiidavad soovivormi lihtsust.
Aabitsa tutvustamine

Aabits on saadetud
kõikidele liikmeskoolide
õpilasesindustele

Liikmeskoolide pädevuse
tagamiseks sai loodud
Õpilasesinduse aabits, mis valmis
lõplikult 2019. aasta kevadel.
Aabits on saadaval Õpilasliidu
kodulehel ning selle kohta tehti
postitus 1. septembril Õpilasliidu
Facebooki lehel.

Rahuloluküsitluse läbiviimine ja Vähemalt kolmveerand
analüüsimine
liikmeskoolidest vastab
rahuloluküsitlusele, valmib
kirjalik analüüs

Iga-aastane rahuloluküsitlus on
läbinud uuenduse ning 2020
aasta jaanuaris saadeti see
koolidesse laiali.
Rahuloluküsitlusele vastas 2020.
aasta jaanuaris ja veebruaris 144
liikmeskooli 189-st. Nii siis on
esindatud ~76% liikmeskoolide
arvamus. Küsimustikule vastas
83 huvijuhti ja 151 õpilasesinduse
presidenti/liiget.

Liikmeskoolide andmebaasi ja
kaardi uuendamine

Aktivistid võtsid liikmeskoolidega
uuesti ühendust 2019. aasta
septembris. Õpilasesinduste
andmed uuenesid pidevalt ning
samuti läks hästi käima
kontaktisikute süsteem, kus igale
liikmeskoolile on määratud
kindel kontaktisik, kelle poole
saab soovi ja vajaduse korral
pöörduda. Sellist lähenemist
hakati kasutama eelmise
tegevusaasta alguses ning see
on muutnud osapoolte suhtluse
hõlpsamaks nii enne
üldkoosolekuid kui ka
aastaringselt.

Kõikide liikmeskoolidega
on ühendust võetud ning
võimaluse korral on
andmed uuendatud

Üldkoosolekutel osalejate tabeli Loodud on tabel
loomine
liikmeskoolide osalemise
kohta üldkoosolekutel

Liikmeskoolide osaluse
ülevaateks on loodud
üldkoosolekutel osalejate tabel

kuhu uued andmed lisame
pärast igat üldkoosolekut.

Kultuuri- ja kommunikatsioonivaldkond
Tegevus

Mõõdik

Täituvus

Kevadkooli korraldamine
mitteformaalse õppe teemal

Üritusel osaleb 50 noort üle- Projekti rahastuse tõttu lükkus
Eesti
kevadkool septembrisse ning
muutus sügiskooliks. Sügiskool
mitteformaalse õppe teemal
toimus 13.-15. septembril
Nelijärve puhkekeskuses.
Sügiskooli registreerus ca 60
noort üle kogu Eesti ning osales
50 noort. Kolme päeva jooksul
tutvuti mitteformaalse õppe
olemuse ja võimalustega,
kaardistati võimalused
kodukohas, mõeldi uusi
lahendusi ja ideid ning esitleti
tulemusi üksteisele.

Kohtumised potentsiaalsete ja
olemasolevate
koostööpartneritega

Kolme koostööpartneriga
on sõlmitud pikaajaline
koostöö

Kohtumisi on peetud mitmeid
(nt Kino Sõpruse ning Forum
Cinemasega). Pikaajaline
koostöö on sõlmitud Tallinna
Ülikooli, Maks ja Mooritsa, Tartu
Linna, Al Mare Bowlingu,
Bambona, The Body Shopi ning
Forum Cinemasega.

Pikaajaliste koostööpartnerite
tänamine

Partneritele saadetakse
välja elektrooniline tänukiri
ning kokkuvõte sponsorluse
kajastamisest

Sel aastal otsustati
koostööpartnereid tänada pisut
enama kui elektroonilise
tänukirjaga. Nimelt said meie
pikaajalised koostööpartnerid
personaalse tänukirja ning
Õpilasliidu uusaastasooviga
küünla ning strateegilised
partnerid tänukirja koos
Õpilasesinduse aabitsaga.

Partnerlustabeli uuendamine,
millest eemaldatakse
vananenud informatsioon ja
peetakse arvet iga ürituse
toetajate kohta

Partnerlustabel on
uuendatud

Partnerlustabelist on
eemaldatud vana
informatsioon. Ühtlasi on
partnerlustabelit muudetud
lihtsamaks selle
automatiseerimise kaudu.

Õpilasliidu meenete tellimine

Õpilasliidul on vähemalt

Õpilasliidul on logoga

ühte tüüpi kvaliteetsed
meened

korduvkasutatavad kõrred,
kindad, helkurid, pleedid,
pudelid ning pastakad.

Õpilasliidu 21. sünnipäeva
tähistamine

Korraldatakse
koosviibimine Õpilasliidu
sünnipäeva tähistamiseks

Õpilasliidu sünnipäeva otsustati
sel aastal tähistada
sotsiaalmeedia postitustega et
hoida ressursse aktivistide
jõuluistumise jaoks, mis toimus
14.-15. detsembril. Põhjuseks
kahe samale sihtgrupile ning
sarnase ürituse korraldamine
(Õpilasliidu sünnipäev ja
aktivistide tänuüritus) pole
mõttekas, vaid parem on need
kaks ühendada, et toimuks
kvaliteetsem üritus.

EÕEL-i aktivistidele mõeldud
tänuürituse korraldamine

Leiab aset tänuüritus

Aktivistide tänuüritus leidis aset
jõulupeo raames, mis toimus
14.-15. detsembril Tallinnas
Kristiine noortekeskuses.
Jõulupeo korraldamisel
kasutasime ka meie
koostööpartnerite abi (Forum
Cinemas, Uisuplats ja The Body
Shop). Jõuluistumine algas
vaimse tervise koolitusega
noortekeskuses, mille viis läbi
psühholoog Rainer Mere.
Seejärel uisutasid aktivistid ning
tegevmeeskond üheskoos
Vanalinna uisuplatsil ning õhtu
tipphetk oli ühine kinokülastus
meie pikaajalise
koostööpartneri Forum
Cinemase abil. Pärast kino said
aktivistid üheskoos muljetada
ning näksida ja KKV viis läbi ka
lühikesed võistlused. Ühtlasi
kuulutati välja iga valdkonna
säravaimad tähed, valdkonnad
vahetasid loosipakke ning kõik
aktivistid said endale väiksed
meened Body Shopilt koos
trükitud Õpilasesinduse
Aabitsaga.

Kooli füüsilise keskkonna
arendamise projekti loomine
ja võimalike alternatiivide
kaardistamine

Valmib projekt koolide
füüsilise aktiivsuse
suurendamiseks

Projekti raames suheldi Tartu
Ülikooli liikumislaboriga, kuid
kuna kokkuleppele ja ühisele
meelele ei jõutud, siis jätkame
projekti kallal tööd ka aastal

2020.
Kõikidele infokanalitele
luuakse statistika kogumise
võimalus ja seda
analüüsitakse, et optimeerida
info jagamist

Valmib statistiline raport

Nii Õpilasliidu Facebookile,
Instagramile kui ka kodulehele
on valminud statistiline raport
ning edasisi sissekandeid
tehakse raporti tulemuste
põhjal nii, et info jõuaks
võimalikult suure
vaatajaskonnani.

EÕEL-i ürituste ja projektide
edukam turundamine

Igale EÕEL-i üritusele
valmib
sotsiaalmeediakampaania

Igale suurüritusele (XL ja XLI
üldkoosolek ning XVIII suvekool)
valmis spetsiaalne
sotsiaalmeediakampaania.
Samuti valmis kampaania ka
Sügiskoolile ning Salliva Kooli
sallivuskonverentsile.

Pressiesindaja palkamine

EÕEL-il on aastaringselt
töötav pressiesindaja, kes
on võimeline
organisatsiooni esindama

Kahjuks jäi pressiesindaja
palkamine ressursi puudumise
tõttu sel aastal ära.

Korraldusmeeskondadele
partnerluskäsiraamatu
väljatöötamine

Korraldusmeeskondadele
valmib lihtsasti mõistetav ja
tööd hõlpsustav käsiraamat,
mis seletab lahti
koostööpartnerluse
põhitõed.

Partnerluskäsiraamat on
valminud ning seda on
kasutanud
korraldusmeeskonnad juba
alates XL üldkoosolekust.

Baaskoolitusprogrammi ja
infotundide soovivormi
loomine EÕEL-i kodulehele

Koostöös liikmete
valdkonnaga EÕEL-i
kodulehele loodud vorm,
mille kaudu saab
liikmeskool avaldada soovi
baaskoolitusprogrammis
osalemiseks või infotunni
saamiseks

Soovivorm on kodulehele
loodud ja see toimib
ootuspäraselt ning on muutnud
liikmeskoolidele meiega
ühendust võtmise veelgi
lihtsamaks. Soovivormi kaudu
saab tellida koolitusi ja
simulatsioone, soovivormi kõrval
on informatsioon pakutavate
koolituste ja simulatsioonide
kohta.

