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Tere Pärnu! 



Minu tervis või 
gümnaasiumi 

tunnistus? 



Ma ei mahtunud 
“normaalse” õpilase kasti 



Meie kool valmistab siiani ette kuulekaid 
“tehase töölisi”, aga tehase töö teeb täna ja 

homme ära robot. 



“Haridus ei saa enam õpetada noortele üksikuid teadmisi, 
vaid haridusüsteem peab õpetama noortele leidma oma 
enda tee maailmas, mis on üha enam keeruline, muutuv 

ning ebakindel.”

OECD Hariduse ja 
oskustevaldkonna juht, 

Schleicher, 2019



19. sajandi kool

● Maailm: Kodusõjad, 
rassiline eraldatus, 
kolonialism, imperialism

● Tehnoloogiline 
innovatsioon: elekter, 
telefon

● Peamised tööstusharu 
tüübid: naftatööstus, tekstiil

● Tööorganisatsioon: liinitöö, 
hierarhia 

Allikas: OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030



20. sajandi kool

● Maailm: Maailmasõjad, 
rahvusriikide vabanemine, Külm 
Sõda

● Tehnoloogiline innovatsioon: 
internet

● Peamised tööstusharu tüübid: 
arvuti, elektroonika, finants. 
Üleminek manuaalselt 
automatiseerimisele

● Tööorganisatsioon: läbipaistvus 
organisatsioonides, 
organisatsioonid hakkavad võtma 
vastutust

Allikas: OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030



21. sajandi kool
● Maailm: Rahvusriikide 

iseseisvumine, võimu hajutamine, 
terrorism, äärmusrahvuslus

● Tehnoloogiline innovatsioon: 
Küberfüüsiline tehnoloogia 
(sotsiaalmeedia, tehisintellekt, 3D-
printimine, robootika)

● Peamised tööstusharu tüübid: 
sotsiaalmeedia, Internet of Things, 
Big Data, post-truth (fake news), 
jagamismajandus, fookus 
väärtusloomele

● Tööorganisatsioon: jagatud 
vastutus, ühetasandiline, paindlik, 
läbipaistev ja tiimitööle suunatud 
organisatsioon

Allikas: OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030



Mida mina juhina täna üleilmselt 
töötajaid värvates vaatan? 



Juht on täpselt nii tugev, kui tema 
nõrgim töötaja. Kooli puhul 

maksab nõrga juhtimise kinni 
lapse tulevik. 



Pilk maailma 
tööturu trendidele



Tööjõupuudus maksab riikidele ja 
ettevõtetele 2030. aastaks 8,5 triljonit 

dollarit.
Korn Ferry Institute



Igal aastal üks inimene kolmekümnest asub ümber teise riiki

Allikas: The World Migration Report  2020



ümberasumistest maailmas on 
tööga seotud

60%

Allikas: The World Migration Report  2020



Top 3 riiki, kust kõrgelt haritud 
migrandid tulevad:
1. India
2. Hiina
3. Filipiinid

Allikas: World Economic Forum 2020



Kuidas kaasajastada oma 
juhtimist? 



Alusta iseendast



CULTURE ADD VS CULTURE FIT



“Mida suurem osa inimesi kultuurilise sobivuse 
värbamise all silmas peavad, on värvata inimesi, 

kellega nad reede õhtul õlut võiksid juua. ”

Patty McCord
Former Chief Talent Officer 



Jah, aga… 



Maailmas on puudu 
68 miljonit õpetajat, 
et pakkuda kõigile 
kvaliteetset põhi ja 
keskkooli haridust 

Allikas: The World Bank



“We choose to go to the Moon in this decade and 
do the other things, not because they are easy, but 

because they are hard.”

John F. Kennedy



Think beyond borders to help the 
world work together 

Tänan!


