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Proloog:

Kes on kõige tähtsam?



Health is

... a state of complete physical, 

mental, and social well-being

... not merely the absence of 

disease or infirmity

*) WHO 1946
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Health is

... a state of complete physical, 

mental, and social well-being

... not merely the absence of 

disease or infirmity

tõlgituna: ... jõuetus, (nõtrus) 

*) WHO 1946



Mis on „jõuetuse“ (infirmity) 

vastand..?









100 x

jõuetus

lootusetus

väsimus

ahastus

.. asjad ei liigu

.. töö ei tasu ennast ära

.. tegelikult see vist kedagi ei huvitagi

.. kaua võib vastu seina joosta?!



...

krooniline

kaugelearenenud

omaksvõetud

meie hulgas oma elu elama 

hakanud jõuetus

=

võõrandumine

st halb tervis, heaolu puudumine, 

ka kollektiivses mõttes...





Aga mis selles siis Eesti avalikus 

elus, meedias ja poliitikas, ka 

Riigikogu saalis toimuvast nii väga 

erinevat oli..?



Aga mis selles siis Eesti avalikus 

elus, meedias ja poliitikas, ka 

Riigikogu saalis toimuvast nii väga 

erinevat oli..?

... Probleem on hoopis see, kuidas 

oskusteta õpetaja käitumishäirete ja 

erivajadustega õpilaste ette sattus..





Mis asi on kaasav haridus?





Sajandi märksõna:

Erivajadustega, st psüühiliste

eripärade ja erivajadustega lapsed 

(tava)koolis...



Inclusion

vrdl:

integration

mainstreaming



1. Kas eesmärk on muuta last, et ta 

sobiks kooli?

2. … või muuta kooli, et kõik lapsed 

sinna sobiks?



Meie võlusõna:

väikeklass

?



ÜRO Puuetega inimestele 

võrdsete võimaluste loomise 

standardreeglid jt: 

eesmärk on kaasamine 

ühtsuskooli… aga alles siis, kui 

võimalused selleks on koolides 

olemas



Resource room…

HEV-laste jaoks vajalike vahendite, 

kompetentsi ja võimalustega tööruum(id):

- eripedagoogid 

- tugispetsialistid

- õppevahendid

- grupitöö, individuaaltöö võimalus

- puhkevõimalus jne



Kuigi kunagi arvati, et kaasav haridus 

toetab õpitulemust ja langetab hariduse

kulusid, on see osutunud 

valearvestuseks.

Kaasamine:

- ei vähenda õpilaste vajadusi

- ei tõsta (automaatselt) õpitulemusi

“Kaasamine viib lihtsalt erispetsialistid 

omaette klassiruumist tavaklasside 

nurkadesse ja selleks tuleb valmistuda…”



Et kaasav haridus ei kahjustaks laste 

õpitulemusi, on vaja:

- piisavaid tugiteenuseid

- väga meisterlikke individuaalseid 

õppekavasid

- nii tavaõpetajate kui erispetsialistide 

ümberõpet

- aega meeskonnatööks ja planeerimiseks

- väiksemaid klasse kõikidele

…



…

- täiesti teistsuguseid õpetamis- ja 

õppimismetoodikaid ka tavalistele 

õpilastele

- uutmoodi koostööd perede, 

õpetajate ja koolijuhtide vahel

- rahastust, et koolid saaksid kõike 

eelpool nimetatut arendada…



Veel on vaja:

- väga hästi planeeritud koostööd tavaliste 

õpetajate ja erispetsialistide vahel

- väga individualiseeritud lähenemist 

kõikidele õpilastele

- väga uutmoodi õppekorraldust õpilaste 

vahelises töös

- väga kõrgel tasemel meeskonnatööd 

koolide sees, sh aega selle jaoks



Ohud:

- HEV-laste õppe tulemuslikkus langeb

- probleemsete laste haavatavus 

sotsiaalses kontekstis suureneb

- tavaliste laste õppekeskkond on häiritud

- kulud tõusevad

- spetsialistide oskuste ebaratsionaalne 

kasutamine 



Isegi, kui me ei tee täielikku 

kaasamist, muudab kõikide 

nimetatud sihtide poole liikumine 

igat kooli paremaks, 

hoolivamaks, tulemuslikumaks ja 

meeldivamaks...



Inimese tervise mõjurid WHO järgi:

- majanduslik järg ja sotsiaalne staatus

- sotsiaalsed võrgustikud

- teadmised ja kirjaoskus

- keskkond (ühiskondlik, füüsiline, 

kultuuriline ja töö/kooli-)

- tervisekäitumine ja toimetulekuoskused

- lapsepõlv, geneetilised ja bioloogilised 

näitajad

- tervishoiuteenuste kättesaadavus ja tase







Epiloog:

Sotsiaalse kapitali 

kogumine



Tegelikult algab kõik 

INIMESTEST,

st meist ja teist endist


