
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tegevus „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 

 

 

 

 

Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. 

Õpetajate ühenduste  

õppepäev  

24. märts 2016  

  Tallinna Teeninduskoolis (Majaka 2) 
 

Teema: kaasav haridus ja selle rakendamise parimad praktikad 

 

Sihtrühm: õpetajate ja koolijuhtide ühenduste liikmed (alus-, 

üld- ja kutsehariduse õpetajad ning koolijuhid) 

Õppepäeva eesmärk: Mõtestada ja tähtsustada kaasavat 

haridust muutunud õpikäsituse kontekstis. Suurendada teadmisi 

kaasavast haridusest ja hariduslikest erivajadustest ning luua 

eeldusi nende teadmiste ja oskuste kasutamiseks 

õppeprotsessides.  

Õpiväljundid 

Õppija: 

 teab kaasava hariduse põhimõtteid ja praktilisi näiteid 

nende rakendamisest Eesti erinevates koolides; 

 teab haridusliku erivajadusega kaasnevaid väljakutseid 

õppeprotsessis ja oskab nendega paremini toime tulla; 

 teab kujundava hindamise põhimõtteid ja mõtestab neid 

kaasava hariduse rakendamise kontekstis 



PÄEVAKAVA: 
 

09.30 – 10.00  Saabumine ja hommikukohv 

10.00 – 11.45   Alustame päevaga! 

Ettekanded: 

Kaasav haridus (Tiina Kivirand, Haridus- ja Teadusministeerium) 

Kuidas märgata HEV-õpilast? (Triin Kahre,  Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht) 

Kui kaugele saab kaasamisega minna? (Erle Põiklik, Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli näitel) 

11.45 – 12.30 Lõuna 
 

Töötoad (iga osaleja saab eelregistreerimise alusel osaleda kokku kahes töötoas)  

12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 12.30-14.00 

IKT võimalused 

HEV-õpilase 

motiveerimisel ja 

õpe läbi IKT 

vahendite  
 

Läbiviija: Mari 

Tõnisson 

Väikse ja suure 

kooli head 

praktikad 

kaasava hariduse 

rakendamisel 
 

Väikese kooli näide – 

Ridala Põhikool, Milve 

Viigand 

Agressiivse 

käitumise 

ohjeldamine: 

Hooliv turvalisus 

 

Läbiviija: Jürgen 

Rakaselg 

Eriandekus: Iga 

anne loeb 

 
Läbiviija: Viire Sepp 

ATH laps tunnis  

 
Läbiviijad: Erle Põiklik 

ja Ülle Teltvei 

Autismispektri 

häiretega laps 

tunnis 
 

 

 

14.00 – 14.15  Paus 
 
14.15 – 15.45  Töötoad korduvad  

15.45 – 16.00  Kohvipaus 

16.00 – 16.45 Ettekanne: Kujundava hindamise roll kaasavas hariduses? (Luule Niinesalu, Peetri Lasteaed-Põhikooli direktor) 

16.50    Asume koduteele!           

         *Programm täienemisel!

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Eesti_Koolips%C3%BChholoogide_%C3%9Ching&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettekanne: 

Kujundava 

hindamise roll 

kaasavas 

hariduses? 

 

  

Ettekandja: Triin Kahre 

Olen hariduselt psühholoog ning töötanud koolipsühholoogina ligi 10 

aastat. Lisaks psühholoogiale omandasin Tartu Ülikoolis 

kasvatusteaduste eriala ning inimeseõpetuse õpetaja kutse, seega 

pole ka õpetajaamet mulle võõras. Viimased kolm aastat töötan 

Tallinna Euroopa Koolis psühholoogina. Lisaks juhin viiendat aastat Eesti 

Koolipsühholoogide Ühingu tegevust.  Viimased 5 aastat olen õppinud 

pereteraapiat ning juba kolm aastat nõustan peresid ning koolitan 

spetsialiste Perekeskuses Sina ja Mina. 

 

Ettekanne: Kuidas 

märgata HEV-õpilast? 

Keda ja kuidas koolis 

märgata? Kas üldse 

märgata? Ja kui 

märkangi, mis siis? 

 

 
On selge, et meie ühiskond on 

viimaste aastakümnetega teinud 

läbi suured muutused, mistõttu meie 

lapsed koolis on teistsugused. Kuid 

kas kool jaksab nende muutustega 

sammu pidada?  

 

 

 

Kuidas siis ikkagi on nii, et meil on nii palju HEV lapsi? Mis see HEV üldse tähendab? 

Mida üks tavaline õpetaja selliste HEV lastega peale saab hakata, kui klassis on 

veel paarkümmend last ja õppekava vajab täitmist? Kuidas üldse õpetajana 

selliste laste keskel ellu jääda? Ettekandes püüan leida neid olulisi tugipunkte, mis 

aitavad nii õpetajal kui ka koolijuhil mõista, kuivõrd palju on nende võimuses, 

hoolimata sellest, millised lapsed nende koolis õpivad.   

 

Millest lähtume Peetri koolis, 

 et toetada iga õpilase 

arengut ja viia ellu uuenenud 

õpikäsitust. Kas piisab ainult 

üleminekust kujundavale 

hindamisele, et tagada 

õpilase areng ja tema 

kujunemine  

vastutustundlikuks ja 

motiveeritud õppijaks?  

 

Ettekandja: Luule Niinesalu 
 

Pärast Viljandi 5. keskkooli lõpetamist teadsin üsna kindlalt, kelleks ma 

saada tahan. Olen õppinud ja lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Kooli 

ja Pedagoogilise Instituudi. Oman töökogemust lasteaia- ja 

kooliõpetajana. Olen hariduse valdkonnas töötanud varsti juba 

kolmkümmend aastat. Õpetajana üle kümne aasta Aruküla põhikoolis 

ja kaksteist aastat Audentese erakoolis. Viimased seitse aastat olen 

juhtinud Peetri lasteaed-põhikooli.  Oma pedagoogilises tegevuses 

toetun Johannes Käisi põhimõtetele. Õpetajana olen alati eelistanud 

õpilaste teadmistele, oskustele ja tegevusele anda numbrilise hinde 

asemel kirjeldavat tagasisidet. Kujundava hindamise vallas oman 

kogemust 1994. aastast. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ettekandja: Erle Põiklik  

Erle Põiklik: Olen viimased neli aastat töötanud Tallinna K. Pätsi Vabaõhukooli 

direktorina. Enne seda olen töötanud nii eripedagoogina koolis kui ka 

erivajaduste peaspetsialistina administratiivsemal väljal. Olen Tartu Ülikoolis 

omandanud teadusmagistrikraadi eripedagoogikas ning viimased 15 aastat 

tegelenud ka õppematerjalide koostamise ja hindamise ning õpetajate 

täienduskoolitusega. Oma töös pean lugu ilustamata dialoogist ja avatud 

mõtlemisest. 

 

Töötoa läbiviijad: Ülle Teltvei ja Erle Põiklik 

Ülle Teltvei: Olen Tallinna K. Pätsi Vabaõhukoolis töötanud 20 aastat – 

alustanud õpilaskodu kasvatajana, siis töötanud pikalt õpetajana ning 

viimased kaks aastat kooli õppe- ja arendusjuhina. Oma esimeselt hariduselt 

olen klassiõpetaja, hiljem olen omandanud kunstiõpetaja magistrikraadi ning 

läbinud kunstiterapeudi tasemeõppe. Erivajadusega laste toetamise ja ka 

üldisemalt koolis töötamise juures pean kõige olulisemaks koostööd. 

 

Ettekanne: Kui 

kaugele saab 

kaasamisega 

minna? 

. 

 Kaasamise teema on juba 

aastaid kirgi kütnud eelkõige 

seetõttu, et selle sisu võidakse 

väga erinevalt mõista. Kuidas 

emotsioonidest tulvil olukorras 

pesuveega last mitte välja 

visata ja leida lahendusi, mis 

tagaks lapsele parima 

arengukeskkonna? Püüan 

ettekande vältel leida need 

päriselt olulised küsimused, 

millele toetudes otsuseid teha. 

 

Koolitund kestab 45 minutit, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH) 

laps klassis suudab ühetaolisele tegevusele keskenduda 0-15 

minutit. Lisaks võib teda segada klassi mummuline sein, liiga ere 

päike, liiga vähe päikest, lumesadu akna taga, möödajalutav 

koer, klassikaaslase puudumine koolist, pinginaabri uus pinal ... . 

Kuidas seda kõike reaalses koolielus ikkagi õpisituatsiooniks 

kujundada? 

 

Töötuba:  

ATH laps tunnis 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töötoa läbiviija: Jürgen Rakaselg 

Hariduselt olen eripedagoog ja ligi 15 aastat töötasin kriminaalhoolduses ja 

vanglas. Viimastel aastatel olen andnud nõu Haridus- ja Teadusministeeriumile 

peamiselt psüühikahäiretega õpilaste erikoolide ja kooliturvalisuse küsimustes. 

Olen õppinud agressiivse käitumisega toimetulekutehnikaid erinevate asutuste 

ja ettevõtete juures Eestis, Norras ja Soomes ning õpetan haridus-, sotsiaal- ja 

tervishoiuasutuste töötajatele, kuidas agressiooni sh füüsilise agressiivsusega 

kõigile osapooltele turvaliselt ja hoolivalt toime tulla.  

 

Töötuba: 

Hooliv 

turvalisus 

. 

 Tahad tunda ennast kindlamalt 

olukorras, kus sõnadest jääb 

väheks? Pole päris kindel, mida 

tohid teha? Teeme selgeks 

koolitöötaja füüsilise sekkumise  

ABC ja õpime, kuidas kaitsta 

ennast füüsiliselt ohtlikus olukorras. 

Töötuba: Väikse ja 

suure kooli head 

praktikad kaasava 

hariduse 

rakendamisel 

 

 

  

Töötoa läbiviija: Milve Viigand  

 

Hariduse valdkonnas olen töötanud juba 31 aastat, sellest 20 

õppealajuhatajana ja praegu töötan 5ndat aastat Ridala Põhikooli direktorina. 

Olen lõpetanud Eduard Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi vene 

keele õpetaja erialal ja Tallinna Pedagoogikaülikooli klassiõpetaja erialal. 

Aastaid olin Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži praktikajuhendaja. Hariduslike 

erivajadustega õpilaste õpetamist ja toetamist olen õppinud erinevatel 

koolitustel. Täna õpivad meil koolis koos tavaõpilastega ka lihtsustatud 

õppekava järgi õppivad õpilased, toimivad tugisüsteemid õpiraskustega 

õpilaste toetamiseks jne. Ridala Põhikool lähtub  kaasava hariduse põhimõtetest. 

 

Ridala Põhikool on koolitüübilt 

lasteaed-põhikool. Meie 

eesmärk lähtuvalt kaasava 

kooli ideest on õpetada ja 

arendada lapsi nende 

kodukoha lasteaias ja koolis.  

Ridala Põhikoolis õpivad 

lihtsustatud õppekava alusel 

õppivad õpilased tavaklassis.  

Kuidas see on õnnestunud? 

Mida me igapäevaselt selleks 

teeme, et kaasata hariduslike 

erivajadustega õpilasi? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Töötoa läbiviija: Mari Tõnisson 
 

Juba rohkem kui 20 aastat on mulle südamelähedasteks kaks lühendit – HEV 

ja IKT. Nende toredate lühendite taga peituva sisuga tegelen oma 

igapäevatöös – õpetan Tartu Hiie Kooli erivajadustega õpilastele 

informaatikat ja täidan koolis haridustehnoloogi ülesandeid. Lisaks koolitan 

HITSA Innovatsioonikeskuse koolitajana õpetajaid IKT õppes kasutamise 

teemadel. 

 

Klassis õpib erivajadusega 

õpilane, kellele 

klassikaaslastega sammu 

pidamine käib üle jõu. Millised 

on IKT kasutamise võimalused 

erivajadustega õppijat toetava 

keskkonna loomisel? Milliseid 

variante kasutavad kolleegid? 

Katsetame praktikas hästi 

töötavaid digivahendeid. 

Töötuba: IKT 

võimalused HEV-

õpilase 

motiveerimisel ja õpe 

läbi IKT vahendite 

 

 

  

Töötoa läbiviija: Viire Sepp 
 

Olen töötanud pikka aega Eestimaa taibukamate kooliõpilaste 

intellektuaalse arengu eest hoolt kandva TÜ teaduskooli juhina. Töö sedavõrd 

erilise kontingendiga on mind ajendanud elukestvaks õppeks, doktorikraadi 

andekate hariduse alal kaitsesin Hollandis Nijmegeni Ülikoolis. Aastaid olen 

korraldanud andekate arengu erinevaid aspekte käsitlevaid konverentse 

ja  täienduskursusi, kirjutanud raamatu “Andekusest ja andekatest lastest” 

ning esindan Eestit mitmes rahvusvahelises andekate hariduse 

organisatsioonis. Praegu jagan Tartu Ülikoolis oma teadmisi tulevastele 

õpetajatele. 

 

Kas tunneme andekuse ära 

ka sel juhul, kui see on 

maskeeritud? Kuidas 

kohandada õpikeskkonda 

koolis nii, et toetada 

erinevaid andeid ning aidata 

kaasa andekate õpilaste 

potentsiaali maksimaalsele 

arengule?  Kuidas 

motiveerida andekat 

õpilast?  Vastuseid neile 

küsimustele otsime 

konkreetseid juhtumeid 

analüüsides. 

 

 

Töötuba: Iga 

anne loeb 

 

 

  



Korralduslik info: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMUMISKOHT 

 

Tallinna Teeninduskool 

(Majaka 2, Tallinn) 

 

www.teeninduskool.ee 

 

 

Autoga liikleja 

Tallinna Teeninduskooli on võimalik autoga liiklejatel tulla 

mööda Lasnamäe tänavat. Auto on võimalik parkida B-

korpuse parklasse. 

 

Ühistranspordiga liikleja 

Tallinna Teeninduskooli juurde sõidab bussiliin nr 39 ja 

trammiliinid nr 2 ja 4. 

 

 

REGISTREERIMINE 

 

Registreeri ennast aadressil:  

 

https://koolitus.hitsa.ee/training/454/register 

 

 

 Igal osalejal on võimalik registreerida ennast kahte 

töötuppa.  

 

 Õppepäeval saavad osaleda õpetajate ja 

koolijuhtide ühenduste liikmed (alus-, üld- ja 

kutsehariduse õpetajad ning koolijuhid). 

 

 Palun loobuge registreeringust esimesel võimalusel, 

kui olete registreerunud, kuid Teil ei ole võimalik 

osaleda. Nii saame vabanenud kohad pakkuda 

ootenimekirjas olevatele inimestele.  

 

Õppepäeva info: https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/454- 

 

Lisainformatsioon: 

 

Heleriin Jõesalu 

SA Innove peaspetsialist (võrgustikud ja koolimeeskonnad) 

53 414 905/ 735 0728 

heleriin.joesalu@innove.ee 

www.innove.ee 

 

 

http://www.teeninduskool.ee/
http://www.teeninduskool.ee/
http://soiduplaan.tallinn.ee/#bus/39/a-b/11308-1
http://soiduplaan.tallinn.ee/#tram/2/a-b/14804-1
http://soiduplaan.tallinn.ee/#tram/4/a-b
https://koolitus.hitsa.ee/training/454/register
https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/454-
mailto:heleriin.joesalu@innove.ee
http://www.innove.ee/

