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Pahatihti kuuleme, miks paindlik ei ole võimalik. Suveseminaril jagasime julgustavaid ja 
kasulikke näiteid kuuest koolist üle Eesti, kuidas paindlik on võimalik. 

Viire Sepp: teoreetiline sissejuhatus 
 
Viire Sepp andis ülevaate teoreetilistest aspektidest, mida andekate õpilahenduste puhul 
silmas pidada. Teisisõnu, sama võimekuse, tasemega ja huviga õppijad tuuakse kokku ja 
pakutakse igaühele just talle vajalikku õpikeskkonda. Iga programmi väljatöötamist tuleb 
põhjalikult ja teaduspõhiselt läbi mõelda nii programmi eesmärk, sellesse haaratud õpilaste 
valiku kriteeriumid, sisu, programmiga seotud pedagoogilise personali andekus-alane 
koolitus. Hiljem on oluliseks etapiks kindlasti ka programmi evalueerimine, et hinnata 
efektiivsust ning teha vajadusel muudatusi. 
Viire rõhutas, et andekad on sageli ülitundlikud ja seetõttu tuleb 
pöörata eraldi tähelepanu lapse emotsionaalse heaolu tagamisele. 
Muuhulgas on vaja selgitada, kuidas tulla toime ärevuse ja stressiga. 
Eelöeldut kinnitab asjaolu, et andekuse uurijad on sageli 
psühholoogid. Et tegu on päris inimeste päris muredega, kuulsime ka 
Talendikeskuse seminaril „Andekus – kink või koorem“ (vt 
kokkuvõtet Talendikeskuse kodulehel). Viire tõdes, et ühiskond on 
küll tasapisi hakanud mõistma, et erivajadustega inimestel on 
erinevad vajadused, kuid kahjuks täna veel andekus nende 
erivajaduste alla ei mahu, st endiselt on suur probleem see, et ei 
mõisteta, et andekal lapsed on teistsugused vajadused kui teistel 
lastel. 

 

Erakordselt oluline on mõista, et küsimus ei ole privileege kauplemises, vaid erivajaduste 
tunnistamises ja toetamises.   
Viire peatus ka põgusalt andekuse mõistel. Tema sõnul on Eesti koolides levinud on kaks 
arusaama: a) kõik lapsed on andekad; b) andekad on vaid nö tippandekad, st 2-3% 
populatsioonist. Andekatele mõeldud õpilahendusi soovitab ta pakkuda ca 10% kooli/klassi 
õpilastest ja kindlasti mitte lähtuda vaid hinnetest, vaid arvesse võtta ka 
õpetaja/lapsevanema/kaaslaste hinnangut. See aitab vältida  alasooritajate, topelt-eriliste, 
erineva kultuuri- ja keeletaustaga või kehvema majandusliku olukorraga perede laste 
kõrvalejätmist. Viire tõdes, et sõnal „andekus“ on Eestis pigem negatiivne varjund (vt näiteks 



H.Põlda doktoritöö), seetõttu võiks ka programmide nimetustes vältida siltide kleepimist ja  
soovitab rõhuda sisulistele eesmärkidele -  laste tugevuste väljatoomisele.  
Viire sõnul näitab elu, et kooli juhtkonna tugi on ülimalt oluline: ühest entusiastist võib 
sõltuda väga palju, aga üks inimene kaua üksi ei jõua. Teinekord piisab ka mõistmisest, et 
andekas laps, olgu temast või hetkel saanud klassi õhustiku lõhkuja, on potentsiaalselt 
ühiskonna tulevane eliit. Haridussüsteemi ülesanne on kasvatada inimesi, kes hoolivad ja 
panustavad ühiskonna toimimisse ja edendamisse.  
Veel tõi kogenud andekusekspert välja, et  õppe sisus peaks olema põhirõhk sünteesil, 
analüüsil ja loomingulisusel. Seda ka erinevates rikastamistegevustes – täiendavate 
projektide jms puhul, kus õppija saab ise teha oma valiku. Küsimusele saalist, millised on tema 
soovitused lapsevanemale, kes soovib, et kool pakuks tema lapsele tavaõppest erinevaid 
õpilahendusi, vastas Viire, et pidades silmas head koostööd kodu ja kooli vahel, tasub vanemal 
veenda kooli selles, et lapse areng on eakaaslastest kiirem. Võiks pakkuda koostööd ka 
omaltpoolt. Vanem võiks olla valmis ka ise veidi panustama, näiteks aidata lisamaterjali 
leidmisel, juhendada mõnd aineringi vms, mis pakub lapsele ja teistelegi õppimiseks ja 
süvenemiseks uusi võimalusi. Siin on siiski hea teada, et pahatihti võtab andekas lisatööd või 
töölehte, mis kätkeb endast vaid juba teadaoleva kordamist, karistusena. Täiendavat ja 
võimetekohast tasub võtta teaduskoolide poolt pakutavast, – kasu on sisukatest 
ülesannetest, mis on võimekale põnevad. Ka olümpiaadide ja ainevõistluste puhul tasuks 
hoiduda tava-tasemetööde-laadsetest ülesannetest ja pakkuda selle asemel  kõrgema (vrld nt 
PISA 5.-6.) taseme ülesandeid. Võimekat õppijat stimuleerib võimalus koos tegutseda sama 
võimete taseme ja huvidega kaaslastega, saada aimu oma tasemest ning  kogeda uusi 
väljakutseid. 

Rocca al Mare Kool: kindlate piirideta pesatunnid  
Kuidas õppida ja õpetada nii, et säiliks lapse eneseusk?  
Pesatundidest rääkisid klassiõpetajad Kristel Einaste-Lukk ja Kristel Nuume. 
 
Ühel järjekordsel kooli ja lastevanemat koostöös 
toimunud seminaril tekkis idee, kuidas õpetada 
nii, et iga laps oleks hoitud, aga igaüks saaks 
minna oma rada; ükskõik, kas ta 2%, 5% või 10% 
andekate laste seas. Nii said alguse pesatunnid.  
 
RaM Kool on valinud lähenemise, et iga laps on 
andekas. Ande avastamine on õpetaja 
professionaalsuse küsimus.  
  
Alguses tundus pesatundide väljakutse hirmutav. Julgustavalt mõjusid direktori sõnad: 
„Unista! Ja mõtle, mida sa tahad teha.“ Kolm teise klassi õpetajat otsustasid luua koolis hästi 
palju erinevaid keskkondi, kus iga laps saaks end teostada ja kogemusi koguda. Lähtekohaks 
sai arusaamine, et õppija heaolu on seotud sellega, kui palju ta endasse usub.  
Hakkama tuli saada olemasolevate vahenditega. Kolme klassi klassiruumid jagati ümber 
kollaseks, roheliseks ja siniseks klassiruumiks ja üks neist tehti tavapärasest koolimööblist 
täitsa tühjaks.  
Tavapäraste ülesannete kõrval anti pesatunnis ülesandeid stiilis: „Mõelge nüüd ise, mida 
tunnis teha!“. Lapsed hakkasid väga kiiresti koostööd tegema ja mõtlesid välja, mida ja kuidas 



teha. Iga laps sai teha seda, mis on tema tugevus: matemaatikat, visata silda, mängida 
klaverit. Nii sai iga laps oma hetke särada ja see hoidis usku oma võimekusse. Õppimine 
pesatunnis käib läbi mängu. Lisaks said lapsed valida, kellega koos ülesandeid lahendada. 
Valiku tegi alati laps ise. Et õpiks ise otsustama. Ka selle, millist raamatut seekord lugeda. Ja 
kui õiget raamatut ei leia, kirjutas ise. Sest lugema peab, iga laps ja iga päev. Lisaks tuleb loetut 
esitleda, vastata küsimustele – seda kõike on palju mõnusam teha vaiba peal või pallil istudes, 
ja miks mitte kasutada selleks paberi asemel videoklippi!  
Õpetajad olid pigem mentori rollis, jälgisid, kuulasid ja sekkusid, kui vaja. Kõige raskem oligi 
ehk lasta lahti. Tekkis kartus, et kontroll läheb käest. Samuti valmistas peavalu tagasiside 
andmine. Kust see aeg võeti, küsite ehk? Võtmesõna on koostöö ja ülesannete jagamine 
kolme õpetaja vahel. Ka kool tuli vastu ja lubas pühendada paar tundi iga nädal sellele, et 
kolm õpetajat saaksid järgmise nädala kava hästi läbi mõelda. Samuti kasutati vanemate 
anded heas mõttes ära – kui põnevaid lugusid rääkisid vanemad selleks ettenähtud tunnis 
„Salapärane külaline“! Vanemad tulid ettevõtmisega kenasti kaasa. Kes kahtles, see kutsuti 
koolitunde oma silmaga vaatama – klassiruumi uksed tehti nii lahti kui vähegi saab.  
Koostööd tehakse ka vanema kooliosa õpetajatega, st vanem kooliosa kirjeldab, milliste 
oskustega lapsi oodatakse ja pesatunni õpetajad annavad edasi, mida lapsed algkoolis teinud 
on. Põhikoolis tuleb ikka koolipingis istuda, kuid üleminekut leevendab see, et päris 
koolimööbli vabaks tehti üksnes üks klass kolmest. Pealegi säilib pesatunne, see oma klassi 
tunne, ka põhikoolis.  
Viire kommenteeris, et andekale tuleb õpetada ka raamides hakkamasaamist (elus tuleb 
paratamatult seda kogeda) ja on hea näha, et õpilahenduses on sellega juba arvestatud. Kui 
pesatunni laps läheb järgmisesse kooliastmesse, tunneb ta oma andeid, oskab end ise hinnata 
ja analüüsida ning julgelt esineda.   

Veeriku kool: matemaatika noppeõpe viiele paralleelile 
Kuidas säilitada õpihimu, millega laps esimesse klassi tuleb? Tuleb seada eesmärgid ja nende 
nimel pingutada, rääkis projekti algataja Veeriku kooli klassiõpetaja Karin Konksi.  
 
Noppeõppe1 eelis on võimalus 
ühtlustada grupi taset.  
Tekib õpirõõm ja koostegemise kogemus. 
I klassi tulijatel on väga erinev tase ja iga 
lapseni jõudmine 24 lapsega klassis 
keeruline. Rühmatööd võimekad lapsed 
hea meelega ei tee; tajudes oma 
üleolekut, teevad nad kas kõik ise ära või 
blokeerivad ühist ettevõtmist. Kui aga 
sarnaste võimete ja oskustega lapsed 
omavahel kokku viia, tekib kaaslase 
tunne ja võrdväärne partnerlus. 
Omasugustega koostegemine on huvitav 
ja arendav ning ka sõpru on lihtsam leida.  

 

Teaduskirjanduses tuuakse noppeõppe pahupoolena esile selle lühiajalisust ja seda, et 
tulemusi on raske mõõta. Veeriku kooli kogemus näitab vastupidist  – noppeõpe on väga 

 
1 Seminarist innustatuna pakun välja uue sõna „Noppeõpe“, asendamaks võõramaist mõistet pull-out.   



innustav! Lapsed, keda matemaatika noppeõppesse ei valitud, soovisid, et noppeõppe tuleks 
loodusõpetuses, lugemises jne ja kannustasid kooli seda tegema. 
Alustada oli raske. Infot noppeõppe kohta oli väga vähe. See oli ka põhjus, miks Karin Konksi 
on varasemalt teemat uurinud oma magistritöös. Nüüd, päriselus, oli hea teoreetilisi teadmisi 
rakendada. Esimese sammuna oli vaja kaasata kool ja planeerida tunniplaan nii, et viiel 
kolmanda klassi paralleelil oleks matemaatika ühel ajal. Järgmisena ühtlustati nädala plaanid: 
reedesest päevast sai kordamise ja harjutamise päev, va noppelapsed, kes läksid noppetundi. 
Seejärel oli vaja otsustada, kes hakkab noppetunde läbi viima. Kuna eraldi inimest 
noppetundide läbiviimiseks koolis ei olnud, siis esialgu katsetati nii, et noppeõpet hakkas läbi 
viima üks 3. klassi õpetaja. Seitseteist last läks noppeõppesse, ülejäänud lapsed jagati nelja 
õpetaja/klassiruumi vahel ära. Lastel oli põnev, aga õpetajate jaoks osutus selline korraldus 
äärmiselt töömahukaks ja keeruliseks. Kool sellest aga ei heitunud. Lahendusena vahetati 
loobuti klasside segamisest ja leiti noppetunni õpetajale oma klassi põhitundideks asendaja. 
Soovitus: valige keegi, kellel ei ole samal ajal omal tunde. Noppeõppe jaoks eraldi eelarvet ei 
olnud, andekate õppelahendus kutsuti ellu puhtast entusiasmist.  
 
Mida teha järgmisel korral teisiti? Käsitletavate teemade ring võiks olla kitsam (õppekava 
kohane 3.trimestri matemaatika teemadering on liiga lai; iseäranis juhul, kui eesmärk on 
kasutada erinevaid väljundeid). Vaatamata väga läbimõeldud valimisprotsessile, sattusid 
õppesse ikkagi erineva võimekuse ja huviga lapsed. Seetõttu võiks grupid võiks väiksemad, nii 
on ka õpetajal lihtsam.  
Noppeõppe õnnestumisel on oluline silmas pidada, et õpe oleks vabatahtlik ja püsiks paindlik. 
Lapsed peavad tundma end õppes päriselt hästi. Õpe on õnnestunud, kui laps tahab õppes 
olla. Üllatuslikult tuli noppeõppes ette olukordi, mida tavaklassis ei näe. Näiteks teatab 
seesama andekas, et: „Aju põleb!“, aga alla ei anna. Rühmatöös omasugustega tekib 
teistmoodi sünergia.   
Kuidas lapsed noppeõppesse valiti? Iga lapse kohta paluti õpetajatelt hinnangud ja tehti 
võimekustestid. Testid pandi kokku Pisa testidest, tasemetöödest, matemaatikaviktoriini 
ülesannetest jne. Vastu võeti 17 last: 12 osas klappis õpetaja arvamus testi tulemusega, 2 last 
tegid testi väga hästi, kuid õpetajad neid programmi ei soovitanud ja kolme lapse testi 
tulemused ei olnud liiga head, kuid õpetajad soovitasid neid väga. Tagantjärele tarkus: 17 on 
liiga palju. Renzulli skaalad olid otsustamisel palju abiks. Õpetaja soovitus võib olla 
üldsõnaline ja mõnevõrra umbmäärane, skaala aitas panna konkursitulemused numbritesse  
ja numbrid pingeritta (Viire kommentaar: kahjuks ei tööta hetkel Renzulli skaalade 
internetilink, kuna antud uuringukeskkonnal pole enam tehnilist tuge).  
Võtmeküsimus on koostöö! Ainuüksi tunniplaani koostamine oli suur väljakutse. Õpetajad 
peavad suutma omavahel teavet vahetada jooksvalt, läbi rääkima tundide teemad, andma 
tagasisidet, kuidas tavatunnis läheb (Veeriku koolis oli reegel, et kui õpilane tavatunnis ei saa 
hakkama, jääb noppeõpe pooleli). Koostööd tuleb teha ka lapsevanematega. Nemadki olid 
innustunud. Vajaliku nõusoleku saamine ei olnud raske, olid nemadki ju märganud, et koolis 
pakutav on alla laste võimete piiri. Tänukirju tuli lapsevanematelt kuhjaga. Noppeõpe jätkub 
ja järgmises klassis (neljandas). Saame näha, kuidas noppeõpe töötab järgmises kooliastmes. 
Küsimusele saalist, mitu skaalat oleks laste noppeõppesse valimiseks vaja, vastas Karin, et 
piisab teadmiste testist ja õpetaja tagasisidest, lisaks võiks küsida lapsevanema arvamust.  
 



Tapa gümnaasium: noppeõppe 6.- 8. klassis 
Kuidas pakkuda elus sama head starti kui teistele? Kõik ei saa ju Tallinnasse ja Tartusse minna. 
Kuidas koolis, kus on arvestatavalt palju õpiraskustega õpilasi ja kes saavad väga palju 
eritähelepanu, säilitada õpimotivatsioon lastel, kel samasuguseid muresid ei ole või on 
sootuks vastandsuunalised? Seminaril jagas kogemust Külvi Kivisild, andekate õppetooli 
koordinaator. 
 
Tapa gümnaasiumis võimaldatakse juba neli 
aastat eriõpet andekate õppetooli 
koordineerimisel. Külvi Kivisild viis ise  eriõpet 
läbi majanduses ja inglise keeles. Noppeõppe 
toimub muude tundide ajal. Korraga on 
väiketunnis kõige rohkem 10 last. Ainetunnist 
puudutakse kokkuleppel aineõpetajaga.  
Võrdse tasemega lastega koos õppides tekkis 
hasart! Õpetaja üksnes juhendas, vajadusel, 
üldiselt lapsed õppisid ise.   
Noppeõpe võimaldab tõsta laste silmaringi ja tutvustada võimalusi väljastpool kodulinna, 
kasvõi seeläbi, et õpilasfirmade laadal osalemiseks saab sõita Tallinnasse! Noppeõpe on 
aidanud kaasa sellele, et õppimine on koolis rohkem väärtustatud, laste tulemused 
ainevõistlustel on paranenud, tõusnud on õpetajate motivatsioon. Tagasilöögina võib välja 
tuua, et teinekord tekitas nädalas kord ainetunnist puudumine siiski probleeme.  
Noppeõppe edukust saab mõõta laste hilisemate saavutuste järgi (nt olümpiaadidel jm 
konkurssidel) ja selle järgi, kuhu lapsed edasi õppima lähevad.  Lapse emotsionaalse arengu 
toetamine on väga suur väljakutse: kuidas selgitada lapsele, et korraga kümnele olümpiaadile 
minek ei pruugi olla hea mõte?  
Kool on võimaldanud ka õpet individuaalse õppekava alusel üksikutes ainetes – näiteks 
omandas üks õpilane kogu keskkooli bioloogia materjalid ühe aastaga ja kirjutas vabanenud 
ajal  uurimustööd ja osales TÜ teaduskooli kursustel. See näide avab ka koostöös koduga uue 
aspekti. Lapsevanemate tugi on väga oluline, kuid see ei anna alati soovitud efekti. On ka 
juhtumeid, kus  laps harib ja õpetab hoopis vanemat.  Või  näide lapsest, kelle edasine koolitee 
oli katkemas, kuna kadus usk võimekusse ja õpimotivatsioon. Õpetaja vankumatul toetusel 
jäi tüdruk siiski kooli  ja tegi kõigi suureks rõõmuks eesti keele riigieksami 93 punktile.  
Samuti on tähtis koolisisene koostöö. Tõsi, kõik õpetajad ei ole altid erilahendustega kaasa 
tulema. Siin saab  juhtkond  kaasa aidata ja õpetajaid toetada ning motiveerida. Tapa 
gümnaasiumis on töö andekatega eriliselt tähtsustatud: kool on loonud andekate õppetooli. 
Kogemus ja edulood innustavad andekatele mõeldud erilahendustega edasi liikuma. Plaanid 
järgmiseks aastaks on juba tehtud: arendama asutakse e-õpet ja projektipäevi. 
  



Tallinna Ühisgümnaasium ja Kose gümnaasium 
Kati Bakradze jagas oma kogemust mõlemast koolist, kus ta on õpetajana töötanud.  
 

Andekatele mõeldud erilahenduste omaks võtmine võtab aega. Hea näide on tippsportlased. 
Veel aastaid tagasi tekitas palju tüli küsimus, kas tippiluuisutaja peab tegema hüppenööri 
harjutust 10 korda semestris või võib ta need kümme korda ühe korraga hüpata ja hinde kätte 
saada. Nüüd on individuaalne õppekava sportlastele tavaline nähtus. 
Tallina Ühisgümnaasiumi  juhtkond on loonud andekuse toetamiseks väga hea õhkkonna. 
Selle taustal on koolis võetud ette väga palju erinevaid andekatele mõeldud eriõppe 
lahendusi. On ette tulnud ka neid juhtumeid, kus usku erilahenduse õigustatusse on olnud 
vähe, seda on ometi proovitud ja tõdetud, et sel korral ei olnud see erilahendus õige otsus. 
Ebaõnnestumisele vaatamata on kogemus kasulik – alati ei ole vaja võtta ette suuri 
muudatusi; teinekord piisab ka väikestest ümberkorraldustest, näiteks distantsõppe eeliste 
ärakasutamisest.  
 
Midagi väikest saab alati ära teha. Ja see väike võib mõne õpilase jaoks üüratult olla palju!  
 
Kati enda magistritöö ja praktiline töö õpetajana on andnud talle kogemuse diferentseeritud 
õppematerjalide loomisega inglise keeles ja ta on valmis seda ka talendikeskuse mõnel 
seminaril jagama. 
 
Kommentaarile saalist, et ettekandest jääb mulje, justkui usk olekski kõige olulisem, vastas 
ettekandja, et: „Julgus ette võtta on veel olulisem!“ 
  

Tallinna Ühisgümnaasiumis  lähtutakse andekuse nn 
laiast definitsioonist. Koolis usutakse, et iga laps on 
andekas, õpetaja oskab seda märgata ja õpetaja usk 
lapse andekusse on ande avanemiseks vajalik impulss. 
Koolis on olemas nii eripedagoogid, psühholoogid jm 
tugipersonal, aga sellele vaatamata ei jätku ikka 
piisavalt aega andeka toetamiseks – andeka toetamine 
on isikupõhine.  
Kose gümnaasiumis jagatakse sisuliselt kõik 
seitsmendikud taseme järgi gruppidesse: ühed grupid 
eesti keeles, ajaloos, kunstis; matemaatika, füüsika 
jaoks teised grupid. Liina Kersna saalist teadis 
kogemusest rääkida, et sedalaadi õppega võib tõesti 
väga rahul olla!  



Jaanika Niinemets: lasteaiaõpetajate käsitlus andekusest 
Jaanika Niinemets tutvustas oma bakalaureusetööd „Lasteaiaõpetajate arusaamad laste 
annete toetamisest arendavate tegevuste kaudu“.  
 
Töö rõhutab lasteaiaõpetajate olulisust lapse arengu protsessis, kuid toob samas esile, et 
enamasti piirdub lasteaiaõpetaja arusaam teadmisega, et andekus on erivajadus. Seda aga, 
kuidas seda märgata ja andeka erivajadustega oma töös arvestada, enamasti ei teata. See on 
selgitatav sellega, et õpetajakoolituses on andekus üksnes valikaine, kui sedagi. Julgustavalt 
mõjus siiski töö autori  isiklikust kogemus, et on ka neid õpetajaid, kes pakuvad lapsele kogu 
aeg uusi tegevusvõimalusi. Jaanika tõdebki, et koostöö on kõige alus: see laabub 
suurepäraselt, kui on hea õpetaja.  
 
Jaanika teadustöö ajendas Talendikeskust 
algatama projekti „Talendipäev lasteaias“, mis 
aitab meil viia vajalikku teadmist ja kogemust 
lasteaedadesse üle Eesti. 
 
Seda projekti saab igaüks hõlpsalt toetada 5, 10 
või enama eurose panusega armastanaidata.ee 
keskkonnas siin: 
 
http://www.talendikeskus.ee/index.php/projekt
id/  
 

 

 

Virve Laube: Pärnu linn kui ühine õpiruum 
Virve Laube tutvustas, kuidas teevad Pärnu linna kui õpikeskkonna mudeli rakendamisel 
koostööd kohalik omavalitsus ja kõikide tasemete haridus- ja kultuuriasutused, kaasatud on 
ka ettevõtteid.  
Koostööd tehakse selle nimel, et eri haridusasutuste ja – tasemete vahel ei oleks suured 
käärid (lasteaed, gümnaasium, huvikool, kutsekool, kõrgkool, kolledž). Kokkupuutepunktid on 
tänaseks juba üles leitud ja haridustee ei ole Pärnus enam nö eraldi kastides.  
 
Koos on tehtud mitmeid projekte: digipööre, Pärnu Noorte Teaduskeskus, jne; projektidesse 
on kaasatud ka riskilapsed. 
Kaval nipp, kuidas innustada koole koostööle, on panna nad koos projekti kirjutama, nt 
ülelinnalise ürituse jaoks.  
Koostööd tehakse väga erinevate partneritega, kelle hulka alles päev enne suveseminari 
lisandus Endla teater.  
 
  



Pärnu Kuninga tänava põhikool: Kool väljaspool kooliruume 
Pärnu Kuninga tänava Põhikooli direktor Urve Krause ning õppejuht Liina Õmblus.   
 
Urve Krause jagas, igal kevadel enne esimest 
septembrit kohtub kool lapsevanematega ja 
küsime, millised lapsevanemate ootused 
koolile ja kuidas nad ise saavad panustada. 
Kuuleme, et väga paljud lapsevanemad 
ootavad koolilt rohkem, kui kool saab 
pakkuda. Palju on ka neid lapsi, keda vanemad 
näiteks ei vii klassikalise muusika kontserdile 
või kunstitundidesse.  
Kool tahaks kõike seda pakkuda, aga koolis ei 
ole vahendeid ja ruume.  
  

Samal ajal seisavad Kunstide Majas ruumid tühjalt. Linn soetas pillid, lapsed jalutavad 
lähedalasuvasse muusikamajja ja kunstide majja ning õpivad muusikat või maalivad hea 
meelega. Nüüdseks  suursündmuseks saanud iga-aastasel kevadkontserdil või kunstide majas 
valminud tööde näitusel tõdevad vanemad üllatunult, et nende teada andekast sportlasest 
on ühtäkki saanud andekas muusik või kunstnik! Direktor on veendunud, et hea õpetaja oskab 
näha annet igas pintslitõmbes.  
Kõik need tegevused on tunniplaani ja koolipäeva osa.  
Koolijuht soovitab seda, mis on, targalt ära kasutada. Temagi rõhutab koostöö vajadust ja 
möönab, et kooli ja huvikooli väärtushinnangud peavad kattuma –  jõuga ja vägisi ei tee siiski 
mitte midagi. Pärnu linn toetab haridust väga hästi, hoolitseb isegi selle eest, et 
kaugemalasuvasse rulaparki saaks sõita tellitud bussiga.  
Olümpiaadideks ettevalmistamiseks toimuvad kord nädalas valitutele eritunnid 
matemaatikas, eesti keeles ja tekstiloomes. Tõdeti, et algus oli raske, kuid tänaseks on 
erilahendustega kaasnevad eelised õpetajad ümber veennud. Vahva oli ka kooli õppejuhi 
ülestunnistus, et nad on juba ammu teinud asju, mille kohta nad said täna teada, et need on 
pull-out programmid:).  
Küsimusele saalist, kas paindlike lahenduste edukust on ka mõõdetud, vastasid kooli 
esindajad, et teaduslikke uuringuid tehtud ei ole, aga neile tundub, et lastele meeldib! Ja 
vanemad on rahul.  
Koolidirektor pani kõigile südamele, et peame oma tippusid väga hoidma. Pisa testid näitavad, 
et meil on väga vähe 5.-6. tasandi andekaid. Ta kutsus üles riiki sellele rohkem tähelepanu 
pöörama ja nende laste ettevalmistust rahaliselt toetama.  
 
Mida koostöö on andnud? Võimaluse pakkuda laiapõhjalisemat haridust ja pakkuda enamat 
kui ühe kooli raames tavaliselt.  
  



Aruteluring 
 
Teemal „Haridusstrateegia 2035 ja 
andekad“ arutlesid Liina Kersna riigikogust 
(keskel) ja Einar Rull  haridus- ja 
noorteametist. Arutelu juhtis Halliki Põlda 
Tallinna Ülikoolist. 
 
Tulemuse vormistame avalikuks 
pöördumiseks. Sellest lähemalt peagi meie 
Facebooki lehel ja kodulehel.  

 
 
 

Talenditäht 
 
Seminaril anti üle ka selleaastane Talenditäht. Auhinna pälvis Virve Laube. Lähemalt 
http://www.talendikeskus.ee/index.php/talenditaht/  

 

   

 

 

Kõlama jäi veel: 
- Ettepanekud järgmisteks seminarideks: Topelt-erilised lapsed ja sellega seotud 

rõõmud ja mured, emotsionaalse toimetuleku toetamine, testimisega seonduv jne. 
- Andekusest rääkides ei pea olema põhjendamatult tagasihoidlik; asju tuleb nimetada 

nende õigete nimedega. 
- Eelöelduga ei nõustu need, kelle meelest on andekusel ühiskonnas negatiivne ja 

jäävususkumusega seonduv varjund, mistõttu on soovitav „silte“ vältida ja rääkida 
lapse tugevustest. 

- Andekusest on vaja rohkem rääkida. Talendikeskuse üks põhieesmärke ongi 
teadlikkuse tõstmine. Seminaril koorus välja idee koostada lihtsad teavikud, mida 
saaksid lapsevanemad ja kasvatajad kasvõi lapse päevaunne suikumise ajal sirvida.  

- Andekatel lastel on sageli väiksem unevajadus. Lasteaias nad enamasti päeval magada 
ei taha. Õpetajakoolituses õpetatakse, et tund aega peab olema lapsel päevas 



puhkeaega, kuid seda võib sisustada ka muude puhketegevustega. Tallinna Kelmiküla 
lasteaias tegeleb üks õpetaja lastega, kes päevaund ei vaja (teinekord mängivad 
teatrit) ja teine õpetaja valvab magavate laste und. Ühes Tartu lasteaias on näiteks 
vanemate laste lõunaune ajale planeeritud huviringid. 

- Tegelikult on võimalik alati lahendus leida. Selleks ei ole otseselt vaja valitsuse 
määrust vms. Pealehakkamist on vaja! Ja kooli juhtkonna toetust. Seda kinnitab kasvõi 
see, kuidas teinekord saavad ka lapsevanemad väga palju ise ära teha. Näiteks võttis 
üks ema kätte ja korraldas lastele inglise keele tunnid, st hakkas ise tunde andma, sest 
oma laps tahtis keelt õppida ja tunniplaanis seda veel ei olnud.  

- Väga sümpaatne on see, et pööratakse tähelepanu ka sellele, et kooli algastmes 
omandatu ja tehtu ei jookseks tühja järgmises astmes: koostöö ka eri astmete vahel  

- Kui kooli juhtkond ega ametikaaslased entusiastlike ettevõtmisetega kaasa ei tule, on 
oht, et õpetaja põleb läbi ja loobub.  

- Terminileide kuuldus seminaril teisigi, nt TLÜ õppejõu seminarides väljapakutud 
mõistet „ühesõpe“ või „mestisõpe“ distantsõppe asendussõnana, viimane rõhutamas 
seda, et ka õpetaja õpib mestis ehk koos õpilastega.   

- Ettekannetest jäi kõlama, et koostöö on väga oluline igal tasandil. Samuti tõdemus, et 
päriselus on seda raske saavutada ka nendes koolides, kus juhtkond andekate 
õpilahendusi toetab. Seminar veenis aga, et Eestis väga palju õpetajaid, koolijuhte, 
kohalikke omavalitsusi, lapsevanemaid ja teisi, kes andekaid toetavad ja uusi 
õpilahendusi julgelt rakendavad. Seminari kokkuvõtte ja ettekanded leiad meie 
kodulehelt talendikeskus.ee   

- Kõige levinum müüt on see, et andekad saavad ise hakkama. Hoidkem neid, kellest 
sõltub palju see, millises ühiskonnas me paarikümne aasta pärast elame!   

Seminari lugemissoovitus 
Robert Fisheri „Õpetame lapsi õppima“ ja „Õpetame lapsi mõtlema“ – kuldaväärt raamatud!  
 
 
 

MTÜ Eesti Talendikeskus tänab kõiki osalejaid ja rõõmustab siiralt tagasiside üle: 
 

 „Väga huvitav ja innustav seminar!“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotode autorid: Sulev Kuuse ja Tiina Mikk 


