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Hariduslike erivajadustega õpilased
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Iga inimene on unikaalne ning sellest lähtuvalt on tal õigus omada 

isiklikke erivajadusi. Sellest asjaolust lähtuvalt on otsitud, leitud ja 

suudetud välja pakkuda erinevaid võimalusi erinevatele inimestele 

vastavalt nende vajadustele. Kahjuks puudub õpilasel tihti ”abistav 

positiivne informaator”, kelleks võib olla ema, naaber, lasteaia-

kasvataja, õpetaja, perearst, sõber, vms, kes oskaks laste erilised 

vajadused ära tunda ning nende eest hoolt kanda luues võimetele 
vastavad keskkonnatingimused.

Iga lapsevanem tahab, et tema lapsel läheks hästi. Pedagoogidelt 

oodataks, et nad toetaksid kodu püüdlusi aidata kaasa laps igakülg-

sele arengule (Salumaa 2003:7). Peamised väärtused ja oskused, 

mille arendamist koolilt ootavad lapsevanemad on eetilised väärtu-

sed – sallivus, austus, inimlikkus (Heinla 1999). Ysseldike ja Algoz-

zine (1990) defineerivad haridust kui õppimise ja muutumise prot-

sessi koolitamise ja teiste kogemuste tulemusel ning eriharidust, kui 

õpetust, mis on mõeldud spetsiaalse õpivajadustega lastele. Mõnel 

neist õpilastest on tavalises klassis õppimisel raskusi, nad vajavad 

tavakoolis õppimiseks eriõpetust. Teistel läheb tavaklassis reeglina 

hästi, kuid nad vajavad eriõpet, mis aitaks neil omandada lisaoskusi 

nii, et nad saaksid koolis õppida täie potentsiaaliga. Meijeri (1998) 

kohaselt on hariduslikud erivajadused õpilastel, kes ei saa hakkama 

üldiste juhistega füüsilise või vaimse puude tõttu.

On levinud arvamus, et kõik lapsed hoolimata nende hariduslikest 

erivajadustest, on sobivad astumaks tavakooli. Õpetust on vaja 

kohandada sobivaks õpilasele, kellel on hariduslikud erivajadused, 

tuleb arvestada tema võimete ja oskustega (Ruttee 1994). 

Hariduslike
erivajadustega
õpilased

Termin hariduslikud erivajadused (HEV) on suhteline mõiste, mille 

tähendust mõistetakse erinevalt. Omaette protsess on kindlaks 

määramine, millised vajadused on erivajadused, mis nõuavad 

midagi enamat või erinevat tavapärasest ettevalmistusest (Crowne 

2000:8-9). Lindgren (1994) nimetab HEV lapseks niisugust last, 

kes erineb normaalsest lapsest ehk keskmisest õpilasest: vaimsete 

omaduste, sensoorsete võimete, neuromuskulaarsete või kehaliste 

võimete, sotsiaalse või emotsionaalse käitumise, kommunikatsi-

oonivõimete või liitpuuete tõttu niivõrd, et tekib vajadus õpetamise 

muutmiseks või eripedagoogi abi rakendamiseks selleks, et luua 

tingimused nende võimete maksimaalseks arenguks.

Põhikoolid ja gümnaasiumid on huvitatud erivajadustega õpilaste 

probleemidele lahenduste leidmisest, paraku lasteaed- algkoolide 

suhtumine on senini tagasihoidlik. See on kahetsusväärne, sest 

kogu Euroopa on seisukohal, et lapse hariduslikud erivajadused 

tuleb avastada võimalikult varakult vältimaks soovimatuid taga-

järgi hilisematel arenguetappidel (Saliste 2001:70–71). P. Chandleri 

(2003) ja U. Saare (1997) väitel mõjub tavalaste seltskond eriva-

jadustega lastele positiivselt, kuna nad omandavad seal paremad 

rollimudelid käitumise eeskujuna. Ka võetakse erivajadusega last 

tavalaste hulgas teistest vähem erinevana. Selle tulemusena on 

nad rohkem aktsepteeritud teiste laste, oma perekonna, vanemate, 

kaaslaste ja ühiskonna poolt.

Paljudes Euroopa maades on HEV lastega tegeldud juba ammu ning 

tehtud mitmeid edusamme. Oluline on soovitus, et erivajadustega 

laste haridus tuleb siduda võimalusel tavakooliga. Lääne-Euroopa 

Türbsal (2000) rõhutab vajadust 

teadvustada, et kui raske see erivajadus 

ka poleks, on see laps teiste lastega 

siiski pigem sarnane kui erinev.

“Iga laps, iga täiskasvanu, igaüks tahab seda, mida mina nimetan kolmeks A-ks 
(Acceptance, Affection, Approval): aktsepteerimine, kiindumus ja heakskiit.

Kui lapsel, sõltumata tema IQ-st, on need olemas, siis on temaga kõik hästi “
Leo Kanner, 1969
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Vabariigi invapoliitika üldkonseptsiooni, mille 6. reegel – kohustab 

riiki tunnustama puuetega inimeste võrdsete võimaluste printsiipi 

integreeritud haridusele. Kindlustatud peaksid olema vajadustele 

vastavad abivahendid, toetavad teenused ja õpetajate täiendkoo-

litus. Erilist tähelepanu tuleb pöörata alusharidusele ja puuetega 

täiskasvanute täiend- ja ümberõppele. Eriline tähtsus on erivajadus-

tega laste ja täiskasvanute individuaalsuse arvestamisel ja elus toi-

metuleku toetamisel õpetuse kaudu (Puuetega inimestele võrdsete 

võimaluste loomise standardreeglid 1995:11–12). 

Õigeaegse sekkumisega ennetatakse käitumis- ja suhtlemisraskusi. 

Mida varem lapse erivajadusi märgatakse, kirjeldatakse ja arendus-

tööd alustatakse, seda paremad on lapse võimalused toime tulla 

igapäevaelus ja koolis. Samas ei tohiks erivajadustega laste indi-

viduaalne abistamine takistada teiste laste tööd. Üldjuhul saame 
varajasest märkamisest rääkida iga lapse perekonnas, lasteaias 

ja koolis. Kui probleemi on õigel ajal märgatud, saab ka tulemus-

likult sekkuda. Probleemkäitumise peamised põhjused tulenevad 

probleemidest perekonnas, koolis ja sõpruskonnas. Vanemad on 

sageli liialt hõivatud, et lapse muredesse süveneda. Kui laps oma 

probleemidega üksi jätta, siis üldjuhul need süvenevad ning allakäik 

on lihtne – tekivad probleemid koolis, hakatakse sõltuvusaineid 

tarvitama, pannakse toime erinevaid õigusrikkumisi ning jõutakse 

alaealiste komisjoni. Kui vanemad lapse abistamisega ise hakkama 

ei saa, peab sekkuma kool, kohalik omavalitsus ning teised võrgus-

tikud lapse ja pere ümber. Lapsega on vaja tegeleda tema loomuli-

kus keskkonnas ning kõige edukamalt saab sekkuda just kohalikul 

tasandil ning koostöös perekonnaga.

Lääne-Euroopa riike iseloomustab oluline nihe suhtumises puue-

tega inimestesse. Soovitakse muuta ühiskonda nii, et see võtaks 

arvesse kõigi inimeste vajadusi, peamine ei ole enam puuetega ini-

meste ühiskonda sobitamine, vaid ühiskonna kohandamine (kaasa-

mine, töö autori märkus ). Puuetega inimestele võrdsete võimaluste 

loomine on seega üha enam inimõiguste küsimus (Liimal 2001: 1 ).

pedagoogide filosoofia põhineb kolmel juhtprintsiibil: 

 u integreerimine- erivajadustega laste õpetamine tavakoolis; 

abinõud, mis kindlustavad neil takistusteta juurdepääsu 

üldharidusele koos vajaliku abi ja toetusega;

 u detsentraliseerimine- haridusse puutuvad otsused tehakse 

maakonna või valla (omavalitsuse) tasandil;

 u normaliseerimine- laps peab üles kasvama harjumuspära-

ses ühiskonnas, nende elu peab kulgema nii normaalselt 

kui vähegi võimalik (Special Needs Education in Europe 

2003:10–56).

Eestis on erivajaduslike laste eripedagoogilist poolt ja integratsiooni 

kooliellu põhjalikumalt käsitletud Meeli Männamäe uurimustöös „ 

Eripedagoogika „ (2004:58–61), kus on õpivõimalused erinevate 

haridusastmete osas välja toodud. Merike Lepsalu magistritöös 

(2005) “ Individuaalsete õppekavade rakendamisest tavakooli-

des“ uurimistulemustest selgus, et kui valla- ja väikekoolides kas-

vas individuaalsete õppekavade kasutamine koos kooliastmega, 

siis suurlinnade ja maakonnakeskuste koolides see vastupidiselt 

vähenes. Seepärast oleks huvitav teada, kas põhjuseks on varane 

sekkumine või koolieiramise kasv suurlinna- ja maakonnakeskuste 

koolides (samas: 64).

On oluline, et igaühel meist oleks arusaamine ja tahe mõista indiviidi 

õigust olla erinev, olla puudega ja samas oma riigi kodanik koos 

kõigi õiguste ja kohustustega, saada ratsionaalset ja nüüdisaegset 

arendusravi/rehabilitatsiooni ja võimetele vastavat haridust koos 

kutseõppega (Talvik 1998). Aastal 2003 loodi finantseerimissüsteem 

erivajadustega õpilaste õpivõimaluste tagamiseks kõigil haridusta-

semetel. Täpsustati kesk- ja omavalitsuste ülesanded erivajadustega 

õppuritele õpivõimaluste loomisel. Süteem hõlmab õppetoetusi, 

õppelaene, eluasemetoetust, sõidusoodustust (Õpi- Eesti 2001:30). 

Samuti kiitis Eesti Vabariigi valitsus 16. mail 1995. aastal heaks Eesti 

Varajase sekkumise tasandid:

I tasand
Märkamine ja esialgne toetamine; 

varajane sekkumine.

II tasand
Täpsem vajaduste väljaselgitamine, 

nõustamine.

III tasand
Lapse arengutasemele vastav õpetus 

ehk sekkumine.

NB! Võrdselt toetamist vajavad nii 

andekad kui ka arengus mahajäänud 

lapsed. 

it
Sticky Note
Kas selle artikli teksti oleks võimalik kahe veerurea võrra lühendada. Päris totter oleks teha nende pärast uus (tühi) lehekülg :)
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