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Taotlusvoor „Õpetajate täiendusõpe“



Võrdsete võimaluste edendamise 
kohustus

Struktuurivahendite rakendamise 2014-2020 perioodil on 
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavates projektides kõikide 
tegevuste kavandamisel, elluviimisel, seires ja hindamisel 
kohustuslik:

 edendada soolist võrdõiguslikkust

 vältida diskrimineerimist (soo, vanuse, rahvuse, 
rassi, nahavärvuse, puude, seksuaalse sättumuse, 
veendumuse alusel) 

 tagada puuetega inimestele juurdepääs

Proaktiivne lähenemine!



Hariduslik erivajadus

• Eestis on 23 633 õpilasel ehk 16,8% üldhariduskooli õpilaste 
koguarvust märgitud erineva tunnusega hariduslik erivajadus
(HTM, HEV kontseptsioon 2012). 

• HEV õpilaseks loetakse õpilast, kes riiklikus õppekavas või 
temale kohandatud individuaalses õppekavas püstitatud 
õpitulemuste saavutamiseks vajab täiendavate tugimeetmete 
rakendamist või eriõppe korraldust (HTM, HEV kontseptsioon 
2012). 

• Puudest tuleneva kohanduse tegemine hariduses annab 
puudega õpilasele võrdse olukorra teiste õpilastega.



Mis on hariduslik erivajadus?

1) HEV1 õpilased: täiendavaid tugimeetmeid ja 
tingimusi vajavad õpilased - õpilased, kes tulenevalt 
nende ajutistest või spetsiifilistest õpiraskustest 
vajavad tavakoolis täiendavaid tugimeetmeid, eriõppe 
korraldust või tugispetsialistide teenuseid; 

2) HEV2 õpilased: spetsiifilist õppekorraldust ja 
ressursimahukaid tugimeetmeid vajavad õpilased -
õpilased, kes tulenevalt nende puudest või muust 
häirest vajavad spetsiifilist eriõppekorraldust ja 
ressursimahukate tugimeetmete rakendamist.



Juhtpõhimõtted kaasava hariduse
kvaliteedi arendamisel õpetajate 

täiendusõppes 
1. Osaluse laiendamine, et suurendada kõigi õppijate 

haridusvõimalusi 

2. Tagada HEV õpilastele töövahendid ja juurdepääs 
informatsioonile ja kommunikatsioonile

3. Õpetajatele hariduslike erivajaduste tutvustamine ja 
äratundmine õpilase juures

4. Õpetajatele HEV õpilastele sobivate õpimeetodite ja -
vahendite tutvustamine

5. Muuta koolisüsteemi ja õpetajate hoiakuid 

6. Kehtivate stereotüüpsete hoiakute ja eelarvamuste 
muutmine



Head näited (1)

1) MTÜ Hea Algus „Laps turvalises haridussüsteemis:

kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides” “ (Euroopa 
Majanduspiirkond + Eesti kaasfinantseering 2014-2016). 

• lasteaedades ja koolides (40 asutust) edendada kaasavat 
haridust ning suurendada suutlikkust riskirühma kuuluvate 
lastega tegelemisel. Samuti riskide vältimisene, sh 
õpimotivatsiooni langus, koolist väljalangemine, probleemne 
käitumine.

• Projektipartnerid: MTÜ Pusa, TÜ spetsialistid, õpetajaid, 
erialaspetsialistid, lapsevanemad, haridusjuhid, 
nõustamiskeskused. 

• Tegevused toetasid osapoolte koostööd ja tegevussuutlikkust. 

http://www.heaalgus.ee/blog/2014/09/22/algas-projekt-laps-turvalises-haridussusteemis-kaasamine-ja-sekkumine-koigi-laste-huvides/
http://www.heaalgus.ee/blog/2014/09/22/algas-projekt-laps-turvalises-haridussusteemis-kaasamine-ja-sekkumine-koigi-laste-huvides/


Head näited (2)

• Koolitustegevustes kasutati 
innovaatilisi ning uudseid 
lähenemisi Eesti, Norra, 
Belgia ning Inglismaa 
koolitajatelt. Viidi läbi eel- ja 
järeluuring ning anti välja 
kogemuskogumiku headest 
praktikatest.

• Väljaanne „HEAD HARIDUST 
LUUES – ideid, mõtteid ja 
retsepte kaasava hariduse 
edendamiseks“ 

https://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/wp-content/uploads/2014/08/A53mm_heaalgus_fogra39-min.pdf


Head näited (3)

2) Send Gateway materjalid (UK valitsus) – portaal ressursside, 
informatsiooni, koolitustega – HEV õpilastega tegelemisel, kellel 
on autism; düsleksia; kõne-, keele-, -suhtlemisega seotud 
erivajadus, sotsiaalsed või käitumisega seotud erivajadused; 
õpuiraskused. www.sendgateway.org.uk

3) Portaal www.hev.edu.ee - koondab infot hariduslike 
erivajadustega õpilaste õppe, õppevara, projektide, ürituste, 
täiendõppekursuste ja teemakohase kirjanduse kohta. HEV-
portaalist on suur kasu nii haridusliku erivajadusega õpilastele 
kui ka nende õpetajatele. (Rahastatud ESF vahenditest)

http://www.sendgateway.org.uk/
http://www.hev.edu.ee/


Kasulikud viited
• Puuetega Inimeste Koda –

http://www.epikoda.ee/avaleht/haridusvaldkond

• Haridus- ja Teadusministeerium -
www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-
keskharidus/hariduslike-erivajadustega-opilane

• Ligipääsetavuse foorum – www.ligipääsetavus.ee

http://www.epikoda.ee/avaleht/haridusvaldkond
https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/hariduslike-erivajadustega-opilane
http://www.ligipääsetavus.ee/


ÜKP fondide võrdõiguslikkuse 
kompetentsikeskus

Abimaterjalid, lisainfo, nõustamine, tugi: 
www.volinik.ee/kompetentsikeskus/

Üldine e-post: kompetentsikeskus@volinik.ee

Liivi Pehk- liivi.pehk@volinik.ee
Iivika Kalden- iivika.kalden@volinik.ee

Telefon: 6269 054

http://www.volinik.ee/kompetentsikeskus/
mailto:kompetentsikeskus@volinik.ee
mailto:liivi.pehk@volinik.ee
mailto:iivika.kalden@volinik.ee


Tänan!

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus
Võrdõigusvoliniku kantselei
liivi.pehk@volinik.ee
iivika.kalden@volinik.ee
6269 054


