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Filosoofilise olemuse aspektid (1)

Hariduse kättesaadavus
● Positiivsed hoiakud ühiskonnas ja erinevuste väärtustamine
● Poliitika ja põhimõtted, mis võimaldada kõigile juurdepääsu

haridusele

Inimõigused
● Õigus osaleda hariduses ja kogukonna tegevustes
● Olla kaasatud tavaharidusasutusse
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Filosoofilise olemuse aspektid (2)

Kuuluvustunne
● Kõik õppijad tunnevad ennast rühma/klassi 

täisväärtusliku ja võrdse liikmena

Sotsiaalne integratsioon
● Positiivsed sotsiaalsed suhted eakaaslastega ja 

ühiskonnas laiemalt
● Sõprussuhted eakaaslaste vahel
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Praktilise olemuse aspektid
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Osalemine hariduses

Tugisüsteem

Õppija areng

● Kõigi õppijate paigutamine tavaharidusasutusse
● Mõtestatud kaasamine

● Infrastruktuur ja läbimõeldud tugisüsteem sh rühma-/klassiruumis
● Kaasamise edendamise strateegia (õpikäsitus)
● Professionaalse arengu võimalused kõigil täiskasvanutel

● Iga õppija maksimaalse potentsiaaliga arvestamine



Kaasavaks hariduseks nimetatakse inimõigusi arvestavat ja 
heale haridusele ligipääsu võimaldavat lähenemisviisi, kus 
lapsed tajuvad sotsiaalset integratsiooni ja kuuluvustunnet 
laiemas sotsiaalses võrgustikus, hoolimata nende 
erivajadustest. Kaasamine saavutatakse laste aktiivse 
mõtestatud osaluse ja personaalse lähenemise kaudu, 
arvestades iga lapse täielikku potentsiaali (Nelis & Pedaste, 
2020). 
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Mis on kaasav haridus?



Õpilased on kaasatud õppeprotsessi.

Kõikide õpilaste integratsioon haridusse parima võimaliku tulemuse nimel. Oluline on, et kõik õpilased tunneksid 
enda võrdsetena ning oleksid aktsepteerivad teiste suhtes.
Iga õpilase õigus saada elukohajärgset haridust

Igale lapsele olenemata tema taustast, eripärast ühtne ja hea haridus, võrdsetel võimalustel koos teistega.

Igal õppijal on võimalus osa saada hariduse omandamisest vastavalt tema võimetele, eripäradele jne

Hariduse liik, kuhu on kaasatud erinevad sihtgrupid, olenemata nende arengutasemest ja vajadustest.
Iga õpilase võimete ja oskustega arvestav haridus.
Kõiki õppijaid kaasav hariduse edastamine,kõigi võimaluste ja oskustega arvestamine. 

Ideaalis on kaasav haridus see, kus erivajadustega lapsed ja tavapärase arenguga lapsed õpivad koos. 
Erivajadustega õpilaste toetamine, tugimeetmed, individuaalne lähenemine
Kaasav haridus arvestab kõikide õpilastega ja selle eesmärk on, et igal laps saaks väga hea hariduse. 
´Haridussüsteem, kus kõik lapsed saaks areneda oma võimaluste piires. Seejuures tunneb end olulise ühiskonna 
osana. Saab tunda enda hästi.
Õpilaste eripäradega arvestamine

Õppijad on kaasatud akadeemiliselt, sotsiaalselt ja emotsionaalselt. Kõigil on koolis/lasteaias hea olla!
Haridussüsteem, mis kaasab kõiki sihtgrupi liikmeid olenemata nende erisustest. 

Osalejate vastused
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Kaasava
hariduse
mudel
(Nelis & Pedaste, 2020)



Nelis, P., & Pedaste, M. (2020). Kaasava hariduse mudel
alushariduse kontekstis: süstemaatiline
kirjandusülevaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. 
Estonian Journal of Education, 8(2), 138-163. 
https://doi.org/10.12697/eha.2020.8.2.06

Kaasava hariduse koduleht: 
https://sisu.ut.ee/kaasavharidus
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Erinevad vaated kaasavale 
haridusele

Äli Leijen
Tartu Ülikool, haridusteaduste instituut
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Kaks peamist diskursust 

•Osade kaasamine 
(inclusion for some) 
•Kõikide kaasamine 

(inclusion for all)
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Osade kaasamine 
• “…praeguses olukorras on kaasav haridus miraaž, pettekujutlus, mille on 

loonud meie õiglustunne, aga mille rakendamine surub noored inimesed 
õpikeskkonda, mis ei sobi nende koduse ettevalmistuse ning 
arenguvajadustega. Nad on lihtsalt liiga erilised ja erinevad, et kõik saaks 
koos õppida, nii et keegi ei kannataks. Ühesõnaga, meil on vaja rohkem 
erinevaid hariduskeskkondi”, Ehala, 2020.

• “…kodulähedases koolis õppimine ei pruugi kõikidel juhtudel ka võimalik 
olla, kui laps vajab oma eripärast tulenevalt märksa komplekssemat 
teenust, muu hulgas näiteks erinevaid teraapiad ja lisategevusi”, Kupper jt 
2020.
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Osade kaasamine

• Eesmärk: iga õppija individuaalse potentsiaali võimalikult hea 
väljaarendamine. 

• Kuidas? Spetsiaalsed õpikeskkonnad ja spetsiifilise ettevalmistusega 
spetsialistide juhendamisel, kellel on head teadmised ja oskused, 
selleks et võimalukult hästi välja arendada iga õppija individuaalset 
potentsiaali. 

• Järeldus: erivajadusega õppijatel on parem õppida (ainult) neile 
spetsiaalselt kavandatud keskkondades. 
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Kõikide kaasamine 

• “Kaasav haridus ei ole kellegi uitmõte, vaid väärtushinnang, mis on 
kasvanud koos meie ühiskonnaga. See on saanud aluse mõistmisest, 
et teistmoodi lapsed kasvavad suureks ja saavad oluliseks osaks 
ühiskonnast”, Labi, 2019. 

• “Kui me täna eraldame ühe neljandiku lastest hirmus, et nende 
kaasamine võib mõjutada negatiivselt ülejäänud kolme neljandiku 
laste heaolu, siis täiskasvanuna on tööturul, perekondades, kas või 
poejärjekorras koos inimesed, kes ei oska teineteisega toime tulla. 
Jätkusuutlikum on koos kasvada, teineteiselt ja teineteisega toime 
tulemist õppida kogu koolitee vältel”, Labi, 2019.
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Kõikide kaasamine 

• Eesmärk: Kõigile õppijatele võrdsete võimaluste pakkumine erinevate 
pädevuste ja identiteedi kujunemiseks ning ühiskonnas aktiivse 
liikmena osalemiseks. 

• Kuidas: sotsiaalsed tingimused on õppimisel väga olulised. Tavakoolid 
ja -klassid pakuvad kõigile õppijatele võrdseid võimalusi õppimiseks ja 
valimistavad parimal viisil ette ühiskonnas osalemiseks. 
(Eritingimustes on keeruline kujundada kuulumistunnet laimasse 
kogukonda ja valmistuda ühiskonnas aktiivselt osalemiseks)

• Järeldus: Kõigil õppijatel on parem õppida tavakoolis ja -klassis. 
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Erinev ajaline 
perspektiiv

• Lühiajaline ja pikaajaline perspektiiv 

• Iga õppija individuaalse potentsiaali 
võimalikult hea väljaarendamine: see saab 
realiseeruda ainult nii, et kõik õppijad saavad 
tulevikus täisväärtuslikult ühiskonnas osaleda 
(pikaajaline perspektiiv) 

• Kõigile õppijatele võrdsete võimaluste 
pakkumine erinevate pädevuste ja identiteedi 
kujunemiseks ning ühiskonnas aktiivse 
liikmena osalemiseks: selleks on vaja ka head 
regulaarset juhendamist sh häid eriteadmisi ja 
oskusi (lühiajalises perspektiivis)
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Kaasava hariduse 
rakendamine Eestis

Tiina Kivirand
Tartu Ülikool, haridusteaduste instituut
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Mis on erirühmades ja tasemerühmades õpetamise eelised kaasava 
hariduse põhimõtteid silmas pidades?

• Homogeenset rühma on õpetajal lihtsam õpetada
• Homogeenses rühmas saavutavad õppijad paremaid õpitulemusi
• Õppijad saavad õppida endale sobivas tempos
• Sellel ei ole mingeid eeliseid
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Osalejate vastused
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Mis on erirühmades ja tasemerühmades õpetamise piirangud 
kaasava hariduse põhimõtteid silmas pidades?

• Erinevad võimalused hariduses osalemiseks ei taga kõikide õppijate 
sotsiaalset ja akadeemilist kaasatust

• Õpetajate ootused hakkavad mõjutama õppijate tulemusi
• See mõjutab õppijate enesehinnangut ja minapilti negatiivselt
• Sellel ei ole mingeid piiranguid
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Osalejate vastused
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Mida me peaksime Eestis esmajoones tegema, et kaasava 
hariduse ideed praktikas paremini rakenduks?

• Määratlema ühiskondlikul tasandil selge ja ühtselt arusaadava 
visiooni kaasava hariduse tähendusest

• Tõhustama õpetaja ja eripedagoogi koostööd
• Panustama abiõpetajate suuremale rakendamisele
• Algatama uuringuid, leidmaks tõendatud ja toimivaid praktikaid 

kaasava hariduse rakendamisel Eesti kontekstis
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Osalejate vastused
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Millele tuleks õpetajakoolituses kõige suuremat tähelepanu 
pöörata?

• Õpetajate eripedagoogilistele teadmistele
• Kaasavas klassiruumis rakendatavatele õpetamisstrateegiatele
• Koostöö kujundamise oskustele
• Õpetajate enesejuhtimise võimekuse suurendamisele (sh 

enesehool, emotsioonide juhtimine, eneseväärtustamine)
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Osalejate vastused



Aitäh!
Pille Nelis, Äli Leijen ja Tiina Kivirand

Tartu Ülikool, haridusteaduste instituut


