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Sissejuhatus
Alusharidus loob põhja laste edasisele haridusteele. Selleks, et pakkuda korralikku alusharidust,
on vaja, et lastega töötaksid kvalifitseeritud ja motiveeritud inimesed. Nii kodul, lasteaial kui ka
ühiskonnal on laste arengu kujunemisel tähtis roll.
Lasteaial on läbi aegade olnud perekonda toetav roll. Statistika näitab, et lapsevanemad panevad
oma lapse esimesel võimalusel lasteaeda. Lihtmaa (2020) toob välja, et viimase kümne
aasta jooksul on laste arv koolieelsetes lasteasutustes kasvanud 3,3%, samas on lasteasutuste arv
vähenenud 4,5%. Õpetajate arv on samal ajal kasvanud 10,2% ja ametikohtade arv 8,9%.
Seega on väga oluline luua igale lapsele tema võimetele ja vajadustele vastav õpikeskkond, mis
tema arengut toetab. Ühiskonnas toimunud muudatused on ka lasteaia töökorraldust ümber
kujundanud. Üha enam pööratakse tähelepanu kaasava hariduse edendamisele ja selle
rakendamisele lasteaias.
Varasemad uuringud kaasava hariduse rakendamise kohta käsitlevad rohkem kooli kontekstis
toimuvat. Lasteaias toimuva osas on uuringuid tehtud vähem. Enamik seni tehtud uuringuid
näitavad kaasava hariduse põhimõtete positiivset mõju lapse arengule, kuid on välja toodud ka
kitsaskohti nende põhimõtete juurutamisel.
(HTM) Euroopa Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agentuuri käsitluse kohaselt on kaasava hariduse
eesmärgiks tagada kõigile õppijatele võimalus tähendusrikka ja kvaliteetse hariduse
omandamiseks kodulähedases koolis koos teiste omaealiste õpilastega.
Karindi ja Tamm (2019) uuris oma magistritöös lasteaiaõpetajate ja eripedagoogi koostööd
erivajadustega laste üldoskuste arengu toetamisel. Mändul (2020) uuris oma bakalaureusetöös
lasteaiaõpetajate hinnanguid tugiteenuste kättesaadavusele ja rakendamisele erivajadustega laste
toetamisel tavarühmas. Kaljurand (2021) uuris oma bakalaureusetöös , millised on
lasteaiaõpetaja ootused ja vajadused, kui rühmas on erivajadusega laps.
Et määratleda Kivikese lasteaias tugiteenuseid vajavate laste arvu, tegime vastavasisulise
kaardistamise. Kaardistamise tulemusena (Lisa 2) selgus, et paljud lapsed ei saa vajalikku
tugiteenust oma lasteaiast vastavate erispetsialistide puuduse tõttu. Tööinspektsiooni poolt
läbiviidud uuring näitab, et õpetaja on kõrge stressitasemega amet (Tööinspektsioon, 2018).
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Peamiseks probleemikohaks on aeg, mis kulub erivajadusega lapsega tegelemisele – selle arvelt
jäävad kannatajaks tavaarenguga lapsed, kellega tegelemiseks õpetajal enam aega ei jätku
(Kivirand, 2010).
Käesoleva töö eesmärk on välja töötada Kivikese lasteaia kaasava hariduse mudel. Eeltööna
tehtud kaardistamise põhjal selgus teema põhjalikuma uurimise vajadus ning sellest lähtuvalt
püstitasime järgnevad uurimisküsimused: millised on õpetajate ootused ja vajadused koostööks
tugispetsialistidega ning milliseid koostöövorme õpetajad eeldavad?

Kaasav haridus Kivikese lasteaias
Tartu Kivikese lasteaed loob kõikidele lasteaias käivatele lastele võimalused ja tingimused
kvaliteetse ning võimetekohase alushariduse omandamiseks. Arvestades sealjuures sotsiaalse
tausta ja erinevate vajadustega.
Koostöös perekonna ja tugispetsialistidega püütakse leida sobivad lapse arengut toetavad
lahendused.

Lasteasutuse liik ja eripära
Lasteais töötab 12 tavarühma:


3 sõimerühma, kellest üks rühm on lastele vanuses 1a.6k.-2a. ning teised kaks
rühma lastele vanuses 2-3a.



9 rühma lastele vanuses 3-7a.

Lasteaia visioon
Tartu Kivikese lasteaias märgatakse iga lapse isiksust, toetatakse tema andeid ja eripärasid,
loomaks võimalused edukaks haridustee jätkamiseks peale lasteaeda.

Lasteaia missioon
Loome koostöös laste peredega lapsesõbraliku kasvu- ja õpikeskkonna. Toetame lapse igakülgset
arengut andes talle võimaluse olla loov, iseseisev, empaatiline ja ettevõtlik.
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Lasteaia eripära
Kivikese lasteaed asub Tartu südalinna piiril. Seetõttu on lasteaial soodne asukoht, mis
võimaldab õppekäike Emajõe äärde ja seal vahetus läheduses asuvatele rohealadele. See annab
mitmekülgsed võimalused vahetuks kokkupuuteks loodusega ning loob soodsad tingimused
õuesõppe rikastamiseks. Samuti on lastega jalutades võimalus külastada erinevaid
kultuuriasutusi (teatrid, raamatukogu, botaanikaaed) ja muuseume. Lisaväärtus on ka kesklinas
asuval turul, kus laps saab tutvuda erinevate põllumajandussaadustega.
Rühmades kasutatakse erinevaid õpetamise metoodikaid. Enim väärtustatakse oma töös Hea
Alguse põhimõtteid, lisaks rakendatakse ka Montessori ja Käisi metoodikat. Tänapäevasematest
metoodikatest on õpetajaid oma töö planeerimisel kõnetanud programm „Kiusamisest vabaks!“,
Oskuste õpe, Vaikuseminutid ja Väärtuskasvatus. Üha enam soovivad õpetajad ennast täiendada
ka innovaatiliste õppemeetodite- ja vahendite kasutamise oskustes.

Lasteaia traditsioonid
Lasteaias toimuvad lähtuvalt aastaaegadest ja rahvakalendrist erinevad peod, mänguhommikud
ja liikumisüritused. Rühmad teevad lavastusmänge ja näidendeid, mille loomisel tehakse
koostööd ka lastevanematega (kostüümide valmistamine).
Lasteaia personal.
Seisuga 18.02.2021a. oli lasteaias on kokku 50 töötajat. Pedagoogiline personal:


21 rühmaõpetajat (1,0)



3 õpetajat abistavat töötajat e. assistenti (1,0)



12 õpetaja abi (1,0)



1 liikumisõpetaja (1,0)



1 muusikaõpetaja (1,0)



2 logopeedi (0,5)



1 psühholoog (0,2)



HEV koordinaator (0,2)

Lähtuvalt asjaolust, et lasteaias on 12 rühma, johtuvad tugiteenuste kasutusel piiratud
võimalused.
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Nelis ja Pedaste (2020) on öelnud, et koolieelsed lasteasutused peavad kujundama oma
kaasamise filosoofia, mis lähtub sotsiaal-kultuurilise käsitluse aspektidest ja sellest tulenevatest
väärtustest. Seega on ka Kivikese lasteaial vajadus kaasajastada õppekava, millesse oleks lisatud
ka kaasava hariduse filosoofiline olemus. Samuti peavad nad oluliseks sisehindamist, mis aitab
lasteasutusel hinnata oma tegevuse tulemuslikkust ja kavandada arendustegevusi, kuid annab ka
riigile tagasisidet vajalike indikaatorite kohta ning sisendi kvaliteetse kaasava hariduse
rakendamise tõhustamiseks ja ressursside suunamiseks (Nelis, Pedaste, 2020 ).
Kivikese lasteaias saigi käesoleva uuringu algstaadiumis mõtestatud ja üles täheldatud meie
lasteaia kaasava hariduse filosoofilise ja praktilise olemuse rakendamise võimalused ning läbi
viidud sisehindamine ehk hetkeolukorra kaardistamine (Lisa 2.).
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Kaasav haridus
Kaasava hariduse rakendamise vajadus juba koolieelses eas on viimastel aastatel muutunud
ühiskonnas üha aktuaalsemaks. Tartu Kivikese lasteaias on märgatud järjest enam lapsi, kellel on
ühes või teises hariduslikus valdkonnas vaja tuge, mida saavad pakkuda pädevad erispetsialistid.
Seejuures on tugispetsialistidel oluline roll ka õpetajate ja lastevanematega koostööl ja
nõustamisel. Häidkind ja Oras (2016) rõhutavad varajast märkamist ja probleemidega tegelemist
juba lasteaias, et ennetada haridustee katkemist.
Tartu Kivikese lasteaias ei ole õpetajad kaasava hariduse olemuse ja filosoofiaga veel süvenenult
tutvunud. Tänaseni võib täheldada õpetajate seas mõningast vastasseisu kaasava hariduse
põhimõtete osas, kuigi mõned õpetajad on saanud vastavasisulisi lühemaid koolitusi. Häidkind ja
Oras (2016) toovad välja: lasteaedades ja esimeses kooliastmes läbiviidud küsitluse põhjal on
õpetajad erivajadustega laste õpetamiseks piisavalt pädevad, kuid raskusi kogetakse
erivajadustega laste kaasamisel seoses laste käitumis- ja õppimisprobleemidega ning
õppekorraldusega.
Selles osas oleks lasteaia pedagoogilisele personalile toeks lasteaia õppekava, mis sisaldaks
koostööd reguleerivaid kokkuleppeid ja töökorralduse aluseid. Tartu Kivikese lasteaia õppekavas
on lähitulevikus vaja parendada sellesisulisi lõike.
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Koostöö
Laps veedab suurema osa päevast lasteaias, mis on lapse pere ja kodu toetav haridusasutus.
Seetõttu on väga oluline pere ja lasteaia vaheline koostöö. Erivajadusega lapse toetamine
tähendab sisulist koostööd õpetajate ja tugispetsialistide vahel ning korralduslikku koostööd
kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel (Aardevälja jt, 2019).
Koostöö ühiseks eesmärgiks on iga lapse mitmekülgne arendamine. Lasteaias toimib koostöö
vaid juhul kui seda soovivad kõik osapooled: õpetajad, lapsevanemad, tugispetsialistid ja
juhtkond. Kõik algab kuulamisest ja kaasamisest. Tartu Ülikooli professor Halliki Harro-Loit
soovitab alustada koostööd suhetest ja suhtlemisest. Ta peab koostöö väga oluliseks eelduseks
kuulamiskultuuri ja vastastikust usaldust (Kõnnussaar, 2021).
Tuginedes eelpool öeldule, saame kinnitada, et kaasava hariduse rakendamiseks Kivikese
lasteaias on vaja endale teadvustada koostöö alustalade olulisust.
Nõustume professor Harro-Loitiga, kes lisab veel, et kui lasteaias on kaasamine igapäevane ning
väärtused on ühtviisi arusaadavad, saab meeskond kaasa rääkida asjades, milles nad on
kompetentsed. Nõnda muutub koostöö harjumuspäraseks (Kõnnussaar, 2021).
Kuna lasteaeda tuleb järjest rohkem hariduslike erivajadustega lapsi, nõustume Koolieelse
lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008) väljatooduga, et erivajadustega lapse arengu toetamine
on meeskonnatöö.
Koostööd mõjutavateks teguriteks on avatus, töökogemus, probleemidest rääkimine ja kõigi
osapoolte huvi töö vastu. Koostööd tehes lõimuvad erinevate erialade inimeste teadmised,
seatakse ühised eesmärgid lapse aitamiseks. Meeskond (õpetajad, tugivõrgustik, lapsevanem)
teeb koos plaane, jagab nõuandeid, kuulab ning otsustab ühiselt, mis on lapse arengule parim.
Sellise koostöövormi puhul tunneb iga meeskonnaliige ennast väärtuslikuna (Karindi, Tamm
2019).
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Tugivõrgustik erivajadusega lapse kaasamisel lasteaias
Õppeaasta algul selgitavad õpetajad koostöös tugispetsialistidega välja tuge vajavad lapsed.
Vajadusel vaatlevad tugispetsialistid last rühma keskkonnas.
Tugispetsialist teavitab lapsevanemat kirjalikult, kui laps vajab logopeedilist abi ning koostab
selle tarbeks ajakava ja plaani. Lapse arendustegevuses osalemine toimub lapsevanema
nõusolekul. Lapsega läbiviidav individuaalne arendustegevus on lapsevanemale, õpetajale nähtav
Eliisi veebikeskkonnas.
Lapse haridustee kujundamisel on lasteaed lähim koostööpartner lapsevanemale. Suurimat tuge
peab laps saama eelkõige kodust. Kui lapsel on ilmnenud mõni hariduslik erivajadus, on oluline
selle varajane märkamine. Lasteaias tegelevad lastega vastava haridusega spetsialistid, kes
kaasava hariduse alustaladele ja koostööle tuginedes saavad märgata ja toetada abivajavat last
ning nõustada lapsevanemaid. Tugivõrgustikku peaks kuuluma lisaks rühmameeskonnale
liikumisõpetaja ja muusikaõpetaja ning erispetsialistidena logopeed, eripedagoog, psühholoog ja
HEV-koordinaator.

Direktor ja õppejuht
Juhtkonna põhiülesanneteks on meekonna ja võrgustike ning sealsete protsesside juhtimine.
Vähem oluline pole ka juhi teadlikkus kaasava hariduse rakendamise põhimõtetest ja hariduslike
erivajadustega laste toetamisest (Vanemõpetaja, tase 7, 2020).
Lasteasutuse direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik juhtimine koostöös
pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga (Koolieelse lasteasutuse seadus, 1999).

Õpetaja
Tuginedes kutsestandardile on õpetaja üks peamisi rolle olla lapse arengupartner, kes arvestab
iga lapse potentsiaali. Selleks on õpetajal oluline olla kursis tänapäevaste õpikäsitluste ja
haridusuuendustega. Viimaste hulka saab lugeda ka kaasava hariduse põhimõtted ja filosoofia,
mis toetab iga lapse individuaalseid õpivajadusi (Õpetaja, tase 6, 2020).
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Õpetajat abistav töötaja/õpetaja abi
Kutsestandardis pole eraldi käsitletud nimetatud lasteaia töötajate pädevusi. Nende kompetentsi
hindamisel lähtutakse küll lapsehoidja kutsestandardist, kuid lasteaias on neile välja töötatud
eraldi ametijuhend. Selle põhjal vastutab ta lapse heaolu ja turvalisuse eest õpetajaga võrdselt.
Lisaks kuulub tema töökohustuste hulka lapse füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja
sotsiaalse arengu toetamine .Koostöös õpetajaga on oluline lapse arengu potentsiaali ja tugevate
külgede toetamine (Juhtmaterjal õpilase toetamiseks koolis, 2020).

Logopeed
Kutsestandardi järgi on logopeedi töö põhisisuks pöördumise põhjuste ja vajaduste
väljaselgitamine ning seejärel logopeedilise töö planeerimine, läbiviimine ja kokkuvõtete
tegemine. Sellest lähtuvalt nõustab logopeed nii lapsevanemaid kui ka lapse tugivõrgustikku
lasteaias (Logopeed, tase 7, 2019).

Eripedagoog
Eripedagoog on kutsestandardi järgi tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest
eristuva lapse arengu toetamine ja suunamine. Ta teeb koostööd lapsevanemate, õpetajate ja
teiste erialaspetsialistidega ning nõustab vajadusel neid (Eripedagoog, tase 7, 2018).

Psühholoog
Kutsestandardist lähtuvalt on psühholoogi töö vaimse tervise probleemide märkamine ja
süvenemise ennetamine. Psühholoog keskendub lapse emotsionaalsetele, isiksuslikele,
arengulistele, sotsiaalsetele ja tervisega seotud teemadele. Väga oluline on psühholoogi roll
meeskonnatöös, olla nõustaja nii lapsevanematele kui kolleegidele (Psühholoog-nõustaja, tase 7,
2018).

Hariduslike erivajadustega laste koordinaator (HEV koordinaator ehk HEVKO)
HEV-koordinaator on lasteaias üks uuemaid ametikohti. HEVKO ülesandeks on erivajadustega
lapse toimetulemise toetamine. Kutsestandardi järgi teab ja kasutab ta hariduslike erivajadustega
seotud õppekorralduse võimalusi. Koostöös osapooltega selgitab välja individuaalsed
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õpivajadused ning koordineerib juhtumipõhiselt võrgustikutööd. Vajadusel aitab koostada
käitumise tugikava ja individuaalset arengukava (IAK) (Meisterõpetaja, tase 8, 2020).

Lasteaed teeb koostööd ka väljaspool lasteaeda olevate tugispetsialistidega, kui olemas olevad
tugispetsialistid ei suuda pakkuda lapsele vajalikke tugiteenuseid.
Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab lapse arengu jälgimisest ning selle
hindamisest.
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Kivikese lasteaia kaasava hariduse mudel
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Metoodika
Käesolev uuring sai alguse Tartu Kivikese lasteaia osalemisega Tartu Ülikooli Kaasava hariduse
täiendkoolituse programmis. Koolituselt saadud teadmised toetavad antud valdkonnas õpetajate
arengut ja saadud teadmisi rakendades töötavad nad välja Kivikese lasteaia kaasava hariduse
mudeli. Selle eeltööks ja vajaduste väljaselgitamiseks pandi 17.03.2021.a. kirja, millised on
kaasava hariduse rakendamise võimalused Kivikese lasteaias, sõnastati nende filosoofiline ja
praktiline olemus (Lisa 1). Järgmise etapina 21.03.2021.a. kaardistasid õpetajad oma rühmas
olevad erivajadustega lapsed (Lisa 2).
Erispetsialistidena töötavad lastega kaks 0,5 koormusega logopeedi, kes tegelevad lapse
häälikuseadega. Alates 2021 aasta septembrist tegeleb lastega kaks korda nädalas ka psühholoog.
Seni on ei ole Kivikese lasteaias käivad lapsed saanud eripedagoogi poolt pakutavat abi ning
lapsevanemad on oma lapse probleemide korral pöördunud linnas vastavates keskustes töötavate
eripedagoogide poole.
Selleks, et teha kindlaks, millised on õpetajate ootused ja vajadused koostööks
tugispetsialistidega ja milliseid koostöövorme õpetajad eeldavad, viisime Kivikese lasteaia
pedagoogilise personali seas läbi küsitlusuuringu „Pedagoogide ootused ja vajadused koostööks
tugispetsialistidega“ (Lisa 3).

Uuritavad
Kivikese lasteaias on kaksteist rühma. Uuringus osalesid kõik Kivikese lasteaia 20
rühmaõpetajat, liikumisõpetaja ja muusikaõpetaja. Kõik uuringus osalenud 22 vastajat on
naissoost. Nendest 15 lasteaiaõpetajat on kõrgharidusega ja 7 keskeriharidusega. Valim
moodustati põhimõttel, et uuringus osalevad kõik õpetajad, kes lastega igapäevaselt lasteaias
õppe- ja kasvatustööd läbi viivad. Mõnes rühmas töötavad ka õpetajat abistavad töötajad (nn.
õpetaja assistent), aga kuna nemad ei vii otseselt lastega läbi õppe- ja kasvatustegevusi, vaid on
õpetajat tema töös aitavad isikud, siis ei kuulunud nemad käesoleva küsitluse valimisse.
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Tabel 1. Uuritavate andmed
Lapsed

Õpetajate haridustase
Kõrgharidus

1. rühm (2-3 aastased)

2

2. rühm (5-6 aastased)

1

3. rühm (2-3 aastased)

2

4. rühm (4-5 aastased)

2

5. rühm (6-7 aastased)

1

6. rühm (6-7 aastased)

2

7. rühm (6-7 aastased)

1

8. rühm (3-4 aastased)

2

1

9. rühm (3-4 aastased)

1

10. rühm (4-5 aastased)

1

11. rühm (1,6-2 aastased)

1

12. rühm (4-5 aastased)

1

1

1

Muusikaõpetaja
Liikumisõpetaja

Keskeriharidus

1
1

Mõõtmisvahend
Uurimistöö andmed koguti poolstruktureeritud küsimustikuga (Lisa 3), mille eesmärgiks oli
selgitada välja, millised on Kivikese lasteaia õpetajate ootused ja vajadused koostööks
tugispetsialistidega ja milliseid koostöövorme õpetajad eeldavad. Ankeedi koostamisel võeti
aluseks Innove 2019 koostatud abimaterjal „Erinevate õppijate toetamine õpetaja ja
tugispetsialisti koostöös“ (Aardevälja jt, 2019).
Küsimustiku teemade täpsustamiseks viidi läbi fookusgrupi intervjuud Kivikese lasteaia
õpetajatega, saadud info ja arutelu tulemusel koostati küsimustik. Küsimustikus oli viis
struktureeritud küsimust, nende järel oli vastajatel võimalus lisada ka omapoolseid kommentaare
ja mõtteid. Küsitluses osales kogu lasteaia pedagoogiline personal ehk 22 õpetajat.
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Küsimustiku täitmisel tuli vastata kuuele erinevale küsimusele ning iga küsimuse juures ära
märkida temale sobivaim vastusevariant. Vastamiseks oli kolm küsimust erinevate 4–palliliste
skaaladega: 1– „ üldse ei ole oluline“, 2– „pigem ei ole oluline“, 3 – „pigem on oluline“, 4 –
„väga oluline“; 1– „ei nõustu üldse“, 2– „pigem ei nõustu“, 3– „pigem nõustun“, 4– „nõustun
igati“; 1– „halb,“, 2– „pigem halb“, 3– „pigem hea“, 4– „hea“, ning 9– „pole kokkupuudet“.
Soovi korral võis kirjutada tekstilise vastuse selleks ettenähtud kohale küsimuse järel. Ühele
küsimusele sai vastata „jah“ või „ei“ – eitava vastuse korral tuli oma valikut täpsustada. Ühe
küsimuse puhul tuli vastajal ära märkida omale sobivad variandid või lisada sobiva
vastusevariandi puudumise korral enda vastus.

Uurimuse läbiviimine
Kaasava hariduse töögrupi poolt koostatud paberkandjal olevad küsimustikud (Lisa 3) jagati
laiali 16.12.2021.a. Kivikese lasteaia pedagoogilisel nõupidamisel. Usaldusväärsuse tagamiseks
istusid õpetajad üksteisest kaugemale ja täitsid küsimustikud. Küsimustikud koguti
õppealajuhataja poolt toodud kogumiskasti. Märkisime ära ka selle, et vastamine on väga oluline,
kuna saadud andmed on lasteaia edaspidiseks arendustegevuseks väga olulised. Saadud andmed
sisestati andmetöötlusprogrammi Microsoft Excel ning analüüsiti ja visualiseeriti statistiliselt
graafikute näitel.
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Tulemused
Uuringus osalejatel paluti vastata kuuele küsimusele ja hinnata, kui oluline roll on lapse arengu
toetamisel tugisüsteemil, rühmapersonalil, lasteaia juhtkonnal. Küsimustiku abil uuriti, millistes
olukordades vajab õpetaja tugispetsialisti abi ning kas lapsed, kes käivad Kivikese lasteaias,
saavad tugispetsialisti abi oma lasteaiast või saavad seda väljaspool lasteaeda. Samuti olid
küsimused, milles uuriti inimeste kohta, kes esmaselt märkavad abivajavat last. Lisaks tuli
vastata küsimusele, kuidas laabub koostöö tugispetsialistide ja pedagoogilise personaliga.
Lõpuks said vastajad võimaluse kirjutada, milliste tugispetsialistide toest nad kõige rohkem
puudust tunnevad. Nelja küsimuse lõpus oli vastajal võimalik kirjutada ka omapoolseid
kommentaare. Analüüsitud vastused on esitatud vastajate arvu lõikes.

1. Kui oluline roll on tugisüsteemil lapse arengu toetamise juures
Kõik 22 vastajat pidasid väga oluliseks lapse arengu toetamisel lasteaias oleva tugisüsteemi rolli.
Samuti peeti väga oluliseks 21 rühmapersonali rolli lapse arengu toetamisel, üks vastaja pidas
seda pigem oluliseks. 16 vastajat pidas väga oluliseks juhtkonna rolli lapse arengu toetamisel
lasteaias, samas mõned 6 leidsid, et rühmapersonali sekkumine ei oma nii suurt tähtsust. Sellest
saab järeldada, et pedagoogid pidasid üksmeelselt väga oluliseks kõikide lasteaias töötavate
spetsialistide panust, kuid kõige olulisemaks märgiti tugisüsteemi toetust (joonis 1).

Kui oluline on Sinu
arvates juhtkonna roll
lapse arengu
toetamisel lasteaias?

Väga oluline

Pigem on oluline

Kui oluline on Sinu
arvates rühmapersonali
roll lapse arengu
toetamisel lasteaias?

Pigem ei ole oluline

Kui oluline on Sinu
arvates tugisüsteemi
roll lapse arengu
toetamisel lasteaias?

Üldse ei ole oluline
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Joonis 1. Erinevad tugisüsteemi rollid lapse arengu toetamisel Kivikese lasteaias (n=22)
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2. Millal õpetaja vajab tugispetsialisti abi
Joonisel 2. saame ülevaate sellest, et vastajatest 19 nõustusid igati väitega, et nemad vajavad
kõige rohkem tugispetsialisti abi siis, kui tema seni proovitud tegutsemisviisid ja kokkulepped ei
toimi. 3 vastajat olid sellega pigem nõus. Vastajatest 17 nõustusid sellega, et nemad pöörduvad
tugispetsialisti poole siis, kui rühmas on mõni erivajadustega laps, 5 vastajat olid sellega pigem
nõus. 9 vastajat pigem nõustusid sellega, et nemad vajavad tugispetsialisti abi siis, kui nad
kõhklevad õigete tegutsemisviiside valikul. Samas 4 nõustus igati selle väitega ja 7 pigem ei
nõustunud selle väitega ja 2 ei nõustunud üldse. Vastajatest 8 pigem nõustusid väitega, et neil on
tugispetsialisti abi vaja siis, kui nende kogemuste pagas on keeruliste olukordadega toimetulekul
väike, 6 vastajat arvasid, et nemad on antud väitega igati nõus, 6 vastajat oli pigem nõus, 2 ei
nõustu antud väitega üldse. Samas nõustus 6 vastajat igati sellega. et nemad pöörduvad
tugispetsialisti poole siis, kui nende motivatsioon on langenud ja tööga seostuvad ebameeldivad
emotsioonid. 8 vastajat pigem ei nõustu sellega väitega., 5 vastajat olid pigem nõus ja 3 ei
nõustunud üldse. Antud väidet võib pidada ka üheks tööl läbipõlemise ohuteguriks, sest õpetaja
jääb oma lahendamata probleemiga üksi.
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Joonis 2. Õpetaja vajadus tugispetsialisti järele õpetajate hinnangul (n=22)
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3. Küsimusele kas Sinu rühma laps/lapsed, kes vajavad tugispetsialisti abi,
saavad selle meie lasteaiast?
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Joonis3. Tugispetsialisti abi saamine Kivikese lasteaias

Osa küsitletuist 8 vastas, et nad ei vaja tugispetsialisti abi ning nad põhjendasid oma vastuseid
järgnevalt:
“Mõnel juhul vajalik eripedagoogi abi (vanema nõustamine, lapsele on vaja kirjutada analüüs)
logopeedi abi on lühiajaline”
“Logopeed tegeleb lapsega 1 kord nädalas maksimaalselt 15. - 20 minutit 2 last korraga”
“Laps vajab ka tegevuste ajal abi (individuaalselt)”
“Kuna puudub majas tugispetsialist.”
“Meie lasteaias puuduvad erispetsialistid, kes aitaksid neid lapsi.”
“Puudub eripedagoog.”
“Saavad logopeedilist abi, lapsele vajalik isiklik abiline”
“Hetkel ei ole selliseid lapsi.”

4. Kui Su rühmas on erivajadusega laps, siis kes märkab esimesena, et
laps vajab tugispetsialisti abi?
Kõik 22 lasteaiaõpetajat leidsid, et nemad on esimesed, kes märkavad oma rühmas oleval lapsel
erivajadust. Vastajatest 11 arvas, et esimeseks märkajaks on logopeed, 10 vastajat, et lapsevanem
märkab oma lapse erivajadust ja 3 vastajat, et selleks on psühholoog.

18

25
22
20

15
11

10

10

5

3

0
Logopeed

Psühholoog

Lasteaiaõpetaja

Lapsevanem

Joonis 4. Märkamise mitmekesisus (n=22)

5. Koostöö tugispetsialistide ja pedagoogilise personaliga.
Koostöö osas hindas 22 vastajat oma koostööd heaks nii oma rühma personali kui ka
liikumisõpetajaga. 21 vastajat hindas koostööd muusikaõpetajaga heaks, 1 vastajatest leidis, et
koostöö on halb. 20 vastajat leidis, et nende koostöö juhtkonnaga on hea, 1 vastaja märkis, et
koostöö on halb ja üks töötaja märkis, et tal puudub koostöö. HEV-koordinaatoriga on 10
vastajal hea koostöö, ühel halb ja 10-l puudub tööalane kokkupuude. Logopeed nr 1 puhul
hindasid 9 vastajat oma koostööd heaks, ning 13 vastajal puudus tööalane kokkupuude. 8
vastajat leidis, et neil on hea koostöö psühholoogiga, 14 vastajat ei ole temaga koostööd teinud. 2
vastajat leidsid, et neil on hea koostöö logopeed nr 2-ga, ja 16 vastajat ei ole temaga koostööd
teinud ning 4 inimest leidis, et nende koostöö on ebaefektiivne.
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Joonis 5. Koostöö tugispetsialistide ja pedagoogilise personaliga (n=22)

6. Millis(t)e tugispetsialisti(de) toest tunnete oma igapäevatöö juures
puudust?
Vastajad lisasid täiendavalt:
"Eripedagoogi abi autismi spektriga lapse puhul (diagnoosi ei ole, laps käitub erinevalt).
„HEV koordinaatoriga pole vajadust olnud, aga kindlasti oskab aidata, suunata“
„Tugispetsialisti, kes toetaks tegevuses abivajavat last.“
„Ennekõike eripedagoogist, kes toetaks abivajavate laste kognitiivset arengul.“
„Eripedagoog“
"Ei ole psühholoogi näinud“
„Eripedagoogist“
„Eripedagoogi, logopeedi ja psühholoogi koormus võiks majas suurem olla.“
„Eripedagoog, psühholoog, logopeed.“
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Arutelu
Kivikese lasteaia osalemine Tartu Ülikooli Kaasava hariduse täiendkoolituse programmis tingis
võimaluse uurida ja kaardistada, millised on kaasava hariduse rakendamise võimalused Kivikese
lasteaias. Saadud andmeid saab rakendada Kivikese lasteaia kaasava hariduse mudeli
väljatöötamiseks. Selgitasime täpsustavate andmete saamiseks uuringu kaudu välja pedagoogide
ootused ja vajadused koostööks tugispetsialistidega (Lisa 3) ning saavutasime seeläbi tööks
püstitatud eesmärgi.
Vajadus tugispetsialistide järele ilmnes juba Kivikese lasteaia laste erivajaduste kaardistamisel
(Lisa 2 joonis 2, Õpetajate tähelepanekud). Selgus, et õpetajad on oma rühmas märganud lapsi,
kes vajaksid tugispetsialisti abi või nõustamist ning õpetajad vajaksid selles osas koostööd.
Uuringus sai õpetajate vajadust tugispetsialisti järele veel täpsemalt uuritud (joonis 2) ning
selgus, et õpetajad vajavad igakülgset abi, kui rühmas on erivajadusega lapsi. Õpetajad olid eri
arvamusel selles osas, et nad vajaksid tugispetsialisti abi ka siis, kui tööga seonduvad
ebameeldivad emotsioonid ja nende motivatsioon langeb. See aspekt võib ka olla üheks tööl
läbipõlemise esmaseks ohuteguriks.
Vajadust tugispetsialistide teenuste järele uurisime õpetajatelt ka Kivikese lasteaia laste
erivajaduste kaardistamisel (Lisa 2 joonis 1 Tugiteenust vajavad lapsed). Käesolevas uuringus
(joonis 3) täpsustasime ja analüüsisime, et kui laps vajab tugispetsialisti abi, siis kas ta saab seda
teenust kasutada lasteaias. Peaaegu pooled õpetajatest vastasid eitavalt. Lasteaiaõpetajad
märkisid üksmeelselt, et nemad on esimesed, kes märkavad tugispetsialisti abi vajavat last
(joonis 4). Töö erivajadusega lapsega on aga aeganõudev ja ootused õpetajale kõrged. Ka
käesolevas uuringus leidis äramärkimist probleem, et töökoormuse suurenedes on rühmaõpetajal
oht läbipõlemiseks.
Mändul (2020) toob oma uuringus välja, et vajalike tugimeetmete kättesaadavuse vähesus
tuleneb ka õpetajate ja lasteaias kohapeal töötavate tugispetsialistide erinevatest arusaamadest
toe vajalikkuse osas. Kivikese lasteaia õpetajad on ka eelnevalt märkinud, et lapsele õige toe
kättesaadavust raskendavad lapsevanemate vähene tegutsemine, erispetsialistide vastuvõtule
saamiseks pikad järjekorrad ning keeruline asjaajamine ja dokumentatsioon.
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Lastega tehtava töö osas leidsid vastajad, et neil on hea koostöö rühmapersonaliga ning liikumisja muusikaõpetajaga, samuti juhtkonnaga. Väiksem kokkupuude, kuid hea koostöö, on logopeed
nr. 1 ja HEV- koordinaatori ja psühholoogiga, kuid samas tuleb arvestada, et paljudel vastajatel
ei ole olnud nendega tööalast kokkupuudet. Logopeediga nr.2 koostöö osas on ka rahulolematuid
vastajaid (joonis 5).
Uuringu jaoks kogutud andmete põhjal võib järeldada, et Kivikese lasteaia pedagoogidel on
kindel vajadus koostööks tugispetsialistidega. Õpetajad peavad oluliseks head koostööd nii oma
rühmapersonali, liikumis- ja muusikaõpetaja kui ka juhtkonnaga. Samas on väga oluline
õpetajate täiendharidus saamaks oskusi hariduslikest erivajadustest tingitud situatsioonide
lahendamiseks. Kaljurand (2021) on oma bakalaureusetöös välja toonud, et kaasava hariduse
põhimõtete elluviimisel jääb eelnevalt ülikoolis omandatud teadmistest üksi väheseks ning
koolitused aitavad õpitut meelde tuletada. See omakorda aitab olemasolevaid teadmisi ja
kogemusi siduda uutega.
Andmete analüüsis ilmnes, et lapse arengu toetamine lasteaias korrelleerus positiivselt
erivajaduste märkamise mitmekesisusega. Samal ajal korrelleerus lapse arengu toetamine
lasteaias negatiivselt koostööga tugispetsialistide ja pedagoogilise personaliga ning lasteaias
töötavate tugispetsialistide poolt pakutava abiga.
Samuti selgus uuringus osalenute hinnangutest nii see, et kõik vastajad peavad tugisüsteemi
lapse arengu toetamisel oluliseks kui ka see, et kaheksa vastajat ei saa lasteaias
tugispetsialistidelt abi ning seega oleks vaja luua lasteaeda parem tugisüsteem.
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Põhijäreldused
Kaasava hariduse mudeli väljatöötamiseks Kivikese lasteaias oli väga oluline saada selle
loomiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Seega osutus osalemine koolitusprogrammis „Kaasava
hariduse mudel alushariduses“ meie jaoks silmaringi avardavalt. Väga väärtusliku kogemuse
andis ka samas programmis osalenud teiste lasteaedadega mõtete vahetamine.
Kivikese lasteaed oli koolituse alguses kaasava hariduse põhitõdede rakendamisel väga
tagasihoidliku pagasiga. Ennekõike tundsime puudust juhtkonna toetusest ning erispetsialistidest.
2022. aasta alguses toimusid majasiseselt suured muutused. Vahetus juhtkond, kes asus kiirelt
leidma lahendusi tugiteenuste võimaldamiseks Kivikese lasteaias. Juhtkond pidas oluliseks
lasteaias läbiviidud kaasava hariduse koolitusega seotud uuringut. Seisuga mai 2022 töötavad
Kivikese lasteaias 2 logopeedi (1,5 ametikohta), psühholoog, HEV-koordinaator (hetkel 0,3
ametikohta, kuid sügisest alustab täiskohaga eripedagoogi tööd). Lisaks toetab juhtkond 2õpetaja-süsteemi.
Koostöös direktori ja HEV-koordinaatoriga valmis Kivikese lasteaia kaasava hariduse mudel,
millest saab meie uue õppekava üks olulisemaid uuendusi. Lisaks viisime läbi ka täpsustava
küsitluse, mis selgitas välja õpetajate väärtused ja koolitusvajadused.
Käesolevas töös kasutati anonüümset uuringut, mis ei võimaldanud välja selgitada õpetajate
personaalseid vajadusi. Toetudes oma uuringu tulemustele näeme oma lasteaias märke õpetajate
läbipõlemisest. Selleks võiks edaspidi rakendada lasteaia siseselt rohkem kovisiooni või LPmudelit. Võimalus on teha probleemide täpsemaks välja selgitamiseks uus uuring, milles
keskenduda just läbipõlemise teguritele ja ennetamise võimalustele.
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TÄNUSÕNAD
Täname südamest kõiki lasteaiaõpetajaid, kes olid nõus uuringus osalema ja vastasid
küsimustikule. Suurimad tänud lasteaia direktorile Laimi Stallmeisterile ja HEV- koordinaatorile
Annika Hassile, kes oli abivalmid ja toetavad Kivikese lasteaia kaasava hariduse mudeli
väljatöötamisel.

24

Kasutatud kirjandus
Aardevälja, K., Chiaromonte, M., Degtjov, I., Ergma, E., Korsten, P., Perova, K., Viitpoom, K.
(2019). Erinevate õppijate toetamine õpetaja ja tugispetsialisti koostöös. Abimaterjal. Innove
Rajaleidja. https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2020/02/ERINEVATE-OPPIJATETOETAMINE_2019.pdf (14.02.2022).
Eripedagoog kutsestandard Tase 7. Sihtasutus Kutsekoda (2018).
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10683307 (15.05.2022).
Õpilaste hariduslike erivajadustega arvestamine õppe korraldamisel ja tugiteenuste
kättesaadavuse tagamisel. Haridus- ja Teadusministeerium.
https://www.hm.ee/et/tegevused/hariduslike-erivajadustega-opilaste-toetamine-oppekorraldus-jatugiteenused (26.05.2022).
Häidkind, P. (2018). Miks on lasteaeda ja kooli vaja eripedagoogi? Õpetajate leht 20.06.2018.
https://opleht.ee/2018/06/miks-on-lasteaeda-ja-kooli-vaja-eripedagoogi (15.05.2022).
Häidkind, P., Oras, K. (2016). Kaasava hariduse mõiste ning õpetaja ees seisvad ülesanded
lasteaedades ja esimeses kooliastmes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4 (2).
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/70d33730-4573-4baf-8652-cdc81a74d77e
(15.05.2022).
Juhendmaterjal õpilase toetamiseks koolis (2020). https://rajaleidja.ee/wpcontent/uploads/2020/02/Juhendmaterjal-%C3%B5pilase-toetamiseks-koolides-07.02.2020.pdf
(15.05.2022).
Kaljurand, Ü. (2021). Lasteaiaõpetaja ootused ja vajadused, kui rühmas on erivajadusega laps.
Publitseerimata bakalaureusetöö. Tartu Ülikool.
https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/73394/ulle_Kaljurand_Bakalaureusetoo_KELA_3.p
df?sequence=1&isAllowed=y (15.05.2022).
Karindi, K., Tamm, R. (2019) Lasteaiaõpetajate ja eripedagoogi koostöö erivajadustega laste
üldoskuste arengu toetamisel. Publitseerimata magistritöö. Tartu Ülikool.
https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/63283/karindi_kristi_tamm_riin_ma%20%281%29.p
df?sequence=1&isAllowed=y (15.02.2022).

25

Koolieelse Lasteasutuse Riiklik Õppekava (2008). Riigi Teataja I, 2008, 23, 152.
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772?leiaKehtiv (15.05.2022).
Koolieelse Lasteasutuse Seadus (1999). Riigi Teataja I 1999, 27, 387.
https://www.riigiteataja.ee/akt/122012018006?leiaKehtiv (15.05.2022).
Kõnnussaar, T. ( 2021). Koostöö on enamat kui koos töötamine. Õpetajate leht 17.12.2021.
https://opleht.ee/2021/12/koostoo-on-enamat-kui-koos-tootamine/ (26.05.2022)
Lihtmaa, A. (2020). Alusharidus. Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2020/2021.
õppeaastal.
https://www.hm.ee/sites/default/files/ulevaade_haridussusteemi_valishindamisest_20202021_oa_0.pdf (26.05.2022).
Logopeed kutsestandard Tase 7. Sihtasutus Kutsekoda (2019).
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10750199 (26.05.2022).
Meisterõpetaja kutsestandard Tase 8. Sihtasutus Kutsekoda (2020).
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10824286(26.05.2022).
Mändul, K. (2020). Tugiteenuste kättesaadavus ja rakendamine erivajadustega laste toetamisel
tavarühmas Viljandi maakonna lasteaiaõpetajate hinnangul. Publitseerimata bakalaureusetöö.
Tartu Ülikool. (15.05.2022).
Nelis, P., Pedaste, M. (2020) Kaasava hariduse mudel alushariduse kontekstis: süstemaatiline
kirjandusülevaade. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 8(2).
https://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2020.8.2.06/11685 (15.05.2022).
Psühholoog-nõustaja kutsestandard: Tase 7. Sihtasutus Kutsekoda (2018).
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10720640 (26.05.2022).
Õpetajaid ohustab läbipõlemine. Tööinspektsioon. Tööelu (2018) 08.10.
https://www.tooelu.ee/et/uudised/2109/opetajaid-ohustab-labipolemine
(15.05.2021).
Õpetaja kutsestandard: Tase 6. Sihtasutus Kutsekoda (2020).
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10824210 (26.05.2022)
Vanemõpetaja kutsestandard: Tase 7. Sihtasutus Kutsekoda (2020).
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10824258 (26.05.2022).

26

LISA 1. Kaasava hariduse rakendamise võimalused Kivikese
lasteaias
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LISA 2 Kaasava hariduse määratlus Kivikese lasteaia kontekstis
Tartu lasteaed Kivike
Lasteaias töötab kolm sõimerühma (üks rühm 1,5 kuni 3 aastased lapsed ja kaks rühma 2 kuni 3
aastased lapsed) ja üheksa aiarühma (3-kuni 6aastased lapsed) (Lisa 2, Tabel 1). Õpetajad on
lastele loonud eakohase füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna.
Lasteaias töötab täiskoormusega logopeed, kes tegeleb 4–7-aastaste laste
häälikuseade planeerimise ja läbiviimisega. Hetke seisuga (21.03.21) saavad lasteaias
logopeedilist abi 37 last ja väljaspool lasteaeda 9 last. Nooremad lapsed logopeedilist abi ei saa
(joonis 1).
Põgusalt on lasteaias töötanud ka psühholoog. Selle õppeaasta esimesel poolel käis eelnevalt
kokkulepitud aegadel lasteaias psühholoog, kes korraldas mõned kovisioonid, vajadusel nõustas
rühmaõpetajaid ning telefoni teel ka lapsevanemaid. Eelnevate aastatel (ega ka hetkeseisuga)
pole lasteaias ühtegi eripedagoogi töötanud.

Millised on Kivikese lasteaia võimalused kaasava hariduse määratluses.
Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp, mida täidetakse kogu koolieelse
perioodi jooksul. Mapi üheks oluliseks osaks on: lapse arengu jälgimise tabelid, intervjuud,
vaatlused, lapse joonistus endast, oma perekonnast ning valik tema loomingust.
Koolirühmas viib õpetaja kooliminevate lastega läbi koolivalmidustesti ning täidab lapse kohta
koolivalmiduskaarti.
Lasteaias käivate laste kodune taust on väga erinev. Enamuse laste koduseks keeleks on eesti
keel, kuid lasteaias on praegu ja ka eelnevate aastatel käinud muukeelseid lapsi. Asjaolu on
tinginud koolitusvajaduse ning sellest lähtuvalt on mõned õpetajad läbinud erinevaid koolitusi, et
neid lapsi paremini eesti ühiskonda integreerida. Õpetajad on ennast ka erialaselt täiendanud, et
paremini toime tulla ja aidata neid lapsi, kes ei ole mingit diagnoosi saanud, kuid vajaksid
nendele sobivat lähenemist (joonis 2) Kaasava hariduse ühe osana on väga oluline individuaalne
töö abivajava lapsega, mis on rühmade lõikes varieeruvad. Põhjuseks on õpetajate ebapiisavad
teadmised ja oskused abivajava lapsega toimetulekuks ning individuaalseks tööks vajaminev
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füüsiline keskkond. Samuti lapsevanemate vähene tegutsemine, lapse erispetsialistide
vastuvõtule saamiseks ning asjaajamisega seotud pikad järjekorrad ning keeruline
dokumentatsioon.

Tabel 1 Kaasava hariduse määratlus Kivikese lasteaia kontekstis
Rühm

Laste arv
rühmas

Kivikeses Tugiteenus
tugiteenust
väljaspool
saavate
lasteaeda

õpetaja

Haridustase

õpetajat
abistav
töötaja

Õpetaja
abi

laste arv
1 sõime-

16

–

–

rühm

1

Keskeriharidus

1

1

Keskeriharidus

1

Kõrgharidus

1

Keskeriharidus

1

Kõrgharidus

1

Kõrgharidus

1
Lapsehoidja
tase 4

1

Kõrgharidus

1

1

Kõrgharidus

1

Kõrgharidus

–

–

1

Kõrgharidus

( kuni
3a)
2
lasteaia-

20

5

–

1

rühm
(3-6a)
3
lasteaia-

20

4

–

rühm
(3-6a)
4
lasteaia-

19

3

2

rühm
(3-6a)
5
lasteaia-

18

1

2

1

rühm
(3-6a)
6
lasteaia-

20

6

1

29

1

rühm

1

Kõrgharidus

1

Kõrgharidus

(3-6a)
7
lasteaia-

19

2

–

Keskharidus

rühm

1
Lapsehoidja
tase 4

1

(3-6a)
8 sõime-

16

–

–

rühm

1

Kõrgharidus

1

Keskeriharidus

1

Kõrgharidus

1

( kuni
3a)
9
lasteaia-

20

3

2

Keskharidus

rühm

1
Lapsehoidja
tase 4

1
Lapsehoidja
tase 4

(3-6a)
10
lasteaia-

20

8

2

1

Kõrgharidus

1
Kõrgharidus

1

Keskeriharidus

1

Kõrgharidus

1

Kõrgharidus

1
Lapsehoidja
tase 4

1

Kõrgharidus

1

1

Keskeriharidus

rühm
(3-6a)
11
sõime-

16

–

–

rühm
( kuni
3a)
12
lasteaia-

19

5

–

rühm
(3-6a)
Koostatud 21.03.2021.a. kogutud andmete põhjal
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Rühma number

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2

4

6

8

Laps käib mujal oleva tugispetsialisti juures.

10

12

Laps käib lasteaia logopeedi juures

Joonis 1. Tugiteenust saavad lapsed
Joonisel on näha, et hetke seisuga (21.03.21) saavad lasteaias logopeedilist abi 37 last ja
väljaspool lasteaeda 9 last. Nooremad lapsed logopeedilist abi ei saa.
10

intellektuaalne mahajäämus
autismispektri häire
füüsiline

8

ATH
liitpuue
nägemispuue

Eeldatav erivajadus

6
4
2
0

1

2

3

4

5

6

7

Rühma number

8

9

10

11

12

Joonis 2. Õpetajate tähelepanekud
Jooniselt 2. näeme, et eelnevate vaatluste ning igapäevase õppe- ja kasvatustöö jälgimise
tulemusena hindasid õpetajad lapse vajadusi tugispetsialisti teenuste järele väga oluliseks.
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Kivikese lasteaias antava hariduse parendusvõimalused.
Kivikese lasteaias võiks kaasava hariduse paremaks rakendamiseks avada sobitusrühma, kuid
selleks peab leidma personali, kes omab sellealast kvalifikatsiooni või saatma õpetajad
baasettevalmistusele eripedagoogikas.
Kaasava hariduse paremaks läbiviimiseks on Kivikeses vaja


Vastava sisulisi koolitusi



Eripedagoogi, logopeedi ja psühholoogi, kes teevad õpetajatega koostööd ja vajadusel
neid nõustavad



Välja töötada ühtne vorm või mudel, kuidas rühmapersonal, tugispetsialistid ja juhtkond
saavad lapse teekonda lasteaiast kooli jälgida ja suunata ning vajadusel sekkuda.
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LISA 3 Küsimustik “Pedagoogide ootused ja vajadused koostööks
tugispetsialistidega”
Kutsume Sind osalema kaasava hariduse uurijate uuringus, mille eesmärgiks on selgitada välja
Kivikese lasteaia pedagoogide ootused ja vajadused koostööks tugispetsialistidega. Samuti
uurime, millised on need koostöö vormid, mida Sa ootad.
Tulemuste põhjal saadud andmed annavad võimaluse parendada Kivikese lasteaia
arendustegevust kaasava hariduse edendamise osas.
Küsimustikku on võimalik täita paberkandjal. Küsimustikule vastamine on lihtne – iga küsimuse
juures märgi ära sobivaim vastusevariant või kirjuta tekstiline vastus selleks ettenähtud kohta.
Palun vasta kindlasti, sest Sinu poolt täidetud küsimustikus olevad andmed on lasteaia
arendustegevuseks väga olulised. Küsitlus on anonüümne, Sinult saadud andmeid analüüsitakse
ainult statistiliselt üldistatud kujul.
Kui Sul on uuringu kohta täiendavaid küsimusi, võta palun julgelt ühendust kaasava hariduse
töögrupi inimestega Piret.Nurmeotsa@raad.tartu.ee
Ette tänades Kivikese kaasava hariduse töögrupp
Palun märgi igas reas sobivaim vastus!
Üldse ei ole Pigem

ei Pigem on Väga

oluline

ole oluline oluline

oluline

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Kui oluline on Sinu arvates tugisüsteemi roll
lapse arengu toetamisel lasteaias?
Kui oluline on Sinu arvates rühmapersonali
roll lapse arengu toetamisel lasteaias?
Kui oluline on Sinu arvates juhtkonna roll
lapse arengu toetamisel lasteaias?
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Soovin lisada ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………….………………………………………..
Palun märgi igas reas sobivaim vastus
Vajan õpetajana tugispetsialisti abi …
Ei

kui rühmas on erinevate erivajadustega lapsi.
kui

seni

proovitud

tegutsemisviisid

minu

kogemuste

pagas

ei Pigem

Nõustun

üldse

nõustu

nõustun

igati

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ja

kokkulepped ei toimi.
kuna

nõustu Pigem

keeruliste

olukordadega toimetulekul on väike.
kuna kõhklen õige tegutsemisviisi valikul.
kui minu motivatsioon on langenud ja tööga
seostuvad ebameeldivad emotsioonid.

Kas Sinu rühma laps/lapsed, kes vajavad tugispetsialisti abi, saavad selle meie lasteaiast?

Palun tee rist sobivasse lahtrisse
Jah

Ei

Kui vastasid „Ei“, siis palun täpsusta.
…………….. ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
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Kui Su rühmas on erivajadusega laps, siis kes märkab esimesena, et laps vajab tugispetsialisti
abi?
Palun märgi kõik Sinu jaoks olulised vastused!
o Logopeed
o Psühholoog
o Mina
o Lapsevanem
o Muu (palun täpsusta)
Soovin lisada ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………….………………………………………..
Palun märgi igas reas sobivaim vastus!
Minu koostöö on …
halb

pigem

pigem

halb

hea

hea

pole
kokkupuudet

oma rühma õpetaja/assistendiga

1

2

3

4

9

oma rühma õpetaja abiga

1

2

3

4

9

muusikaõpetajaga

1

2

3

4

9

liikumisõpetajaga

1

2

3

4

9

logopeediga logopeed nr.1

1

2

3

4

9

logopeediga logopeed nr.2

1

2

3

4

9

psühholoogiga

1

2

3

4

9

HEV- koordinaatoriga

1

2

3

4

9

juhtkonnaga

1

2

3

4

9
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Millis(t)e tugispetsialisti(de) toest tunnete oma igapäevatöö juures puudust?
……………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………….………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………

Täname vastamast!
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