
Uuringu tulemuste tutvustus

Siim Espenberg, Liana Roos, Marvi Remmik,

Helen Urmann

Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE)

ÕPILASTE ARENGU JA
KOOLIVAHETUSE
TOETAMINE ERINEVAT
TÜÜPI PÕHIKOOLIDES



UURIMISPROBLEEM JA UURINGU EESMÄRGID

Demograafiline olukord Eestis muutub ning haridusvõrk
peab muutustega kohanduma.

1) Kuidas toetatakse õppija arengut erinevat tüüpi
põhikoolides?

 

2) Millised on koolipidajate, haridusasutuse juhtide, õpetajate,

tugispetsialistide ja lapsevanemate arvamused seoses õppijate
kooli vahetamisega ning eduka ülemineku toetamisega?

 

Puuduvad Eesti konteksti arvestavad uuringud selle
kohta, kuidas õpilast haridusvõrgu muutumisel

toetada.



KIRJANDUSE ANALÜÜS
teaduskirjandus
koolide õppe- ja arengukavad

INTERVJUUD
8 koolipidajat
36 koolide esindajat
10 lapsevanemat

8 OMAVALITSUST, 12 KOOLI

METOODIKA



Üleminekut 
mõjutavad 

tegurid



Süsteemsete
üleminekute
toetamine



KOOLIVAHETUSE PÕHJUSED 

SÜSTEEMSED
ÜLEMINEKUD
koolis pole kõiki kooliastmeid

INDIVIDUAALSED
PÕHJUSED
õpilasele ei sobi
koolikeskkond

probleemid kaasõpilaste või
õpetajatega

kolimine



KOOLI VALIKUT
MÕJUTAVAD TEGURID

transpordivõimalused

huviringide ja -koolide asukohad

lapsevanemate töökohtade asukoht

pere teiste laste koolivõimalused

tugivõrgustiku olemasolu

kuvand ja eelarvamused



SÜSTEEMSE ÜLEMINEKU KORRALDAMINE

Õpilase vaatest pole teaduskirjanduses ja intervjuudes konsensust
ülemineku "õige aja" osas.

iseseisvus (transport)
õpilase iga (suhete loomine vs suhete säilitamine)

õppekava või muutused õpetamises (aineõpetajad,  kooliastme lõpetamine)

Koolivõrgu korrastamisel pole ühte universaalset mudelit.
kohaliku omavalitsuse suurus 

rahvastikutrendid
õpilaste-haridusasutuste omavaheline kaugus
õpilaste arv
kooli suurus jm 



Pädevuste arendamisel ja arendamise
toetamisel ei ole määrav koolitüüp, vaid
neid võivad mõjutada teised kooli
kirjeldavad tunnused, nt suurus ja asukoht.

ÕPILASTE PÄDEVUSTE
TOETAMINE

Õppekavade üldosades ei ole sisulisi
erinevusi õpilaste üld- ja ainevaldkondlike
pädevuste arendamises olenemata
koolitüübist.



KOOLIVAHETUSE MÕJU
Lühiajaline (enamasti) vähene õppeedukuse langus (kohanemisraskused,

uued nõuded, varasemalt tekkinud lüngad teadmistes). 

Koolivahetuse ja teiste (ealiste, õpetamisega seotud) muutuste
langemine samale perioodile muudab mõju hindamise keeruliseks:

teismeeas muutuvad prioriteedid, tajutavad soolised käitumismustrid,

klassiõpetaja vahetumine aineõpetajatega jm

Kõige keerulisem on uue kooli keskkonnaga (kooli, õpetajate, klassi- ja
koolikaaslastega, koolikultuuri, nõuetega) kohanemine. 



ÕPILASE ÜLEMINEKU
TOETAMINE

Süsteemseid praktikaid õpilaste ette-

valmistamiseks või toetamiseks uue kooliga
kohandumisel enamasti ei ole.

Süsteemsed praktikad on olulised õpilase
akadeemilise ja sotsiaalse toimetuleku tagamiseks.

tutvumispäevad, ühisüritused, võimalusel klassikollektiivi
säilitamine, tugispetsialistide ja klassijuhatajate
kõrgendatud tähelepanu, lapsevanemate kaasamine,

koolide koostöö



Pole konsensust, millal nii õppekavast kui ka vanusest ja arengust lähtudes
on mõistlik korraldada õppijate süsteemset üleminekut ühest koolist teise. 

JÄRELDUSED

Õpilase õppeedukus ja kohanemine uues koolis sõltub selles, kuidas
õpilast koolivahetuseks ette valmistatakse ja uues koolis vastu võetakse.

Enamasti ei rakenda koolid süsteemseid viise õpilaste koolivahetuse
toetamiseks. 

Koolivahetus võib lühiajaliselt mõjutada õpilase õppeedukust, keeruline
on kohanemine.

Haridusega seotud otsused kohalikul tasandil sõltuvad valimistsüklist - ja
tulemustest.



KOVi eripärade kombinatsiooniga tuleb arvestada, et töötada välja iga
KOVi jaoks unikaalne mudel kvaliteetse hariduse kättesaadavuse
tagamiseks.

Välja tuleb töötada üleminekukavad (või õpilase individuaalse toetamise
põhimõtted) koostöös KOVi, koolide ja lapsevanematega.

Tuleb soodustada koolide omavahelist koostööd, sest see toetab õpilasi.

Koolihoonetesse erinevate õpilasi teenindavate asutuste toomine.

Tagada transpordivõimalused õpilase kodu, kooli ning
huvitegevusasutuste vahel. 

SOOVITUSED

Hariduslike erivajadustega õpilaste jaoks säilitada õpilaste arvult
väiksemaid koole või õppekohti.



Täname
kuulamast!


