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Kaardistamine

⚫ 2017. aastal loodi eripedagoogidest töögrupp 
kaasava hariduse vajaduste, võimaluste ja 
tulemuslikkuse kaardistamiseks Pärnu linna 
lasteaedades.

⚫ Analüüsiti lapse varajast märkamist, toetamist ning 
logopeedilise ja eripedagoogilise abi tagamist.

⚫ Arutleti erivajadusega lastele loodud rühmatüüpide 
ohtude ja takistuste ning tugevuste ja eeliste üle.

⚫ Tehti ettepanekuid kaasava hariduse ja HEV laste 
haridusvõimaluste arendamiseks Pärnus.



Kaasamine

⚫ Analüüsi tulemusel võib öelda, et 

erivajadusega laste kaasamine on toimunud 

tulemuslikult läbi aastate tavalasteaedadesse 

erivajadusega lastele loodud rühmade abil. 

Erivajadusega lapsed toimetavad kõrvuti kõigi 

teistega ühistes ettevõtmistes, samas saades 

neile vajalikku individuaalset abi. 

Erivajadusega laste rühmades töötavad 

lisaks rühmaõpetajatele 

eripedagoogid/logopeedid.



Erirühmad läbi aegade
⚫ 1971 – esimene logopeediline rühm

⚫ 1972 – ööpäevased sanatoorsed rühmad (sõim, aed)

⚫ 1976 – erirühm  kogelejatele (ööpäevane)

⚫ 1978 – VAA laste rühm (ööpäevane)

⚫ 1979 – logopeediline rühm

⚫ 1976 – 1984 – silmaravirühmade avamine (4 rühma, neist 1 

vene õppekeelega)

⚫ 1980 - 2013 – PCI diagnoosiga rühm – kehapuudega laste rühm

⚫ 1980 - 2004 – liitpuudega laste rühm

⚫ 1985 – 1992 sagelipõdejate laste ööpäevased rühmad

⚫ 1988 – 1992 – kuulmislangusega laste rühm

⚫ 2004 - arendusrühm



Erirühmad Pärnu linna lasteaedades 

2018/19:

Arendusrühm        2 rühma (lasteaias Pillerpall)

Tasandusrühmad  6 rühma (neist 1 vene õ/keel)

(Raeküla, Pöialpoiss, Tammsaare, Ülejõe, Kelluke)

Meelepuudega laste rühm   1 rühm (lasteaed Mai)

Silmaravirühmad 2 rühma (lasteaed Mai)

KOKKU: 11 rühma



HEV lapsed

• Erinevate probleemidega (kõne, käitumine, 

tähelepanu) rohkem individuaalset tuge vajavate 

laste arv rühmas on kasvanud.

• Spetsialistid on koormatud. Lapsed saavad 

logopeedilist abi tavapäraselt viiendast eluaastast. 

Piisav abi on tagatud erirühmade lastele.

• Õpetajatel on ebaühtlane tase ning valmisolek 

erivajadusega lapse märkamiseks ja toetamiseks.

Igale lapsele on abi kodulähedases lasteaias on 

kohati vähene. 

• Lapsevanema huvi ja koolituste kättesaadavus ei ole 

vastavuses. Takistuseks võib olla eitav suhtumine.



HEV lapsed

⚫ Tugiteenuste kättesaadavus: 

- logopeedide – eripedagoogide puudus

- tugiisikute vähene ettevalmistus ja nappus

- erispetsialistide teenuse vähene kättesaadavus

(psühholoog, sotsiaalpedagoog)



Ühenduse Eriõpetus lasteaias juhtiv ja 

toetav roll
⚫ Erirühmade õpetajate, eripedagoogide ja logopeedide töö 

toetamiseks sai loodud 2006. aasta kevadel Pärnu linna 
lasteaedade ühendus Eriõpetus lasteaias.

⚫ Kolmeteistaastase tegevuse vältel on korraldanud kohtumisi, 
koolitusi ja õppesõite oma liikmete ja kolleegide teadmiste ning 
kogemuste mitmekesistamiseks.

⚫ Igal õppeaastal toimub erinevates lasteaedades vähemalt üks 
kohtumine, kus võõrustajad jagavad oma teadmisi ja 
töökogemusi, üks lapse või õpetaja arengu toetamise koolitus 
ning võimalusel õppesõit Eesti teistesse erivajadusega lastega 
tegelevatesse asutustesse. 

2019. aastal külastasime koguni Peterburi. 



Tugiõpetaja

⚫ Pärnu linna haridusosakonna ettepanekul ja toel toimunud kahel 
korral tugiõpetajate koolitused.

Tugiõpetaja on õpetaja, kes tegeleb individuaalselt abivajavate 
laste tunnetustegevuse arendamisega logopeedi või 
eripedagoogi juhendamisel. Õpetajad on saanud koolitustel 
teadmisi laste erinevate probleemide olemusest ning didaktilisi 
võtteid tegevuste individualiseerimiseks.

⚫ Koolituse läbinud õpetajad leevendavad Pärnus erivajadusega 
või enamat individuaalset lähenemist vajavate lastega töötavate 
spetsialistide puudust. Nende kaasabil on võimalik 
efektiivsemalt toetada laste arengut lasteaedades.



Ühtne dokumentatsioon

⚫ Ühenduse liikmete toel on valminud 2-7-
aastaste laste arenguhindamistabelid.

⚫ Koostöös on koostatud kõneuuringute 
ülesannete kogu ja ühtse kõnekaardi vorm.

⚫ Mitmetasandilises koostöös koolide 
õppealajuhatajate ja eripedagoogidega 
valmis Pärnu lasteaedade ühtne 
koolivalmiduskaart.



Koolivalmidus ja koolivalmiduskaart

⚫ Aasta aastalt kasvab  laste arv, kelle koolikohustuse 

täitmine on edasi lükatud. 

⚫ Kaasava hariduse raames on koolivalmiduskaart 

abivahend lapse sujuvaks üleminekuks lasteaiast 

kooli.

⚫ Kaardil kajastatakse lapse pädevusi, valmisolekut 

kooliks, osutatud tugiteenuseid ning osapoolte 

koostööd erinevate asutustega.

⚫ Toimib lasteaedade ja koolide eripedagoogide 

koostöö ühenduses.



Koostöö

⚫ Ühendus Eriõpetus lasteaias teeb koostööd kohaliku 

omavalitsuse haridusosakonnaga, linna lasteaedade 

teiste ühendustega, koolide eriõpetuse ühendusega, 

Rajaleidja ja õppenõustamiskeskusega, Pärnu Haigla 

taastusravi ja heaolukeskusega,  Pärnu 

Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskusega, 

raamatukogu ning spordihalliga.



Koostöö

⚫ Tegus koostöö  Pärnu Õppenõustamiskeskuse ja 
Pärnumaa Rajaleidja keskusega – eripedagoogi tugi, 
psühholoogiline nõustamine, sotsiaalpedagoogi 
nõustamise võimalus, nõustamiskomisjon.

⚫ Haridusosakonna, lasteaedade ja koolide koostöö –
sujuv üleminek lasteaiast kooli, vajaduste 
kaardistamine, õppealajuhatajate koostöö.

⚫ Koostöövõrgustikud – Pärnumaa Rajaleidja keskuse 
spetsialistid, lastekaitse töötajad, vajadusel Pärnu 
Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskus.



Sündmused lastele

⚫ Lisaks lasteaedade tavapärastele 

traditsioonidele  oleme korraldanud  üheksal 

korral sportlikku mängupäeva Pärnu ja Sindi 

erirühmade lastele ning laste kunstitööde 

näituseid linna keskraamatukogus või 

spordihallis. 



Täname tähelepanu eest!

Soovime kõigile erivajadustega lastele 

parimaid võimalusi võimetekohaseks 

õppeks!


