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AjaloostAjaloost

● 355 eKr - "Kurdina sündinud on meeletud ja 355 eKr - "Kurdina sündinud on meeletud ja 
mõtlemisvõimeta" -- Aristoteles mõtlemisvõimeta" -- Aristoteles 

● XVI sajand - itaalia arst Girolamo Cardano tunnistab XVI sajand - itaalia arst Girolamo Cardano tunnistab 
esmakordselt kurdid mõtlemisvõimelisteks esmakordselt kurdid mõtlemisvõimelisteks 

● 1616 - esimene viipekeeleõpik1616 - esimene viipekeeleõpik

● 17. sajand – Pariisis asutab Valentin Haüy ühe esimese 17. sajand – Pariisis asutab Valentin Haüy ühe esimese 
teadaoleva pimedate laste kooli. Mainitud on etteastet teadaoleva pimedate laste kooli. Mainitud on etteastet 
kuningas Louis XVI juures,  kus kasutati reljeefseid tähti kuningas Louis XVI juures,  kus kasutati reljeefseid tähti 
ja isegi maakaarteja isegi maakaarte

● Helen Keller – pime, kurt ja naine (omas ajas oli ka see Helen Keller – pime, kurt ja naine (omas ajas oli ka see 
hariduse mõttes puue!)hariduse mõttes puue!)



EestiEesti

● 1866 - Vändra kurttummade kool, esimene erikool Eestis 1866 - Vändra kurttummade kool, esimene erikool Eestis 

● NL aeg: põhiharidus oli isegi enam-vähem, ehkki segre-NL aeg: põhiharidus oli isegi enam-vähem, ehkki segre-
greeritud. Keskharidus sõltus puudeliigist, edasi läks asi greeritud. Keskharidus sõltus puudeliigist, edasi läks asi 
aga hulluks – puudega inimest ei tohtinud ju avalikkuse aga hulluks – puudega inimest ei tohtinud ju avalikkuse 
ees eriti näidata!ees eriti näidata!

● pimedad inimesed tegid harju, tipphariduseks oli ilmselt pimedad inimesed tegid harju, tipphariduseks oli ilmselt 
Invaliidide Kutsekoolis pakutav kodumasinate Invaliidide Kutsekoolis pakutav kodumasinate 
remondilukksepa erialaremondilukksepa eriala

● EV algusaeg: anarhia, erikoolidel lüüakse pind altEV algusaeg: anarhia, erikoolidel lüüakse pind alt

● 90-ndate II pool – järk-järguline integratsioon90-ndate II pool – järk-järguline integratsioon



Kokku või lahku?Kokku või lahku?

● Varasemad ajad: pea ainus variant koduõpe, hiljem Varasemad ajad: pea ainus variant koduõpe, hiljem 
tulid erikoolidtulid erikoolid

● NL: täiesti segregeeritud haridussüsteem – täiesti NL: täiesti segregeeritud haridussüsteem – täiesti 
konkurentsivõimetust kuni peaaegu võrdväärsenikonkurentsivõimetust kuni peaaegu võrdväärseni

● EV algusaeg – kõvasti poleemikatEV algusaeg – kõvasti poleemikat
● Alates 90-ndate lõpust: integreeritud õpetamine, Alates 90-ndate lõpust: integreeritud õpetamine, 

erikoolid kaovad järk-järgult (võimalik, et jäävad erikoolid kaovad järk-järgult (võimalik, et jäävad 
mõned spetsiifilisemad – näiteks Keila-Joa kool mõned spetsiifilisemad – näiteks Keila-Joa kool 
astma jmm sarnase puudega lastele, pimekurdid astma jmm sarnase puudega lastele, pimekurdid 
lapsed Porkunis, liikumis-liitpuuded Haapsalus jne)lapsed Porkunis, liikumis-liitpuuded Haapsalus jne)



StatistikatStatistikat

● 2001 – EPI koja elukvaliteedi uuring, ca 1000 in.2001 – EPI koja elukvaliteedi uuring, ca 1000 in.
● ““Vastanutest oli algharidus 22,9%, lõpetamata Vastanutest oli algharidus 22,9%, lõpetamata 

keskharidus 11,2%, keskharidus 24,7%, kesk-keskharidus 11,2%, keskharidus 24,7%, kesk-
eriharidus 24,2% ja kõrgharidus ainult 7,7% kõigist eriharidus 24,2% ja kõrgharidus ainult 7,7% kõigist 
vastanutest. Vastanutest 59,4% ei õpi, kuid  41,5%  vastanutest. Vastanutest 59,4% ei õpi, kuid  41,5%  
näevad ümberõppe või täienduskoolituse vajadust.”näevad ümberõppe või täienduskoolituse vajadust.”

● 2005 – kolme haridustaseme suhtarvud:2005 – kolme haridustaseme suhtarvud:
– Kogu rahvastik: I aste 23%, II aste 50%, III aste 27%Kogu rahvastik: I aste 23%, II aste 50%, III aste 27%

– Puuetega: I aste 39%, II aste 43%, III aste 18%Puuetega: I aste 39%, II aste 43%, III aste 18%

– Enne 25. eluaastat: I aste 56%, II aste 31%, III aste 13%Enne 25. eluaastat: I aste 56%, II aste 31%, III aste 13%



Auli slaidid 1: takistused tavakoolis Auli slaidid 1: takistused tavakoolis 
käimiselkäimisel

● Õpetajal puudub vastav kompetentsÕpetajal puudub vastav kompetents
● Ligipääsetavuse probleemid, puudub transport Ligipääsetavuse probleemid, puudub transport 
● Teiste laste negatiivne suhtumineTeiste laste negatiivne suhtumine
● Puudub abiõpetajaPuudub abiõpetaja
● Puuduvad kohandatud õppematerjalidPuuduvad kohandatud õppematerjalid
● Puudub individuaalne õppekavaPuudub individuaalne õppekava
● Tõrjuva suhtumise tunnetamine personali pooltTõrjuva suhtumise tunnetamine personali poolt



Auli slaidid 2: probleemid elukutse Auli slaidid 2: probleemid elukutse 
omandamisel ja ümberõppelomandamisel ja ümberõppel

● Õppeasutuse füüsiline keskkond pole kohandatudÕppeasutuse füüsiline keskkond pole kohandatud
● Õppejõud/koolitajad ei oska arvestada Õppejõud/koolitajad ei oska arvestada 

erivajadustegaerivajadustega
● Erivajadustesse suhtutakse tõrjuvaltErivajadustesse suhtutakse tõrjuvalt
● Kursused on kallidKursused on kallid
● Sobivate erialade valik on väikeSobivate erialade valik on väike
● Autokoolidel puuduvad kohandatud sõidukidAutokoolidel puuduvad kohandatud sõidukid
● Puudub motivatsioon edasi õppidaPuudub motivatsioon edasi õppida
● Puuduvad paindlikud õppeprogrammidPuuduvad paindlikud õppeprogrammid



Auli slaidid 3: liikumispuuetega Auli slaidid 3: liikumispuuetega 
inimeste jaoks olulised asjadinimeste jaoks olulised asjad

● Õpetajate/koolitajate erivajaduste-alast koolitustÕpetajate/koolitajate erivajaduste-alast koolitust
● Õpikeskkonna muutmist ligipääsetavaksÕpikeskkonna muutmist ligipääsetavaks
● Invatranspordi olemasoluInvatranspordi olemasolu
● Isikliku abistaja teenuse piisavat riiklikku Isikliku abistaja teenuse piisavat riiklikku 

rahastamistrahastamist
● Täiendavate õppematerjalide olemasolu Täiendavate õppematerjalide olemasolu 



NõiaringNõiaring
Madal haridustase

Madal tööhõive
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mahajäetus

Piiratud ligipääs 
erinevatele 
ühiskonnaelu 
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E-õppe võimalusedE-õppe võimalused

● Ajast ja kohast sõltumatuAjast ja kohast sõltumatu
● Võimaldab valida ise lahendusteid ja -viise, Võimaldab valida ise lahendusteid ja -viise, 

samuti õpitempotsamuti õpitempot
● Võimaldab kasutada puudest tulenevaid Võimaldab kasutada puudest tulenevaid 

erilahendusierilahendusi
● Vahetu kontakti puudumine – enamasti tajutakse Vahetu kontakti puudumine – enamasti tajutakse 

miinusena, kuid vahel on pluss!miinusena, kuid vahel on pluss!



Ringi lõhkumineRingi lõhkumine
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Täiendav ligipääsu-
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Mitmekülgne ja 
võimas 
meediakanal

@



Täiesti ise?Täiesti ise?

● Vähemalt real erialadel on võimalik hankida Vähemalt real erialadel on võimalik hankida 
bakalaureusetasemel haridus Internetistbakalaureusetasemel haridus Internetist

● Vaja läheb:Vaja läheb:
● Pealehakkamist, enesedistsipliini ja süstemaatilisustPealehakkamist, enesedistsipliini ja süstemaatilisust
● Inglise keele oskustInglise keele oskust
● Arvuti ja võrgu püsiühendustArvuti ja võrgu püsiühendust
● Sõltuvalt puudest tehnoloogilisi abivahendeidSõltuvalt puudest tehnoloogilisi abivahendeid

● Sellise 100% eksterni ametlik tunnustamine Sellise 100% eksterni ametlik tunnustamine 
tuleks muuta selgepiiriliseks!tuleks muuta selgepiiriliseks!

● Üks võimalus oleks kutsesertifikaadidÜks võimalus oleks kutsesertifikaadid



Vajalik eeldusVajalik eeldus

● ... on aga isiksuse terviklikkus ning suutlikkus ... on aga isiksuse terviklikkus ning suutlikkus 
toime tullatoime tulla

● Suur probleem omandatud puude (traumad jne) Suur probleem omandatud puude (traumad jne) 
korral – rehabilitatsioon piirdus kuni lähiminevi-korral – rehabilitatsioon piirdus kuni lähiminevi-
kuni  enamasti vaid füüsilise “kokkulappimisega”kuni  enamasti vaid füüsilise “kokkulappimisega”

● Vaja on eri komponente:Vaja on eri komponente:
– Füüsiline (meditsiiniline “paikamine”)Füüsiline (meditsiiniline “paikamine”)

– Füsioloogiline (N: ratastooli kasutamise oskus)Füsioloogiline (N: ratastooli kasutamise oskus)

– Psühholoogiline (et ei hakka lollusi mõtlema-tegema)Psühholoogiline (et ei hakka lollusi mõtlema-tegema)

– Sotsiaalne (kohanemine uues olukorras)Sotsiaalne (kohanemine uues olukorras)



KitsaskohadKitsaskohad

● Varasem suur probleem ülikoolidega on vähe-Varasem suur probleem ülikoolidega on vähe-
haaval lahenemashaaval lahenemas

● Praegune suurim probleem on konkurentsi-Praegune suurim probleem on konkurentsi-
võimeline keskharidus, samuti kutseõpevõimeline keskharidus, samuti kutseõpe

● Sageli esinev probleem läbi aegade: puuetega Sageli esinev probleem läbi aegade: puuetega 
noortele õpetatava eriala latt pannakse liiga noortele õpetatava eriala latt pannakse liiga 
madalale – seda nii eriala valiku kui teostuse osasmadalale – seda nii eriala valiku kui teostuse osas

● Samas ei tohiks anda illusiooni “valmis Samas ei tohiks anda illusiooni “valmis 
inimesest” - õppimine on üha enam elukestev inimesest” - õppimine on üha enam elukestev 
protsessprotsess



KokkuvõtteksKokkuvõtteks

● Asjad liiguvad, kuid kohati liiga aeglaseltAsjad liiguvad, kuid kohati liiga aeglaselt
● Kutseõppesfääri mahajäämus lööb eriti kõvasti Kutseõppesfääri mahajäämus lööb eriti kõvasti 

puuetega õppureidpuuetega õppureid
● Erialade valik tuleks paremini korraldadaErialade valik tuleks paremini korraldada
● IT-valdkond (e-õpe, tugitehnoloogia) on suureks IT-valdkond (e-õpe, tugitehnoloogia) on suureks 

abiks, kuid mitte ka imeravimiksabiks, kuid mitte ka imeravimiks
● Iseõppijaid tuleks rohkem toetadaIseõppijaid tuleks rohkem toetada
● Enne haridusega tegelemist tuleks inimene Enne haridusega tegelemist tuleks inimene 

“korda teha”. Igas mõttes!“korda teha”. Igas mõttes!
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