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Eesti eripedagoogikaEesti eripedagoogika

● Pikk traditsioon (juba esimene EW, NL aegne Pikk traditsioon (juba esimene EW, NL aegne 
TRÜ jne)TRÜ jne)

● Mõnes osas võib omaaegne defektoloogia pärand Mõnes osas võib omaaegne defektoloogia pärand 
segada...segada...

● Ei Tartu meditsiinilisemate juurtega seltskond Ei Tartu meditsiinilisemate juurtega seltskond 
ega Tallinna pedagoogilisema kallakuga tegijad ega Tallinna pedagoogilisema kallakuga tegijad 
ei ole kuni viimase ajani piisavat tähelepanu ei ole kuni viimase ajani piisavat tähelepanu 
pööranud tehnoloogilistele aspektidelepööranud tehnoloogilistele aspektidele



IT – igamehe asiIT – igamehe asi

● Vanasti “computer science” = “rocket science”Vanasti “computer science” = “rocket science”
● Tänaseks on IT põhioskustest saamas üha enam Tänaseks on IT põhioskustest saamas üha enam 

elementaarse kultuuritaseme näitajaelementaarse kultuuritaseme näitaja
● Eripedagoogika pole erandEripedagoogika pole erand
● Kaks vastandlikku ohtu – nii ala- kui Kaks vastandlikku ohtu – nii ala- kui 

ülehindamine. Esimesed jätaks kogu tehnika ülehindamine. Esimesed jätaks kogu tehnika 
“proffide” hooleks, teised näevad selles “proffide” hooleks, teised näevad selles 
võluvitsa...võluvitsa...



Arvuti eripedagoogikasArvuti eripedagoogikas

● Elementaarne laia profiiliga töövahend – Elementaarne laia profiiliga töövahend – 
tekstitöötlus, tabelarvutus, veeb...tekstitöötlus, tabelarvutus, veeb...

● Õpetusprotsessi mitmekesistaja ja lihtsustaja – nii Õpetusprotsessi mitmekesistaja ja lihtsustaja – nii 
riist- kui tarkvara poole pealtriist- kui tarkvara poole pealt

● Kompensatsioonimehhanism ja eneseteostus-Kompensatsioonimehhanism ja eneseteostus-
vahend väga paljudele klientidelevahend väga paljudele klientidele

● Esimene roll on enesestmõistetav, teine veel ka Esimene roll on enesestmõistetav, teine veel ka 
arusaadav, kuid kolmandast vaadatakse tihti ülearusaadav, kuid kolmandast vaadatakse tihti üle



  Kaks tendentsiKaks tendentsi

● Paradigma muutus – meditsiiniliselt mudelilt Paradigma muutus – meditsiiniliselt mudelilt 
sotsiaalselesotsiaalsele

● Tehnoloogiliste võimaluste plahvatuslik kasvTehnoloogiliste võimaluste plahvatuslik kasv
● Ükskõik kumma “mahamagamine” vähendab töö Ükskõik kumma “mahamagamine” vähendab töö 

tulemusi tunduvalttulemusi tunduvalt



Üks võimalik seoseesitusÜks võimalik seoseesitus
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......

● Puuetega inimeste kaasamisele kulutatud vahendid Puuetega inimeste kaasamisele kulutatud vahendid 
tulevad ühiskonnale tagasi vähenenud sotsiaal-tulevad ühiskonnale tagasi vähenenud sotsiaal-
kulutuste kaudukulutuste kaudu

● Tugitehnoloogiale kulunud ressursid tingivad Tugitehnoloogiale kulunud ressursid tingivad 
lisatulemusena ka üldkasutatavate tehnoloogiliste lisatulemusena ka üldkasutatavate tehnoloogiliste 
lahenduste inimsõbralikumaks muutumiselahenduste inimsõbralikumaks muutumise

● Puuetega inimestele mõeldud tehnoloogiliste Puuetega inimestele mõeldud tehnoloogiliste 
lahenduste väljatöötamisega seotud kulud tulevad lahenduste väljatöötamisega seotud kulud tulevad 
ühiskonnale tagasi vahendite kasutajatest ühiskonnale tagasi vahendite kasutajatest 
kujunevate uute spetsialistide ja nende tööpanuse kujunevate uute spetsialistide ja nende tööpanuse 
näolnäol



IT mõjusfäärIT mõjusfäär

Pedagoogika, sh. 
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 Infotehnoloogia mõju puuetega inimestele ühiskondlikus kontekstis.



KommentaariksKommentaariks

● füüsiline keskkond -  puuetega inimeste erivajadustele suuremal 
või vähemal määral vastavuses olev elukeskkond, mis määrab 
puuetega inimeste füüsilise liikumisvabaduse (näiteks ehitiste 
puhul). IT roll siin on enamasti seotud kaudse mõjutamisega 
(probleemi teadvustamine, sobivate lahenduste propageerimine).

● ühiskonna suhtumine -  ülejäänud ühiskonna poolne soosiv, 
ükskõikne või tõrjuv reaktsioon puuetega inimeste suhtes.   
Infotehnoloogial kui massimeediaga tihedalt seotud valdkonnal on 
siin öelda kaalukas sõna avaliku arvamuse kujundamisel:

● Päevalehe kommentaariveerg on paari hiireklõpsu kaugusel
● iga soovija saab luua endale veebilehe näol omaenda 

meediaväljaande
● populaarseimad blogid võistlevad lugejate arvult 

tippajalehtede veebiversioonidega



......

● meditsiin ja  taastustegevus -  puuetega inimeste meditsiin ja  taastustegevus -  puuetega inimeste 
füüsiliste võimete maksimaalne lähendamine füüsiliste võimete maksimaalne lähendamine 
puueteta inimeste omadele.  IT enamasti seotud puueteta inimeste omadele.  IT enamasti seotud 
meditsiiniaparatuuriga,  ka tavalisim infotöö rollmeditsiiniaparatuuriga,  ka tavalisim infotöö roll

● (eri)pedagoogika -  võimalikult ühtlase (tavatase-(eri)pedagoogika -  võimalikult ühtlase (tavatase-
mel) üldhariduse andmine erinevate puuetega mel) üldhariduse andmine erinevate puuetega 
inimestele.  IT areng on avanud rea uudseid inimestele.  IT areng on avanud rea uudseid 
võimalusi andmaks võrdväärse hariduse ka raskete võimalusi andmaks võrdväärse hariduse ka raskete 
puuetega inimestele.   Erinevate tehnoloogiliste puuetega inimestele.   Erinevate tehnoloogiliste 
lahenduste kasutamine kujuneb tõenäoliselt lahenduste kasutamine kujuneb tõenäoliselt 
tulevikus eripedagoogika lahutamatuks osaks.tulevikus eripedagoogika lahutamatuks osaks.

●



......

● sotsiaalpoliitika -  ühiskonna suhtumise kajastus sotsiaalpoliitika -  ühiskonna suhtumise kajastus 
riiklikul ja ametlikul tasandil. IT roll on eeskätt riiklikul ja ametlikul tasandil. IT roll on eeskätt 
informatiivneinformatiivne

● eneseteostus  - teiste kodanikega võrdväärsete eneseteostus  - teiste kodanikega võrdväärsete 
õppimis- ja töötamisvõimaluste loomine puuetega õppimis- ja töötamisvõimaluste loomine puuetega 
inimestele.  IT roll sarnane pedagoogika inimestele.  IT roll sarnane pedagoogika 
alljaotuses kirjeldatuga, olles teatud mõttes selle alljaotuses kirjeldatuga, olles teatud mõttes selle 
praktiliseks väljundiks (vt ka esimest joonist)praktiliseks väljundiks (vt ka esimest joonist)



......

Üldharidus Kutseõpe ja erialakoolitus Iseseisev tööelu

erivajadus tingib lisakulutusi kulud kaetakse ärajäävate 
sotsiaalteenuste arvelt

● g)  teenused ja abivahendid - ühiskondlikud, g)  teenused ja abivahendid - ühiskondlikud, 
seadusandlikud ja tehnilised abinõud, mis aitavad seadusandlikud ja tehnilised abinõud, mis aitavad 
puuetega inimestel olla võrdväärsed ühiskonna-puuetega inimestel olla võrdväärsed ühiskonna-
liikmed.  Lai skaala IT rakendusi alates kommu-liikmed.  Lai skaala IT rakendusi alates kommu-
nikatsioonikanalist ja lõpetades vaba aja nikatsioonikanalist ja lõpetades vaba aja 
sisustajagasisustajaga



Paar sõna võrgust kaPaar sõna võrgust ka

● Mitmed erivajadustega inimesi puudutavad Mitmed erivajadustega inimesi puudutavad 
positiivsed algatused ja protsessid on alguse positiivsed algatused ja protsessid on alguse 
saanud tänu Internetilesaanud tänu Internetile

● Põhilised plussid:Põhilised plussid:
● äärmiselt mitmekülgne (sh erivajaduste osas)äärmiselt mitmekülgne (sh erivajaduste osas)
● ühendav funktsioonühendav funktsioon
● tänapäeval juba taskukohane ka “vähematele vendadele”tänapäeval juba taskukohane ka “vähematele vendadele”
● soodustab pööraseid ideid :)soodustab pööraseid ideid :)



Internet kui Internet kui 
kompensatsioonimehhanismkompensatsioonimehhanism

● Virtuaalne ligipääsVirtuaalne ligipääs
● Võitlus eelarvamustegaVõitlus eelarvamustega
● Tõeliselt vaba teabelevikanalTõeliselt vaba teabelevikanal



KokkuvõtteksKokkuvõtteks

● Raketiteadusest tavatöövahendiksRaketiteadusest tavatöövahendiks
● Uus ja vajalik oskustekomplektUus ja vajalik oskustekomplekt
● Uued meediumidUued meediumid
● Uue aja võimalusedUue aja võimalused
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