
Andekus koolis 

Laste märkamine 

Ilona Must

Pärnu Vabakool

Parimate praktikate päev 19.04.2017 



Vabakool on avatud ja kindlameelne kool neile, kes julgevad soovida 

teadmistest enam.

Säravad jäljed näitavad, et oskame minna koos. 



Vabakool on tegutsev kool



Avardame piire!

Teadusandekus on vaid väike osa kogu annete spektrist. Anded võivad 

avalduda ka õppeainete väliselt.

Viire Sepp:

“Laste anded võivad avalduda hoopis sellistes valdkondades, mida 

traditsioonilise üldhariduse õppekava ei toeta.” 

Eestis on levinud pigem andekuse kitsam (mitte väheoluline) käsitlus – andekus 

= teadusandekus. See tähendab enamasti osalemist olümpiaadidel. Kuid kogu 

lapse potentsiaal ei mahu aine raamidesse.



Avardame piire!

KÜSITLUS LAPSEVANEMALE LAPSE ANDEKUSE KAARDISTAMISEKS 

Väga hea mälu.

Erakordne uudishimu ja suuremad teadmised, võrreldes teiste lastega.

Tugevam empaatiavõime, võrreldes eakaaslastega.

Ulatuslik sõnavara.

Varane lugema, arvutama ja kirjutama õppimine.

Varane motoorne areng.

Erakordne huvi ja nauding uute asjade õppimisel.

Arenenud huumorimeel või võime näha naljakat ebatavalises seoses.

Võimeline õpetama teisi.

Liidrivõimete olemasolu.

Leidlikkus ja hea improviseerimisvõime.

Elav kujutlusvõime.



Kui mõtleme Vabakoolis lõimimisest või üldpädevustest, siis soovime

- julgesti lõimida, nt planeerida mitu õpetajat korraga samal ajal lõimitud tundi 

- planeerida üldõpet

- tegeleda leiutamisega

- teha loovtöid

- korraldada heterogeensetes rühmades projekt- ja probleemõpet

- viia läbi kogu kooli suurprojekte 

- kasutada CL-meetodeid või muid aktiivõppemeetodeid  

- kutsuda kooli külalisi, sh lapsevanemaid oma vahetu kogemusega.

- pakkuda lapsele õppekogemust, millel on sageli tekstuur, lõhn, maitse...

- muuta koolimaja seinad “läbipaistvaks”, uurida elu, õppekäigud

- arutada koostöiselt toimunu üle

- kujundavalt ja koostöiselt hinnata protsessi jne VÕI

- tunniplaani seinalt maha võtta. 

Lõimimine ja üldpädevused



“Eesti asi”



Elupädevus...

Pärnu Vabakooli kõrgeim õpiväljund on kompleksselt omandatud üldpädevused

ehk elupädevus, s.t suutlikkus asjatundlikult, mitmekesiselt, loovalt, 

ettevõtlikult, paindlikult ja koostöiselt toimida teatud tegevusalal või valdkonnas, 

perekonnas, tööl, avalikus elus ja kultuurikandjana. 

Asetame õpipädevuste ja -tulemuste kõrvale vähemalt võrdsena 

väärtustega seotud pädevused, sealhulgas meie koolis enim tähelepanu 

köitva inimese enesemääratluspädevuse.



Elupädevus

PRÕK

1. Väärtuspädevused 

(enesemääratlus-, 

kultuuri ja väärtus-; 

sotsiaalne ja kodaniku-; 

suhtlus- ja 

ettevõtlikkuspädevus).

2. Õpipädevused 

(õpi-, matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogia- ning 

digipädevus). 

Opening Minds School: 21. sajandi pädevused
1) õppima õppimine, süsteemne mõtlemine, loovus ja toimetulek 

IKTga ning selle põhialuste mõistmine;

2) kodanikuks olemine, eetika ja väärtused, kultuuriline ja 

kogukondlik mitmekesisus, tehnoloogia sotsiaalse mõju mõistmine;

3) inimestega seostuv – rühmatöö, suhtlemine ja emotsionaalne 

kirjaoskus;

4) situatsioonidega toimetulek, ajajuhtimine, muutuste juhtimine, 

ettevõtlikkus ja initsiatiivikus, riskide, kiirete muutuste ja 

ebakindlusega toimetulek;

5) informatsiooniga toimetulek – informatsiooni hindamine, 

eristamine, analüüsimine, sünteesimine ja rakendamine, kriitiliste 

hinnangute reflekteerimine ja kasutamine.



Viire Sepp: 

“Ei saa võtta noorelt endalt vastutust oma andekuse arendamise eest.”

Teadliku inimese kujundamine teadliku õppija mapi abil

● lapsele individuaalne lähenemine

● iseseisva õppimise ja eneseanalüüsioskus

● kogukondlikud õppemeetodid 

● kujundav, koostöine hindamine

● terviseedendus

● dialoog ja partnerlus

● pere kaasamine

● õppesuundade arendus

Teadlik laps / õppija / inimene 



Näide Vabakooli õpioskuste tuleproovist sügisel 2016: 

“MINU HUVID”

1.–4. klass – projektiplaan, pere kaasamine, teostus, esitlus, enesehindamine;

5.–9. klass – kirekaart, grupivalik, teostus, esitlus, enesehindamine. 

Pelle – “Satelliit”

Jasmiin – “Minu ümbermaailmareis” 

Rain – “Tool”

Elamusharidus



Pelle loodud “Satelliit”



Jasmiini projektitöö “Minu ümbermaailmareis”



Raini 

“Tool”



Inimene Pärnu Vabakoolis on eluterve, vastutustundlik ja õnnelik. 



Huvitavaid märkamisi ja kohtumisi lastega!

Elusamat elu!


