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Kuidas andekust ära tunda…

• Tähtsaim on jälgida, kas lastel on ideid, kuidas 
ideid realiseeritakse ja probleeme 
lahendatakse (Montgomery, 2010 Pärnus).

• Kahene erivajadus: koos võimekusega 
kaasnevad erinevad õpiraskused. 

• „Kõik koolis teavad, mida ma ei suuda teha, 
absoluutselt keegi ei tea, mida ma suudan 
teha.„ (Baum et al, 2001).



Andekuse määratlus ja mudelid

• Andekus on indiviidi potentsiaal saavutusteks 
ühes või mitmes valdkonnas (Mönks & Mason, 
2000).

• Gagné (2009) andekuse ja talendi mudel 
kirjeldab inimese loomulike eelduste 
(andekuse) arenguprotsessi, mille tulemuseks 
on talent ehk vilumus mingis valdkonnas.



Gagnѐ andekuse ja talendi mudel 

KOMPETENTSID

TEGEVUSALAD

AKADEEMILINE
Keeled, matemaatika, teadus, 
humanitaaralad, 
kutsehariduslik

TEHNILINE
Transport, ehitus, käsitöö, 
tootmine, põllumajandus

TEADUS / TEHNOLOOGIA
Inseneriteadus, meditsiin, 
sotsiaalteadus

KUNSTID
Loominguline, esinemine
Rakenduslik: visuaalne, 
kirjalik, verbaalne

SOTSIAALTEENUSED
Tervis, haridus, kogukond

ADMINISTRATSIOON/MÜÜK
Juhtimine, marketing, turve, 
inspektsioon

ÄRIMAAILM
Dokumentatsioon, finants, 
turustamine

MÄNGUD
Video- ja kaardimängud, male, 
pusled

SPORT

ÕNNEFAKTOR

ANDED

INTELLEKTUAALSED

Üldine intelligents, arutlus- ja mõtlemisvõime

Verbaalne, numbriline, ruumiline

Mälu: protseduuriline, deklaratiivne

LOOVUS

Leidlikus (probleemi lahendamine)

Kujutlusvõime, originaalsus (kunst)

SOTSIAALSED
Empaatiavõime ( manipuleerimine)

Suhtlemine: lihtsus, taktitunne.

Mõjutamine: veenmisoskus, kõnelemisoskus, 

juhtimine, kurameerimine, vanemaroll

TAJU

Nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine, 

propriotseptsioon

LIHAS
Võimsus, kiirus, jõud, vastupidavus

MOTOORNE

Kiirus (refleksid), vilkus, koordinatsioon, 

tasakaal
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TEGEVUSED PROGRESS
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KESKKOND

MILJÖÖ
Füüsiline, kultuuriline, sotsiaalne, perekondlik

INDIVIDUAALID
Vanemad, perekond, eakaaslased, õpetajad, mentorid

KORRALDAMINE
Rikastavad: õppekava, pedagoogika
Administratiivsed: grupid, kiirendamine

INTRAPERSONAALNE

FÜÜSILISED
välimus, puuded, tervis

VAIMSED
temperament, isiksus, vastupidavus

TEADLIKKUS
Enda ja teiste, tugevused ja nõrkused

MOTIVATIOON
Väärtused, vajadused, huvid, kired

TAHE
Autonoomia, püüe, sihikindlus



Jäävus ja juurdekasv (fixed mindset, growth
mindset, C. Dweck)

Jäävusteooria: „Sa oled nii andekas“, „mina ei ole 
matemaatikainimene“, „sain „5“, piisab küll…“

Juurdekasvuteooria: kõik võimed on ARENDATAVAD, ainult 
sünnipositsioon on erinev, aju õpib läbi raskuste kogemise, 
püsivuse, pingutamise.



Kas tuleb tuttav ette?

Õpilane.....

ei lõpeta ülesandeid, töö lohakas

püsiv ebaedu tunne

ei suuda grupis töötada

ei armasta drilli, päheõppimist ja kirjutamist

tekitab klassis segadust ja veiderdab

rahuldav edasijõudmine kõikides ainetes (kaaslastega samal tasemel)

püüab vältida uut tegevust

probleemid sõpradega suheldes

perfektsionism ja enesekriitika

leige suhtumine kooli



Andekate alasooritus

• Alasoorituseks peetakse lahknevust võimete (potentsiaali) ja 
tulemuste (saavutuste) vahel (Reis & McCoach, 2000).

• Õpilased, kes vaatamata headele võimetele õpivad alla 
võimete (halvad hinded).

• Õpilased, kes saavad küll koolis häid hindeid, kuid oleksid 
võimelised enamaks, nt olümpiaadidel osalemine.

• Potentsiaali realiseerumise üheks oluliseks katalüsaatoriks on 
keskkond (Mönks & Gagnѐ, 2009).



Alasoorituse põhjused (Rimm, 1996; Sepp, 2010)

•Koolikeskkonnas ilmnevad – mittestimuleeriv 
keskkond, vääralt rakendatud võistlus, liiga 
struktureeritud õpe, kaaslaste surve, konfliktid 
õpetajaga, tuvastamata õpiraskused, suutmatus 
toime tulla ebaõnnestumistega.

•Kodus – ülehoolitsus, pere laste rivaalitsemine, 
liiga palju või liiga vähe tähelepanu, liigne surve, 
kodu halb suhtumine kooli.



Õppe rikastamise mudel  (Renzulli, 2002)

• Kontseptsiooniks loomulik õppimine (vastandiks 
õppimine kui treening).

I tase: uudsed valdkonnad, tegevused, ametid ja 
inimesed.

II tase: õpe huviringides ja vaba- ja valikkursustel.

III tase: uurimistöö praktika spetsialistide käe all.

Montgomery (2010) mudel andekate toetamisel 
koolis.





Koolide kogemus võimekamate laste arendamisel

 Diferentseerida õpet klassis, nt Hollandis päikese, kuu ja tähekesega 
õppematerjalid.

 Õpe tasemerühmades lennupõhiselt, nt kord-kaks nädalas paralleelklassidel 
matemaatikatunnid samal ajal, jagunetakse „nuputa“ rühmadesse (ei vaja 
lisaressurssi).

 Õpe tasemerühmades, nt kiired õppijad eraldi rühmas osades õppeainetes nt 
matemaatika, keeled, loodusõpetus (vajalik lisaressurss rühmatundideks).

 Lennupõhiselt või kooliastmeti organiseerida õpirühm andekatele HEV lastele 
(sarnaselt levinud logopeeditunnile), nt Hollandis kolmapäev eraldi õpperühmades 
õppimise projektipäev (vajalik lisaressurss).



Õppe rikastamine NY kooli näitel

 Õpetaja: STOP TALKING! 

 Väärtustada tööprotsessi, alati ei pea jõudma mingi tulemuseni, 
näiteks rühmatöös.

 Pole vaja väga palju tegevusi, ka õpetaja peab ellu jääma.

 Mida õppisid nädalavahetusel? Mida said vaadatud filmist? Arutlemis- ja 
mõtlemisoskus.

 Kiiremad õpilased teevad postreid ja  projekte.

 Lugemisarmastus: erinevad tekstid arendavad aju erinevalt, erinevad 
raamatud klassis käepärast.

 Analüüsida näiteks poliitilisi karikatuure.

 Kasutage õppimiseks koridore, nt rühmatööde puhul



Õppe rikastamine NY kooli näitel

 Klassis on laud, kus on loogilise mõtlemise ülesanded, töölehed ja mängud. 

Arvuti õpilaste käsutuses. Kiirem õpilane leiab arendavat tegevust tunni ajal, 

kui teised veel töötavad.

 Laste joonistused, haikud, postrid kohaliku ettevõtte seinal, koostöö kohaliku 

ettevõtlusega.

 Klassi ajaveeb: „linnuke“ käib klassis ringi. Kelle kätte satub, peab järgmise jutu 

kirjutama.

 Klassil oma veebileht.

 Lugemisklubid: internetipõhine arutluskeskkond.

 Skype teise riigi kooliklassiga.

 Globaalsed teemad, nt kliima soojenemine, arutlused. 



Koolikogemus mujalt maailmast

 Erakoolid andekatele – USA, Taani, LAV jne.

 Andekatele eriklassid aineteülese õppekavaga – Holland, 
Slovakkia.

 Laagrid, nädalavahetuse programmid – USA, Hong-Kong jt.

 Talentide päevad, riiklikud programmid – Ungari, Iisrael. 

 Eestis: olümpiaadid, TÜ Teaduskooli kursused.



AmsterdAm, 
poseidon
kool

unIQ programm



Rotterdami ZUIDER GÜMNAASIUMI JA 
MERIVÄLJA KOOLI KOSMOSEPROJEKT
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Tänan tähelepanu eest!


