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Hollandis kasvanud OÜ Carel-
se analüütik ja disainer Jero-
en Carelse, kes töötab ka Soo-
me Aalto ülikooli lektorina, uu-
rib, kuidas tuua loovus tagasi 
haridussüsteemi ja koolide 
igapäevastesse tegevustesse. 
Illukal kõneles ta sellest roh-
kem kui sajale Eesti koolide 
õpetajale ning viis läbi ka 
praktilise loovstuudio.

"Loovstuudios teen õpetaja-
tega selliseid harjutusi, et võtta 
neilt ära arusaam, justkui nad 
peavad olema parimad ja kõi-
ke teadma. Tahan nad korraks 
panna lapse olukorda, kus ei 
pea midagi teadma − peab ole-
ma lihtsalt ise. Teiseks panen 
paaridesse näiteks matemaati-
ka- ja kehalise kasvatuse õpe-
taja. Ülesanne on välja mõelda, 
kuidas anda matemaatikat ke-
halise kasvatuse tunnis ja vas-
tupidi. See pole tegelikult üld-
se raske, probleem on mõtle-
mises, hirmus teha ennast teis-
te ees lolliks. Aga mida mul on 
kaotada? Mitte midagi."

Muudab haavatavaks 
Carelse lootis, et eksperi-

menteerimine annab õpetaja-
tele julgust juurde. "Loodan, et 
kui õpetajad seisavad tuleval 
teisipäeval klassi ees, siis nad 
ütlevad: "Hei, lapsed, teeme tä-
na midagi muud. Läheme hoo-
pis metsa ja õpime seal prant-
suse keelt," rääkis ta. "Ma ei 
saa loovuse kasutamisest kir-
jutada raamatut − selles oleks 
ainult paar lehekülge. Kogu 
võti on lihtsalt selles, et tuleb 
leida endas julgus teha teist-
moodi, teha enda moodi."

Samas möönis ta, et enda 
vabaks laskmine pole alati 
lihtne ega sünni üleöö. 

"Olla loov tähendab, et sa 
võid kergesti läbi kukkuda 
ja sa oled haavatav. Sest kui 
sa oled korra läbi kukkunud, 
peab sul olema julgust seda ik-
ka ja jälle teha. Ja mitte liht-
salt läbi kukkuda, vaid teha se-
da õpilaste silme all. Lapsed 
naudivad seda väga ja nad tu-
levad huviga järgmisesse tun-
di, et näha, kas see juhtub jäl-
le," naeris Carelse. 

Tema sõnul on probleemiks, 
et õpetajad kardavad sellega 
autoriteeti kaotada. 

"Minu autoriteet pole kuna-
gi tulnud sellest, et olen kõike-
teadja, vaid sellest, et esitan 
õigeid küsimusi. Samas näen 
oma tudengite pealt, et loovus 
on paljudele neetult raske. Eri-
ti Hiinast ja Jaapanist pärit tu-
dengid eeldavad, et ma ütlen 
neile ette, kuidas asjad käi-
vad ja mida nad peavad tege-
ma. Ma ei tee seda kunagi. Ma 
esitan ainult lõputult küsimu-
si ja igaüks peab ise vastuste-
ni jõudma." 

Carelse usub, et kui õpetaja-

tel oleks rohkem julgust ja va-
bu käsi, võiksid nad teha palju 
rohkem, et lastel säiliks loovus 
ja koolirõõm − need on oma-
vahel tihedalt seotud. "Praegu 
hoiab õpetajaid sageli tagasi 
hirm. Hirm juhtkonna, reegli-
te ees. Aga parim tasu on õpi-
laste tähelepanu ja huvi."

Eksperdi hinnangul on loo-
vus praegu siiski koolis roh-
kem hinnas kui ajal, mil tema 
Hollandis koolis käis. "Lapsena 
ma vihkasin kooli, nautisin ai-
nult kunstikoolis käimist. Aga 
mulle meeldib, mis toimub 
praegu kooliga Soomes. See 
annab lootust. Mul tekib lausa 
tahtmine kooli tagasi minna!"

Foorum erilises paigas 
Põhjamaade ministrite nõu-

kogu korraldatud kahepäeva-
sel loovusfoorumil Illukal osa-
lesid haridustöötajad, kelle 
sooviks on loovuse avaldumise 
kaudu kooli-, õppimis- ja loo-
misrõõmu toetamine ning ise-
enda loovuse kasutamine töös 
ja igapäevastes tegemises. 
Foorumist osavõtjatele paku-
ti inspireerivaid loenguid nii 
Eesti kui ka välismaistelt eks-
pertidelt ning praktilisi loov-
stuudioid, kus sai kuuldut kohe 
n-ö omal nahal proovida.

"Oleme loovusfoorumi toi-
mumiskohaks valinud igal aas-
tal erilise paiga: esimesel kor-
ral Naissaare, teisel Käsmu, 
eelmisel aastal Narva kolled-
ži ning sel aastal jõudsime Il-
lukale," selgitas Põhjamaade 
ministrite nõukogu Eesti esin-
duse kommunikatsiooninõunik 
Triin Oppi.

"Koht, kus loovusfoorum 
toimub, peab aitama õpetaja-
tel ja teistel haridustöötajatel 
väljuda oma n-ö mugavustsoo-
nist, et nad saaksid oma mee-
led uuendustele avada. Lisaks 
soovime pakkuda kultuurilist 
ja looduskaunist elamust. Kõik 
need omadused on Illukal ole-
mas," lisas ta.

Oppi sõnul oli foorumi kor-
raldamisel heaks partneriks 
Illuka valla välissuhete nõu-
nik Aimar Laulik ja Illuka koo-
li rahvas. "Kohalik toetus loo-
vusfoorumi õnnestumiseks on 
määrav ning meil on hea meel, 
et Ida-Virumaal on selline või-
mekus olemas."

SIRLE SOMMER-KALDA
sirle@pohjarannik.ee 

Õppekavade reformi tulemu-
sena on kutseõppesse oodatud 
ka need õpilased, kelle tervi-
seseisund või muu erivajadus 
eeldab õpetamisel mingeid 
erisusi, märkis Ida-Virumaa 
Rajaleidja keskuse juht Mai-
re Merioja.

"Noored vajavad jõukohast 
õpet, et saada ettevalmistust 
nii lihtsamate kui ka keeruka-
mate ametite omandamiseks. 
Kutseõppeasutuses pakutak-
se õpilastele karjääri- ning 
õppenõustamist ja rakenda-
takse vajaduse korral hari-
duslikke tugimeetmeid, näi-
teks individuaalset õppekava. 
Samas on kujunenud olukord, 
kus olemasolev info edasiõp-
pimisvõimaluste kohta kut-
seõppeasutustes on vähene," 
põhjendas ta ümarlaua kok-
kukutsumist.

Rajaleidja keskuse sot-
siaalpedagoogi Marika Laa-
nemäe sõnul on õppe- ja kar-
jäärinõustamise käigus ette 
tulnud olukordi, kus põhikoo-
li lihtsustatud õppekava lõpe-
tanud noortele on raske soovi-
tada edasiõppimise võimalu-
si. Praegu õpib Ida-Virumaal 
lihtsustatud õppekava järgi 8. 
klassis 21 õpilast ja 9. klassis 
17 õpilast.

 Kolmes Ida-Virumaa kut-
seõppeasutuses on haridus-
like erivajadustega noortele 
mõeldud õppimisvõimalused 
erisugused. 

Näiteks Ida-Virumaa kut-
sehariduskeskus pakub sel-
listele noortele ehitusviimist-
luse eriala, kus õppetöö kes-
tab kaks aastat ja on vene-
keelne. 

Grupi suurus on tavapära-
sest väiksem − kuni 12. Lõpe-
tamisel saab noor kutsehari-
duse, aga ei saa kutsekeskha-
ridust, selgitas õppeosakon-
na juhataja Eve Kottise. "Ena-
mik tuleb sellesse gruppi Aht-
me koolist [riiklik õppeasutus 
intellektipuudega õpilastele − 
toim.], mõned ka Kohtla-Jär-
ve linna nõustamiskomisjoni 
kaudu või vanemate avaldu-
se põhjal." 

Eelmise nädala alguse sei-
suga oli gruppi ainult 5 kandi-
daati. "Sinna võib veel julgelt 
õpilasi suunata," ütles Kotti-
se.

Erilist lähenemist vajavaid 
noori on võetud vastu ka koka 
erialale, kus nad saavad ka-
he aastaga tavalises rühmas 
õppides abikoka kutse. Vene 
gruppi sel aastal hariduslike 
erivajadustega noori ei mahu, 
aga eestikeelsesse võib veel 
avaldusi tuua. 

Põhihariduse nõudeta on 
vastuvõtt hotelliteeninda-
ja erialale − õpe kestab kuus 
kuud. "See grupp on praegu 
alakomplekteeritud. Kindlasti 
on see kutse, mis sobib ka ha-
riduslike erivajadustega õpi-
lastele," rääkis Kottise.

Eriliste noortega töö teeb 
keeruliseks asjaolu, et iga ha-
riduslik erivajadus on isemoo-
di, lisas ta. "Kuigi grupi suu-
rus on maksimaalselt 12, on 
sellega rohkem tegemist kui 
tavagrupiga, kus on 20 õpilast. 
Positiivne on see, et ehitusvii-
mistlejad, kes lõpetavad, ena-
masti saavad ja jäävad sel eri-
alal tööle." 

Individuaalne õppekava 
Sillamäe kutsekoolis õpi-

vad hariduslike erivajadus-
tega õpilased teistega sama-
des õpperühmades, kuid nei-
le koostatakse individuaalne 
õppekava. Viimasel õppeaas-
tal oli selliseid õpilasi ehita-
ja, koka ja tarkvaraarendaja 
erialal. 

Narva kutseõppekeskuses 
on kinnitatud neli õppekava, 
mille tase on sobilik haridusli-
ke erivajaduste korral: müür-
sepp, puhastusteenindaja, abi-
kokk ja kergerõivaste õmble-
mine. "Praeguse seisuga on 
palju vabu kohti. Näiteks või-
me võtta vastu 20 müürseppa, 
aga on 7 soovijat. Me ei saa 
avada gruppi, kui täituvus on 
kolmandik," ütles õppedirek-
tor Tatjana Burikova. 

Laanemäe leidis, et 20 õpi-
lasega grupp on liiga suur. 
"Lapsed, kes lõpetasid väikek-
lassi, ei saa järsult üle min-
na teistsugustesse tingimus-
tesse. Kutseharidus peab ka 
muutuma."

Kottise selgitas, et haridus-
like erivajadustega õpilaste 
pearaha on küll koefitsiendi-
ga, aga see pole nii suur, et 
saaks kolme-neljakaupa õpe-
tada.  

Ümarlaual leiti, et mõist-
lik oleks kutseõppeasutus-
te spetsialiseerumine eriala-
de lõikes, mida pakkuda ha-
riduslike erivajadustega õpi-
lastele. "Kui kõik kolm kutse-
kooli pakuvad neile ühte ja sa-

ma eriala, siis võib juhtuda, 
et grupp ei täitu üheski. Se-
da saaks ära hoida kutseõp-
peasutuste tihedama suhtlu-
se ja koostööga. Näiteks kui 
Narvas gruppi ei avata, siis 
ehk paneb omavalitsus õla al-
la ja trandpordib oma noored 
Jõhvi?" arutles Merioja.  

Üleminekuaasta võimalus 
Laanemäe tutvustas lisaõp-

peaasta võimalust, mida üld-
hariduskool saab koos kutse-
hariduskeskusega pakkuda 
lihtsustatud õppekava lõpeta-
jatele − praegu pole see Ida-
Virumaal teadmatusest ra-
kendunud. "See on nagu üle-
minekuaasta, kus pool õppe-
ajast on üldharidus, pool kut-
seõpe. Sealjuures lähtutakse 
noorest, mida talle on vaja, et 
ta oleks aasta pärast võime-

Illuka loovusfoorumil 
julgustati õpetajaid end 
lolliks tegema

"Kui õpetaja ei karda end õpilaste ees lol-
liks teha, tuleb loovus kooli tagasi," kinni-
tas Põhjarannikule disainer ja Aalto ülikooli lek-
tor Jeroen Carelse, kes oli üks sel nädalal Illu-
kal toimunud loovusfoorumi esinejatest.

Jeroen Carelse arvab, et eks-
perimenteerimine annab õpe-
tajatele julgust juurde.

MATTI KÄMÄRÄ 

KOOL: Mõnedel erialadel avatakse hariduslike erivajadustega õpilaste grupid

Kutseõpe on avatud ka 
erilistele noortele

MIS ON HARIDUSLIK 
ERIVAJADUS?

Hariduslik erivajadus on an-
dekus, õpiraskused, tervise-
seisund, puue, käitumis- ja 
tundeeluhäired, pikemaaja-
line õppest eemal viibimine 
või kooli õppekeele ebapii-
sav valdamine.

Allikas: Ida-Virumaa 
Rajaleidja keskus

Hariduslike erivajadustega õpilastel on võima-
lik saada üksikutel erialadel kutseõpet, ent maa-
konna kutseõppeasutused võiksid omavahel kok-
ku leppida, kes millele spetsialiseerub, tõdeti Ida-Vi-
rumaa Rajaleidja keskuse korraldatud ümarlaual. 

line minema kutsekooli või 
tööturule. Lisaõppe initsia-
tiiv peaks tulema üldharidus-
koolilt, avaldused tuleb esita-
da detsembris." 

Jõhvi vallavalitsuse liige 
Tiina Kullamä arvas, et lisa-
õppeaasta teema vajaks eral-
di tegelemist. "Tuleks kutsu-
da kokku üldhariduskoolid ja 
Ida-Virumaa kutseharidus-
keskused ning selgitada det-
sembriks välja õpilased, kes 
seda vajavad. Kui riik on and-
nud võimaluse, tuleb vaadata, 
kuidas see toimima saada. Kui 
lisa-aasta rakenduks, jätkaks 
see noor suure tõenäosusega 
samas kutsekoolis." 

Laanemäe kinnitusel on in-
fo levitamine oluline nõusta-
mise osa. "Meie asi on lasteva-
nematele öelda, et neil on õi-
gus seda oma lapsele tahta."

Noored vajavad jõukohast õpet ja kutseõppeasutused mõtle-
vad üha rohkem, kuidas pakkuda seda hariduslike erivajadus-
tega noortele. Pilt on illustreeriv. MATTI KÄMÄRÄ 


