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Eesti elukestva õppe strateegia  
üldeesmärk

kõigile Eesti inimestele on loodud 
nende vajadustele ning võimetele 
vastavad õpivõimalused kogu 
elukaare  jooksul, et tagada neile 
isiksusena väärika eneseteostuse 
võimalused ühiskonnas, töö- ja 
pereelus.



Alusharidus kuulmispuudega 
lastele

● KOV loob kõigile lastele võimaluse käia 
teeninduspiirkonna lasteasutuses 
(KELS).

● Tartu Hiie Koolis on kuulmispuudega 
lastele üleriigilise vastuvõtuga kooliks 
ettevalmistusrühm.

● Kooliks ettevalmistusrühmad on ka 
Tallinna Heleni Kooli juures ja Narva 
lasteaias Väikevend.





 Üldharidus (PGS § 6)

Kvaliteetne üldharidus on 
võrdväärselt kättesaadav kõigile 
isikutele, sõltumata nende 
sotsiaalsest ja majanduslikust 
taustast, rahvusest, soost, elukohast 
või hariduslikust erivajadusest.





Kuulmispuudega õpilased üldhariduses 
2015/2016

Kooliaste Õppe 
korraldus

Kuulmispuudega 
õpilaste klass

Muu 
eriklass Tavaklass Kokku

1. kooliaste tavaõpe     23 23
  eriklass 1 3   4
  erikool 23 5   28
2. kooliaste tavaõpe     30 30
  eriklass 2 2   4
  erikool 14 7   21
3. kooliaste tavaõpe     24 24
  eriklass 4 2   6
  erikool 38 27   65
gümnaasium tavaõpe     1 1
  erikool 4     4
Kokku 86 46 78 210



  Põhiharidus (PGS)
● põhihariduse koolikohustuslikele 

lastele tagab oma territooriumil 
elavatele lastele KOV;

● riik tagab koolide asutamise ja 
pidamise ressursimahukamat 
eriõpet vajavatele õpilastele, sh  
kuulmispuudega õpilastele.



● Võimalusel kaasatakse 
kuulmispuudega õpilane 
elukohajärgsesse kooli 
tavaklassi. 

● Kuulmispuudega õpilastest     
1/3 (78 õpilast) õpib  
üldhariduskooli tavaklassis.



Kuulmispuudega õpilastele  
spetsialiseeritud õpe:

• Eestikeelne õpe
• Tartu Hiie Kool (eesti keele, kõne 

– ja kirjaoskuse õpetamine)
• Tallinna Heleni Kool (viipekeelne 

õpe)
• Venekeelne õpe

•  Narva Paju Kool 
• Tallinna 53. Keskkool



 Gümnaasiumiõpe
● PGS: Kvaliteetse ja valikuterohke … 

üldkeskhariduse omandamise võimaluse 
tagavad riik ja kohalik omavalitsus…
– Riik kohustub pidama igas maakonnas 

vähemalt ühte gümnaasiumi.
● 2016/2017 õppeaastast alates korraldab 

riik viipekeelsete kurtide 
gümnaasiumiõppe. See toimub koostöös 
Tallinna Heleni Kooliga.



HEV õppurite osalemist kutseõppes

● reguleerib erivajadusega isikute 
kutseõppeasutuses õppimise 
tingimused ja kord.

● Õpitakse tavakutsekoolides kõrvuti 
kuuljatega. Kool tagab vajaliku toe. 





Pikaajalise traditsiooniga kutsekoolid
● Viljandi Ühendatud Kutseõppekeskus
● Tallinna Teeninduskool
● Tallinna Ehituskool
● Haapsalu Kutsehariduskeskus 

(koostöös Astangu 
Kutserehabilitatsioonikeskusega)

● Narva Kutseõppekeskus, Tallinna 
Tööstushariduskeskus, Kuressaare 
Ametikool, Väike-Maarja Õppekeskus



Omandatavad erialad kutseõppes
Haapsalu KHK puidupingioperaator, 2

Kuressaare Ametikool Tarkvara ja andmebaaside haldus 1

Narva Kutseõppekeskus Autotehnik 1

  Multimeedium 1

Räpina Aianduskool Aednik 1

Tallinna Ehituskool Tisler 1

Tallinna Teeninduskool Pagar-kondiiter 1

Tallinna Transpordikool Veokorraldaja 1

Tartu Kutsehariduskeskus Abipagar 1

  Ehituspuusepp 1

  Pagar 1

  Pagar-kondiiter 3

Viljandi Kutseõppekeskus Arvutid ja arvutivõrgud 1

  Ehitusviimistlus 4

  Kõik kokku 2015/2016 20





Arengut toetavad tegevused:
● Kaasava hariduse kontseptsiooni koostamine 

koostöös huvigruppidega, vajadusel sellest 
tulenevalt seadusandluse muudatuste 
kavandamine;

● EÕS Koolivõrgu korrastamise raames Tartule 
lisaks ka Tallinnas riigi õppekohtade tagamine 
meelepuuetega õpilastele;

● Koostöös Sotsiaalministeeriumiga teenuste (sh 
ressursside) valdkondade ülene seostamine, 
sellest tulenevalt lapse ja pere tõhusam 
toetamine.



Tänan 
kuulamast!


