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Sissejuhatus 

Kuna õpilaste rühmad on mitmekesisemad kui kunagi varem, tunnustatakse üha rohkem 
õpetajate otsustavat rolli kaasamises ja vajadust neid kaasava hariduse valdkonnas 
koolitada. Õpetajad, teadlased ja poliitikakujundajad kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, 
Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil räägivad üha enam õpetaja professionaalse arengu 
(TPL, teacher professional learning) võimaluste järjepidevusest, valmistamaks kõiki 
õpetajaid ja teisi koolitöötajaid ette kõiki õppijaid kaasama. 

Kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu poliitikakujundus on kaasava hariduse 
jaoks oluline. Kaasav haridus tagab, et „igas vanuses õppuritele pakutakse kohalikus 
kogukonnas koos sõprade ja kaaslastega sisukaid ja kvaliteetseid haridusvõimalusi“ 
(Euroopa agentuur, 2015, lk 1). Kaasava hariduse õpetaja professionaalne areng kaasamise 
osas on kaasavate haridussüsteemide arendamise lahutamatu osa. 

Projekt Kaasava hariduse alane õpetajaharidus (TPL4I) keskendub kõigile poliitikatele, mis 
mõjutavad kaasava hariduse õpetaja professionaalset arengut. TPL4I 1. etapi eesmärk oli 
tuvastada hädavajalikud poliitika osad, mis tagaksid õpetajate ettevalmistuse kaasava 
hariduse valdkonnas igas karjääri etapis. 2. etapis keskendutakse teatud elemendile ja see 
ühendatakse teiste Euroopa Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agentuuri (agentuuri) 
projektidega. Selles aruandes võetakse kokku TPL4I 1. etapi tulemused. 

Esmalt tuuakse välja kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu poliitika raamistiku 
osad. TPL4I meeskond arendas rahvusvaheliste poliitikate ja uurimuste kirjanduse 
ülevaate alusel (Euroopa agentuur, 2019a) välja poliitikate enesekontrolli tööriista 
(Euroopa agentuur, 2019b). Tööriista eesmärk on aidata poliitikakujundajatel jäädvustada 
ja hinnata kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu riiklikke/piirkondlikke 
poliitikaid kolmest järgmisest aspektist. 

• Poliitika visioon ja peamised põhimõtted 
• Eesmärgid ja toetamise jätkamine 
• Suutlikkuse suurendamine, rahastamine ja seire 

Teiseks kirjeldatakse selles aruandes 26 Euroopa riigi poliitikast leitud põhiprobleeme. 
Need leiud (Euroopa agentuur, 2020b) tõstavad esile peamised väljakutsed, millega 
seisavad silmitsi kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu poliitikakujundajad ja 
pakkujad. 

Kolmandaks seob aruanne leiud agentuuri varasema tööga, luues laiahaardelise 
süsteemse lähenemise. 

Lõpuks pakutakse selles välja Kaasava õpetaja pädevusmudeli laiem kasutusvaldkond 
(Euroopa agentuur, 2012). TPL4I 2. etapis uuritakse seda lähemalt. 
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Kaasava hariduse õpetaja professionaalse 
arengu poliitikate peamised osad 

 

Uurimistööd ja rahvusvahelised ning Euroopa tasandi poliitikadokumendid toovad välja 
õpetaja professionaalse arengu valdkonna poliitikate põhiküsimused, mis soodustavad 
võrdsust ja kaasatust (Euroopa agentuur, 2019a). Eriti vajalik on tegeleda kõigi õpetajate 
kaasava hariduse praktikatega seotud muredega. 

Õpetaja professionaalse arengu järjepidevus varieerub esmasest õpetajakoolitusest 
tööleasumiseni, pidevast professionaalsest arengust õpetajaid koolitavate spetsialistide 
kutsealase õppimiseni. Kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu järjepidevuse 
tagamises on oma osa spetsialistidel ja õpetajatega kaasavas haridussüsteemis töötavatel 
tugitöötajatel. Seetõttu peab poliitika tagama, et kogu personal, sealhulgas spetsialistid ja 
koolijuhid, tegeleks kogu karjääri vältel kaasava hariduse pädevuste arendamisega. 

Samavõrra peab poliitika edendama mitmekesisuse sügavamat mõistmist, rõhutades 
õpetaja professionaalses arengus võrdõiguslikkust ja kaasamist. Koostööline praktika on 
ülioluline arendamaks erinevaid kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu viise ja 
pakkumaks kogu personalile kaasava hariduse teemalise eneseanalüüsi ning kutsealase 
õppimise võimalusi. 

Nende leidude põhjal näib, et TPL4I poliitika enesekontrolli tööriist on laiahaardeline 
ressurss, mida kasutada kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengus poliitikate 
eneseanalüüsi ja arenemise jaoks. Selles sätestatakse järgmised põhivaldkonnad ja 
peamised poliitikate osad. 

Visioon ja põhimõtted: 

• õpetaja professionaalse arengu võrdõiguslikkuse ja kaasamise poliitika selge 
visioon, tagamaks kõigile õpetajatele kogu karjääri vältel kaasava hariduse 

   põhimõtteid käsitlevate erialaste koolituste võimalus, nende pedagoogiline vastutus 
   kõigi õppijate ees, nende panus kaasavasse haridusse ning koostöö selle nimel; 

• õpetaja professionaalse arengu kaasamise poliitikate juhtpõhimõtted, tagamaks, et 
   õpetajate erialane koolitamine oleks kaasava hariduse eeltingimuseks ja sisaldaks 
   kaasava hariduse põhimõtteid ja tavasid õpetajate esmakoolituses, aga ka alustavate, 

kogenud ning spetsialistidest õpetajate ja õpetajaid koolitavate spetsialistide hariduses. 

Eesmärgid ja toetamise jätkamine: 

• õpetaja professionaalse arengu kaasamise poliitikate eesmärgid käsitlevad küsimusi, 
   mis panustavad kaasava hariduse mõistmisse ja rakendamisesse: kvalifikatsioonid, 
   pädevusvaldkonnad, kaasamispedagoogikad, kaasamisest rääkimine ja õpetaja-
   koolituse vastavusseviimine kaasava haridussüsteemi riigi, piirkonna ja kohaliku 
   tasandi poliitikate eesmärgite ja süsteeminõuetega; 
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• kõigi õpetajate toetamise jätkamine, pakkudes mitmekesiseid kutsealase õppimise 
   võimalusi kaasava hariduse jaoks kõigil tasanditel, kus õpetajad töötavad, sh 
   juhtimispädevuse ja koolide ning kõrgharidusasutuste toetamine strateegiliste 
   plaanide arendamisel ja koostöös kaasava hariduse õpetaja professionaalse arenguga. 

Suutlikkuse suurendamine, rahastamine ja jälgimine: 

• suutlikkuse suurendamise strateegiad, mehhanismid, suunised, pädevused ja 
   ajendid kõigile õpetajatele: strateegiad koolide või kõrgharidusasutuste toetamiseks, 
   et luua tugevaid juhtimismeeskondi, arendada spetsialistidest õpetajate rolli ressur-
   sina tavakoolide jaoks või edendada kaasava hariduse pedagoogikat või kvaliteedi 
   hindamise suuniseid, et plaanida kaasava hariduse õpetaja professionaalset arengut; 

• asjakohased ja kulutõhusad rahastamismehhanismid: rahalised ajendid, paindlikud 
   rahastamismehhanismid ja süsteemne kuluandmete kogumine; 

• kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu järelevalve ja rakendamine
   laiahaardelise aruandlusraamistiku kaudu, juurdepääsu ebavõrdsustega tegelemise 
   mehhanismid ja kontrolli omandi ning parandustoimingute toetamise mehhanismid 
   (Euroopa agentuur, 2019b). 
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Kaasava hariduse õpetaja professionaalse 
arengu riiklike/piirkondlike poliitikate 
suundumused ja põhiprobleemid 

 

Kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu poliitikate kaardistamise tegevustes 
osales 26 riiki1

1 , Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Norra, 
Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari, Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa),
Ühendkuningriik (Šotimaa) ja Ühendkuningriik (Wales). 

 Austria, Belgia (flaami kogukond), Bulgaaria, Eesti, Hispaania

. Koostöös agentuuri esindajatega neist riikidest täitis TPL4I meeskond 26 
riiklikku/piirkondlikku poliitikate kaardistamise võrgustikku (Euroopa agentuur, 2020a), 
kasutades poliitikate enesekontrolli tööriista (Euroopa agentuur, 2019b). 

Võrgustikud illustreerivad kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu riiklikke/ 
piirkondlikke poliitikaid. Täidetud võrgustike analüüs võimaldab poliitikakujundajatel ja 
teistel sidusrühmadel teha kindlaks poliitikavaldkonnad, millega riigid rahvusvaheliste 
poliitikasoovituste ning tõendusmaterjali alusel tegelevad, ning valdkonnad, mida 
tulevaste poliitikate arendamisel arvesse võtta. 
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Võrgustike analüüs tõi välja järgmised suundumused (Euroopa agentuur, 2020b). 

Olemas on rahvusvahelised soovitused laiahaardelise õpetajate kaasava hariduse  
õpetaja professionaalse arengu poliitikate jaoks, need põhinevad võrdõiguslikkuse 
mõistel. Sellest hoolimata aga mõistetakse riiklikes/piirkondlikes poliitikates kaasamist 
kui vajadust eraldi poliitikate järele teatud õppijate rühmade, näiteks hariduslike 
erivajadustega õppijate jaoks. Eraldi hariduspoliitikad konkreetsete sihtrühmade 
jaoks viivad sageli eraldi või konkreetsete viisideni õpetaja professionaalses arengus. 
Seetõttu on vaieldav, kuivõrd võrdõiguslikkuse põhimõte õpetaja professionaalse 
arengu viise toetab. 

See, mil määral on kaasav haridus õpetaja professionaalse arengu poliitikate järjepi-
devuse osa, varieerub riigiti. Pealegi on paljudes riikides lüngad õpetaja pro-
fessionaalse arengu terviku etappide vahel, eelkõige alustavate õpetajate tööleasu-
mise ja õpetajaid koolitavate spetsialistide, sh koolijuhtide, professionaalse arengu 
vahel. Õpetajate esmase koolituse ja jätkuva erialase arengu poliitikate valik viitab 
sellele, et kaasav haridus on mõnikord õpetaja pideva professionaalse arengu poliitika 
osa. Sageli aga hõlmavad õpetaja professionaalse arengu võimalused õppijaid, keda 
liigitatakse õppimise erivajadustega õppijateks, esitamata selget vaadet kaasamis-
pädevustest. 

Õpetajate kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu rakendamine peegeldab 
koostööstrateegiate ja suutlikkuse suurendamise lähenemiste laia valikut. Need aga 
ei soosi alati koostööd kõigi õpetajate vahel või eri rollidega õpetajate vahel (nt 
klassijuhatajate ja aineõpetajate vahel). Üldise õpetaja professionaalse arengu 
rahastusmehhanismid katavad küll kaasamist, kuid kaasava hariduse õpetajakoolituse 
kulude andmed on puudulikud. Järelevalve oleneb kooli kvaliteedihindamise toimin-
gutest. Erinevate sidusrühmade, näiteks ministeeriumite, kohalike ametiasutuste, 
ülikoolide ja muude asutuste või võrgustike vaheline koostöö kaasava hariduse õpetaja 
professionaalse arengu poliitikate tugevdamises on puudulik. 

Nende leidude valguses on põhisoovitused poliitikakujundajatele järgmised: 

• töötada välja poliitika visioon kogu karjääri kestva kaasava hariduse õpetaja 
   professionaalse arengu jaoks, kaasates kõiki õpetajaid, sh spetsialiste, kaasava 
   hariduse õpetaja professionaalsesse arengusse ja võimaldades neil vastata kõigi 
   õppijate vajadustele mitte vaid konkreetsete õppijate rühmade vajadustele; 

• vaadata üle kõigi õpetajate õpetaja professionaalse arengu poliitikate eesmärgid ja 
   eelkõige pakkuda suuniseid ning strateegiaid, mis võtavad arvesse kaasava hariduse 
   jaoks vajalikke pädevusalasid; 

• rõhutada kõigi sidusrühmade koostööd, kes on seotud kaasava hariduse õpetaja 
   professionaalse arenguga. 
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Kaasava hariduse õpetaja professionaalse 
arengu roll kaasavates haridussüsteemides

 

 

Leiud olid seotud ka agentuuri kaasavate haridussüsteemide ökosüsteemi mudeliga 
(Euroopa agentuur, 2017a; 2017b). Ökosüsteemi mudel seletab, kuidas eri tasandite 
kaasavate poliitikate ja tavade eri struktuurid, protsessid ja tulemused suhtlevad 
üksteisega ja mõjutavad õppijaid. 

Spetsiaalset poliitikavaldkonda, mille eesmärk on toetada kaasavat haridust, näiteks 
kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengut, peetakse kaasavate haridussüsteemide 
arendamise osaks. Sel moel saab valdkonnas tuvastatud väljakutsed paigutada 
ökosüsteemi mudelisse. See võimaldab mõista, kuidas individuaalsed, kooli ja välised 
tegurid, näiteks kogukond ja riiklikud või piirkondlikud poliitikaraamistikud, mõjutavad 
õppija arengut haridussüsteemis. 

Agentuur on kasutanud seda lähenemisviisi, et seletada poliitikate arengute mõju õppijate 
tulemustele mitmes projektis. 

• Kaasav alusharidus (Euroopa agentuur, 2017a) 
• Kõikide õppurite saavutuste tõstmine kaasavas hariduses (Euroopa agentuur, 2017b) 
• Kaasava koolijuhtimise toetamine (Euroopa agentuur, 2019c) 
• Õppeedutuse ennetamine (Euroopa agentuur, 2019d). 

Kasutades seda lähenemisviisi kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu 
poliitikatega, toimuvad ökosüsteemis järgmised muutused. 

Riiklikul/piirkondlikul tasandil peegeldab õpetaja professionaalse arengu poliitika 
olemasolevat hariduspoliitikat. Need edendavad konkreetsete õppijate rühmade õigusi, 
selle asemel et edendada võrdseid võimalusi kõigile õppijatele ja kaasava hariduse 
põhimõtteid. Õpetaja professionaalse arengu poliitikad peavad keskenduma õppijate 
vajaduste täitmisele. Lisaks peavad need poliitikad täitma lüngad õpetaja professionaalse 
arengu erinevate etappide vahel. 

Kogukonna tasandil võimaldab koostöö koolipõhiste õpetajate ja õpetajate koolitajate 
vahel ülikoolides ja kolledžites laia valikut kaasava hariduse õpetaja professionaalse 
arengu võimalusi. Koostöö koolide ja kohalike võimude vahel peab olema ühtne poliitika 
visiooni, kooli strateegiliste plaanide ja õpetajate kaasava hariduse õpetaja 
professionaalse arengu vajadustega. 

Kooli tasandil peavad poliitikad alustavate ja kogenud õpetajate ning eri kvalifikatsioonide 
ja rollidega muu personali jaoks toetama koostöölisi õpetaja professionaalse arengu 
võimalusi, sh õpetajate koolitajate jaoks, näiteks õpetajate ning koolijuhtide mentorluse 
näol. 
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Individuaalsel tasandil vajavad õpetajad poliitikaid, mis pakuvad põhiväärtusi ja pädevusi, 
et täita kõigi õppijate vajadusi, tagades kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu 
võimaluste saadavuse ning võimaldades õpetajatel jälgida paindlikku ja kohandatavat 
kaasava hariduse õpetaja professionaalset arengut. 

Kaasava õpetaja pädevusmudel õpetaja pro-
fessionaalse arengu järjepidevuse tagamiseks 

Ülaltoodud järeldused olid seotud projekti Kaasava õpetaja pädevusmudel (Euroopa 
agentuur, 2012) põhiväärtuste ja pädevustega. Pädevusmudel kujundati õpetajate 
esmakoolituse poliitikakujunduseks. TPL4I leiud rõhutavad koostöölise kaasava hariduse 
õpetaja professionaalse arengu vajadust õpetajate ja spetsialistide erialases järjepidevuses. 
Seetõttu näitavad need leiud pädevusmudeli rakendamisega seoses järgmist. 

• See võib hõlmata kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu võimalusi 
   õpetajate karjääride erinevates etappides ja ka õpetaja erialast kaugemal, sh 
   spetsialistide ning õpetajate koolitajate kutsealases õppimises. Kõik õpetajad peavad 
   olema ette valmistatud kaasava hariduse jaoks kogu kaasava hariduse õpetaja 
   professionaalse arengu ja koostöölise õppimise kaudu, mitte pakkudes eri 
   kutsealaseid õppimisvõimalusi, mis annavad eri erialaseid kvalifikatsioone. 

• See peab teavitama poliitikate aruteludest, mis puudutavad kaasava hariduse õpetaja 
   professionaalse arengu võimalusi toetavaid põhiväärtusi. Kõigil kaasava hariduse 
   õpetaja professionaalse arengu etappidel peavad olema põhiväärtused, mis 
   keskenduvad selgelt õppijate mitmekesisuse väärtustamisele, kõigi õppijate 
   toetamisele, teistega koos töötamisele ja kaasava hariduse õpetaja professionaalse 
   arengu tegevustest osavõtule. Pädevusmudeli põhiväärtuste ja pädevuste 
   rakendamine kõigile kaasava hariduse õpetaja professionaalsele arengule aitaks 
   riikidel täita suutlikkuse suurendamise poliitikate lünki. 

• See peab teavitama poliitikate aruteludest, mis puudutavad kõigi kaasavates 
   keskkondades töötavate eriala spetsialistide põhipädevusi. Kaasava hariduse jaoks 
   vajalike haridusvõimaluste kvaliteet oleneb õpetajate teadmiste, suhtumiste ja 
   oskuste kvaliteedist, mis arenevad astmeliselt nende karjääri jooksul. Kaasava 
   hariduse õpetaja professionaalse arengu võimaluste piisava järjepidevuseta ei ole 
   õpetajad varustatud, et luua ja pakkuda kvaliteetset haridust kõigile õppijatele. 

• See oskab käivitada kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu rahastamis-
   mehhanisme (nt riikliku, piirkondliku ja kohaliku taseme rahastamine) ja järeleval-
   vetoiminguid, et olla isikliku professionaalse arengu põhiväärtustega kooskõlas. 

Need leiud õigustavad pädevusmudeli kasutamist kogu kaasava hariduse õpetaja 
professionaalse arengu vältel. Sellega tegeleb TPL4I 2. etapp. 

Ennekõike peab kaasav haridus kõigi õppijateni jõudmiseks ja kvaliteetse hariduse 
tagamiseks kõigile hõlmama kõiki õpetajaid: praktikante, alustavaid õpetajaid, kogenud 
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õpetajaid, spetsialiseerunud õpetajaid ja muud tugipersonali ning õpetajate koolitajaid. 
Pädevusmudeli kasutamine pakub visiooni ja pädevusvaldkondi kaasava hariduse õpetaja 
professionaalse arengu poliitikate edasiarendamiseks. 

Kokkuvõtvad märkused 

TPL4I projekt hõlmab põhiteemana poliitikakujundust, mida peetakse laialdaselt kaasava 
hariduse eeltingimuseks. Õpetajatel ja muul personalil, kes on kaasava hariduse tavadega 
seotud, aga ka kaasava hariduse arendamisega seotud sidusrühmadel süsteemi erinevatel 
tasanditel peab olema juurdepääs ühtsele ja järjepidevale kutsealase õppimise võimaluste 
valikule, et pakkuda koole kõigile. 

Riikide enesekontrollide analüüsidest kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu 
poliitikate põhielementide kohta leiti järgmist. 

• Kaasava hariduse õpetaja professionaalse arengu poliitikate toetus ei jaotu kar-
   jäärikestva õppe vältel ühtlaselt kogu kaasavasse haridusse hõlmatud personali jaoks. 
• Vaja on võrdõiguslikkuse jagatud visiooni, et toetada kaasava hariduse õpetaja 
   professionaalset arengut ja täita lüngad mitmekesisuse küsimustes. 
• Koostööl põhinevad lähenemisviisid kooli tasandil ja teiste tegutsejatega, näiteks 
   kogukonna või riiklikul/piirkondlikul tasandil, näitavad erinevaid kaasava hariduse 
   õpetaja professionaalse arengu võimalusi. Küll aga on vaja rohkem läbilõikelist ja 
   karjäärikestvat koostööd. 

Kõige olulisem on see, et õpetajate kaasamise pädevusraamistikud on kaasava hariduse 
õpetaja professionaalse arengu poliitikate raamistiku võtmeelement, et tugevdada 
õpetajate ja koolide kaasavale haridusele pühendumist ja enesetõhusust. 

See lõplik leid kutsub üles innustama ja toetama poliitikakujundust kõigis riikides. 
Lähtudes kaasamise jagatud väärtuste ja pädevusalade tunnustamisest, võib kaasava 
õpetaja pädevusmudel (Euroopa agentuur, 2012) pakkuda pädevusraamistikku, mida on 
vaja laiema erialase publikuni jõudmiseks. Eesmärk on õpetajaid ja nende kolleege 
kaasava hariduse jaoks ette valmistada ning tagada nende pühendumus, et jätkata pidevat 
õppimist selles valdkonnas. 

TPL4I 2. etapis uuritakse lähemalt pädevusmudeli kasutamist, et võtta arvesse kaasavat 
haridust ja võrdõiguslikkust hariduses kõigi kaasava hariduse õpetaja professionaalse 
arengu võimaluste lõikes. Sellisena ja rõhutades jätkusuutliku arengu eesmärki 4 
(Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, 2015), innustatakse kaasava hariduse poliitikaid 
laiendama sõnumit „Kõik tähendab kõiki“ (UNESCO, 2020) sõnumiks „Kõik tähendab kõiki 
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tähendab kõik õpetajad“. See tuletab meelde neid pädevusvaldkondi, mida kõik eriala 
spetsialistid peavad tundma. 

Projekti väljundid 

TPL4I 1. etapi tegevuste tulemuseks olid TPL4I kirjanduse ülevaade (Euroopa agentuur, 
2019a), TPL4I poliitikate enesekontrolli tööriist (Euroopa agentuur, 2019b), TPL4I 
poliitika kaardistamise võrgud (Euroopa agentuur, 2020a), TPL4I Euroopa riigipoliitikate 
analüüs (Euroopa agentuur, 2020b) TPL4I metoodikaaruanne (Euroopa agentuur, 2020c) 
ja see TPL4I 1. etapi lõplik koondaruanne. 

Kõik väljundid on saadaval TPL4I-i projekti veebilehel: 
www.european-agency.org/projects/TPL4I. 

http://www.european-agency.org/projects/TPL4I
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